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Εισαγωγή
Είναι πια αποδεκτό ότι είναι σημαντικό για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και πρωτοσχολικής
ηλικίας να εμπλακούν στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών ως περιεχόμενο και ως διαδικα-
σία. Από την εκτενή επιχειρηματολογία που έχει αναπτυχθεί θα μπορούσαμε να αναφέρουμε επι-
χειρήματα όπως:

• Τα παιδιά έχουν την φυσική τάση και τους αρέσει να παρατηρούν τη φύση και να σκέφτο-
νται γι αυτήν.

• Με την εμπλοκή των παιδιών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και του Περιβάλλο-
ντος αναπτύσσονται θετικές στάσεις απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες σε αυτά

• Οι Φυσικές Επιστήμες είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την καλλιέργεια επιστημονικών
και χειρονακτικών δεξιοτήτων και του επιστημονικού τρόπου σκέψης.

• Η πρώιμη έκθεση στα φυσικά φαινόμενα οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση των επιστημονι-
κών εννοιών που θα διδαχθούν σε κατοπινά στάδια της εκπαίδευσης και με πιο τυπικό
τρόπο. Επιπλέον η χρήση επιστημονικού λεξιλογίου και εκφράσεων σε πρώιμη ηλικία επι-
δρά στην ενδεχόμενη ανάπτυξη των επιστημονικών εννοιών.

Για να κατανοήσουμε πλήρως πώς μαθαίνουν τα παιδιά τις  Φυσικές Επιστήμες δεν αρκεί  να
ασχοληθούμε μόνο με τη μάθηση μέσα στο Νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό Σχολείο, θα πρέπει να
πάρουμε υπ’ όψη μας και τη μάθηση έξω από το σχολείο. Κι αυτό γιατί αφ’ ενός θα πρέπει να
σκεφτούμε το μεγάλο ποσοστό του χρόνου που τα μικρά παιδιά περνούν έξω από τη σχολική τάξη
και το πόσο οι «εμπειρίες ζωής» τους συνεισφέρουν στα σχολικά επιτεύγματα αλλά και στην κοι-
νωνική τους δράση. Αφ’ ετέρου θα πρέπει να πάρουμε σοβαρά υπ’ όψη μας ότι τα πλεονεκτήμα-
τα της μάθησης στα άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα είναι δυνατόν να ενσωματωθούν στα απο-
τελέσματα της οργανωμένης μαθησιακής δραστηριότητας. Μια σειρά μεθόδων και χαρακτηριστι-
κών της άτυπης μάθησης (για παράδειγμα ενεργός εμπλοκή του μαθητευόμενου, επιλογή του
αντικειμένου μάθησης,  διερευνητική πορεία και  επίλυση προβλήματος)  ενσωματώνονται στην
μεθοδολογία της τυπικής μαθησιακής διαδικασίας. Αντίστοιχα όλα και περισσότερο οργανώνο-
νται δομημένες μαθησιακές δραστηριότητες στα εκτός σχολείου μαθησιακά περιβάλλοντα, δρα-
στηριότητες οι οποίες αξιοποιούν τα ιδιαίτερα και τα τοπικά χαρακτηριστικά του χώρου. Η εκπαι-
δευτική έρευνα καταγράφει ότι η διδασκαλία σε άτυπα περιβάλλοντα καλά σχεδιασμένη, υλο-
ποιούμενη αποτελεσματικά, με προετοιμασία και ανατροφοδότηση, προσθέτει σημαντικά οφέλη
στην καθημερινή εμπειρία στη σχολική τάξη. Ένα πλήθος περιβαλλόντων μάθησης προτείνονται
στα οποία τα μικρά παιδιά, με ενεργοποιημένο το ενδιαφέρον τους και αλληλεπιδρώντας με το
φυσικό και το σχεδιασμένο περιβάλλον, καλλιεργούν δεξιότητες διερεύνησης και κατανόησης των
φαινομένων και του κόσμου που τα περιβάλλει. 

Η εμπειρία της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και η προσπάθεια κατανόησης της λειτουργί-
ας του κόσμου γύρω μας, είναι αποδεκτό ότι ενισχύουν τα θετικά συναισθήματα προς το περι-
βάλλον, προσθέτοντας στην προσέγγιση και την κατανόηση του, τον θαυμασμό για την ομορφιά
του, το σεβασμό, την ευλάβεια και το δέος. Επιπλέον οι Φυσικές Επιστήμες διαδραματίζουν ση-
μαντικό ρόλο για την κατανόηση των επιστημονικών αρχών στις οποίες θεμελιώνονται τα περι-
βαλλοντικά θέματα και προβλήματα. Η πρώιμη εκπαίδευση σ’ αυτές συνεισφέρει και στην κατο-
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πινή κριτική αποτίμηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο των επιστημονι -
κών ιδεών όσον και των τεχνολογικών εφαρμογών. 

Το 7ο Συνέδριο για τη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική ηλικία στη χώρα μας,
που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα από 19 έως 21 Οκτωβρίου του 2013, σηματοδότησε με τη
σειρά του την εδραίωση μιας επιστημονικής κοινότητας που συστηματικά ασχολείται ερευνητικά
με το θέμα. Εξ ίσου σημαντική είναι η  συμμετοχή σ’ αυτή την κοινότητα των εκπαιδευτικών της
πράξης με αξιόλογες συνεισφορές είτε στην έρευνα είτε στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Φυσι-
κών Επιστημών στην πρώιμη ηλικία. Έτσι και σ’ αυτό το συνέδριο συμμετείχαν ώριμοι και νέοι
ερευνητές, εκπαιδευτικοί της προσχολικής αγωγής και φοιτητές/τριες, ακούστηκαν καινούργιες
ιδέες και ερευνητικά ευρήματα που αφορούν την Εκπαίδευση στις ΦΕ και το Περιβάλλον στην
προσχολική σχολική ηλικία και συζητήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική
πράξη.

Όλες αυτές οι αναζητήσεις αποτυπώνονται στα πρακτικά αυτά, καθώς περιλαμβάνεται σχεδόν το
σύνολο των δραστηριοτήτων του συνεδρίου. Αναλυτικότερα, το 1ο κεφάλαιο  αφιερώθηκε στα
κείμενα των προσκεκλημένων ομιλιών στα οποία καταγράφεται σύγχρονος ερευνητικός προβλη-
ματισμός με ποικίλους, αλλά άκρως ενδιαφέροντες, θεματικούς και θεωρητικούς προσανατολι-
σμούς όπως είναι  η  ανάδειξη  στοιχείων από τις  κοινωνικο-πολιτισμικές  θεωρίες  και  η  κοινω-
νικο-πολιτισμική προσέγγιση στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών, αλλά και ο ρόλος των Φυσι-
κών Επιστημών στην εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Ένα νέο πλαίσιο αναλυτι-
κού προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης στους τομείς των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνο-
λογίας και όχι μόνο, αλλά και η ανάλυση  του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουν, σήμερα, τη λει-
τουργία των εκπαιδευτικών δομών οι θεσμικοί σχεδιασμοί του πολιτικού συστήματος, σε ευρω-
παϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, και η σχέση με τη δραστηριότητα και την παραγωγή της Δι-
δακτικής των Φυσικών Επιστημών. Στο 2ο δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι 4 εργασίες του
συμποσίου που στόχευσε στην ανάδειξη των δυνατοτήτων της Cultural Historical Activity Theory
να εξελιχθεί ως παράδειγμα στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και ειδικότερα στην προ-
σχολική εκπαίδευση. Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται 10 εργασίες που σχετίζονται με την διδα-
σκαλία και τη μάθηση εννοιών και φαινομένων στις Φυσικές Επιστήμες και αφορούν τα χρώματα,
το φως, τη σκιά και την εναλλαγή μέρας νύχτας, την κληρονομικότητα στον άνθρωπο, την ρύπαν-
ση και την εξοικονόμηση του νερού αλλά και την διαλυτότητα, τον ηλεκτρισμό και το απλό ηλε-
κτρικό κύκλωμα αλλά και τον ήχο.  Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται  4 εργασίες που αφορούν
ερευνητικές προσεγγίσεις αλλά και εκπαιδευτικές εφαρμογές που σχετίζονται με την εκπαίδευση
για το περιβάλλον, ενώ στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται εργασίες που αφορούν την εκπαίδευση
εκτός σχολείου δηλαδή τις απόψεις των εκπαιδευτικών καθώς επίσης και την οργάνωση δραστη-
ριοτήτων. Οι εργασίες του 6ου κεφαλαίου αφορούν αντιλήψεις, επιλογές και πρακτικές των εκπαι-
δευτικών στις ΦΕ, στο Περιβάλλον και σε θέματα όπως η δημιουργικότητα και τα μέσα διδασκαλί-
ας και αξιολόγησης. Το 7ο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις τέχνες στις εκπαίδευση και πιο συγκε-
κριμένα στις θεατρικές προσεγγίσεις, ενώ το 8ο κεφάλαιο περιλαμβάνει εργασίες που σχετίζονται
με τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα, αλλά και την ιστορική πορεία των ΦΕ στο ελληνικό εκ-
παιδευτικό σύστημα. Στο 8ο κεφάλαιο παρουσιάζονται 7 εργασίες στις οποίες επιχειρείται η απο-
τύπωση των εργαστηρίων του συνεδρίου, στο βαθμό βέβαια που είναι εφικτή η αποτύπωση σε
κείμενο δραστηριοτήτων οι οποίες βασίζονται κατά κύριο λόγο στη συμμετοχή. Τέλος στο 9 ο κε-
φάλαιο παρουσιάζονται 3 εργασίες που προέρχονται από τη συνεδρία αναρτημένων ανακοινώσε-
ων και η θεματική τους σχετίζεται με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων της επιστημονικής μεθόδου
στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.

Σελίδα 7 από 392



Εισαγωγή - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

Στον τόμο περιλαμβάνονται συνολικά 49 εργασίες, όχι το σύνολο, αλλά σημαντικότατο ποσοστό
όσων παρουσιάστηκαν στο συνέδριο. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον τόμο, πριν
φτάσουν στην μορφή με τη οποία εμφανίζονται, υποβλήθηκαν σε διπλή ανώνυμη κρίση και διορ-
θώθηκαν με βάση τις υποδείξεις και επισημάνσεις. Η ύπαρξη αυτού του τόμου λοιπόν οφείλεται
αφ’ ενός στην προθυμία των συγγραφέων να υποβάλουν τα κείμενά τους και να ανταποκριθούν
με συνέπεια στη διαδικασία της κρίσης και αφ’ ετέρου στην προσπάθεια των μελών της επιστη-
μονικής επιτροπής να καθοδηγήσουν τους συγγραφείς στην βελτίωση των εργασιών τους. Τους
ευχαριστούμε θερμά, όλους και όλες, τόσο για την προσπάθεια που κατέβαλαν, όσο και για την
συνέπεια με την οποία ανταποκρίθηκαν.

Η προσθήκη των ηλεκτρονικών πρακτικών του 7ου Συνεδρίου στο σώμα των πρακτικών των έξι
προηγουμένων συνεδρίων που βρίσκονται αναρτημένα στην αντίστοιχη ιστοσελίδα (e-publishing)
του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (http://epublishing.ekt.gr/el/proceedings) θεωρούμε ότι ενι-
σχύει τόσο την ερευνητική δραστηριότητα όσο και την σχολική πράξη στην προσχολική αγωγή στη
χώρα μας και αισιοδοξούμε ότι θα συνεχιστεί με το 8ο Συνέδριο για την Φυσικές Επιστήμες στην
Προσχολική Αγωγή.

Πέτρος Καριώτογλου – Πηνελόπη Παπαδοπούλου
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Κεφάλαιο 1ο 

Προσκεκλημένες ομιλίες
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Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας συν-οικοδομούν την γνώση του Φυσικού Κόσμου

Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Fthenakis Wassilios E. 
Professor für Entwicklungspsychologie und Anthropologie

Free University of Bolzano, Italy
University of Bremen, Germany

wassilios[at]fthenakis.de

Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται στο ερευνητικό πρόγραμμα  «Natur-Wissen schaffen» «Οι-
κοδόμηση της γνώσης του φυσικού κόσμου», το οποίο προσφέρει ένα νέο πλαίσιο  αναλυτικού
προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης στους τομείς των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας,
των Μαθηματικών και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Αυτό το πρόγραμμα αναπτύσσει στρα-
τηγικές εφαρμογής όχι μόνο για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και για άλλους χώρους μάθησης
εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι προσανατολισμένο προς τους χώρους μάθησης. Έδρα
του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο της Βρέμης στη Γερμανία με επιστημονικό υπεύθυνο
τον καθηγητή Βασίλειο Φθενάκη και τους συνεργάτες του, σε στενή συνεργασία με 30 ειδικούς
από διάφορες χώρες και 25 κέντρα Προσχολικής Αγωγής στη Γερμανία.

Τη θεωρητική βάση του προγράμματος αποτελεί ο κοινωνικός εποικοδομητισμός με ιδιαίτερη έμ-
φαση  στη θεωρία-θεωριών και στη θεωρία του νου (Bruner, 1998; Förstl, 2006). Τα παιδιά επι -
λέγουν, σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά τους, διαφορετικές μαθησιακές περιο-
χές για να οργανώσουν τη μαθησιακή τους διαδικασία: Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μαθημα-
τικά και Ψυχο-κοινωνικά φαινόμενα. Κατά τον Piaget τα παιδιά αναπτύσσουν μία κατανόηση του
κόσμου, η οποία οργανώνεται πέραν των ορίων συγκεκριμένων περιοχών. Ωστόσο νέα ευρήματα
της αναπτυξιακής Ψυχολογίας (Sodian 2007, 2008) υπογραμμίζουν την εξειδικευμένη κατά περιο-
χές μαθησιακή διαδικασία. Η παρούσα εισήγηση περιγράφει την εξέλιξη της μάθησης στην περιο-
χή των Φυσικών Επιστημών, επαναπροσδιορίζει τη μάθηση ως κοινωνική διαδικασία και παρου-
σιάζει την διδακτική προσέγγιση του κοινωνικού εποικοδομητισμού. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει
στην ενίσχυση των ικανοτήτων των παιδιών ήδη από τη γέννηση τους και στην παροχή καταλλη-
λότερων ευκαιριών μάθησης.  
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Ο ρόλος των φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την
αειφορία στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Διαπιστώσεις και

προοπτικές.

Δημητρίου Αναστασία
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

anadim[at]otenet.gr

Η εργασία επιχειρηματολογεί για τη σχέση των φυσικών επιστημών με την εκπαίδευση για το περιβάλλον
και την αειφορία και το ρόλο που διαδραματίζουν στην καλλιέργεια του γνωσιολογικού και αξιακού υπο-
βάθρου κρίσιμων περιβαλλοντικών εννοιών και  ζητημάτων,  την ανάπτυξη της συστημικής  και  κριτικής
σκέψης, την καλλιέργεια δεξιοτήτων έρευνας και λήψης αποφάσεων  για  περιβαλλοντικά προβλήματα.
Υποστηρίζει τις σχέσεις αλληλεπίδρασης των φυσικών επιστημών με την κοινωνία και το περιβάλλον και,
επομένως, τον καθοριστικό ρόλο τους στην καλλιέργεια αειφορικών αξιών και την ανάπτυξη μεθοδολογι-
κών εργαλείων για τη  μελέτη του περιβάλλοντος ως ολότητας που μεταβάλλεται στο χρόνο και το χώρο. Η
συζήτηση επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των παιδιών για το περιβάλλον και την αειφορία στην προσχο-
λική και πρώτη σχολική ηλικία. Η εκπαίδευση των μικρών παιδιών στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται σημα-
ντική καθώς ενισχύεται η εξοικείωσή τους με ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και τις σχέσεις αλλη-
λεξάρτησης που το διέπουν, καλλιεργείται η αντίληψη ότι αποτελούν μέρος του και ενισχύεται η ανάπτυξη
περιβαλλοντικών στάσεων και  αξιών. Με άλλα λόγια τίθενται οι βάσεις για την ανάπτυξη επιστημονικά
και περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών.

Εισαγωγή

Η σοβαρότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες
τις τελευταίες δεκαετίες, οδήγησε στην αναγκαιότητα εφαρμογής συγκεκριμένων στρατηγικών σε
διεθνές επίπεδο, για την αντιμετώπισή τους. Για τη διαμόρφωση των στρατηγικών αυτών, πραγ-
ματοποιήθηκαν ποικίλες διεθνείς διασκέψεις, στις οποίες η εκπαίδευση αναγνωρίστηκε ως κρίσι-
μο μέσο για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και την προστασία του περιβάλ-
λοντος στην προοπτική της αειφορίας1. 

Απώτερος σκοπός των διασκέψεων αυτών ήταν η αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη και η επίτευξη αποτελεσματι-
κότερης και δίκαιης ανάπτυξης με γνώμονα την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η έννοια της 'αειφορίας' επιδέχεται πολλών ερμηνειών. Κεντρική στη διαμόρφωση του περιεχο-
μένου της είναι η ιδέα της διατήρησης του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς) για τη
συνέχιση της ζωής των γενεών του παρόντος και των μελλοντικών. Η ιδέα αυτή οφείλει να διέπει
οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης, προκειμένου να είναι αειφόρος, καθώς αυτή οφείλει να πραγμα-
τοποιείται μέσα στα όρια που θέτουν τα φυσικά οικοσυστήματα, με σκοπό αυτά να διατηρούνται.
Σημειωτέον ότι η ανάπτυξη που επιδιώκεται στην προοπτική της αειφορίας, δεν εννοείται απλώς
ως οικονομική μεγέθυνση, δηλαδή το οικονομικό κέρδος, αλλά η ανάπτυξη εκείνη που λαμβάνει
υπόψη την περιβαλλοντική ποιότητα και την κοινωνική συνοχή (Barry, 2004. Jacobs, 2004. Miller,
2004. Orr, 1992. Φλογαϊτη, 2006).

1 Για περισσότερη συζήτηση για τις διεθνείς συναντήσεις που προσδιόρισαν το ρόλο της εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της 
αειφορίας (ενδεικτικά Φλογαίτη 2006, 2008. Δημητρίου 2009).
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Οι παραπάνω αρχές υποδεικνύουν τον περιβαλλοντικό/οικολογικό και τον κοινωνικό χαρακτήρα
της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική/οικολογική αειφορία υποστηρίζει
την άρρηκτη σύνδεση της ανάπτυξης με το περιβάλλον, με γνώμονα τα όρια που θέτουν οι οικο-
λογικές διεργασίες εντός και μεταξύ των φυσικών συστημάτων. Εμπεριέχει την έννοια της φέρου-
σας2 ικανότητας και των ορίων αντοχής των οικοσυστημάτων, του οικολογικού αποτυπώματος3

και την αρχή της  πρόληψης, δηλαδή της γνώσης των συνεπειών στο περιβάλλον από ανθρώπινες
δραστηριότητες (Δημητρίου, 2009). 

Η ιδέα της κοινωνικής αειφορίας συνδέεται με τη δικαιοσύνη και τη συμμετοχή. Επιδιώκεται η
διαγενεακή δικαιοσύνη για τη διασφάλιση των αναγκών των τωρινών και μελλοντικών αναγκών, η
οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, εστιάζεται
στην ίση κατανομή των φυσικών πόρων και την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων (πείνα,
φτώχια). Επιδιώκει τη συμμετοχή των πολιτών σε δημοκρατικές διαδικασίες  για τη συν-δημιουρ-
γία της ανάπτυξης.  Η προσέγγιση αυτή καθιστά τους πολίτες σε προσωπικό και συνολικό επίπεδο
υπεύθυνους για την προστασία του περιβάλλοντος και συν-υπεύθυνους στη δημιουργία του μέλ-
λοντος (Δημητρίου, 2009).

Στην εργασία αυτή συζητείται4 ο ρόλος των φυσικών επιστημών και της εκπαίδευσης στις φυσικές
επιστήμες στην προαγωγή των αρχών και των προσδοκιών της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και
την αειφορία5. 

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία αποτελεί βασική προτεραιότητα για το σύγχρο-
νο σχολείο. Όπως έχει αναφερθεί και αλλού, σκοπός της είναι η καλλιέργεια πολιτών ικανών να
αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, εφοδιασμένων με γνώσεις, αξί-
ες και ικανότητες, ώστε να σχεδιάζουν στρατηγικές και να συγκροτούν δράσεις για την  αντιμε-
τώπισή τους στην προοπτική της περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας (Δημητρίου, 2009).

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι πολυδιάστατα, πολυσύνθετα ενώ προσδιορίζονται από ποι-
κίλους παράγοντες και τις μεταξύ τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Περικλείουν φυσικοχημι-
κούς, βιολογικούς, οικολογικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, και πολιτικούς παράγοντες, στοιχεία
και δεδομένα τα οποία αλληλοσυσχετίζονται, αλληλεπιδρούν, αλληλοεπηρεάζονται και συχνά αλ-

2 Η φέρουσα ικανότητα είναι η δυνατότητα ενός οικοσυστήματος να υποστηρίζει επ' αόριστον τους οργανισμούς που 
περικλείει χωρίς αυτό να υποβαθμίζεται. Σχετίζεται με τον μέγιστο αριθμό των ζωντανών οργανισμών που είναι δυνατόν να 
υποστηρίζει. Όταν ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το μέγιστο των δυνατοτήτων του, ξεπερνιούνται τα όρια αντοχής του 
οικοσυστήματος και το τελευταίο υποβαθμίζεται (ή καταστρέφεται) εξαιτίας των 'πιέσεων' που δέχεται από τους 
οργανισμούς για την ικανοποίηση των αναγκών τους (τροφή, νερό, αέρα, έδαφος κλπ). 

3 Το οικολογικό αποτύπωμα, είναι ένας δείκτης ο οποίος μετρά το βαθμό στον οποίο επιδρούν οι κοινωνίες με τις 
δραστηριότητες τους σε κάθε επίπεδο πάνω στη βιόσφαιρα ως σύνολο, για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών και 
ενεργειών σε επίπεδο διατροφής, κατοικίας, υπηρεσιών, μεταφορών και απορριμμάτων. Μετριέται σε εκτάρια (1 εκτάριο =10
στρέμματα). Ουσιαστικά μετράει τις εκτάσεις παραγωγικής χερσαίας και θαλάσσιας επιφάνειας που απαιτούνται από ένα 
άτομο, μία κοινότητα ή έναν πληθυσμό, για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών. 

4 Η σχετική συζήτηση δεν μπορεί να εξαντληθεί στο πλαίσιο της εργασίας αυτής λόγω του περιορισμού της έκτασής της.
5 Από το 1992, με τη διαμόρφωση της Agenda 21 η συζήτηση γύρω από τις έννοιες αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη, 

εξελίσσεται δυναμικά και γίνεται εντονότερη, καθώς σήμερα αποτελούν κεντρικές έννοιες γύρω από τις οποίες προτείνεται η 
οργάνωση μιας σύγχρονης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Μάλιστα περιθωριοποιείται ο όρος 'Περιβαλλοντική εκπαίδευση' 
και προτείνεται η αντικατάσταση του με όρους που ενσωματώνουν την αειφορία ή την ανάπτυξη.  Μεταξύ άλλων προτείνεται 
ο όρος 'Εκπαίδευση για την Αειφορία' ή 'Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία' (Φλογαίτη, 2006) ή 'Εκπαίδευση για
την αειφόρο ανάπτυξη ', ή 'Εκπαίδευση για ένα αειφόρο μέλλον '. Ακόμη χρησιμοποιείται όρος περιβαλλοντική εκπαίδευση 
ταυτόσημα με τους παραπάνω ή σε συνδυασμό τους  (Orr, 1992. Tilbury & Ross, 2006). Υιοθετούμε τον όρο «εκπαίδευση για 
το περιβάλλον και την αειφορία».
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ληλοσυγκρούονται. Τα προβλήματα αυτά είναι αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκήθηκαν στους
φυσικούς πόρους και την πρόκληση μεταβολών σε διάφορες φυσικές και οικολογικές διαδικασίες
και μηχανισμούς,  εξαιτίας των αναπτυξιακών επιλογών των κοινωνιών. Οι  αιτίες των προβλη-
μάτων αυτών βρίσκονται στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος ατομικά και οι κοινωνίες στο σύ-
νολο τους, μέσα από τις καθημερινές πρακτικές και αναπτυξιακές επιλογές  αλληλεπιδρούν με το
φυσικό και διαμορφώνουν το ανθρωπογενές περιβάλλον. Συνδέονται με τον τρόπο που οι άνθρω-
ποι αντιλαμβάνονται τη σχέση «ανθρώπου-φύσης-κοινωνίας» ή με άλλα λόγια, τον τρόπο με τον
οποίο  αντιλαμβανόμαστε,  τη  φύση,  τον  εαυτό  μας  και  τους  συνανθρώπους  μας  (Δημητρίου,
2009).

Η φύση αυτή των περιβαλλοντικών ζητημάτων και προβλημάτων καθιστά την προσέγγιση τους
μια σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί, μεταξύ άλλων, την εμβάθυνση στα επιμέρους χαρακτη-
ριστικά τους, τα στοιχεία που τα συνιστούν και την κριτική θεώρηση των μεταξύ τους σχέσεων,
των ποικίλων παραγόντων, των δεδομένων, των  εξηγήσεων και των συγκρούσεων που εμπε-
ριέχονται σε αυτά (Δημητρίου, 2009). 

Στο πλαίσιο αυτό, η προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων απαιτεί, μεταξύ άλλων, την καλ-
λιέργεια ατόμων με κριτική και συστημική σκέψη. Με άλλα λόγια ατόμων ικανών να προσεγγί-
ζουν ολιστικά το περιβάλλον,  να κατανοούν τον τρόπο  με τον οποίο οι ανθρώπινες επιλογές, οι
τρόποι ζωής και οι αξίες επηρεάζουν τη λειτουργία του και δημιουργούν τα συναφή προβλήματα
(Orr, 1992. Tilbury & Ross, 2006. Φλογαΐτη, 2006. Δημητρίου, 2009). 

Κριτική και συστημική σκέψη για την ολιστική μελέτη των περιβαλλοντικών ζητημάτων

Η κριτική σκέψη είναι μία διαδικασία στην οποία το άτομο που συμμετέχει λειτουργεί τόσο σε
νοητικό όσο και συναισθηματικό επίπεδο στην προσέγγιση ενός ζητήματος, προκειμένου να κατα-
λήξει σε λογικά συμπεράσματα, κρίσεις, διαπιστώσεις και επιλογές. Στη διαδικασία αυτή, το άτο-
μο, επεξεργάζεται και αναλύει δεδομένα και πληροφορίες με λογικό τρόπο, διασαφηνίζει έννοιες
και καταστάσεις, κατανοεί τις προσωπικές του αντιλήψεις και πεποιθήσεις, καθώς και εκείνες των
άλλων και τις αξιολογεί. Επίσης αξιολογεί και αμφισβητεί προκαταλήψεις (Facione, 2007. Jones,
Merritt & Palmer, 1999. Tilbury & Ross, 2006). 

Σύμφωνα με τον Facione (2007), η ερμηνεία, η ανάλυση, η εξαγωγή συμπερασμάτων, αποτελούν
ορισμένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία συνιστούν τον πυρήνα της κριτικής σκέψης. Τα στοι-
χεία αυτά,  αποτελούν κεντρικές διεργασίες της επιστημονικής μεθόδου και της επιστημονικής
σκέψης που συνιστούν τον πυρήνα της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες. 

Η συστημική σκέψη συνιστά ένα τρόπο θεώρησης ενός ζητήματος, γεγονότος, κατάστασης ή προ-
βλήματος με όρους συστήματος. Βασίζεται δηλαδή, στη θεμελιώδη παραδοχή ότι κάθε τι συνιστά
ένα "σύστημα" το οποίο αλληλεπιδρά (επηρεάζει και επηρεάζεται) με τα πράγματα που υπάρ-
χουν γύρω από αυτό, τα οποία επίσης συνιστούν "συστήματα". Στοιχειοθετείται από δύο συμπλη-
ρωματικές διαδικασίες, την αναλυτική και τη συνθετική  σκέψη. Η πρώτη βοηθά στην κατανόηση
των μερών ενός συστήματος. Η δεύτερη βοηθά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα μέρη
αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσα στο σύστημα που εμπεριέχονται αλλά και με τα άλλα που
το περιβάλλουν (Δημητρίου, 2009). 
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Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες, περιβάλλον και αειφορία

Οι φυσικές επιστήμες είναι οι κατεξοχήν επιστήμες που ασχολούνται με έννοιες και φαινόμενα
του φυσικού περιβάλλοντος ενώ τα επιτεύγματά τους αξιοποιούνται από την κοινωνία και εφαρ-
μόζονται για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και των συστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή.
Παρέχουν κρίσιμη επιστημονική γνώση για τη λειτουργία των φυσικών συστημάτων και την ολι-
στική προσέγγισή τους, που είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί για την κατανόηση των σχέσεων αλλη-
λεπίδρασης και αλληλεξάρτησης που διέπουν τη λειτουργία του φυσικού κόσμου καθώς και τις
σχέσεις του τελευταίου με το ανθρωπογενές, το κατασκευασμένο από τον άνθρωπο, περιβάλλον. 

Ο φυσικός κόσμος, στο πλαίσιο των φυσικών επιστημών, μελετάται ως ολότητα που συνίσταται
από επιμέρους συστήματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, επομένως υποστηρίζεται και θεμε-
λιώνεται  εντέλει  η  συστημική  θεώρηση  του  κόσμου  που  μας  περιβάλλει.  Για  τη  μελέτη  του
κόσμου εφαρμόζονται επιστημονικές διαδικασίες που συνιστούν τον πυρήνα της κριτικής σκέψης
παρέχοντας στα άτομα εργαλεία για τη συγκέντρωση και επεξεργασία επιστημονικών δεδομένων
και πληροφοριών απαραίτητων για την εκτίμηση περιβαλλοντικών καταστάσεων και τη διερεύνη-
ση εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισής τους. Η γνώση και κατανόηση επιστημονικών εννοιών
και διαδικασιών αποτελούν, μεταξύ άλλων, απαραίτητα εφόδια για τα άτομα ώστε να είναι ικανά
για τη λήψη αποφάσεων και τη συγκρότηση δράσεων για την προστασία και την αειφόρο λει-
τουργία του περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, το πεδίο της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες, παρέχει ερευνητικά δεδομένα που
αφορούν το περιεχόμενο και τη δομή της γνωστικής βάσης των παιδιών για τα φαινόμενα του
φυσικού κόσμου και αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά κατανοούν τον κόσμο που
τα περιβάλλει.  Η αξιοποίηση των δεδομένων αυτών συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την αειφορία ειδικότερα στην προσχολική και
πρώτη σχολική ηλικία και τούτο γιατί οι εμπειρίες που αποκτούν τα μικρά παιδιά διαδραματίζουν
κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλήψεων τους για το περιβάλλον, στην ενίσχυση συναι-
σθημάτων και τη διαμόρφωση στάσεων, αξιών και προτύπων συμπεριφοράς στην αειφόρο δια-
χείριση  και  προστασία  του  (ενδ.  Wilson,  1994.  1996).  Στην  κατεύθυνση  αυτή,  επιδιώκεται  ο
εμπλουτισμός των εμπειριών των παιδιών για τη φύση και το περιβάλλον, για την καλλιέργεια της
σχέσης τους με τον κόσμο, την ανάπτυξη γνώσεων, την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος τους όσο
την κατανόηση της επίδρασης των ατομικών και  συλλογικών ενεργειών  στην περιβαλλοντική
ποιότητα. 

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι δραστήρια και με περιέργεια. Οτιδήποτε τα περιβάλλει
αξίζει για εκείνα διερεύνησης με όλες τις αισθήσεις τους. Είτε πρόκειται για την παρατήρηση ενός
στοιχείου του περιβάλλοντος είτε πιο σύνθετων φαινόμενων, τα παιδιά, εξερευνούν και κάνουν
συνδέσεις. Αρχίζουν να κατανοούν τον εαυτό τους, την ατομικότητά τους  και τους άλλους. Αρχί-
ζουν να οικοδομούν τις μεταξύ τους σχέσεις και τις σχέσεις μεταξύ των ιδίων και του κόσμου που
τους περιβάλλει.  Με αυτήν την έννοια, είναι σημαντικό να παρέχονται ευκαιρίες στην εκπαίδευ-
σή τους  ώστε να αναπτύξουν την αίσθηση του ενδιαφέροντος για τη φύση και το περιβάλλον και
να καλλιεργήσουν την αίσθηση ότι αποτελούν μέρος του. 

Στην κατεύθυνση αυτή είναι δυνατόν να συμβάλει η ανάπτυξη εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στο
πλαίσιο των φυσικών επιστημών για την κατανόηση του άμεσου περιβάλλοντος τους, που να πα-
ρέχουν ευκαιρίες στα παιδιά να  διατυπώνουν υποθέσεις, εξηγήσεις και σχέσεις αιτιότητας για τη
λειτουργία του κόσμου που τα περιβάλλει, που να καλλιεργούν παράλληλα προβληματισμούς για
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τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον. Το τελευταίο είναι δυνατόν
να συμβάλει στην αντίληψη του ατόμου ως μέρους του συνόλου και στην κατανόηση των επι-
πτώσεων των ενεργειών και δραστηριοτήτων των ατόμων στην ποιότητα του περιβάλλοντος.   

Στη μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων,  είναι δυνατή η καλλιέργεια ενεργών πολιτών με
την ανάπτυξη παρεμβάσεων που δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν σε δημοκρατι-
κές διαδικασίες και να αναπτύσσουν ικανότητες δράσης. Η συμμετοχή του παιδιού σε αυτές τις
διαδικασίες παρέχει τη δυνατότητα να μοιραστεί τις σκέψεις και τις απόψεις του, να συνεργαστεί
με τους άλλους και να αναπτύξει συλλογικές δράσεις. Η συνεργασία με τους άλλους ενισχύει την
έννοια της κοινότητας και τη σημασία της αλληλοβοήθειας στην επίτευξη των κοινών στόχων. 

Στην κατεύθυνση αυτή οι φυσικές επιστήμες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο και διαθέτουν τα ερ-
γαλεία για την εκπαίδευση των παιδιών για το περιβάλλον και την αειφορία και ειδικότερα στην
κατανόηση βασικών διαστάσεων της, όπως μεταξύ άλλων:

• Την έννοια του συστήματος: Τα παιδιά μαθαίνουν για τα συστήματα: την κοινότητα των
ανθρώπων, την κοινότητα των ζωϊκών οργανισμών και των φυτών. Την ανάδειξη της έν-
νοιας της φέρουσας ικανότητας, των ορίων αντοχής και της πολυπλοκότητας των φυσικών
συστημάτων, στοιχεία που όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελούν βασικές αρχές για την αει-
φόρο λειτουργία του περιβάλλοντος.

• Έννοια αλληλεξάρτησης: Οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους και με το φυσικό περιβάλ-
λον. Οτιδήποτε τρώμε, πίνουμε, καταναλώνουμε έρχονται από τη φύση, επομένως επηρε-
άζουμε τη φύση. Η ανάδειξη της σχέσης αυτής είναι δυνατόν να εδραιώσει τη σημασία
του την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ανθρώπινες επιλογές, τρόποι ζωής και αξί-
ες επηρεάζουν τη λειτουργία του περιβάλλοντος και δημιουργούν συναφή προβλήματα. 

• Την αξία του φυσικού περιβάλλοντος ως μέρος του τόπου διαβίωσης: Η φύση είναι μέρος
του τοπικού περιβάλλοντος, είτε αυτό είναι  η αυλή, το πάρκο, η γειτονιά, η πόλη. Η κατα-
νόηση της αξίας αυτής είναι δυνατόν να καλλιεργήσει την υπευθυνότητα για την προστα-
σία και την αειφόρο λειτουργία του.

• Ανάδειξη της άμεσης σύνδεσης μας με το περιβάλλον: άμεσες εμπειρίες με υλικά από τη
φύση, παρατήρηση των φυσικών στοιχείων στο φυσικό τους περιβάλλον, μελέτη του άμε-
σου περιβάλλοντος των παιδιών. 

◦ την  αξιοποίηση του τοπικού περιβάλλοντος  ως  βασικού χώρου για  την  μελέτη της
ποιότητας του 

◦ τη μελέτη του σχολικού κτηρίου και του σχολικού περιβάλλοντος για την εφαρμογή
αειφόρων πρακτικών και ενεργειών που διασφαλίζουν την ποιότητα του 

• Την καλλιέργεια αειφορικών αξιών: της αλληλεγγύης, της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης,
της άρσης κοινωνικών ανισοτήτων εξαιτίας της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Η μελέτη
των περιβαλλοντικών προβλημάτων, κάτω από το πρίσμα της περιβαλλοντικής δικαιοσύ-
νης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες ενισχύει τον κοινωνικό της ρόλο
ειδικότερα στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων και τη διασφάλιση της ατομι-
κής και δημόσιας υγείας. Συνεπώς, τη συμβολή της στη διασφάλιση των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων  και  ειδικότερα  το  δικαίωμα  στην  υγεία  και  την  ευημερία  (Dimitriou  &
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Christidou, 2010). Οι προσεγγίσεις αυτές  παρέχουν νέες προοπτικές στην εκπαίδευση στις
φυσικές επιστήμες όπως μεταξύ άλλων:

◦ την εφαρμογή επιστημονικών εργαλείων και γνώσεων για την εκτίμηση της περιβαλλο-
ντικής υποβάθμισης   και των επιπτώσεων της στην υγεία  

◦ την ανάπτυξη εργαλείων για τη μελέτη και αποτίμηση εναλλακτικών τρόπων διαχείρι-
σης του περιβάλλοντος που να διασφαλίσουν το δικαίωμα των ατόμων στην ασφάλεια
και την υγεία

◦ την εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων για τη μελέτη του περιβάλλοντος ως συ-
στήματος που εμπεριέχει επιμέρους φυσικά συστήματα όσο και κοινωνικά και την κα-
τανόηση των μεταξύ τους σχέσεων  

◦ την προώθηση της ιδέας του κοινωνικού ρόλου της επιστήμης και την άμεση σύνδεση
των εφαρμογών της (τεχνολογία) για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ανισοτήτων

Τα παραπάνω ζητήματα είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στο σχολείο με την εφαρμογή εκπαιδευτι-
κών παρεμβάσεων που σχετίζονται με ποικίλα θέματα των φυσικών επιστημών όπως μεταξύ άλ-
λων:

• Χρήση φυσικών πόρων για την παραγωγή προϊόντων - Κατανάλωσης – επαναχρησιμοποίη-
ση – ανακύκλωση υλικών συσκευασίας και άλλων προϊόντων.

• Εξοικονόμηση ενέργειας – κτήρια, μηχανές, μέσα μεταφοράς, ηλεκτρικές συσκευές-  ήπιες
μορφές ενέργειας

• Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα – ενέργεια, μεταφορές

• Εξοικονόμηση νερού

• Υγεία και ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον 

• Ανάπτυξη πρασίνου

• Διατροφικές συνήθειες (καλλιέργεια προϊόντων)

Αντί επιλόγου

Όπως προκύπτει  από τη  συζήτηση που προηγήθηκε,  η  μελέτη των περιβαλλοντικών προβλη-
μάτων, η μελέτη του περιβάλλοντος και των συναφών προβλημάτων στην προοπτική της αειφορί-
ας, εμπεριέχει δύο κρίσιμες διαστάσεις. Επικεντρώνεται στη διερεύνηση των οικονομικών, κοινω-
νικών ή πολιτικών παραγόντων που καθορίζουν τις επιλογές των κοινωνιών ως προς τις απαιτή-
σεις τους πάνω στη βιόσφαιρα και των τρόπων (συμπεριλαμβανόμενης και της τεχνολογίας) που
παρεμβαίνουν για την υλοποίησή τους. Παράλληλα επικεντρώνεται στη διερεύνηση του πώς οι
τρόποι αυτοί επηρεάζουν τη λειτουργία της βιόσφαιρας, τι είδους αναδράσεις είναι δυνατόν να
δημιουργήσουν, ποιες είναι οι επιπτώσεις τους και πώς αυτές επηρεάζουν στη συνέχεια την κοι-
νωνία. 

Η συζήτηση που προηγήθηκε αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση
στις φυσικές στην εκπαίδευση των ατόμων για το περιβάλλον και την αειφορία. Και αυτό καθώς,
μεταξύ άλλων, οι φυσικές επιστήμες  παρέχουν τα εργαλεία για την κατανόηση των οικολογικών
συστημάτων και λειτουργιών τους αλλά, και τα εργαλεία για την κατανόηση του πως τα συστήμα-

Σελίδα 16 από 392



Κεφάλαιο 1ο Προσκεκλημένες ομιλίες - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

τα αυτά αντιδρούν στις  ανθρώπινες παρεμβάσεις  που γίνονται  σε αυτά.  Με άλλα λόγια,  πα-
ρέχουν τα εργαλεία κατανόησης των κυκλοτερικών σχέσεων αλληλόδρασης μεταξύ των συστη-
μάτων, συμπεριλαμβανόμενου και του ανθρώπου, για την κατανόηση και την ερμηνεία του περι-
βάλλοντος στην προοπτική της ολιστικότητας και την προστασία του με όρους περιβαλλοντικής
και κοινωνικής αειφορίας, που αποτελούν βασικές επιδιώξεις της εκπαίδευσης για το περιβάλλον
και την αειφορία.
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Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Προσχολική Εκπαίδευση: προς μια
κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση

Ραβάνης Κωνσταντίνος
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
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Στην εργασία αυτή, ξεκινώντας από μια σχηματική παρουσίαση τριών παραδοσιακών πλαισίων για τη συ-
γκρότηση του φυσικού κόσμου στη σκέψη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και για τη δημιουργία σχε-
τικών δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο (εμπειριστική, πιαζετική, κοινωνικο-γνωστική), θέτει θεωρητικά
και μεθοδολογικά ερωτήματα σχετικά με τη μετάβαση σε μια κοινωνικο-πολιτισμική προοπτική. Στη συζή-
τηση για τη μετάβαση αναδεικνύονται στοιχεία από κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες, την κοινωνική ψυχο-
λογία της ανάπτυξης και της γνωστικής λειτουργίας και της έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστη-
μών στην οποία αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο των κοινωνικο-πολιτισμικών στοιχείων και της κοι-
νωνικής αλληλεπίδρασης στην ανάπτυξη των γνωστικών διαδικασιών και τη μάθηση. Στην εργασία επίσης
αυτή παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των παιδιών, το ρόλο των εκ-
παιδευτικών και την επιλογή των διδακτικών αντικειμένων στις διάφορες προσεγγίσεις. 

Εισαγωγή

Τα ρεύματα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Προσχολικής Εκπαίδευσης διασταυ-
ρώθηκαν στη χώρα μας πριν 30 περίπου χρόνια, όταν δηλαδή ιδρύθηκαν και λειτούργησαν τα
Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Από τότε, σε διάφορα πεδία της εκ-
παιδευτικής έρευνας όπως η μελέτη των βιωματικών νοητικών παραστάσεων των παιδιών προ-
σχολικής ηλικίας για φαινόμενα του φυσικού κόσμου και έννοιες των Φυσικών Επιστημών, η εκ-
παίδευση και  η  επιμόρφωση παιδαγωγών,  τα  αναλυτικά προγράμματα,  οι  διδακτικές  παρεμ-
βάσεις, η εκπαιδευτική χρήση των νέων τεχνολογιών, η αγωγή υγείας και η περιβαλλοντική εκπαί-
δευση, αναπτύχθηκαν πολύμορφες ερευνητικές προσπάθειες, οι οποίες παράλληλα και σε αρμο-
νία με τα διεθνή ερευνητικά ρεύματα, δημιούργησαν έναν ευρύ χώρο έρευνας και παιδαγωγικών
εφαρμογών, με πολλαπλότητα προσεγγίσεων και ποικιλία προσανατολισμών (Ραβάνης 1999, Σο-
λομωνίδου & Κακανά 2001, Μπαγάκης, 2001, Χατζηγεωργίου 2001, Κωνσταντίνου κ. άλ. 2002, Κο-
λιόπουλος 2003, Τσιτουρίδου 2003, Καριώτογλου 2006, Ζόγκζα 2007, Εργαζάκη & Ζόγκζα 2008,
Χρηστίδου 2008, Πλακίτση 2008, Παπαδοπούλου & Παραστρατίδου 2009, Τσελφές & Παρούση
2008 Καμπεζά & Βελλοπούλου 2010, Καλογιαννάκης & Παπαδάκης 2011, Παντίδος 2011, Δημη-
τρίου 2013). 

Κεντρικό θέμα στο ευρύ αυτό πεδίο, αποτέλεσε και αποτελεί το ζήτημα της ανάπτυξης διδακτικών
δραστηριοτήτων τόσο στο επίπεδο του αναλυτικού προγράμματος, όσο και σε αυτό των καθημε-
ρινών εκπαιδευτικών πρακτικών. Το ζήτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς στη βαθμί-
δα της προσχολικής εκπαίδευσης η ανάπτυξη διδακτικών δραστηριοτήτων από τις Φυσικές Επι-
στήμες, έχει έναν ειδικό χαρακτήρα αφού στο πεδίο αυτό συμβάλλουν οι πολυετείς παραδόσεις
της Προσχολικής Παιδαγωγικής, της Γενετικής και της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας αλλά και η σχε-
τικώς νέωτερη προβληματική της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών.

Πριν είκοσι περίπου χρόνια προτείναμε μια ταξινόμηση των διαφόρων ρευμάτων για τη δημιουρ-
γία διδακτικών δραστηριοτήτων όπως αυτά αποτυπώνονται σε αναλυτικά προγράμματα, ερευνη-
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τικές προσπάθειες και προτάσεις δραστηριοτήτων (Ravanis  1994,  Ravanis  & Bagakis 1998, Ρα-
βάνης 1999, Zogza et al. 2000). Η ταξινόμηση αυτή επιτρέπει τη σχηματοποίηση τριών βασικών
στρατηγικών στο πεδίο έρευνας και εφαρμογής «Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική ηλικία» και
στο θεωρητικό επίπεδο οδηγεί σε διακρίσεις και οριοθετήσεις των επιλογών, των προσδοκιών και
των επιτρεπόμενων πρωτοβουλιών. Στο επίπεδο των παιδαγωγικών πρακτικών μπορεί να προ-
σφέρει σχέδια ανάπτυξης δραστηριοτήτων, εργαλεία και μέσα χωρίς να αποτρέπει τη συνύπαρξη
στοιχείων από διαφορετικές προοπτικές. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζουμε τα βασικά χαρα-
κτηριστικά των ρευμάτων αυτών. 

Οι διδακτικές στρατηγικές

Το εμπειριστικό πλαίσιο

Οι εμπειριστικές στρατηγικές συνήθως, χωρίς συστηματικά και εμπρόθετα διατυπωμένη θεωρητι-
κή τεκμηρίωση, εμπνέονται από πρωτόλειες συμπεριφοριστικές αντιλήψεις για τη μάθηση και κυ-
ρίως από την άρρητη υπόθεση ότι οι επιτυχείς διδακτικές πρακτικές στις Φυσικές Επιστήμες σχε-
τίζονται με τη "μεταφορά" επιστημονικών πληροφοριών και γνώσεων από κατάλληλες πηγές στη
σκέψη των παιδιών. Εδώ τα διδακτικά αντικείμενα επιλέγονται συνήθως με βάση υποκειμενικές
εκτιμήσεις για το θέμα, την εστίαση και τις ενδεχόμενες δυσκολίες και διατηρούν με τις ίδιες τις
Φυσικές Επιστήμες μια σχέση ευθείας αναφοράς με τις  αναγκαίες  βέβαια "απλοποιήσεις".  Ο
ρόλος των παιδαγωγών είναι καθοδηγητικός καθώς αναλαμβάνουν το βαρύ φορτίο της οργάνω-
σης της δραστηριότητας, της πραγματοποίησης πειραμάτων επίδειξης, της τοποθέτησης ερωτη-
μάτων και της σχηματοποίησης των "ορθών" απαντήσεων. Τα παιδιά παρακολουθούν τη διεξαγω-
γή των δραστηριοτήτων, συμμετέχουν όσο τους επιτρέπει η προκαθορισμένη δομή του σχεδίου
εργασίας, θέτουν ή απαντούν σε ερωτήσεις και δρουν κατά κανόνα σε περιφερειακούς ρόλους
εκτελώντας οδηγίες. 

Το πιαζετικό πλαίσιο

Οι πιαζετικές στρατηγικές εμπνέονται ευθέως από τα έργο της σχολής της Γενετικής Ψυχολογίας
και Επιστημολογίας στο πλαίσιο των οποίων η νόηση αντιμετωπίζεται κατ’ αρχήν ως προϊόν οικο-
δόμησης στο ατομικό επίπεδο με βάση την δραστηριότητα του παιδιού και τις αλληλεπιδράσεις
του με τον κόσμο των υλικών, των αντικειμένων και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Αυτό δεν ση-
μαίνει, όπως αφελώς υπονοείται συχνά, ότι αμελείται ο ρόλος της κοινωνικής-διδακτικής αλληλε-
πίδρασης, αλλά απλώς ότι κυριαρχεί εδώ η υπόθεση της πρωταρχικής σημασίας της οικοδόμησης
της γνώσης στο ατομικό επίπεδο.  Στις προσεγγίσεις αυτές ο ρόλος των παιδαγωγών είναι πιο
σύνθετος και εξαιρετικά πιο λεπτός. Κατ’ αρχάς αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν ένα εκπαιδευ-
τικό περιβάλλον το οποίο θα επιτρέπει την ολόπλευρη πρωτοβουλία και δράση των παιδιών. Έτσι,
προετοιμάζουν  το  παιδαγωγικό  υλικό,  προβλέπουν  ενδεχόμενες  επιλογές  των  παιδιών,  οργα-
νώνουν το χώρο και τα προτρέπουν να εργαστούν με το υλικό. Στη διάρκεια της δραστηριότητας
εμψυχώνουν και υποστηρίζουν τους πειραματισμούς που κάνουν τα ίδια τα παιδιά με το υλικό,
τα βοηθούν να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια δράσης και παρεμβαίνουν όταν κρίνουν ότι δη-
μιουργούνται ισχυρά και ανυπέρβλητα εμπόδια. Επίσης, καταγράφουν με αξιόπιστο τρόπο την
εξέλιξη της εργασίας των παιδιών, έτσι ώστε να μπορούν στη συνέχεια να αξιολογήσουν το σύνο-
λο της δραστηριότητας με σκοπό την ενδεχόμενη αναθεώρησή της. 
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Το κοινωνικο-γνωστικό πλαίσιο

Στην κοινωνικο-γνωστική προοπτική κυριαρχούν αντιλήψεις οι οποίες αναγνωρίζουν ότι η μάθηση
είναι πρωτίστως προϊόν κοινωνικών-διδακτικών αλληλεπιδράσεων και αντικείμενο οικοδόμησης
και μετασχηματισμού της σκέψης σε ρυθμισμένες συνθήκες ανταλλαγών και επικοινωνίας. Στο
πλαίσιο αυτό ιδιαίτερο βάρος έχει μια προεξάρχουσα διάσταση της σύγχρονης Διδακτικής των
Φυσικών Επιστημών, η μελέτη και η διδακτική αξιοποίηση των βιωματικών νοητικών παραστάσε-
ων για έννοιες, φαινόμενα και υλικά του φυσικού κόσμου. Εδώ οι παιδαγωγοί βασιζόμενες/οι
ακριβώς στις διαπιστωμένες νοητικές παραστάσεις των παιδιών, δηλαδή στις δυσκολίες και τα
εμπόδια που απορρέουν από αυτές, προετοιμάζουν τους στόχους, τις δραστηριότητες και το βη-
ματισμό αλλά και το πλαίσιο επικοινωνίας. Η εμπλοκή τους στην εκδίπλωση των δραστηριοτήτων
είναι επιμελώς σχεδιασμένη και κυμαίνεται μεταξύ πρακτικών στις οποίες κυριαρχεί η καθοδήγη-
ση των εκπαιδευτικών και άλλων στις οποίες οι εκπαιδευτικοί απλώς διαμεσολαβούν και υποστη-
ρίζουν οργανωμένα σχέδια. Οι επιλογές αυτές δεν παραπέμπουν στη διακύμανση μεταξύ δασκα-
λοκεντρικών και μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων καθώς το σχήμα αυτό δεν είναι κατάλληλο για
να  φωτίσει  τέτοιες  διδακτικές  περιστάσεις,  αφού  στο  κέντρο  των  δραστηριοτήτων  βρίσκεται
πάντα η σκέψη των παιδιών. Τα παιδιά εμπλεκόμενα σε διερευνητικές πρακτικές, συμμετέχουν σε
πειραματικές διαδικασίες με διαφορετικούς τρόπους και τεχνικές, με βάση τις δυνατότητες που
προσφέρουν τα διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα. 

Η κοινωνικο-πολιτισμική προοπτική

Η σχηματοποίηση των τριών αυτών πλαισίων, τα οποία θα αποκαλούμε στη συνέχεια «παραδο-
σιακά», προσφέρει δυνατότητες διακρίσεων, επιλογών και οριοθέτηση των προσδοκιών μας τόσο
στη σχετική έρευνα όσο και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Ωστόσο, κατά την εικοσαετία που
πέρασε η συζήτηση για το έργο του Vygotski σχετικά με τη μάθηση αλλά και ευρύτερα με τη διδα-
σκαλία, αν και συνήθως είναι αφόρητα επιφανειακή και απλοϊκή, καταλαμβάνει όλο και περισ-
σότερο χώρο. Πράγματι, ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια μπορούμε να καταγράψουμε μια έκρηξη
αναφορών στο διανοητικό περιβάλλον του Vygotski, από το οποίο υιοθετούνται δυστυχώς τα πιο
επιδερμικά στοιχεία (Tantaros & Ravanis, 2009). Έτσι, βρισκόμαστε σήμερα σε μια φάση όπου αρ-
κεί η αναφορά σε αόριστα "κοινωνικο-πολιτισμικά" στοιχεία για να έχουμε την αυταπάτη ότι ερ-
γαζόμαστε στο πλαίσιο Vygotski,  όπως ακριβώς παλαιότερα αρκούσε η επίκληση στα "στάδια
ανάπτυξης" για να υποθέτουμε ότι εκφράζουμε την πιαζετική θεωρία. 

Όμως, παρά τις εμφανείς αστοχίες και τις καταχρηστικές εμμονές, μπορούμε πλέον να εντοπίσου-
με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες θεωρητικές και εμπειρικές επιλογές οι οποίες συγκροτούν σταδιακά
ένα διακριτό κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο αναφοράς. Πρόκειται για προσεγγίσεις βασισμένες
στον εννοιολογικό εξοπλισμό και τα δομικά χαρακτηριστικά της νοόσφαιρας Vygotski που πλέον
δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο δικό του έργο, αλλά εκτείνεται και σε αυτό άλλων θεωρητικών
και ερευνητών όπως οι Leontiev, Luria και Bakhtin, οι οποίοι ξεκινούσαν από σχετικές υποθέσεις
για το ζήτημα της ανάπτυξης της νόησης και της μάθησης. Έτσι, και στο περιορισμένο πεδίο στο
οποίο αναφερόμαστε εμείς, δηλαδή την μύηση παιδιών προσχολικής ηλικίας στις Φυσικές Επι-
στήμες, δημιουργείται ένα άλλο ρεύμα που μερικώς μόνο καλύπτει και καλύπτεται από τις τρεις
στρατηγικές στις οποίες προαναφερθήκαμε. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν στη συνέχεια να αποκω-
δικοποιήσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του, τα οποία κατά κάποιο τρόπο οριοθετούν και μια
δυναμική υπό ανάπτυξη περιοχή έρευνας και παιδαγωγικών εφαρμογών.

Σελίδα 20 από 392



Κεφάλαιο 1ο Προσκεκλημένες ομιλίες - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

Κατ’ αρχήν στην κοινωνιο-πολιτισμική προοπτική κυριαρχεί η μεταφορά της εστίασης από το δι-
δακτικό  αντικείμενο,  τις  διδακτικές  παρεμβάσεις  και  τη  μονομερή  μέριμνα  για  τη  γνωστική
ανάπτυξη, σε μια νοητική συγκρότηση ή/και ανασυγκρότηση της σκέψης των παιδιών συναρτη-
μένη με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Τα εργαλεία μιας τέτοιας προσέγγισης εί-
ναι πολλαπλά και ιδιαίτερα καθώς παράγονται από διαφορετικές "μεταφράσεις" του θεωρητικού
εξοπλισμού της νοόσφαιρας Vygotski. Συχνά βασίζονται σε μια αγχώδη προσπάθεια απαγκίστρω-
σης από τα πιαζετικά ρεύματατα οποία προσλαμβάνονται ως κυρίαρχα, αν και αυτά καταλαμ-
βάνουν πλέον περιορισμένο χώρο σε σχέση με τα σχετικά κοινωνικο-γνωστικά (Wertsch, Rio &
Alvarez, 1995; Fleer & Robbins, 2003; Robbins, 2005; Fleer & March, 2009). 

Τα αντικείμενα έρευνας στα οποία προσανατολίζεται η προοπτική αυτή είναι οι σχέσεις μεταξύ
δρώντων,  πλαισίου,  δράσεων,  σημασιών,  εργαλείων  και  μέσων,  κοινωνικών και  πολιτισμικών
στοιχείων. Στο μεθοδολογικό επίπεδο, προτεραιότητα δίνουν στη μελέτη της συνεργασίας και την
ανάλυση του πλαισίου με βάση πολιτισμικές και επικοινωνιακές συνιστώσες. Επίσης, σημαντικό
στοιχείο των κοινωνιο-πολιτισμικών προσεγγίσεων είναι ο χειρισμός που πραγματοποιούν στην
πολυπλοκότητα των ερευνητικών αντικειμένων. Αντί δηλαδή να προσπαθήσουν να περιορίσουν
τις μεταβλητές όπως συνηθίζουμε στα παραδοσιακά πλαίσια έρευνας και ανάπτυξης δραστηριο-
τήτων, επιχειρούν να αντιμετωπίσουν ταυτοχρόνως την ατομική συγκρότηση, τη διαπροσωπική
δημιουργία και τα περιβάλλοντα κατασκευής τους (Roggof, 1998; Robbins, 2009). Έτσι, ενώ στα
παραδοσιακά πλαίσια έρευνας η πολυπλοκότητα αποτελεί μια δυσκολία για την υπέρβαση της
οποίας απαιτούνται χειρισμοί,  δηλαδή τελικώς εκλαμβάνεται ως μειονέκτημα, καθίσταται εδώ
ένα στοιχείο γονιμότητας των αναζητήσεων και μια καταστατική αρχή του ερευνητικού σχεδια-
σμού.  

Στο ατομικό επίπεδο προσεγγίζονται  συνήθως οι  αναφορές των παιδιών,  τα εκφραστικά τους
μέσα όπως ο λόγος, η κίνηση και η σωματική έκφραση, η γραπτή παραγωγή και το ιχνογράφημα,
το νόημα που αποδίδεται στα αντικείμενα της εργασίας. Στο διαπροσωπικό επίπεδο εξετάζονται
η ατμόσφαιρα της επικοινωνίας, η χρησιμοποιούμενη γλώσσα κατά τις ανταλλαγές, οι παύσεις, οι
χειρονομίες. Ακόμα, στο περιβάλλον κατασκευής των ατομικών και επικοινωνιακών συνιστωσών
μελετώνται η κοινωνική διευθέτηση σε στενότερα και ευρύτερα πλαίσια, η οργάνωση του χώρου
και του υλικού, ο χρόνος, η σημειωτική ανάλυση των συμβόλων, των αντικειμένων, των σχέσεων
(Fleer, 2011).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εκπαιδευτικές διαστάσεις της προσέγγισης. Κατ’ αρχάς
κυριαρχεί το αίτημα της ενεργητικής εμπλοκής των παιδιών, το οποίο βέβαια ως πρόταση εργασί-
ας και πρακτικής δεν απέχει από τις προτάσεις άλλων παραδοσιακών προσεγγίσεων. Ωστόσο εδώ
η σκοπούμενη ενεργητικότητα των παιδιών συνδυάζεται με κίνητρα εξειδικευμένα σε συγκεκρι-
μένος στόχους, δημιουργική εμπλοκή στη διάρκεια της εργασίας και ευρύτερη συστηματική υπο-
στήριξη από το περιβάλλον. Επίσης, το παιδαγωγικό και διδακτικό πλαίσιο δεν είναι προσανατο-
λισμένο στις νοητικές κατασκευές (πρόδρομα μοντέλα, προ-έννοιες, νοητικές παραστάσεις) αλλά
στην ενίσχυση μιας εκλογικευμένης σχέσης με τον πραγματικό κόσμο και μια συστηματική στρο-
φή στο παιχνίδι, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα.

Αρχίζοντας μια συζήτηση…..

Η κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση αποτελεί ήδη μια πραγματικότητα στα διεθνή ρεύματα της
εκπαιδευτικής θεωρίας και έρευνας, αλλά και παιδαγωγικής δράσης και των αντίστοιχων πρακτι-
κών στη σχολική τάξη. Καθώς δεν έχει παρά μερικά χρόνια ζωής και μάλιστα όχι ακόμα ορατής,
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τυποποιημένης και αναγνωρίσιμης από παντού, έχει όλα τα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα
του «νέου»: ελπίδες για καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, καινούργιο φως στην έρευνα βα-
σισμένο  σε  μια  μεθοδολογική  πολλαπλότητα,  ενέργεια  για  δράση.  Με  δυο  λόγια,  νέες  υπο-
σχέσεις. Ωστόσο η νέα οπτική γωνία η οποία αποτελεί τη δύναμή της προσέγγισης αυτής, είναι
ταυτοχρόνως και η αδυναμία της, αλλά μια αδυναμία αναμενόμενη, γόνιμη και  πολλά υποσχόμε-
νη. Ζητήματα όπως η καλή διάκριση ή έστω μια κάποια πρόνοια και προοπτική διάκρισης μεταξύ
ερευνητικών και παιδαγωγικών-διδακτικών επιλογών και προσεγγίσεων και η χρήση εννοιών και
εργαλείων των οποίων η σήμανση είναι ακριβής, συστηματική και αναγνωρίσιμη στα παραδοσια-
κά εννοιολογικά πλαίσια,  αποτελούν κρίσιμα διακυβεύματα τόσο για την καθαρή πρόοδο της
νέας προσέγγισης, όσο και για την επιρροή που θα μπορούσε να ασκήσει στις υπόλοιπες. Πρέπει
άλλωστε να λάβουμε υπόψη μας ότι όπως οι παραδοσιακές έτσι και η κοινωνικο-πολιτισμική προ-
σέγγιση είναι  σχηματικές και  τα  όρια μεταξύ  τους  αδυνατίζουν  όσο μετακινούμαστε από την
έρευνα στην εκπαίδευση.  

Ανεξαρτήτως πάντως των προσδοκιών και των επιφυλάξεων, των βεβαιοτήτων και των ανησυ-
χιών, των υποκειμενικών και αντικειμενικών δυνατοτήτων μας, είναι βέβαιο ότι η εργασία με τις
Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση περνά σταδιακά σε μια νέα πραγματικότητα ως
προς  την  οποία  η  ερευνητική  και  παιδαγωγική  μας  δραστηριότητα  θα  υιοθετήσει  σταδιακά
στάσεις, κριτική, συμφωνίες και ασυμφωνίες. 
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Εκπαίδευση την εποχή της κρίσης: τα διλήμματα της Διδακτικής των Φυσικών
Επιστημών

Τσελφές Βασίλης
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ), Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

tselfesv[at]ecd.uoa.gr

Στο κείμενο γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν, σήμερα, τη λει-
τουργία των εκπαιδευτικών δομών οι θεσμικοί σχεδιασμοί του παγκόσμιου και κυρίως του ευρωπαϊκού
πολιτικού συστήματος. Η ανάγκη για την κατασκευή μιας τέτοιας ανάλυσης προκύπτει από το γεγονός ότι
στον εκπαιδευτικό χώρο, από την προσχολική μέχρι την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, προωθούνται θεσμι-
κές αλλαγές που παραμένουν μετέωρες πάνω από το κενό επικοινωνίας που μεσολαβεί ανάμεσα στους
πολιτικούς που τις εισηγούνται και τους εκπαιδευτικούς ή και τεχνοκράτες της εκπαίδευσης που καλούνται
να τις υλοποιήσουν. Ένα κενό που αφήνει, επίσης, "άφωνους" τους μαθητές, τους φοιτητές αλλά και τους
πολίτες-γονείς, τους οποίους σε τελική ανάλυση αφορούν οι αλλαγές. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης,
όταν συσχετιστούν με τη δραστηριότητα και την παραγωγή της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ)
οδηγούν στη διατύπωση κάποιων διλλημάτων. Αυτό βοηθά στο να λυθεί η αμηχανία μπροστά σε μια σειρά
από παγκόσμιες εκπαιδευτικές διακηρύξεις. Όπως για παράδειγμα, μας βοηθά να κατανοήσουμε το τι μπο-
ρεί να σημαίνει για τη σχολική επιστήμη μια εκπαίδευση προσανατολισμένη στη δημιουργικότητα και την
καινοτομία. Τι μπορεί να σημαίνει για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, επιστημόνων και εκπαιδευτικών, η
παγκόσμια  στροφή  προς  την  έρευνα  που  εξυπηρετεί  αποκλειστικά  την  ανάπτυξη  της  οικονομίας  της
γνώσης (R&D), τι μπορεί να σημαίνει μια εκπαίδευση προσανατολισμένη προς την επιχειρηματικότητα κ.ο-
.κ. Ίσως, τέλος βοηθά και στη διατύπωση μιας πρότασης για ενεργοποίηση των επιστημονικών δυνάμεων
της ΔΦΕ στην πορεία προς το τέλος της κρίσης, όποιο κι αν είναι αυτό.

Εισαγωγή

Το κείμενο που ακολουθεί προσπαθεί να αναπαραστήσει σε αδρές γραμμές την εκπαιδευτική δυ-
ναμική την "εποχή της κρίσης" και στη συνέχεια να διατυπώσει προβληματισμούς που προκύ-
πτουν για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) εξ αιτίας της συγκεκριμένης δυναμικής.
Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όταν αναφέρομαι στην "εποχή της κρίσης" εννοώ
την εποχή που ξεκίνησε από τη δεκαετία του '80, όταν η αποσάθρωση του τότε υπαρκτού σοσια-
λιστικού μπλοκ δημιούργησε νέες παγκόσμιες δυναμικές, οι οποίες περιλάμβαναν στους σχεδια-
σμούς τους και τις πολιτικές της εκπαίδευσης. Το ότι σημαίνω συνολικά την εποχή αυτή με το χα-
ρακτηριστικό της κρίσης οφείλεται στο γεγονός ότι οι νέοι σχεδιασμοί στους οποίους αναφέρομαι
και ιδικά οι σχεδιασμοί για την εκπαίδευση έχω την αίσθηση ότι εδώ στην Ελλάδα μας άφησαν
περίπου αδιάφορους και σε θεσμικό επίπεδο (δεν επιχειρήθηκε ουσιαστικά καμία αλλαγή) και σε
κοινωνικό  επίπεδο  (οι  επιχειρούμενες  παγκοσμίως  αλλαγές  δεν  συζητήθηκαν  ουσιαστικά  από
τους κοινωνικούς αλλά και τους εκπαιδευτικούς φορείς), μέχρι που ξέσπασε η γνωστή μας χρημα-
τοπιστωτική κρίση. Τώρα πια δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Και είναι
τώρα ακριβώς που χρειαζόμαστε τη μεγάλη εικόνα αν θέλουμε να κατανοήσουμε που μας οδη-
γούν οι τοπικές προσαρμογές που σχεδόν ασυνείδητα έχουμε ήδη πραγματοποιήσει, αν θέλουμε
να λέμε ότι αυτά που κάνουμε είναι επιλογές μας.

Σε ότι αφορά την έμφαση στο θέμα μου, αυτή θα έχει δύο συνιστώσες. Η μία θα αφορά τη ΔΦΕ
ως επιστημονική πειθαρχία, η οποία συνδέεται με όσα σχεδιάζονται και εφαρμόζονται διεθνώς
στα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα. Η δεύτερη θα αφορά τη ΔΦΕ ως δραστηριότητα
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εφαρμοσμένη στο χώρο της γενικής/ υποχρεωτικής αλλά και πανεπιστημιακής ή άλλης εκπαίδευ-
σης, μια διάσταση που αναφέρεται σε όσα σχεδιάζονται και εφαρμόζονται διεθνώς στις συγκεκρι-
μένες εκπαιδευτικές δομές. 

Η νέα εποχή της Επιστήμης

Από τη δεκαετία του 1980 πραγματοποιείται μια στροφή στο επιστημονικό προφίλ των αμερικα-
νικών πανεπιστημίων, η οποία προσπαθεί μέχρι και σήμερα να αποκρυσταλλωθεί παγκοσμίως. Η
στροφή αυτή έχει εισάγει στην εκτεταμένη σχετική βιβλιογραφία (ενδεικτικά: Slaughter & Leslie
1997, Etzkowitz & Leydesdorff 2000, Hellström, Jacob & Barlebo Wenneberg 2003, Etzkowitz 2003,
2004, Tilak 2008, Holland 2009, Thorp & Goldstein 2010, Mars & Rios-Aguilar 2010) μια σειρά
νέων όρων, που νομίζω ότι από μόνοι τους περιγράφουν πλευρές της βασικής ιδέας που βρίσκε-
ται πίσω από τις επιχειρούμενες αλλαγές: "επιχειρηματικό πανεπιστήμιο", "τριπλή έλικα: πανεπι-
στήμιο-βιομηχανία-κυβέρνηση",  "στρατηγική  έρευνα",  "μετα-ακαδημαϊκή  επιστήμη",  "ακαδη-
μαϊκός καπιταλισμός", "παραγωγή γνώσης τύπου 2 έναντι τύπου 1". Όποια οπτική κι αν προτιμά
κάποιος, η βασική ιδέα και η συνδεδεμένη μ' αυτή στροφή είναι περίπου αυτονόητη αν δεχτούμε
τα επίσης αυτονόητα: α) η ακαδημαϊκή δραστηριότητα παράγει νέα γνώση και β) η παγκόσμια οι -
κονομική δυναμική μετά τη δεκαετία του 80 περιγράφεται ορθώς ως οικονομία της γνώσης. Η
προφανής αλλά ίσως απλοϊκή ιδέα είναι ότι τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ιδρύματα και γενι-
κώς οι θεσμοθετημένοι φορείς που "παράγουν γνώση" πρέπει να συνδέσουν άμεσα και αποτελε-
σματικά τις δραστηριότητές τους με την ευρύτερη παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα. 

Η εφαρμογή αυτής της ιδέας στην Ευρώπη δηλώνεται ως επιτακτική μετά το ξέσπασμα της χρη-
ματοπιστωτικής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περιγράφει με σαφήνεια στις αποφάσεις της,
από το 2009-10 και μετά, κάτω από το εμβληματικό "λειτουργικό τρίγωνο της γνώσης": εκπαί-
δευση-έρευνα-καινοτομία και διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια με τις αποφάσεις τους την εντάσ-
σουν ως κομβική συνιστώσα (Research & Development) στην προοπτική της εξόδου από την κρίση
το  2020  (δες  σειρά  αποφάσεων  στο  http://ec.europa.eu/europe2020/documents/president-
barroso-on-europe2020/index_el.htm). Στην προοπτική αυτή ξετυλίγεται  αυτή τη στιγμή και το
ενός περίπου τρισεκατομμυρίων ευρώ πρόγραμμα Horizon 2020, με περίοδο εφαρμογής από το
2014 έως το 2020.

Για να αναδείξω τη δυναμική αλλά και τις αδυναμίες αυτής της ιδέας στην εφαρμογή χρησιμο-
ποιώ την αφήγηση που διάβασα σε μια πρόσφατη δημοσίευση της Τ. Knuuttila (2012) στο περιο-
δικό Science & Education. Τι συμβαίνει όταν μια ομάδα πανεπιστημιακών ερευνητών ενός παρα-
δοσιακού Πανεπιστημίου χρησιμοποιήσει την ακαδημαϊκή γνώση που παράγει για να ιδρύσει μια
ανεξάρτητη εταιρία στην οποία αναπτύσσει εμπορεύσιμα προϊόντα (στην περίπτωση λογισμικό);
Η απάντηση που έρχεται από την αφήγηση λέει ότι πρέπει να καταφέρει να ισορροπήσει πάνω σε
μια σειρά από νέες εντάσεις:  

Η πρώτη ένταση είχε να κάνει με τα πνευματικά δικαιώματα τα σχετικά με την παραγόμενη από
τις δραστηριότητες της εταιρίας γνώση. Στις επιχειρήσεις, η παραγόμενη γνώση ανήκει στον πα-
ραγωγό της ο οποίος, εκτός από τα χρήματα που παίρνει για τα προϊόντα που παράγονται με
βάση αυτή, δικαιούται να μην την αποκαλύψει σε κάποιο τρίτο πρόσωπο ή να την "πατεντάρει"
και να την πουλά σε όποιον χρειάζεται να τη χρησιμοποιήσει. Στην ακαδημαϊκή δραστηριότητα η
παραγόμενη γνώση κυριολεκτικά "υπάρχει" από τη στιγμή που θα δημοσιευτεί, δηλαδή θα κοινο-
ποιηθεί ελεύθερα σε όλους και αμείβει τον παραγωγό της με πόντους για την αξιολόγησή του και
όχι με χρήματα.
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Η δεύτερη ένταση έχει σχέση με τις χρηματικές αμοιβές. Επειδή η εταιρία πουλάει το προϊόν της
γνώσης δεν είναι σαφές το πώς θα μοιραστούν τα χρήματα σε όσους συνέβαλλαν με ιδέες για την
παραγωγή του προϊόντος. Στην περίπτωση της ακαδημαϊκής παραγωγής, αντίθετα. αυτό είναι ένα
λυμένο πρόβλημα: όλοι οι συνεργάτες βάζουν τα ονόματά τους στη δημοσίευση με μια σειρά που
σε κάθε ερευνητική ομάδα δεν είναι δύσκολο να συμφωνηθεί. 

Η τρίτη ένταση σχετίζεται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ακαδημαϊκά παραγόμενης γνώσης
με εκείνα της γνώσης που παράγεται για άμεση χρήση/ εφαρμογή. Τα ακαδημαϊκά ερευνητικά εν-
διαφέροντα των εργαζομένων στην εταιρία που συζητάμε "έσπρωχναν" τους απασχολούμενους
και στο Πανεπιστήμιο προς πρωτοποριακά ερευνητικά ερωτήματα που ναι μεν θα μπορούσαν να
παράγουν δημοσιεύσεις αλλά που οδηγούσαν σε εμπορικές παραγωγές που ήταν μάλλον πολύ
εξειδικευμένες και δεν πουλούσαν στην αγορά. Δηλαδή τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα έτειναν να
υποβαθμίζουν το αγοραστικό ενδιαφέρον των προϊόντων της εταιρίας και  να παγιδεύουν την
ανάπτυξή της.

Η διεθνής πραγματικότητα δεν φαίνεται να εξελίσσεται πολύ διαφορετικά από την περίπτωσή
μας. Πρόσφατες έρευνες σε χώρες που τα πανεπιστήμιά τους έχουν εμπλακεί επί μακρόν σε συ-
νεργασίες με τη βιομηχανία (Tartari & Breschi 2012), γεγονός που δεν αφορά κατά κανόνα σχολές
και τμήματα επιστημών του ανθρώπου, δείχνουν ότι η απόφαση πανεπιστημιακών ερευνητών να
προχωρήσουν σε επιχειρηματικές δράσεις επηρεάζεται θετικά από τα αναμενόμενα κέρδη τα σχε-
τικά με την πρόσβαση σε πηγές και μέσα μεγάλου κόστους (που μπορεί να διαθέσει η βιομηχα-
νία) και αρνητικά από τον αναμενόμενο περιορισμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας (το να ερευνούν
πράγματα που τους αρέσουν), καθώς και από τη μυστικότητα/ απόκρυψη που σχετίζεται με την
παραγωγή τους σε γνώση.

Η εικόνα μου είναι ότι η σταθεροποίηση αυτή λειτουργεί με δύο τρόπους. Στις σχολές και τα τμή-
ματα που υπηρετούν θετικές επιστήμες μεταλλάσσει σταδιακά το προφίλ των επιστημόνων και
της παραγόμενης απ' αυτούς γνώσης σε τεχνολογικές κυρίως κατευθύνσεις και αντιστρέφει (ή
έστω επιβραδύνει) την πορεία αναζήτησης προς τις "μεγάλες" ενοποιητικές θεωρίες, προσανατο-
λίζοντας τα ερωτήματα στην κατεύθυνση τοπικά ισχυρών υποθέσεων άμεσης εφαρμογής. Στις
σχολές και τα τμήματα των επιστημών του ανθρώπου η επιχειρηματικότητα, όταν δεν αναπτύσσε-
ται σε συνεργασία με κάποιες θετικές επιστήμες, παίρνει κυρίως την απλοϊκή μορφή του "που-
λάω μαθήματα" (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά). Μαθήματα που αυτή τη στιγμή έχουν γενικώς
ζήτηση από φοιτητές κυρίως των αναδυόμενων οικονομιών της ανατολής, οι οποίοι τα χρυσοπλη-
ρώνουν στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας. 

Τι γίνεται με τη ΔΦΕ; Από τη φύση της αυτή η επιστημονική πειθαρχία αναπτύσσεται μέσα στο
χώρο της εκπαίδευσης. Παράγει και διαθέτει "προϊόντα" (δηλαδή γνώσεις) χρήσιμα για την εκπαί-
δευση, που υποχρεωτικά λειτουργεί και στο χώρο των θετικών επιστημών. Η πίεση της επιχειρη-
ματικότητας δίνει αξία πια σε εκείνα τα προϊόντα που μπορούν άμεσα και εύκολα να χρησιμοποι-
ηθούν από τους δασκάλους κάθε βαθμίδας. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που οι ερευνητές της ΔΦΕ
αποστρέφουν  πια  το  βλέμμα τους  από τις  "μεγάλες  διδακτικές-μαθησιακές  θεωρίες"  και  πα-
ράγουν "καλές διδακτικές πρακτικές", που λειτουργούν μέσω αναλογικών ιδεών, όπως για πα-
ράδειγμα, η "μοντελοποίηση" ή η "διερεύνηση" (Sensevy et al 2008, Abd-El-Khalick et al 2004),
και χωρίς πια να τους απασχολεί το ερώτημα "ο μαθητής ως επιστήμονας;". Ήρθε άραγε η ώρα
όπου η φαινομενολογία της εμπειρίας θα υποσκελίσει την αφαίρεση της θεωρίας; Αν ναι, τότε θα
πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να μετακομίσουμε τις δραστηριότητες της ΔΦΕ στα Τεχνο-
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λογικά Ιδρύματα, εκτός και αν το Πανεπιστήμιο στο σύνολό του μετασχηματίζεται σταδιακά σε Τε-
χνολογικό Ίδρυμα.

Η νέα εποχή της γενικής και όχι μόνο εκπαίδευσης

Η γενική εκπαίδευση, την εποχή που περνάμε, βρίσκεται επίσης κάτω από την πίεση αλλαγών και
μετασχηματισμών που φαίνεται να πιέζουν και τη ΔΦΕ από πολλές και ετερόκλητες κατευθύν-
σεις. 

Καταρχήν, θα περιγράψω τους νέους όρους που έρχονται να μορφοποιήσουν τις δομές της γενι-
κής εκπαίδευσης. Το κεντρικό σύνθημα που διατρέχει τις αλλαγές και στη γενική εκπαίδευση,
όπως και στο πανεπιστημιακό πλαίσιο, είναι η σύνδεση με την κοινωνία και την παραγωγή (οικο-
νομία της γνώσης κλπ), σύνθημα που με τη ματιά της γενικής εκπαίδευσης παίρνει τη μορφή της
τριάδας: "δημιουργικότητα-καινοτομία-επιχειρηματικότητα".

Αυτό σημαίνει ότι οι νέες εκπαιδευτικές δομές πρέπει να επιχειρήσουν να κατασκευάσουν και να
δοκιμάσουν στην πράξη υποθέσεις που θα μετασχηματίζουν την εκπαίδευση όλων των βαθμίδων
με τέτοιους τρόπους ώστε οι μαθητές να αποκτούν ικανότητες παραγωγής νέων ιδεών (η δη-
μιουργικότητα ως ικανότητα που συνδέει την εκπαίδευση με την έρευνα σε όλες τις βαθμίδες),
ιδεών που οι ίδιοι μαθητές θα μπορούσαν να υλοποιήσουν στην πράξη (η καινοτομία ως δραστη-
ριότητα που μετατρέπει τις δημιουργικές ιδέες σε πράξη και έτσι συνδέει την έρευνα με τις εφαρ-
μογές της), μέσα στο τρέχον κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο. Ο προσδιορισμός του πλαισίου εί-
ναι μείζονος σημασίας και είναι αυτός ακριβώς που εισάγει στη συζήτηση τον τρίτο κρίσιμο όρο
της επιχειρηματικότητας. Η δημιουργικότητα αλλά και η καινοτομία δεν αποτελούν καινοφανείς
στοχεύσεις της εκπαίδευσης. Αλλά μια καινούργια ιδέα που θα οδηγούσε σε μια καινοτόμο εφαρ-
μογή μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει οικονομικά οφέλη, μιας
και το πλαίσιο αυτό είναι από παράδοση αποσυνδεδεμένο από τις παραγωγικές δομές. Οι νέες
πολιτικές όμως επιθυμούν άμεση εμπλοκή της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία και
έτσι ολοκληρώνουν το δίπτυχο δημιουργικότητα-καινοτομία με την προσθήκη της επιχειρηματι-
κότητας. 

Το εγχείρημα παρουσιάζει  σήμερα μια συνεχώς αυξανόμενη ένταση και  περισσότερα από 20
χρόνια ζωής στη διεθνή εκπαιδευτική σκηνή (δες για παράδειγμα Flash Eurobarometer 354). Απο-
δεικνύεται όμως δύσκολο. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τις
πολιτικές που εξυπηρετεί. Η δυσκολία πηγάζει κυρίως από την αδράνεια των εκπαιδευτικών δο-
μών˙ μια αδράνεια απολύτως αναμενόμενη από κοινωνικές υπο-δομές με μακρόχρονη παράδο-
ση, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ευσταθή λειτουργία (Τσελφές & Παρούση 2010). 

Η δημιουργικότητα προάγεται μέσα από μια εκπαιδευτική προσέγγιση μαθητείας, που στο παρα-
δοσιακό εκπαιδευτικό τοπίο τη συναντάμε να προωθείται μόνο στο επίπεδο των μεταπτυχιακών
σπουδών. Μόνο τότε ζητάμε από τους εκπαιδευόμενους να εργαστούν υπό την επίβλεψη ενός
προσωπικού μέντορα-δασκάλου και να παράγουν κάποια νέα ιδέα που να είναι δική τους. Μέχρι
τότε, όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες προωθούν μαζικά τη σχεδιασμένη αναπαραγωγή επιλεγ-
μένων και αναγνωρισμένων γνώσεων περιεχομένου και διαδικασιών σε όλα σχεδόν τα γνωστικά
αντικείμενα. Η νέα προσέγγιση είναι τόσο ανατρεπτική που αφήνει άφωνους τους περισσότερους
διδάσκοντες από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Πανεπιστήμιο (προπτυχιακές σπουδές). Τι να ζητή-
σει για παράδειγμα ο δάσκαλος της Φυσικής από τους μαθητές του; Να παρουσιάσουν νέες, δικές
τους  ιδέες  για  την  ερμηνεία  των  φυσικών φαινομένων;  Αφού  κάθε  καλός  και  ενημερωμένος
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δάσκαλος ξέρει ότι οι ιδέες των μαθητών στο σχετικό αντικείμενο θεωρούνται από τη ΔΦΕ ως
εναλλακτικές των επιστημονικών, δηλαδή πιθανότατα λανθασμένες όταν χρησιμοποιούνται στο
πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου˙ ιδέες που θα πρέπει να αλλάξουν με τη διδασκαλία στην κα-
τεύθυνση των επιστημονικών! Και πώς θα μπορούσε ένας εκπαιδευτικός οποιουδήποτε σχεδόν
γνωστικού αντικειμένου να αξιολογήσει μια νέα ιδέα που θα εμφανιζόταν στην τάξη; Θα τη θεω-
ρούσε καλύτερη, χειρότερη ή ίσης αξίας με κάποια έννοια ή μοντέλο που θα περιλαμβανόταν στο
περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου; Δεν θα προχωρούσε καν σε τέτοιες συγκρίσεις; Και τι
θα γινόταν με την "αντικειμενικότητα" της αξιολόγησης των μαθητών, σύμφωνα με την οποία η
"άριστη" ιδέα είναι αυτή που συμπίπτει με την ιδέα που περιλαμβάνει το προς μάθηση περιε-
χόμενο;

Η καινοτομία, από την άλλη μεριά, προϋποθέτει τη δημιουργικότητα. Ασφαλώς και θα πρέπει να
υπάρχει κάποια νέα ιδέα που η υλοποίησή της θα αποτελούσε καινοτομία. Αλλά για να γίνει και-
νοτομία μια νέα ιδέα θα πρέπει να εφαρμοστεί και να αξιολογηθεί από την εφαρμογή της. Έτσι,
ακόμη και αν εμφανιζόταν η καινούργια ιδέα, ακόμη κι αν ο δάσκαλος την αναγνώριζε ως αξιόλο-
γη, σε ποιο πλαίσιο θα συνέβαινε η καινοτόμος εφαρμογή της; Στο εκπαιδευτικό; Δηλαδή, μέσα
στην τάξη; Το πλαίσιο αυτό αν και πιθανότατα θα ωφελούνταν από τις καινοτομίες δεν είναι εκεί-
νο που αποτελεί την άμεση προτεραιότητα της σημερινής παγκόσμιας πολιτικής σε σχέση με τις
καινοτομίες. Οι καινοτομίες θα πρέπει να μπορούν να υπάρξουν μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό
και οικονομικό πλαίσιο. Εκεί θα έπρεπε να δοκιμαστούν οι νέες ιδέες των μαθητών, ως επιχειρη-
ματικές, για να αποδειχθεί ότι μπορούν να είναι καινοτόμες. Οπότε, τι  θα έπρεπε να κάνει ο
δάσκαλος; Να πάρει τους μαθητές του και να βγει έξω από το σχολείο; Στην κοινότητα; Να ζητήσει
από τους συμπολίτες του να του επιτρέψουν να εφαρμόσει στα μαγαζιά, τα γραφεία και τις επι-
χειρήσεις τους τις νέες ιδέες των μαθητών του; Θα του το επέτρεπαν άραγε; Και ποιος θα ανα-
λάμβανε τον κίνδυνο μιας αποτυχίας;

Η εκπαίδευση, δηλαδή, έχει να αντιμετωπίσει τα δύο βασικά εμπόδια:

Α. Το εμπόδιο της πειθαρχίας που επιβάλλουν τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και που από
παράδοση οργανώνουν μέχρι σήμερα κάθε μορφή εκπαίδευσης. Της πειθαρχίας που καθορίζει
τις "άριστες" ιδέες που θα πρέπει κάποιος να μάθει.

Β. Το εμπόδιο της μεταφοράς του πεδίου εφαρμογής των ιδεών των μαθητών στο χώρο της κοι-
νότητας, έξω από το σχολείο.

Τα εμπόδια αυτά η πρόταση της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση προσπαθεί να τα υπερβεί
με δύο μεθόδους:

Α. Τη διαθεματική/ διεπιστημονική προσέγγιση των προς μάθηση περιεχομένων, ακόμη και στο
Πανεπιστήμιο (δες τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν, ακόμη και χωρίς δίδακτρα, περί-
φημα πανεπιστήμια της Αμερικής αλλά και την πρόταση για λειτουργία διεπιστημονικών προ-
γραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο των σχολών του νέου ελληνικού νόμου για τα ΑΕΙ). Η προσέγγι-
ση αυτή υποτίθεται ότι μπορεί να "σπάσει" την πειθαρχία της γνώσης που επιβάλουν τα διαφο-
ρετικά γνωστικά αντικείμενα, να επιτρέψει τους μετασχηματισμούς του περιεχομένου, να δώσει
χώρο στη δημιουργία νέων ιδεών και να μετατοπίσει την αξιολόγηση των μαθητών προς την αξιο-
λόγηση του μαθήματος και της συνολικής παραγωγής του.

Β. Τη δημιουργία εντός του σχολείου νέων περιβαλλόντων μάθησης, τα οποία να προσομοιάζουν
το πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον (τα περίφημα αυθεντικά περιβάλλοντα), κα-
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θώς και τη λελογισμένη έξοδο του σχολείου προς την κοινότητα με δράσεις κυρίως κοινωνικού και
πολιτισμικού περιεχομένου (δες κοινωνική επιχειρηματικότητα).

Στις δύο αυτές μεθόδους προστίθεται και μια τρίτη που σχετίζεται μα την αδράνεια των κοινωνι-
κών δομών: πρόκειται για τη δια βίου μάθηση, η οποία υποτίθεται ότι μπορεί να μετασχηματίσει
την κουλτούρα των πολιτών που βρίσκονται ήδη στο χώρο της παραγωγής και η οποία δικαιολογεί
και προσδίδει αξία στην πανεπιστημιακή δραστηριότητα που πριν παρουσίασα με τον μάλλον
απαξιωτικό όρο "πουλάω μαθήματα". 

Για το με ποιο τρόπο εξελίσσεται αυτή η κίνηση είναι μάλλον νωρίς να μιλήσουμε. Το ξεκαθάρι-
σμα άλλωστε της στροφής από τον επιστημονικό γραμματισμό προς την τριάδα δημιουργικότητα-
καινοτομία-επιχειρηματικότητα μετράει λίγα χρόνια ζωής.

Και τώρα τι κάνουμε;

Η ΔΦΕ χρηματοδοτήθηκε και  ουσιαστικά εγκαταστάθηκε ως διακριτή επιστημονική πειθαρχία
μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μέχρι τότε αποτελούσε μέρος κυρίως παιδαγωγικών ή φιλο-
σοφικών-επιστημολογικών προσεγγίσεων, κάποιες από της οποίες παραμένουν στο πεδίο μέχρι
και σήμερα (π.χ. η παιδαγωγική του Dewey, το κίνημα για την ενότητα της επιστήμης του Frank, ο
διάλογος των Planck και Mach). Στη μεταπολεμική περίοδο η γενική εκπαίδευση ήταν κρατική
υπόθεση και η χρηματοδότηση αλλά και οι  εκπαιδευτικές-επιστημονικές στοχεύσεις καθορίζο-
νταν από τους κρατικούς εκπαιδευτικούς θεσμούς. Την περίοδο αυτή, στην Αμερική αλλά και στον
σύμμαχό της "δυτικό κόσμο", σε όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, ενδυναμώθηκε η πειθαρ-
χία της ΔΦΕ ως επιστημονική δραστηριότητα που εξυπηρετούσε την παραγωγή επιστημόνων,
μέσω της εκπαίδευσης κάθε βαθμίδας (Παπασωτηρίου & Τσελφές 2009). Όταν ο ψυχρός πόλεμος
τελείωσε και οι κρατικοί θεσμοί επιχείρησαν έναν αναπροσανατολισμό στις στοχεύσεις της εκπαί-
δευσης και κατά συνέπεια και στους ερευνητικούς στόχους της ΔΦΕ (επιστήμη για όλους, επιστη-
μονικός γραμματισμός, κλπ), η κατάσταση περιπλέχτηκε (Παπασωτηρίου 2012). 

Πριν όμως από τη στροφή αυτή, που αποδεικνύει και την εγκυρότητα των παραπάνω υποθέσεων,
η ΔΦΕ είχε προλάβει να ωριμάσει ως επιστημονική δραστηριότητα και να αναπτύξει διαδοχικά
δύο "παραδείγματα" (ανακάλυψη και εποικοδόμηση), ενταγμένα μέσα στις ευρύτερες δομές των
επιστημών του ανθρώπου (Piaget και κονστρουκτιβισμός). Το δεύτερο μάλιστα παράδειγμα οδή-
γησε στην ανάπτυξη ενός προγράμματος ανάσυρσης των ιδεών των μαθητών, με διάρκεια πάνω
από 10 χρόνια και με σημαντική χρηματοδότηση. Η κατάσταση αυτή σήμανε και τη χειραφέτηση
της ΔΦΕ. Έτσι, η στροφή προς τον επιστημονικό γραμματισμό, που σύμφωνα με τη λογική του κει-
μένου συμπίπτει με την έναρξη της κρίσης, βρήκε τη ΔΦΕ αρκετά ώριμη ώστε να μην αποδεχτεί
χωρίς συζήτηση το νέο αίτημα των θεσμών.

Από το σημείο όμως αυτό και μετά εμφανίζονται και εδώ, με τη λογική των Devezas και Corredine
(2002, 2005), σμήνη καινοτόμων ιδεών: αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα της εργαστηριακής
διδασκαλίας, εισάγονται ερωτήματα σχετικά με την επιστημολογία, την οντολογία αλλά και την
κουλτούρα (καθημερινή σκέψη) των μαθητών, μπαίνει η ιστορία των επιστημών στην εκπαίδευση,
κατακλύζεται η βιβλιογραφία από το ρόλο των ΝΤ στη διδασκαλία και μάθηση, παρεμβαίνει δυ-
ναμικά η μοντελοποίηση, διδακτικές σειρές αντιπαρατίθενται προς τα προγράμματα σπουδών, η
διδασκαλία των ΦΕ βρίσκεται να συνεργάζεται με τη γλώσσα και τις τέχνες, οι στοχεύσεις της δι-
δασκαλίας των ΦΕ διευρύνονται, προτάσεις επιστημονικής διερεύνησης εισβάλουν στις σχολικές
τάξεις, οι μεγάλες θεωρίες (αυτές που κινούν τα παραδείγματα) αποδοκιμάζονται, υιοθετούνται
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αναλογικές υποθέσεις (όπως αυτές των παιδαγωγικών projects) που οδηγούν σε "καλές πρακτι-
κές" κ.ο.κ. Και όλα αυτά χωρίς καμία επόμενη πρόταση να μπορεί να ανατρέψει έστω και μερικές
από τις  προηγούμενες.  Μια κανονική εικόνα κρίσης:  σμήνη καινοτομιών χωρίς  κυρίαρχο "πα-
ράδειγμα", δηλαδή, χωρίς όραμα.

Η κατάσταση αυτή έφτασε μετά την κορύφωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το 2009, να συνε-
πικουρείται από μια ανατρεπτική για τις τρέχουσες κουλτούρες παραδοχή, που παρέμενε μέχρι
τότε στο παρασκήνιο: η γνώση αναγνωρίστηκε ότι δεν αποτελεί πλέον εφόδιο για τη ζωή, αποδει -
κτικό μόρφωσης και προσωπικής καλλιέργειας. Σε μια οικονομία της γνώσης, η γνώση και κυρίως
η νέα γνώση αποτελεί οικονομική αξία. Στην εποχή μάλιστα της κρίσης η αξία αυτή ανεβαίνει
όταν η γνώση είναι νέα (δημιουργικότητα) και όταν είναι άμεσα εφαρμόσιμη σε κάποιο παραγω-
γικό πεδίο (καινοτομία). Έτσι, η ΔΦΕ βρέθηκε μέσα στην αγορά, εκεί που βρέθηκε και η εκπαίδευ-
ση κάθε βαθμίδας. Δεν ακολουθεί πια τις "επιταγές" της κάθε πολιτείας, μιας και παγκοσμίως οι
πολιτείες βρίσκονται και αυτές στην αγορά, έχοντας μάλλον παραδώσει τις εξουσίες και τους θε-
σμούς τους στη διαχείρισή της. 

Η ΔΦΕ, βουτηγμένη μέσα στην κρίση της μπορεί ασφαλώς να προσποιείται ότι δεν βλέπει και δεν
ακούει τίποτα. Μπορεί, δηλαδή, να περιμένει, όπως και αρκετές άλλες δραστηριότητες, να δει εκ
των υστέρων τη μοίρα της. Μπορεί όμως να αντισταθεί και να επιλέξει να τη διαμορφώσει;
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Η Cultural Historical Activity Theory ως αναδυόμενο παράδειγμα στην εκπαίδευση
στις Φυσικές Επιστήμες.
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kplakits[at]cc.uoi.gr;

Ο στόχος αυτού του συμποσίου είναι να αναδείξει τις δυνατότητες της Cultural Historical Activity
Theory να εξελιχθεί ως το κυρίαρχο παράδειγμα στην επίσημη εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστή-
μες ιδιαίτερα στην προσχολική εκπαίδευση. Θα δείξουμε πως με βάση τις κοινωνικοπολιτισμικές
προοπτικές είναι δυνατή η υπέρβαση των ορίων της θεωρητικής έρευνας στην εκπαίδευση και η
σύνδεσή της με την πράξη. Θα τονιστούν θέματα σχετικά με την επεκτατική μάθηση στις ΦΕ, την
εξέλιξη σεναρίων με κινούμενα σχέδια στη διδασκαλία εννοιών των ΦΕ, το σχεδιασμό εργαστηρί-
ων για φοιτητές Νηπιαγωγούς με βάση την CHAT, και έρευνες σε προγράμματα εκπαίδευσης εν
ενεργεία εκπαιδευτικών. 

Η έννοια της δραστηριότητας θεωρείται ως πολύ σημαντική παράμετρος της κοινωνικής αυτορ-
ρύθμισης και υποδεικνύεται ως η σημαντικότερη μονάδα ανάλυσης της ανθρώπινης κουλτούρας.
Οι κοινωνικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις  αποτελούν τη σύγχρονη πρόκληση για τη μετάβαση από
μια ισχυρή περιχάραξη της παραδοσιακής διδακτικής των Φυσικών Επιστημών προς μια επανα-
συγκρότησή της ως ένα εφικτό παράδειγμα στην τομή της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας με
έμφαση  στην  συλλογικότητα.  Παράλληλα,  η  διεθνής  αναδυόμενη  ατζέντα
(http://www.iscar.org/el/Sociocultural_approaches_to_Science__Technology__Engineering_and_
Mathematics_Education.) και καλές πρακτικές υποστηρίζουν αυτό το εγχείρημα.

Μπορούμε να ξεκινήσουμε με έννοιες όπως «κοινότητες πρακτικής», «Μάθησης Μέσω Σχεδια-
σμού», «κοινότητες μάθησης» κ.λπ. Εξαρτάται από τις προσπάθειές μας αν τα σημερινά δημόσια
σχολεία θα εξακολουθήσουν να διέπονται από μια μονολιθική και ντετερμινιστική προκατάληψη
ή αν θα προκύψει ένας νέος διάλογος που θα δημιουργήσει νέες θεσμικές δομές. Το μεγαλύτερο
βήμα μπορεί να είναι η ανάπτυξη νέων ερευνών που να ρωτάνε ποια είναι τα άτομα και με ποιες
διαδικασίες  αυτά παράγουν ή αναπαράγουν την ιστορική και πολιτική άποψη. Τότε θα μπορού-
σαμε να είμαστε σε θέση να μελετήσουμε τα κρίσιμα προβλήματα σε σχέση τις δυνατότητες μας
και τις ευθύνες που έχουμε ως ερευνητές και διδάσκοντες. Πρέπει να αλλάξουμε τον εαυτό μας
προκειμένου να μελετήσουμε τις αλλαγές στα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, και ατομικά συστήματα
δραστηριοτήτων που καθορίζουν τις ζωές των ανθρώπων που μελετάμε. 

Σελίδα 34 από 392

http://www.iscar.org/el/Sociocultural_approaches_to_Science__Technology__Engineering_and_Mathematics_Education
http://www.iscar.org/el/Sociocultural_approaches_to_Science__Technology__Engineering_and_Mathematics_Education


Κεφάλαιο 2ο Συμπόσια - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

Η εξέλιξη της συλλογής και επεξεργασίας ποιοτικών δεδομένων κατά τη
διδασκαλία του μαγνητισμού και της άνωσης στο Νηπιαγωγείο, υπό το πρίσμα
της Θεωρίας της Δραστηριότητας (cultural- historical- activity theory – CHAT)1 

Θεοδωράκη Χαρίκλεια1, Πλακίτση Κατερίνα2

1Νηπιαγωγός, Υποψήφια Διδάκτορας, xtheodoraki[at]cc.uoi.gr, 
 2Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο

Ιωαννίνων,kplakits[at]cc.uoi.gr

Η παρούσα έρευνα, αποτελεί  τμήμα χρηματοδοτούμενης διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του προ-
γράμματος  ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ,  επιχειρεί  τη  σύνδεση  της  Διδακτικής  των Φυσικών  Επιστημών  με  την  κοινω-
νικο-πολιτισμική Θεωρία της Δραστηριότητας (CHAT). Η εργασία αποτελεί μελέτη περίπτωσης και καινοτο-
μία στο χώρο των Φυσικών Επιστημών, καθώς  εστιάζει στο σχεδιασμό και την ανάλυση μιας σειράς δρα-
στηριοτήτων των Φυσικών Επιστημών με θέμα το Μαγνητισμό και την Άνωση, σύμφωνα με την CHAT. Η με-
θοδολογία που χρησιμοποιείται βασίζεται στα αλληλεπιδρώντα συστήματα που εμφανίζονται στην ανάλυ-
ση του Engeström. Στην παρούσα φάση της έρευνας, θα παρουσιαστεί η πορεία συλλογής δεδομένων, η
οποία διήρκησε τρία ακαδημαϊκά έτη, και η σταδιακή κατηγοριοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων
που συλλέχθηκαν. Κατά την ερευνητική πορεία της διατριβής συλλέχθηκαν ποιοτικά δεδομένα (α. βιντεο-
σκοπημένα κομμάτια των διδακτικών παρεμβάσεων, β. συνεντεύξεις από παιδιά που συμμετείχαν στις δι-
δακτικές παρεμβάσεις, γ. σχέδια παιδιών που βασίζονται στα υπό διερεύνηση θέματα). Η επεξεργασία
των ερευνητικών δεδομένων που συλλέχθηκαν πραγματοποιείται με τη συνδυαστική θεώρηση των οκτώ
σταδίων της Mwanza. Τα συμπεράσματα της έρευνας υποδεικνύουν τρόπους επέκτασης των ορίων της δι -
δασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, και βελτίωσης του περιβάλλοντος, στο χώρο του Νηπιαγωγείου μέσα
από την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών.

Εισαγωγή

Τα σύγχρονα κοινωνικο-  πολιτισμικά περιβάλλοντα μάθησης,  επιδιώκουν τόσο την αμεσότερη
εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και την ασφαλέστερη και πιο ευέλικτη
εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε αυτήν. Τα παιδιά εκπαιδεύονται ώστε να αλληλεπιδρούν με παι-
διά, και με άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητα που τα βοηθούν στην ανάπτυξη νέων δεξιοτή-
των όπως αυτές της συνεργασίας, της εύρεσης και της διαχείρισης διαφορετικών πηγών πληρο-
φορίας, της κριτικής σκέψης και της κατανόησης επιστημονικών εννοιών και φαινομένων. Για την
ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων απαιτούνται αλλαγές στο περιβάλλον μάθησης που προσφέρει
το παραδοσιακό σχολικό περιβάλλον.

Η επίδραση των κοινωνικο- πολιτισμικών θεωριών μάθησης και ειδικότερα της Θεωρίας της Δρα-
στηριότητα επιδιώκουν την επιτυχή διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε παιδιά ηλικίας 5-9
ετών ως συμμετοχή τους στην κοινότητα. Έτσι, επιδιώκει να ανατρέψει το γεγονός ότι οι μαθητές
που δεν κατανοούν τις επιστημονικές έννοιες δυσκολεύονται να επιλύουν προβλήματα της καθη-
μερινότητας (Κολοκούρη, Νάννη, Θεοδωράκη, Πλακίτση, 2012). Με την εφαρμογή της Θεωρίας
της Δραστηριότητας στο νηπιαγωγείο ενισχύουμε και μελετάμε πλήθος δυνατοτήτων αλληλεπί-
δρασης και επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της κοινότητας.

1 H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ . Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
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Μεθοδολογία της έρευνας και συλλογή δεδομένων

Η ερευνητική μας πορεία χωρίζεται σε τρεις φάσεις, οι οποίες αποτελούν και τη σύνοψη της διδα-
κτορικής διατριβής με τίτλο: Σχεδιασμός και ανάλυση δραστηριοτήτων των Φυσικών Επιστημών
για μαθητές ηλικίας 5-9 ετών με τις σύγχρονες θέσεις της Θεωρίας της Δραστηριότητας (cultural-
historical- activity theory - CHAT). 

I.Η πρώτη φάση της έρευνας αφορά στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων με βάση τη Θεωρία της Δρα-
στηριότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκά έτη 2009-2011 στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων σε συνεργασία με τριτοετείς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών. Οι
δραστηριότητες διαμορφώθηκαν με τη χρήση του μοντέλου των 8 σταδίων της Mwanza (Mwanza,
2001) και δοκιμάστηκαν αρχικά στα εργαστηριακά μαθήματα και στη συνέχεια σε δημόσια νηπια-
γωγεία. Πιο συγκεκριμένα η διαμόρφωση των θεμάτων πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως:

1. Δραστηριότητα του ενδιαφέροντος (Activity of interest). Σε αυτό το στάδιο οι φοιτητές καθορί-
ζουν και επιλέγουν το είδος της δραστηριότητας η οποία ενδιαφέρει περισσότερο τους ίδιους και
πραγματοποιείται  η  οργάνωση  του  εργαστηρίου  για  το  μαγνητισμό  (LLMAT)  και  την  άνωση
(LLBAT).

2. Στόχος της δραστηριότητας (Objective of activity).  Οι φοιτητές παρουσιάζουν τους  στόχους
κάθε δραστηριότητας σε ερευνητικό και σε εκπαιδευτικό επίπεδο. 

3. Υποκείμενα της δραστηριότητας (Subject in this activity). Οι ομάδες συζητούν σχετικά με το
ποιοι ενεπλάκησαν στη δραστηριότητα (φοιτητές, καθηγητές, γονείς κλπ) και αναλύεται ο τρόπος
με τον οποίο ενεπλάκησαν τα διαφορετικά αντικείμενα, οι αποφάσεις που ελήφθησαν, καθώς και
οι διαφορετικοί ρόλοι που εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων.

4. Εργαλεία που διαμεσολαβούν στην δραστηριότητα (Tools  mediating activity).  Βιβλία,  χρήση
διαδικτύου,  animations  και  άλλα μέσα ήταν τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν τα υποκείμενα
(φοιτητές) για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Επισημαίνουμε ότι η επιλογή και η χρήση εργα-
λείων (tools), τα οποία είναι κοινά στην καθημερινή ζωή, φάνηκε να είναι πολύ αποτελεσματική
(Theodoraki, Plakitsi, 2009).

5. Οι κανόνες διαμεσολάβησης της δραστηριότητας (rules and regulations mediating the activity).
Οι ομάδες των φοιτητών κατέγραψαν α)τους κανόνες (rules) που οι ίδιοι επέλεξαν να θέσουν
στην ομάδα (community) και β) τους κανόνες που επέλεξαν τα μέλη των ομάδων των παιδιών για
τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.

6.  Ο  καταμερισμός  της  εργασίας  ως  διαμεσολαβητής  στη  δραστηριότητα  (Division  of  labor
mediating the activity). Ο καταμερισμός εργασίας κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης
χωρίστηκε σε δύο κατηγορίες: Α) Ο δάσκαλος της τάξης:  ο οποίος έδειξε πώς μπορεί να γίνουν οι
ρυθμίσεις στην τάξη, ώστε να διεξαχθούν οι δραστηριότητες. Β) Οι φοιτητές: οι οποίοι εργάστη-
καν ανά ζεύγη, συνεργάστηκαν μεταξύ τους, οργανώνοντας παράλληλα τον τρόπο διεξαγωγής της
διδακτικής παρέμβασης.

7.  Η  Κοινότητα  στην  οποία  διεξάγεται  η  δραστηριότητα  (Community  in  which  activity  is
conducted). Σε αυτό το στάδιο οριοθετήσαμε το περιβάλλον στο οποίο η δραστηριότητα πραγμα-
τοποιήθηκε. 

8. Αποτελέσματα (Outcomes). Αυτό είναι το τελικό στάδιο, στο οποίο συνεκτιμώνται τα αποτε-
λέσματα της παρέμβασης, α)καταγράψαμε τα ευρήματα μέσα από  Ερωτηματολόγια  και Συνε-
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ντεύξεις των φοιτητών που πραγματοποίησαν τη διδακτική παρέμβαση, αλλά και πολλά σχέδια
των παιδιών.

β) Επεξεργαστήκαμε τα στοιχεία και τα δεδομένα που προέκυψαν, τόσο κατά τη διάρκεια διαμόρ-
φωσης του LLΜAT και του LLBAT, όσο και κατά τη διάρκεια της παρέμβασης,

γ) συνεκτιμήθηκαν οι καταγραφές (βιντεοσκοπήσεις, μαγνητοφωνήσεις, σημειώσεις κλπ) κατά τις
πρακτικές ασκήσεις φοιτητών,

δ) πραγματοποιήθηκε ανάλυση των δραστηριοτήτων της διδακτικής παρέμβασης, με χρήση της
Activity Theory.

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 80 τριτοετών φοιτητών στα πλαίσια του μα-
θήματος Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ι.  Τα δεδομένα αποτελούνται από α. βιντεοσκοπη-
μένα κομμάτια των εργαστηριακών. β. καταγεγραμμένες συνεντεύξεις των φοιτητών μετά τις προ-
σωπικές παρεμβάσεις τους σε δημόσια νηπιαγωγεία. γ. φωτογραφικό υλικό από τα εργαστηριακά
μαθήματα και δ. έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό από τις παρεμβάσεις των φοιτητών στα νηπιαγω-
γεία. 

ΙΙ. Κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκαν διδακτικές παρεμβάσεις σε δημόσια
νηπιαγωγεία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012. Η μεθοδολογία που χρησιμοποι-
ήθηκε είναι αυτή του μοντέλου των οκτώ σταδίων της Mwanza (Mwanza, 2001). Οι διδακτικές πα-
ρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από την ερευνήτρια, σε νηπιαγωγεία της πόλης των Ιωαννίνων.

Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν α. καταγραφείς βίντεο και ήχου, β. σχέδια των παι-
διών, γ. συνεντεύξεις των παιδιών. Συλλέχθηκαν δεδομένα από 2 τμήματα 2 νηπιαγωγείων, που
αντιστοιχούν ουσιαστικά σε 2 τμήματα ανά έννοια. Κάθε τμήμα απαρτίζεται από 25 παιδιά συνο-
λικά δηλαδή οι δύο έννοιες εφαρμόστηκαν σε 100 παιδιά. Οι παρεμβάσεις είχαν διάρκεια 2 εβδο-
μάδων ανά διδακτική ενότητα, δηλαδή 10 εργάσιμων ημερών. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν χω-
ρίζονται σε: α. βιντεοσκοπημένο υλικό από τις παρεμβάσεις, β. καταγραφές από τις παρατηρήσεις
μας στο τέλος κάθε ημέρας, γ. φωτογραφίες και δ. έργα των παιδιών. 

ΙΙΙ. Η τρίτη φάση της έρευνας αφορά στην τελική διδακτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε
το Φθινόπωρο του 2012, (τέλη Οκτωβρίου έως και τα μέσα Δεκεμβρίου). Η τελική διδακτική πα-
ρέμβαση πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια, η οποία βρισκόταν σε άμεση παρακολούθηση
και συνεργασία με την επιβλέπουσα της διδακτορικής διατριβής Η διδακτική παρέμβαση πραγμα-
τοποιήθηκε σε 2 τάξεις 2 δημόσιων νηπιαγωγείων. Κάθε νηπιαγωγείο είχε ένα τμήμα στο οποίο
εφαρμόστηκε το καινοτόμο πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί και ένα τμήμα στο οποίο διδάσκο-
νταν τα θέματα όπως είναι διαμορφωμένα από το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα για το νηπια-
γωγείο. Ο αριθμός των παιδιών υπολογίζεται σε 25 παιδιά ανά τμήμα, συνολικά δηλαδή σε 100
παιδιά.  Η επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση των αλληλεπι-
δρώντων συστημάτων (mediating systems) (Engeström,2005), που εμφανίζονται σε κάθε δραστη-
ριότητα (σχήμα 1).
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Σχήμα 1: αλληλεπιδρώντα συστήματα

Αποτελέσματα

Από τις τρεις φάσεις της έρευνας προέκυψαν πολλά δεδομένα, τα οποία βρίσκονται σε διαδικα-
σία αξιολόγησης και ανάλυσης. Στον Πίνακα 1 παραθέτουμε ενδεικτικά αποσπάσματα των δράσε-
ων των παιδιών και την επεξεργασία τους σε πρώτο περιγραφικό επίπεδο. Στην αριστερή στήλη
του πίνακα, αναλύεται η δραστηριότητα σε σχέση με τα εργαλεία και τα υποκείμενα που συμμε-
τέχουν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ενώ στη δεξιά στήλη ερμηνεύεται η
έκβαση της δραστηριότητας σε σχέση με τα αλληλεπιδρώντα συστήματα που προκύπτουν κατά
τη διάρκεια της δραστηριότητας. Ειδικότερα, η δραστηριότητα αναλύεται ως προς τα υπο-τρίγω-
να των αλληλεπιδράσεων, που αναδεικνύονται κατά την εφαρμογή της. 

Τα πρώτα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων, κρίνονται ικανοποι-
ητικά, καθώς ενισχύεται η άποψή μας, ότι η συνεργασία των παιδιών μέσα στην κοινότητα, σε συ-
νάρτηση με τη χρήση εργαλείων και συγκεκριμένων κανόνων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτή-
των, ενισχύει τη συμμετοχή τους και την αποδοτικότητά τους στο να διατυπώνουν λειτουργικούς
ορισμούς, ακόμη και ανάμεσα σε ετερογενείς ομάδες.
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Πίνακας 1: Παράδειγμα ανάλυσης δραστηριότητας σύμφωνα με την CHAT

Ανάπτυξη ελκτικής δύναμης Ερμηνεία έκβασης της δραστηριότητας

Ο ερευνητής - δάσκαλος βοηθάει το παιδί
να επεξεργαστεί το υλικό (συνδετήρες-

μαγνήτη), δίνοντας του τη δυνατότητα να
πειραματιστεί ελεύθερα με αυτούς . Το

κάθε παιδί επεξεργάζεται μεμονωμένα το
υλικό που στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει
στη δραστηριότητα. Τα παιδιά μπορούν να
συνεργαστούν και με άλλα παιδιά εφόσον
το θελήσουν, αλλά και με τον ερευνητή-

δάσκαλο.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητή - δασκάλου
και παιδιού βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία

του συστήματος υποκείμενο- εργαλείο-
αντικείμενο, το οποίο προκύπτει. Τα υποκείμενα

σε αυτή τη φάση της δραστηριότητας είναι τα
παιδιά που συμμετέχουν στη δραστηριότητα ως

ξεχωριστές οντότητες, αλλά και ο δάσκαλος-
ερευνητής, που συμμετέχει είτε ενεργά είτε ως
υποστηρικτικό μέλος στις ομάδες. Τα εργαλεία

στη δραστηριότητα αυτή είναι οι συνδετήρες και
οι μαγνήτες, αλλά και οι διάφορες νοητικές
διαδικασίες που κάνουν τα παιδιά, για να

καταλήξουν στο τελικό αντικείμενο, που είναι η
κατανόηση της μαγνητικής δύναμης μικρών ή

μεγαλύτερων μαγνητών. Η αλληλεπίδραση που
παρατηρείται μεταξύ των παιδιών είναι

σημαντική, καθώς σε αντίθεση με το
παραδοσιακό τμήμα, στο τμήμα που εφαρμόζεται

το καινοτόμο πρόγραμμα, τα παιδιά
στοιχειοθετούν προτάσεις και κάνουν

παρατηρήσεις, που οδηγούν σε συμπεράσματα.

Σελίδα 39 από 392



Κεφάλαιο 2ο Συμπόσια - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

Ανάπτυξη ελκτικής δύναμης Ερμηνεία έκβασης της δραστηριότητας

Το παιδί πειραματίζεται ελεύθερα με το
υλικό (συνδετήρες, μαγνήτες), ο

ερευνητής- δάσκαλος προτείνει σε αυτό:

1. Να χρησιμοποιεί κάθε φορά ένα
μαγνήτη

2. Να χρησιμοποιεί κάθε φορά έναν
συνδετήρα στον οποίο θα συνδέει

έναν ακόμη

3. Να φέρνει σε επαφή το μαγνήτη με
τους συνδετήρες.

4. Να σταματήσει να προσθέτει
συνδετήρες όταν ο μαγνήτης δεν

μπορεί να σηκώσει άλλους.

Το σύστημα αλληλεπίδρασης που προκύπτει
βοηθάει τόσο στην ενεργοποίηση και εμπλοκή
του παιδιού στη δραστηριότητα, όσο και στη

ακολουθία κάποιων κανόνων που τίθενται στην
ομάδα για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο πειραματικό

τμήμα συμμετείχαν περισσότερα παιδιά, καθώς
όλα είχαν έναν ξεχωριστό ρόλο στην ομάδα, σε
αντίθεση με το παραδοσιακό τμήμα, στο οποίο

συμμετείχε μόνο ένα παιδί κάθε φορά. Η
αλληλεπίδραση που προκύπτει αφορά

υποκείμενο- κανόνες- αντικείμενο (υποκείμενα
είναι τα παιδιά και ο ερευνητής, κανόνες είναι οι
νόρμες και οι προτάσεις που ακολουθούνται από
την ομάδα, αντικείμενο είναι η κατανόηση της

μαγνητικής δύναμης) .

Ο ερευνητής- δάσκαλος, προτρέπει τα
παιδιά να δώσουν οδηγίες στην ομάδα

τους για τον τρόπο με τον οποίο θα
εργαστούν.

Κάποιο παιδί είναι υπεύθυνο για τους
συνδετήρες, ένα άλλο για τη λειτουργία
και χρήση του μαγνήτη, ένα τρίτο παιδί

αναλαμβάνει να καταμετρά τους
συνδετήρες που έχουν τοποθετηθεί στην

αλυσίδα που έλκει ο μαγνήτης και το
τέταρτο παιδί κρατάει σημειώσεις, για την

πορεία της δραστηριότητας και
καταγράφει τον τελικό αριθμό συνδετήρων

που μπορεί να σηκώσει ο μαγνήτης.

Από το σύστημα αλληλεπίδρασης που προκύπτει:
υποκείμενο- καταμερισμός εργασίας-

αντικείμενο, τα παιδιά ως υποκείμενα της
δραστηριότητας συλλειτουργούν για τη

διεξαγωγή της δραστηριότητας και βρίσκουν
τρόπους για να διαμοιράσουν αρμοδιότητες
(καταμερισμός εργασίας) σε κάθε άτομο της

ομάδας. Τα παιδιά ως ομάδα, βρίσκονται
συνεργάζονται με τον ερευνητή - δάσκαλο, ο
οποίος βοηθάει τα παιδιά να διαμοιράσουν τις

αρμοδιότητες στα μέλη της ομάδας.
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Ανάπτυξη ελκτικής δύναμης Ερμηνεία έκβασης της δραστηριότητας

Η ομάδα των παιδιών κατά τη διεξαγωγή
της δραστηριότητας, έρχεται σε επαφή με
τις υπόλοιπες ομάδες των παιδιών.Έχει τη

δυνατότητα λοιπόν να κάνει κάποιες
ερωτήσεις στα παιδιά των άλλων ομάδων,
και να ανταλλάξει εργαλεία (μαγνήτες),

ώστε να διαπιστώσει διαφορές μεταξύ των
μαγνητών που χρησιμοποίησε αρχικά.

Το σύστημα αλληλεπίδρασης που προκύπτει:
κοινότητα μάθησης- εργαλείο- αντικείμενο,

μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να
αλληλεπιδράσει και να μεταφέρει στοιχεία και

παρατηρήσεις που έχει κάνει και στις υπόλοιπες
ομάδες (κοινότητα μάθησης). Τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται εκτός από τους μαγνήτες και

τους συνδετήρες, είναι οι προσωπικές
καταγραφές- σημειώσεις των παιδιών σχετικά με
τη δύναμη των μαγνητών, αλλά και οι προτάσεις
και οι λειτουργικοί ορισμοί που προκύπτουν από
τα ίδια τα παιδιά. Η ανταλλαγή εργαλείων που

πραγματοποιείται βοηθάει τα παιδιά να
συνεργαστούν, να κάνουν διαφορετικές

παρατηρήσεις, να μοιραστούν το υλικό που
έχουν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα
αποτελέσματα στα οποία έχει καταλήξει η κάθε
ομάδα. Αναφορικά παραθέτουμε το παράδειγμα

της Βάλιας που κρατούσε σημειώσεις στην
ομάδα ως γραμματέας και αποφάσισε να

ζωγραφίζει σε χαρτί κάθε συνδετήρα που έλκει ο
μαγνήτης, κι έπειτα να γράψει τον αριθμό ως
σύμβολο, δίπλα από τους ζωγραφισμένους

συνδετήρες.
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Ανάπτυξη ελκτικής δύναμης Ερμηνεία έκβασης της δραστηριότητας

Οι ομάδες των παιδιών, καταγράφουν τους
κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν για

τη διεξαγωγή της δραστηριότητας.
Συναποφασίζουν λοιπόν:

1. Να χρησιμοποιήσουν κάθε φορά
ένα μαγνήτη

2. Να χρησιμοποιήσουν κάθε φορά
έναν συνδετήρα στον οποίο θα

συνδέσουν έναν ακόμη

3. Να φέρουν σε επαφή το μαγνήτη
με τους συνδετήρες.

4. Να σταματήσουν να προσθέτουν
συνδετήρες όταν ο μαγνήτης δεν

μπορεί να σηκώσει άλλους.

5. Να μοιραστούν και να
ανταλλάξουν τα εργαλεία- υλικά
που έχουν χρησιμοποιήσει, με τις

άλλες ομάδες.

Από το σύστημα αλληλεπίδρασης που προκύπτει:
κοινότητα μάθησης- κανόνες- αντικείμενο,

διαμορφώνεται σημαντικά η πορεία της
δραστηριότητας. Οι κανόνες που έχουν θέσει τα

παιδιά, κάνει πιο εύκολη τη μεταξύ τους
συνεργασία στην κάθε ομάδα. Επιπλέον

εξασφαλίζεται η κινητικότητα και η
αλληλεπίδραση των διαφορετικών ομάδων
(κοινότητα μάθησης), για να διαπιστωθεί η

δύναμη των μαγνητών (αντικείμενο). Τα
διαφορετικά αποτελέσματα-αντικείμενα (σε κάθε

ομάδα δεν ήταν σταθερός ο αριθμός που κάθε
μαγνήτης μπορούσε να έλκει) που προκύπτουν

σε κάθε ομάδα, εξασφαλίζουν διαφορετικές
πτυχές έκβασης της δραστηριότητας.

Αναφέρουμε ότι οι αρχικές ομάδες που
διαμόρφωσαν τα παιδιά δεν έμειναν σταθερές,

καθώς όποτε κάποια ομάδα χρειαζόταν βοήθεια,
κάποια άλλη βοηθούσε στην τήρηση των

κανόνων και των διαδικασιών που προέκυπταν.

Οι ομάδες των παιδιών αναλαμβάνουν να
καταγράψουν τις παρατηρήσεις και τα

αποτελέσματα που προκύπτουν από την
έκβαση της δραστηριότητας.
Αναλαμβάνουν λοιπόν, αφού

διαμοιράσουν τις αρμοδιότητές τους ανά
ομάδα, να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα
που προκύπτουν στις υπόλοιπες ομάδες. Τα

παιδιά ανά ομάδα παρουσιάζουν τα
ευρήματά τους σχετικά με τη δύναμη των

μαγνητών που χρησιμοποίησαν και
εξηγούν στις υπόλοιπες ομάδες τον τρόπο

με τον οποίο αποφάσισαν να δουλέψουν με
τους μαγνήτες και τους συνδετήρες.

Στο σύστημα αλληλεπίδρασης που προκύπτει:
κοινότητα μάθησης- καταμερισμός εργασίας-

αντικείμενο, παρατηρούνται οι διαφορετικές
αρμοδιότητες που αποφασίζει η κάθε ομάδα να
θέσει στα μέλη της (καταμερισμός εργασίας).

Ακόμη παρατηρείται και ο καταμερισμός
εργασίας που διαμορφώνεται στην ευρύτερη

κοινότητα μάθησης, στις διαφορετικές ομάδες
δηλαδή, για να κατανοήσουν τη δύναμη

διαφορετικών μαγνητών. Η κοινότητα μάθησης
που διαμορφώνεται αποτελείται τόσο από τα

παιδιά που συμμετέχουν στη δραστηριότητα, όσο
και από τον ερευνητή- δάσκαλο.
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Συζήτηση

Τα αποτελέσματα ενισχύουν την άποψή μας για τη σημασία της ανάπτυξης, της εφαρμογής, της
μελέτης και της διδασκαλίας της σχολικής επιστήμης και της μάθησης στη βάση των αρχών της
κοινωνικο- πολιτισμικής θεωρίας. Οι μαθητές και οι φοιτητές με τη βοήθεια των οποίων εφαρ-
μόστηκε το καινοτόμο πρόγραμμα, είχαν πολύπλευρες ευκαιρίες να συμμετέχουν σε διαφορετικά
επίπεδα της επιστημονικής διαδικασίας για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (ποιοτικά δε-
δομένα),  είτε  μέσω  παρατηρήσεων,  είτε  μέσω  σχεδιασμού  δραστηριοτήτων  (designing
experiments) (Roth & Tobin, 2007). Η ανάλυση των δεδομένων συνεχίζεται και αναμένεται περαι-
τέρω επεξεργασία τους και με τη βοήθεια του λογισμικού ΝVIVO9. 
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Οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της έμβιας ύλης  στην
πρωτοσχολική ηλικία ως βάση για την ανάπτυξη  ενός καινοτόμου προγράμματος

επιμόρφωσής τους

Νάννη Ευτυχία, Πλακίτση Κατερίνα 
Δασκάλα, Υπ.Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, enanni[at]cc.uoi.gr 

Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, kplakits[at]cc.uoi.gr  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας για
τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην πρωτοσχολική ηλικία. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 158
εκπαιδευτικοί που δίδασκαν σε τάξεις πρώτης σχολικής ηλικίας κατά το σχολικό έτος 2011-2012 σε διάφο-
ρα σχολεία της επικράτειας. Στους εκπαιδευτικούς του δείγματος δόθηκαν ερωτηματολόγια που περιλάμ-
βαναν 41 κλειστές ερωτήσεις τύπου Likert και αφορούσαν: α) στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε γενι -
κά θέματα διδασκαλίας των φυσικών επιστημών και β) στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε θέματα δι-
δασκαλίας ενοτήτων της έμβιας ύλης (φυτά, ζώα, η ζωή γύρω μας κ.ά.). Ειδικότερα διερευνώνται οι αντιλή -
ψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη σημασία και τους στόχους διδασκαλίας των φυσικών επιστημών
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τους τρόπους προσέγγισης των αντικειμένων των φυσικών επιστημών και
την επιμόρφωσή τους σε αυτά τα θέματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας αντικατοπτρίζουν μια θετική
στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο αντικείμενο των φυσικών επιστημών.

Εισαγωγή

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα ευρήματα έρευνας που διεξήχθη σχετικά με τις αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) στην  πρωτοσχολική ηλικία, τόσο
σε γενικό επίπεδο, όσο και κατά τη διδασκαλία των επιμέρους ενοτήτων της έμβιας ύλης.  Αποτε-
λεί δε μέρος μιας ευρύτερης έρευνας, που σχεδιάστηκε με σκοπό να διερευνήσει και να προτείνει
ένα καινοτόμο πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ενισχυμένο από την εφαρμογή των
σύγχρονων κοινωνικο-πολιτισμικών θεωριών τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην ανάλυση των δρα-
στηριοτήτων του προγράμματος. Η έρευνά μας επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να συνδέσει το χώρο
της διδακτικής των ΦΕ με το σύγχρονο κοινωνικο-πολιτισμικό παράδειγμα της Cultural Historical
Activity Theory.

Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ένα διαρκές και συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον της πα-
γκόσμιας εκπαιδευτικής κοινότητας για τη διδασκαλία των ΦΕ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευ-
σης (OECD, 2007; Osborne, Dillon, & King’s College London, 2008). Συγχρόνως, στις μέρες μας, διε-
ξάγεται επίσης μια μεγάλη συζήτηση γύρω από την Cultural Historical Activity Theory, ως ένα εφι-
κτό παράδειγμα υπέρβασης των ορίων μεταξύ θεωρίας και πράξης. Ως μία κοινωνικο-πολιτισμική
θεωρία, η Cultural Historical Activity Theory παρέχει όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζεται κανείς
ως θεωρητικό και μεθοδολογικό εργαλείο για το σχεδιασμό και ανάλυση των εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν πολύ περισσότερα πράγματα από ένα εργαλείο που δια-
μεσολαβεί μεταξύ των υποκειμένων και των στόχων της διδασκαλίας (αντικείμενο) (Barab, Evans,
& Baek, 2004).

Παράλληλα, πολλές έρευνες διεξάγονται για τη διδασκαλία εννοιών της έμβιας ύλης. Και αυτό
γιατί η  έννοια της έμβιας ύλης συμπεριλαμβάνεται στα περισσότερα προγράμματα σπουδών ως
μια βασική γνώση, από την προσχολική ακόμη ηλικία. Παρόλα αυτά, πλήθος ερευνών έχουν δεί-
ξει ότι ακόμη και στο τέλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα σημαντικό ποσοστό των μαθη-
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τών δεν αντιλαμβάνονται την έννοια της έμβιας ύλης, με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται σε
βιολογικούς όρους (Venville, 2004). Γύρω από αυτή την προβληματική, διερευνούμε πτυχές της
διδασκαλίας εννοιών της έμβιας ύλης, όπως αυτές αποτυπώνονται από τις αντιλήψεις των εκπαι-
δευτικών.

Η έρευνά μας εστιάζει με την παρούσα εργασία στη διερεύνηση των αντιλήψεων των ίδιων των
εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία θεμάτων των φυσικών επιστημών. Για τους ερευνητές της διδα-
κτικής των φυσικών επιστημών, ο ρόλος του εκπαιδευτικού θεωρείται καθοριστικός, κυρίως γιατί
η διδασκαλία εξαρτάται άμεσα από τις αντιλήψεις και τις στάσεις που έχει ο εκπαιδευτικός για το
αντικείμενο  διδασκαλίας  (Haney,  Lumpe,  Czerniak,  &  Egan,  2002;  Milner,  Sondergerd,  Demir,
Johnson, & Czerniak, 2012; Vázquez, García, Manassero, & Bennàssar, 2012). Σκοπός μας είναι να
εκτιμηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και τα ευρήματα αυτά να αποτελέσουν τη βάση για
την ανάπτυξη ενός προγράμματος επιμόρφωσής τους.  

Μεθοδολογία της έρευνας

Δείγμα

Το  δείγμα  της  έρευνας  αποτελούν  158  εκπαιδευτικοί  πρωτοβάθμιας  που  δίδασκαν  σε  τάξεις
πρώτης σχολικής ηλικίας (Α', Β' και Γ') κατά το σχολικό έτος 2011-2012 και στην πλειοψηφία τους
επρόκειτο για άνδρες (80%) Όσον αφορά στην ηλικία των εκπαιδευτικών του δείγματος, το μεγα-
λύτερο ποσοστό (45,5%) ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 35-45 ετών και ακολουθεί η ομάδα
πάνω από 45 ετών με ποσοστό 32,1%. Στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες κάτω από 35 ετών ανήκει
σχεδόν 1 στους 5 ερωτώμενους (22,4). Συνακόλουθα με τις ηλικιακές ομάδες του δείγματος, οι μι-
σοί περίπου ερωτώμενοι (51,6%) έχουν διδακτική υπηρεσία πάνω από 16 έτη, το 33,5% διδακτική
υπηρεσία από 6 έως 15 έτη και το 14,6% μικρότερη από 5 έτη. 

Το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών του δείγματος παρουσιάζει την εξής εικόνα: σχεδόν 2
στους 10 εκπαιδευτικούς (18,4%) είναι απόφοιτοι Διδασκαλείου και ποσοστό 13,3% είναι κάτοχοι
μεταπτυχιακών τίτλων, δεύτερου πτυχίου ή συνδυασμού αυτών των δυο. Αναφορικά με την οργα-
νικότητα των σχολείων που υπηρετούσαν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικού κατά την διεξαγωγή της
έρευνας, το 11,2% υπηρετούσε σε 1/θέσιο ή 2/θέσιο σχολείο, το 33,6% σε 3-7/θέσιο σχολείο, το
37,5% σε 8-12/θέσιο και το υπόλοιπο 17,8% σε σχολεία με πάνω από 12 οργανικές θέσεις. Όσον
αφορά  την  τάξη  που  δίδασκαν,  οι  απαντήσεις  ήταν  σχεδόν  μοιρασμένες  μεταξύ  των  τριών
πρώτων τάξεων του δημοτικού. 

Εργαλεία συλλογής δεδομένων και στατιστική ανάλυση

Η έρευνα διεξήχθη με τη μορφή ανώνυμου γραπτού ερωτηματολογίου, το οποίο περιελάμβανε
41 κλειστές ερωτήσεις τύπου Likert, σε πεντάβαθμη κλίμακα έντασης με  διαβάθμιση: 1=συμφω-
νώ απόλυτα, 2= συμφωνώ εν μέρει, 3= ουδέτερος/η, 4= διαφωνώ εν μέρει, 5= διαφωνώ απόλυτα.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από τη στατι-
στική ανάλυση 20 ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Η δομή του ερωτηματολογίου ακολούθησε
δυο κεντρικούς άξονες, οι οποίοι αφορούσαν:

α) στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε γενικά θέματα διδασκαλίας των ΦΕ,

β) στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε θέματα διδασκαλίας ενοτήτων της έμβιας ύλης.
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Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν με τυχαίο τρόπο σε σχολεία που βρίσκονται σε διάφορους νο-
μούς της επικράτειας και συμπεριλαμβάνουν όλους τους τύπους σχολείων (αστικού τύπου, ημι-
αστικού τύπου και αγροτικού τύπου). Οι εκπαιδευτικοί  ενημερώθηκαν αρχικά με επιστολή τόσο
για το σκοπό της έρευνας, όσο και για την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των ερωτηματολογίων.

Η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2012 και η στατιστική επεξερ-
γασία των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του Statistical  Package for  the Social  Sciences 15.0
(SPSS 15.0).

Αποτελέσματα

Οι Φυσικές Επιστήμες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η ομάδα αυτή των ερωτημάτων του ερωτηματολογίου έχει ως στόχο να διερευνήσει τις αντιλή-
ψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη σημασία και τους στόχους της διδασκαλίας των ΦΕ στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τους τρόπους προσέγγισης των αντικειμένων των ΦΕ και την επιμόρ-
φωση σε αυτά τα θέματα. Οι απαντήσεις των ερωτώμενων παρουσιάζονται ομαδοποιημένα στον
πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ΦΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (σε ποσοστά
%)

Ερώτημα ΣΑ
(1)

ΣΜ
(2)

Ο
(3)

ΔΜ
(4)

ΔΑ
(5)

Α1
Πιστεύω ότι η διδασκαλία των ΦΕ στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του 
επιστημονικού εγγραμματισμού των  μαθητών. 

75.8 23.6 0,6 0 0

Α6

Βασικό στόχο της διδασκαλίας των ΦΕ αποτελεί η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων από τον κόσμο των ΦΕ και ο 
μετασχηματισμός τους σε ικανότητες για το σύγχρονο 
πολίτη. 

59.0 37.2 3.8 0 0

Α7 Γνωρίζω επαρκώς πώς να σχεδιάζω και να οργανώνω 
δραστηριότητες σχετικές με τις ΦΕ. 

18.6 51.3 19.2 7.1 3.8

Α9
Η εκπαίδευσή μου σχετικά με τις ΦΕ είναι επαρκής, 
ώστε να μπορώ να διδάξω σωστά τα σχετικά 
αντικείμενα. 

14.1 42.9 16.0 19.2 7.7

Α10 Θα ήθελα να επιμορφωθώ σε θέματα διδασκαλίας και 
διδακτικής των ΦΕ. 70.1 19.1 7.6 0.6 2.5

Α11 Είναι απαραίτητη η επιμόρφωσή μου σε θέματα 
διδασκαλίας και διδακτικής των ΦΕ.

63.7 21.7 9.6 1.3 3.8

Από τις παραπάνω απαντήσεις, προκύπτει ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών του δείγματος  αξιο-
λογεί θετικά τη διδασκαλία των ΦΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την ανάπτυξη του επιστη-
μονικού εγγραμματισμού των μαθητών και αναγνωρίζει ένα βασικό στόχο της διδασκαλίας των
ΦΕ που σχετίζεται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους μαθητές. Όσον αφορά
στις δραστηριότητες των ΦΕ, η πλειοψηφία των ερωτώμενων έκρινε πως  γνωρίζει επαρκώς πώς
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να σχεδιάζει και να οργανώνει δραστηριότητες σχετικές με τις ΦΕ, καθώς το 18,6% δήλωσε "συμ-
φωνώ απόλυτα" και το 51,3% "συμφωνώ εν μέρει". Στην ίδια ερώτηση, αξιοσημείωτο κρίνεται ότι
1 στους 5 εκπαιδευτικούς δήλωσαν ουδέτεροι για αυτό το θέμα και 1 στους 10 ότι διαφωνούν εν
μέρει ή απόλυτα. Επίσης, σε σχετική ερώτηση με τη εκπαίδευσή τους σε θέματα ΦΕ, σχεδόν οι μι-
σοί δήλωσαν απόλυτα ή εν μέρει ότι έχουν επαρκή εκπαίδευση και οι υπόλοιποι είτε ουδέτεροι
είτε ότι διαφωνούν. Παρόλα αυτά, διερευνώντας με επόμενες ερωτήσεις τις αντιλήψεις των εκ-
παιδευτικών σχετικά με την ανάγκη επιμόρφωσής τους, επισημαίνουμε τα εξής:

• η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών παρουσιάζει ισχυρά θετική στάση απέναντι
στην επιμόρφωση σε θέματα διδασκαλίας των ΦΕ, την οποία κρίνει συγχρόνως  απαραίτη-
τη επίσης σε υψηλό βαθμό.

• παρόλα τα υψηλά ποσοστά των απαντήσεων σχετικά με το αν έχουν επαρκή εκπαίδευση
σχετικά με τις ΦΕ, μόνο 1% έως 3% των εκπαιδευτικών δήλωσαν πως διαφωνούν με την
ανάγκη επιμόρφωσής τους ή έχουν αρνητική στάση στο θέμα αυτό.

Η έννοια της έμβιας ύλης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Στην ομάδα αυτή εντάσσουμε τα ερωτήματα που διερευνούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
σχετικά με τη διδασκαλία ενοτήτων των ΦΕ που πραγματεύονται έννοιες της έμβιας ύλης καθώς
και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε αυτά τα θέματα. Οι απαντήσεις που δόθηκαν
από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 

Πίνακας 2. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία ενοτήτων της έμβιας ύλης (%)

Ερώτημα ΣΑ

(1)

ΣΜ

(2)

Ο

(3)

ΔΜ

(4)

ΔΑ

(5)

Β12
Η διδασκαλία των ενοτήτων της έμβιας ύλης αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι των ΦΕ στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

81.5 16.6 1.9 0 0

Β13

Η διαπραγμάτευση των ενοτήτων της έμβιας ύλης στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι επιτυχής, 
γιατί οι περισσότερες έννοιες που σχετίζονται με αυτή 
δεν είναι προσιτές στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης των 
παιδιών αυτής της ηλικίας. 

3.2 30.3 4.5 30.3 31.6

Β15

Η διδασκαλία ενοτήτων που αφορούν τους ζωντανούς 
οργανισμούς και το φυσικό περιβάλλον  θα πρέπει να 
επικεντρώνονται κυρίως σε δραστηριότητες έξω από τη 
σχολική αίθουσα, σε αυθεντικά μαθησιακά 
περιβάλλοντα. 

40.1 47.8 6.4 5.1 0.6

Β16

Κατά τη διδασκαλία ενοτήτων που αφορούν τους 
ζωντανούς οργανισμούς και το φυσικό περιβάλλον 
εντάσσω συνήθως δραστηριότητες έξω από την σχολική 
αίθουσα.   

24.4 49.4 16.0 9.0 1.3
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Ερώτημα ΣΑ
(1)

ΣΜ
(2)

Ο
(3)

ΔΜ
(4)

ΔΑ
(5)

Β17

Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω στη διδασκαλία ενοτήτων 
της έμβιας ύλης καινοτόμες δραστηριότητες (έξω από 
την αίθουσα, αλληλεπίδραση κοινωνίας και φύσης), 
αλλά δεν γνωρίζω πώς πρέπει να σχεδιαστούν και να 
οργανωθούν.

26.1 49.0 13.7 7.8 3.3

Β21
Η εκπαίδευσή μου σχετικά με τις ενότητες της έμβιας 
ύλης είναι επαρκής, ώστε να μπορώ να διδάξω σωστά τα
σχετικά αντικείμενα.

21.2 50.4 13.9 13.1 1.5

Β22
Θα ήθελα να επιμορφωθώ σε θέματα διδασκαλίας και 
διδακτικής των ενοτήτων της έμβιας ύλης.

51.4 34.1 8.7 1.4 4.3

Β23
Είναι απαραίτητη η επιμόρφωσή μου σε θέματα 
διδασκαλίας και διδακτικής των ενοτήτων της έμβιας 
ύλης.  

49.3 29.7 13.8 2.2 5.1

Σχετικά με τη διδασκαλία εννοιών της έμβιας ύλης, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος
αξιολογούν θετικά τη διδασκαλία ενοτήτων της έμβιας ύλης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και
αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της. Συγχρόνως, όμως, 1 στους 3 εκπαιδευτικούς, δηλώνει ότι
"συμφωνεί" με τον ισχυρισμό ότι η διαπραγμάτευση εννοιών της έμβιας ύλης στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι επιτυχής, γιατί οι έννοιες αυτές δεν είναι προσιτές στο επίπεδο
νοητικής ανάπτυξης των μαθητών. Οι υπόλοιποι 2 στους 3 εκπαιδευτικούς στάθηκαν αρνητικά σε
αυτόν τον ισχυρισμό, με το 30,3% να δηλώνει "διαφωνώ εν μέρει" και το 31,6% "διαφωνώ απόλυ-
τα". Όσον αφορά τον τρόπο διδασκαλίας ενοτήτων της έμβιας ύλης παρατηρήθηκαν τα εξής:

• η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχουν θετική στάση απέναντι στην ανάγκη
διαπραγμάτευσης αυτών των εννοιών μέσω δραστηριοτήτων "έξω από την αίθουσα". Μι-
κρό μόνο ποσοστό στάθηκε αρνητικά σε αυτόν τον ισχυρισμό.

• το 49,4% και 24,4% των εκπαιδευτικών δήλωσαν αντίστοιχα πως συμφωνούν εν μέρει και
απόλυτα με τον ισχυρισμό ότι εντάσσουν οι ίδιοι δραστηριότητες "έξω από την αίθουσα".

• σε αντίθεση όμως με τα προηγούμενα, σε επόμενη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν σε
ποσοστό περίπου 75% είτε "συμφωνώ απόλυτα" είτε "συμφωνώ εν μέρει" με τον ισχυρι-
σμό ότι θα ήθελαν να εντάξουν δραστηριότητες "έξω από την αίθουσα" στη διδασκαλία
τους, αλλά δεν γνωρίζουν πώς. 

Όσον αφορά στη  επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδασκαλίας και διδακτικής ενοτή-
των της έμβιας ύλης, οι εκπαιδευτικοί στέκονται ιδιαίτερα θετικοί. Η πλειοψηφία δηλώνει ικανο-
ποιημένη από την εκπαίδευση που έχει λάβει. Συγχρόνως, επίσης σε υψηλά ποσοστά, εκφράζουν
την επιθυμία τους για περαιτέρω επιμόρφωση στο αντικείμενο της έμβιας ύλης και δηλώνουν ότι
κάτι τέτοιο κρίνεται μάλιστα και απαραίτητο.

Συζήτηση

Έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτι-
κών αναφορικά με τη διδασκαλία εννοιών της έμβιας ύλης, επιλέξαμε στην παρούσα εργασία να
διερευνήσουμε τις αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών στα θέματα αυτά. Τα αποτελέσματα
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της έρευνας μόνο ενθαρρυντικά θα μπορούσαν να αξιολογηθούν από τους ερευνητές, ιδιαίτερα
στα σημεία που αντικατοπτρίζουν την πολύ θετική στάση που φαίνεται να έχουν οι εκπαιδευτικοί
της πρωτοβάθμιας απέναντι στο αντικείμενο των ΦΕ και στο ενδεχόμενο μιας επιμόρφωσής τους
σε αυτό το αντικείμενο. Αυτές οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών μπορούν να συνδράμουν θετικά
σε μια προσπάθεια ανάπτυξης καινοτόμων προγραμμάτων στον τομέας της διδακτικής των ΦΕ. Η
δική μας προσπάθεια επικεντρώνεται ακριβώς στο κυρίαρχο ρόλο του εκπαιδευτικού μέσα στην
εκπαιδευτική διαδικασία και προσδοκά να μελετήσει εκτενώς τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά
του σύγχρονου εκπαιδευτικού. Το θεωρητικό πλαίσιο της Cultural Historical Activity Theory, τοπο-
θετεί τον εκπαιδευτικό στο κέντρο της διδασκαλίας, αντιμετωπίζοντας την τάξη ως μια κοινότητα
μάθησης, όπου λαμβάνουν χώρα ποικίλες αλληλεπιδράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε εξαί-
ρεση των εκπαιδευτικών ή υποβάθμιση του ρόλου τους θα ήταν αντιφατική έως προβληματική.
Έτσι, αφού λάβουμε υπόψη μας τις αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών και αποκωδικοποιή-
σουμε τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν κατά τη διδασκαλία των
ΦΕ, να διαμορφώσουμε το πλαίσιο επιμόρφωσής τους, όπου ο σύγχρονος εκπαιδευτικός θα βρί-
σκεται στον πυρήνα αυτής της διαδικασίας. Στο στάδιο αυτό, με τη συνοπτική παρουσίαση των
δεδομένων της έρευνας, εξάγουμε κάποια αρχικά συμπεράσματα. Σε επόμενο στάδιο της έρευ-
νας, θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε, βάσει των θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων της
Cultural Historical Activity Theory, το συνολικό πλαίσιο που λαμβάνουν χώρα τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά των εκπαιδευτικών και έτσι να αναπτύξουμε ένα κατάλληλο πρόγραμμα επιμόρφω-
σης. Η επιμόρφωση θα περιλαμβάνει θέματα θεωρητικού περιεχομένου για τη διδασκαλία και δι-
δακτική των ΦΕ και ιδιαιτέρως εννοιών της έμβιας ύλης, αλλά και πρακτικό μέρος ανάπτυξης και
σχεδιασμού δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Με αυτόν τον τρόπο θα είμα-
στε σε θέση να μελετήσουμε αν και σε ποιο βαθμό η επιμόρφωσή τους είναι αποτελεσματική για
τη διδασκαλία θεμάτων της έμβιας ύλης και πώς επηρέασε η επιμόρφωση τις αντιλήψεις τους
στα θέματα αυτά.
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Η προσέγγιση των εννοιών των Φυσικών Επιστημών μέσα από τη χρήση
κινουμένων σχεδίων στην προσχολική ηλικία 

Πλακίτση Κατερίνα, Κολοκούρη Ελένη
Αναπλ. Καθηγήτρια της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

kplakits[at]cc.uoi.gr    
Νηπιαγωγός, Υπ. Διδάκτορας του Π. Τ. Ν., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ekolokouri[at]gmail.com 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η θεωρία της Δραστηριότητας (CHAT) ως θεωρητικό πλαίσιο σχε-
διασμού και ανάλυσης δραστηριοτήτων των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση κινουμένων σχεδίων. Σύμ-
φωνα με τη θεωρία της Δραστηριότητας, η μάθηση επιτελείται μέσα σε ένα κοινωνικό, πολιτισμικό και
ιστορικό πλαίσιο στο οποίο η συγκρότηση της γνώσης πραγματοποιείται  μέσα από τη συμμετοχή των
ατόμων στην κοινότητα και με τη διαμεσολάβηση εργαλείων. Το σχέδιο διδασκαλίας άρχισε να διαμορ-
φώνεται μέσα από μία σειρά εργαστηριακών μαθημάτων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Ιωαννί-
νων.  Αρχικά  χρησιμοποιήθηκε  ως  εκπαιδευτικό  εργαλείο  ένα  γνωστό  στα  παιδιά  κινούμενο  σχέδιο,  ο
Μπομπ Σφουγγαράκης. Ακολούθησε η συγγραφή μιας ιστορίας, ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός κινου-
μένου σχεδίου με το εκπαιδευτικό λογισμικό scratch. Η πορεία της έρευνας μας δείχνει ότι με την προσέγ -
γιση εννοιών των Φ. Ε. μέσα από τη χρήση κινουμένων σχεδίων ενισχύεται η δημιουργική σκέψη, η καλ-
λιέργεια της φαντασίας και η προφορική επικοινωνία ενώ παράλληλα ενισχύεται η παράπλευρη μάθηση.

Εισαγωγή

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος της ευρύτερης μελέτης: Activity Theory in Formal and Informal
Science Education (ATFISE project), η οποία πραγματοποιείται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγω-
γών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει ως στόχο τη μεταφορά της καινοτομίας και την εφαρ-
μογή της θεωρίας της Δραστηριότητας (Cultural Historical Activity Theory) στη Διδακτική των Φυ-
σικών Επιστημών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η θεωρία της Δραστηριότητας (CHAT) ως
θεωρητικό πλαίσιο σχεδιασμού και ανάλυσης δραστηριοτήτων στις μικρές ηλικίες. 

H θεωρία της δραστηριότητας, αποτελεί μια κοινωνικο-ιστορική θεωρία, η οποία υιοθετήθηκε και
ερευνήθηκε από τους Ρώσους ψυχολόγους S.L. Rubinstein and A.N. Leontiev στις αρχές του 20 ου

αιώνα και αριθμεί ήδη τρεις γενεές. Η βασική μονάδα ανάλυσης είναι η ίδια η δραστηριότητα
(activity). Κεντρικοί είναι οι ρόλοι: α) της συνεργασίας και β) της γλώσσας ως εργαλείου που συμ-
βάλλει στη διαμόρφωση της ταυτότητας του ατόμου (Vygotsky, 1981, Nardi, 1996). 

Εκτενείς έρευνες υποστηρίζουν ότι η χρήση των κινουμένων σχεδίων διευκολύνει και ενισχύει τη
μαθησιακή διαδικασία των Φυσικών Επιστημών από τις  πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης (Horn
1980, Keogh & Naylor 1999, Bongco 2000, Chin &Teou 2008 κ. α.) Οι Keogh and Naylor (1999) υπο-
στήριξαν ότι η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση εννοιολογικών κινουμένων σχε-
δίων αποτελεί μία εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας η οποία χρησιμοποιεί τις τεχνικές της διε-
ρεύνησης, της επιχειρηματολογίας και της παροχής κινήτρων για μάθηση σε όλες τις βαθμίδες εκ-
παίδευσης. 

Ερευνητικά ερωτήματα

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί αν:
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1. Το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο της θεωρίας της Δραστηριότητας είναι κατάλληλο πεδίο
σχεδιασμού και ανάλυσης δραστηριοτήτων των Φυσικών Επιστημών στις μικρές ηλικίες.

2. Τα κινούμενα σχέδια βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν μαθησιακές εμπειρίες σχετι-
κά με έννοιες των Φ. Ε. όπως η επίπλευση και η βύθιση των στερεών στο νερό, το φως, τα
χρώματα και οι σκιές.

3. Τα κινούμενα σχέδια βοηθούν τους μαθητές να καλλιεργήσουν αποτελεσματικά τις διαδι-
κασίες επιστημονικής μεθόδου και δεξιότητες-ικανότητες (επικοινωνία, κριτική σκέψη, με-
ταγνώση, κοινωνική αλληλεπίδραση).

4. Τα κινούμενα σχέδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικό διδακτικό εργα-
λείο στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Μεθοδολογία

Το θεωρητικό πλαίσιο για το σχεδιασμό της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η θεωρία της Δραστη-
ριότητας (Cultural Historical Activity Theory-CHAT). Πιο συγκεκριμένα, για την προσέγγιση της κοι-
νωνικο-πολιτισμικής πλευράς της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών χρησιμοποιήθηκαν: 

1. Το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης για τη θεωρία της Δραστηριότητας του Yrjö Engeström
(2005) 

2. Η κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση για την ανάπτυξη των παιδιών της Marilyn Fleer and
Marianne Hedegaard (2008, 2010).

3. Το project ‘The Fifth Dimension’ των Michael Cole and the Distributed Literacy Consortium
(2006).

Η έρευνα χωρίζεται σε τρεις φάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την ανάλυση δρα-
στηριοτήτων των Φυσικών Επιστημών για τις μικρές ηλικίες στο πλαίσιο της θεωρίας της Δραστη-
ριότητας. Ειδικότερα, πραγματοποιείται η διδασκαλία των εννοιών επίπλευση-βύθιση των στερε-
ών στο νερό και φως-σκιές-χρώματα με τη χρήση των κινουμένων σχεδίων.

Ι. Η πρώτη φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Ιωαννίνων με σκοπό να διερευνήσει τη συμβολή των κινου-
μένων σχεδίων στη διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών καθώς και τη μεταφορά του και-
νοτομικού προγράμματος από την εργαστηριακή αίθουσα στο Νηπιαγωγείο. Αρχικά σχεδιάστηκε
η διδασκαλία των εννοιών επίπλευση-βύθιση των στερεών στο νερό με τη χρήση του προσφιλούς
στα παιδιά κινουμένου σχεδίου, του Μπομπ Σφουγγαράκη.

ΙΙ. Στη δεύτερη φάση σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων εμπνευσμένο από τον κόσμο
των Φυσικών Επιστημών σε συνδυασμό με την Ιστορία της Επιστήμης. Στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος αυτού, πραγματοποιήθηκε η συγγραφή μιας ιστορίας για το φως και τα χρώματα σε σχέση
με τη θεωρία των χρωμάτων του Νεύτωνα.  Οι  φοιτητές,  μέσα από μια διαδικασία αλληλεπι-
δράσεων είχαν την ευκαιρία να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου, να τις
προσαρμόσουν στο δικό τους κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο και να σχεδιάσουν νέο υλικό για το
Νηπιαγωγείο.

Η πρακτική εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου που διαμορφώθηκε στις δύο πρώτες φάσεις της
έρευνας, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του μαθήμα-
τος ‘Διδακτική των Εννοιών των Φυσικών Επιστημών’ κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010 και
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2010-2011. Από ένα δείγμα 150 φοιτητών επτά ζευγάρια πραγματοποίησαν την πρακτική εφαρ-
μογή του διδακτικού σεναρίου για δύο εβδομάδες σε επτά τάξεις 20-25 νηπίων σε νηπιαγωγεία
της πόλης των Ιωαννίνων. Η επιλογή των φοιτητών έγινε με ένα απόσπασμα από το ερωτηματο-
λόγιο VOSTS ‘Views on Science- Technology- Society’ (Aikenhead & Ryan, 1989). Δύο εξωτερικοί
παρατηρητές παρακολουθούσαν και κατέγραφαν την εξέλιξη των δραστηριοτήτων σύμφωνα με
τις μεθοδολογικές αρχές ποιοτικής ανάλυσης πειραμάτων που προτείνει ο Roth (2005). Στο τέλος
κάθε ημέρας γινόταν μια συνάντηση ολομέλειας με τους φοιτητές αλλά και τη Νηπιαγωγό κάθε
τάξης για να μελετηθούν οι αλληλεπιδράσεις και να σχεδιαστεί η πορεία της επόμενης μέρας. Τα
δεδομένα περιλαμβάνουν: υλικό που δημιούργησαν οι φοιτητές στα εργαστηριακά μαθήματα, βι-
ντεοσκοπημένες δραστηριότητες, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό από τις πρακτικές ασκήσεις των
φοιτητών στα νηπιαγωγεία και μία σειρά ημιδομημένων συνεντεύξεων από τους φοιτητές μετά
το τέλος της πρακτικής άσκησης.

ΙΙΙ. Στην τρίτη φάση πραγματοποιήθηκε η κατασκευή μιας πολυμεσικής εφαρμογής, με το εκπαι-
δευτικό λογισμικό δημιουργίας και εφαρμογής κινουμένων σχεδίων scratch. Αναπτύχθηκε ένα δι-
δακτικό σενάριο το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες προσεγ-
γίζονται οι έννοιες φως, χρώματα και σκιές. Το καινοτόμο πρόγραμμα συνθέτει μία πρόταση διδα-
σκαλίας εννοιών των Φ. Ε. με τη χρήση κινουμένων σχεδίων μέσα από δραστηριότητες που έχουν
νόημα για τα παιδιά. Η πρόταση αυτή συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα σπουδών για το Νηπια -
γωγείο (2011), καθώς ο σχεδιασμός της πραγματοποιήθηκε με βάση τις παιδαγωγικές αρχές σύμ-
φωνα με τις οποίες αυτό συγκροτήθηκε. 

Η πρακτική εφαρμογή ολόκληρου του καινοτομικού προγράμματος θα γίνει σε 4 τάξεις Νηπιαγω-
γείων στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικές μέθοδοι διδασκαλίας: στις δύο τάξεις
θα διδαχθούν οι έννοιες των Φυσικών Επιστημών επίπλευση-βύθιση στερεών στο νερό και φως-
χρώματα  σκιές  με  την  κλασσική  μέθοδο  και  στις  άλλες  δύο  θα  εφαρμοστεί  το  καινοτομικό
πρόγραμμα που περιγράψαμε παραπάνω. Και στις δύο περιπτώσεις η μέθοδος συλλογής δεδο-
μένων θα είναι η τριγωνοποίηση: η χρήση της παρατήρησης, της ανάλυσης μαγνητοσκοπήσεων
καθώς και υλικού που θα δημιουργήσουν τα παιδιά (ζωγραφιές, αποτελέσματα πειραμάτων, συ-
νεντεύξεις). 

Όσον αφορά στη θεωρία της Δραστηριότητας (CHAT) το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην
παρατήρηση των παιδιών σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να επεξεργαστούν τα
υλικά- εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, την καταγραφή του λεξιλογίου που χρησιμοποιούν
τα παιδιά (γλωσσικά εργαλεία) για να περιγράψουν και να εξηγήσουν τα φυσικά φαινόμενα, την
παρατήρηση των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια κάθε δραστηριότητας
καθώς και τον εντοπισμό των κανόνων που ακολουθούνται.

Αποτελέσματα που αφορούν στην προετοιμασία των φοιτητών

Ερωτηματολόγια

Οι απαντήσεις των φοιτητών αποκαλύπτουν την κοινωνική πλευρά της επιστήμης και όσων ερ-
γάζονται για αυτή και προβάλλουν τη συνεργασία και τη σύνδεση επιστήμης και κοινωνίας. Επι-
πλέον προβάλλουν τη μάθηση ως συνεργατική διαδικασία στην οποία κυρίαρχο ρόλο έχουν οι αλ-
ληλεπιδράσεις μεταξύ προσώπων, εργαλείων και περιβάλλοντος. 

Στις περισσότερες απαντήσεις η επιστήμη ορίζεται ως η ανακάλυψη νέων πραγμάτων στην κοι-
νότητα στην οποία ζούμε. Ο ρόλος της τεχνολογίας είναι καθοριστικός για τον τρόπο σκέψης και

Σελίδα 53 από 392



Κεφάλαιο 2ο Συμπόσια - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

αλληλεπίδρασης με σκοπό την εξέλιξη. Η σύνδεση επιστήμης και τέχνης ισχυροποιεί το δεσμό
επιστήμης και κοινωνίας. Οι διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου όπως οι ερωτήσεις, οι υπο-
θέσεις, η συλλογή δεδομένων αποτελούν εργαλεία απαραίτητα για την πρόοδο της επιστήμης και
οδηγούν σε νέες ανακαλύψεις. Οι θεωρίες υπόκεινται σε συνεχή δοκιμασία μέχρι να εδραιωθούν.
Οι επιστήμονες αποτελούν προσωπικότητες που ζουν και δρουν ως μέλη μιας κοινότητας ενώ η
γνώση μεταφέρεται και αξιοποιείται σε νέες καταστάσεις. Τέλος, έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι
ο τρόπος που ένα κράτος εκπαιδεύει τους επιστήμονές του έχει μεγάλη επίδραση στον τρόπο με
τον οποίο επιλύουν τα επιστημονικά ζητήματα. Σε μια κοινωνία με αυξανόμενη επιστημονική και
τεχνολογική εξειδίκευση, αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να προσεγγί-
ζονται σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές και να επιτυγχάνουν τη σύνδεση της επιστήμης με την
κοινωνία και τον πολιτισμό.

Συνεντεύξεις

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο τέλος της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και αποσκο-
πούσαν στην απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του διδακτικού σεναρί-
ου και τη χρήση κινουμένων σχεδίων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγω-
γείο. Από τις απαντήσεις φάνηκε ότι οι φοιτητές αισθάνονταν αυτοπεποίθηση για τη διδασκαλία
των Φυσικών Επιστημών στην τάξη. Για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων και τον προσδιορισμό των
στόχων θεώρησαν ως βασική προϋπόθεση όχι τόσο τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών αλλά
τις αλληλεπιδράσεις και συγκρούσεις που συμβάλλουν στη διαδικασία μάθησης. Θεώρησαν τη
χρήση κινουμένων σχεδίων ως ένα ισχυρό εργαλείο για να κρατήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών
κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και τέλος εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η χρήση εναλλα-
κτικών τρόπων διδασκαλίας τους βοηθά στο σχεδιασμό καινοτόμων δραστηριοτήτων Φυσικών
Επιστημών. Οι φοιτητές τόνισαν την αναγκαιότητα της χρήσης νέων εργαλείων και υποστήριξαν
ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για να σχεδιάζουν πρωτότυπες και καινοτόμες δραστηριότητες
Φυσικών Επιστημών για την τάξη τους. Μέσα στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της CHAT επιτυγ-
χάνεται η εξοικείωση του μαθητή με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, την επιστημονική μεθοδο-
λογία (παρατήρηση, συγκέντρωση-αξιοποίηση πληροφοριών, διατύπωση υποθέσεων, πειραματι-
κό έλεγχό τους, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων) καθώς και με ερευ-
νητικές διαδικασίες.

Αποτελέσματα από την πρακτική εφαρμογή στα Νηπιαγωγεία 

Από τις αναλύσεις των βιντεοσκοπημένων δραστηριοτήτων σε όλα τα νηπιαγωγεία στα οποία
πραγματοποιήθηκε η πρακτική εφαρμογή δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω:

• Ενισχύθηκε η προφορική επικοινωνία καθώς τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν
τις προσωπικές τους απόψεις και γνώσεις για το θέμα που διαπραγματεύονταν και να
αναπτύξουν το διαάλογο. Για παράδειγμα, τα παιδιά διατυπώνουν τις δικές τους ερωτή-
σεις στον δάσκαλο σε ρόλο Μπομπ Σφουγγαράκη:

-Πώς ήρθες εδώ;

-Τι συμβαίνει στην πόλη σου τώρα που ήρθε η μάγισσα;

-Σε ξέρουμε, σε έχουμε δει…και σένα και τους φίλους σου.

-Ποιο είναι το πρόβλημά σου;
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-Θα σε βοηθήσουμε γιατί ξέρουμε κάποια πράγματα που επιπλέουν στο νερό.

• Οι μαθητές περιέγραψαν τα φυσικά φαινόμενα χρησιμοποιώντας τη δική τους επιστημο-
λογία. Μετά από τη δραστηριότητα για την αναγνώριση των φωτεινών πηγών και τη συζή-
τηση σχετικά με το πού υπάρχει φως διαπίστωσαν ότι: ‘το φως μας βοηθά να βλέπουμε
και βγαίνει από τον ήλιο ή από άλλα πράγματα που βγάζουν φως’. 

• Με τη χρήση των διαδικασιών της επιστημονικής μεθόδου (παρατήρηση, υποθέσεις, πει-
ράματα, λειτουργικούς ορισμούς κ. λ. π.) τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τον
επιστημονικό τρόπο σκέψης. Για παράδειγμα, μέσα από τους πειραματισμούς τους κατόρ-
θωσαν να προσδιορίσουν τη θέση τους σε σχέση με το λευκό πανί και τη φωτεινή πηγή και
να εκφράσουν τις διαπιστώσεις τους σχετικά με το πώς δημιουργείται η σκιά. 

• Ενισχύθηκε η παράπλευρη μάθηση. Για να βρουν το σπίτι του Μπομπ στον Ειρηνικό Ωκεα-
νό, χρησιμοποιούν την υδρόγειο σφαίρα και προσδιορίζουν τη δική τους χώρα σε αυτή. 
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Ανάλυση δραστηριοτήτων από την πρακτική εφαρμογή σύμφωνα με την CHAT 

Απόσπασμα από την εφαρμογή στην τάξη Ερμηνεία

• Οι μαθητές λαμβάνουν ένα γράμμα και 
αναρωτιούνται ποιος μπορεί να το 
έστειλε και γιατί.

• Οι μαθητές δίνουν παραδείγματα 
αντικειμένων που επιπλέουν:πλοίο, 
κουβάς, σωσίβιο, μπρατσάκια, ρούχα 
κοχύλια ή βυθίζονται: πέτρες, άμμος, 
κλειδιά, κινητό τηλέφωνο, καρπούζι, ο 
Τιτανικός.

• Οι μαθητές ρώτησαν τον Μπομπ πώς θα
επιστρέψει στην πόλη του και σε ποιο 
σημείο της γης βρίσκεται αυτή. 

• Οι φοιτητές συζητούν με τους μαθητές 
σχετικά με τους επιστήμονες που 
συνάντησαν στην ιστορία και το ρόλο 
τους στα πειράματα των χρωμάτων. 

• Οι μαθητές μετά την αφήγηση της 
ιστορίας αποφασίζουν να οργανώσουν 
ένα εργαστήριο πειραμάτων στην τάξη. 

• Σύνδεση με την καθημερινή τους ζωή:
στην οικογένεια και στο σχολείο 
λαμβάνουν συνεχώς γράμματα για 
διαφορετικούς λόγους. 

• Οι μαθητές χρησιμοποιούν τη δική 
τους επιστημολογία για να 
περιγράψουν τα φυσικά φαινόμενα. 
Η μάθηση ξεπερνά τα όρια της 
σχολικής κοινότητας και συνδέεται με
την ευρύτερη κοινωνία.

• Οι μαθητές επεκτείνουν τις γνώσεις 
τους και προτείνουν τη χρήση νέων 
εργαλείων (χάρτης για να βρούμε την 
πόλη, διαδίκτυο να βρούμε 
πληροφορίες για τον Μπομπ και τα 
άλλα σφουγγάρια και να παίξουμε 
παιγνίδια). 

•  Οι μαθητές εκφράζουν τις ιδέες τους 
για τους επιστήμονες και τις 
συνδέουν με γεγονότα από την 
καθημερινή τους ζωή (π.χ. επίσκεψη 
στο γιατρό). 

•  Οι μαθητές συγκεντρώνουν τα υλικά 
και οργανώνουν τα πειράματα στο 
εργαστήριο που έχουν δημιουργήσει 
στην τάξη. Αλληλεπιδρούν σε επίπεδο
ομάδας και θέτουν κανόνες κατά τη 
διεξαγωγή των πειραμάτων. 

Συμπεράσματα- Συζήτηση

Η πορεία της μελέτης μας δείχνει ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις της κοινωνικοπολιτισμικής  θεω-
ρίας της CHAT ενισχύουν την άμεση εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες των Φυσικών Επι-
στημών που επηρεάζουν και επηρεάζονται άμεσα από την καθημερινή ζωή των μαθητών και  χα-
ρακτηρίζονται από σύνθετες ομαδικές εργασίες σύμφωνα με τις διαδικασίες της επιστημονικής
μεθόδου και με στοιχεία από τη φύση της επιστήμης. Όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ κοντά
στη φύση της  επιστήμης  καθώς επίσης  και  στη φύση της  διδασκαλίας  και  της  μάθησης  στις
πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης και μπορεί να θέσει τα θεμέλια για το σχεδιασμό και την ανάλυση
δραστηριοτήτων των Φυσικών Επιστημών που θα στοχεύουν προς τον επιστημονικό εγγραμματι-
σμό.
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σχεδιασμό και τη διδασκαλία του ηλεκτρομαγνητισμού σε μαθητές του
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Με τη μελέτη μας αυτή προσπαθούμε να αναδείξουμε την ιδιαίτερη σημασία της θεωρίας της δραστη-
ριότητας και της επεκτατικής μάθησης στο σχεδιασμό και την ανάλυση δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία
των Φυσικών Επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η επεκτατική μάθηση χρησιμοποιήθηκε α) ως
βάση για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων στο πεδίο του ηλεκτρομαγνητισμού το οποίο προσεγγίστηκε από
την πλευρά της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών, και β) για την ανάλυση των διδα-
σκαλιών. Τα δεδομένα συλλέχτηκαν με βιντεοσκόπηση των διδασκαλιών και με αρχείο σε η/υ που αποθή-
κευε τις απαντήσεις που έδιναν οι μαθητές στα διάφορα ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των δι -
δασκαλιών.

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η εξέλιξη της θεωρίας της δραστηριότητας και η ανάπτυξη της επεκτατικής μάθησης από τον
Engeström (1999) προσφέρει ένα ξεκάθαρο τοπίο και μια νέα μεθοδολογία στην οργανωμένη
μάθηση και στην προσπάθεια της ανάπτυξης και οργάνωσης των νέων πρακτικών διδασκαλίας.
Αυτή η προοπτική είναι περισσότερο απαραίτητη σήμερα καθώς η ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας
της διδασκαλίας πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική και τα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα των νέων τεχνολογιών μέσα στη σχολική τάξη.

Μπορούμε να διακρίνουμε πέντε βασικές αρχές της θεωρίας της δραστηριότητας από τις οποίες
διαμορφώνεται η επεκτατική μάθηση (Engeström 1999, 2001, Rizzo, 2003): 

α) Η δραστηριότητα ως μονάδα σχεδιασμού και ανάλυσης

β) Η πολυεπίπεδη μορφή των δραστηριοτήτων

γ) Ιστορικότητα της δραστηριότητας. Ένας βασικός στόχος στην ιστορική ανάλυση είναι η περιοδι-
κότητα.  Μεγαλύτερες περίοδοι  στην  ιστορία  έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με  μικρότερες  πε-
ριόδους ή γεγονότα, οι αναλύσεις των οποίων μας δίνουν επίπεδα επαναλαμβανόμενων ή νέων
κυκλικών χρονικών δομών. 

Σχήμα 1: Επεκτατικός κύκλος
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Σ’ αυτή την άποψη στηρίχτηκε ο Engeström (1999) και εισήγαγε τον όρο του επεκτατικού κύκλου
(expansive cycle). Στον επεκτατικό κύκλο (σχήμα 1) αναγνωρίζονται δυο βασικές διαδικασίες που
λειτουργούν ακατάπαυστα σε κάθε επίπεδο ανθρώπινης δραστηριότητας: την εσωτερικοποίηση
(internalization) και την εξωτερικοποίηση (externalization).

δ) Οι αντιφάσεις είναι η κατευθυντήρια δύναμη της αλλαγής και της ανάπτυξης (Basharina, 2007)

ε)  Επεκτατικοί  κύκλοι  ως  πιθανή  μορφή  μετασχηματισμού  στη  δραστηριότητα.  Ο  Engeström
(1999) ορίζοντας την έννοια του «επεκτατικού κύκλου» ξεκινά με την αποδεκτή πρακτική μιας
ενέργειας ή δραστηριότητας και μας οδηγεί προοδευτικά σε μια κίνηση συλλογική ή σε μια κα-
τάσταση. Αυτή η μετακίνηση επιτυγχάνεται μέσω συγκεκριμένων και καθορισμένων ενεργειών.

Ερωτήματα 

Τρία ήταν τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που μας απασχόλησαν στην παρούσα μελέτη: 1) Εί-
ναι δυνατό ένας τέτοιος σχεδιασμός του μαθήματος να αποτελέσει μια σύγχρονη εναλλακτική δι-
δακτική μεθοδολογία; 2) Πώς λειτουργεί η συλλογική δραστηριότητα στα πλαίσια της διδασκαλί-
ας; 3) Με ποιο τρόπο εκδηλώνονται οι αντιφάσεις στη διάρκεια της διδασκαλίας και ποιος είναι ο
ρόλος τους στην επίτευξη του στόχου;

Μεθοδολογία έρευνας - σχεδιασμός

Σ’ αυτή τη μελέτη ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και οι διδασκαλίες διεξήχθησαν από τον
ερευνητή στο πλαίσιο της επεκτατικής μάθησης (Engeström, 1987; Engeström & Sannino, 2010). Η
έννοια του επεκτατικού κύκλου του Engeström ξεκινά με επιμέρους προβληματισμούς που αμφι-
σβητούν την αποδεκτή μέχρι τώρα πρακτική και επεκτείνεται σταδιακά σε μια συλλογική μετακί-
νηση από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών (σχήμα 2).

Μια χαρακτηριστική ακολουθία μάθησης των ενεργειών σε έναν επεκτατικό κύκλο περιγράφεται
από τον Engeström (1999) ως εξής:
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Σχήμα 2: Ακολουθία μάθησης των ενεργειών σε έναν επεκτατικό κύκλο

Ερώτημα (Questioning), κριτική ή απόρριψη μερικών πτυχών της αποδεκτής πρακτικής και υπάρ-
χουσας γνώσης.

Ανάλυση της κατάστασης (Analysing the situation) – Η ανάλυση περιλαμβάνει το συμβολικό ή
πρακτικό μετασχηματισμό της κατάστασης προκειμένου να ανακαλυφθούν οι αιτίες ή οι επεξηγη-
ματικοί μηχανισμοί. Η ανάλυση επικαλείται ερωτήσεις του τύπου "γιατί;" (επεξηγηματικές).

Μοντελοποίηση (Modeling)– Διαμόρφωση της πρόσφατα επεξηγηματικής σχέσης σε κάποιο εύκο-
λα προσληπτικό και κατανοητό μοντέλο.

Εφαρμογή του μοντέλου (Examining the new model) – εφαρμογή, λειτουργία και πειραματισμός
με το συγκεκριμένο μοντέλο προκειμένου να αναδειχθεί πλήρως η δυναμική του, οι δυνατότητές
του αλλά και οι περιορισμοί του.

Ενσωμάτωση του μοντέλου (Implementing the model)– εφαρμογή του μοντέλου σε πρακτικές
εφαρμογές, εμπλουτισμός του και εννοιολογικές επεκτάσεις του.

Αξιολόγηση και Αποδοχή (Reflecting and evaluating) η διαδικασία, αξιολόγηση και αποδοχή τελικά
του νέου μοντέλου σε μια νέα, σταθερή μορφή πρακτικής. 

Η ενσωμάτωση στις γνωστικές δομές των μαθητών της έννοιας του ηλεκτρομαγνητισμού αποτε-
λεί το στόχο της διδακτικής παρέμβασης δηλαδή το αντικείμενο της δραστηριότητας. Τα αποτε-
λέσματα της δραστηριότητας τα αντιλαμβανόμαστε με τη δυνατότητα των μαθητών να χρησιμο-
ποιούν την έννοια του ηλεκτρομαγνητισμού ή επιμέρους στοιχεία της έννοιας για την επίλυση
προβλημάτων  της  καθημερινή  ζωής.  Τα  εργαλεία  που  διαμεσολαβούν  ανάμεσα  στα
υποκείμενα/μαθητές και το αντικείμενο/στόχο, στην εκτέλεση της δραστηριότητας, επιλέξαμε να
είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ως φυσικό εργαλείο και στοιχεία από την Ιστορία και τη Φιλο-
σοφία των Φυσικών Επιστημών ως νοητικό εργαλείο. Οι κανόνες διαμορφώνονται από τη λει-
τουργία της τάξης και περιορίζουν τους μαθητές στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Οι δραστη-
ριότητες σ' αυτή τη φάση της εργασίας απευθύνονται και λαμβάνουν υπόψη την κοινότητα της
σχολικής τάξης. Ο καταμερισμός της εργασίας γίνεται στα πλαίσια της εργασίας των μαθητών σε
ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο ομάδας ή σε ολόκληρη την τάξη.

Σχεδιάστηκαν επτά δραστηριότητες για τη διδασκαλία του ηλεκτρομαγνητισμού, οι οποίες απο-
τέλεσαν ξεχωριστές διδασκαλίες (μία δραστηριότητα σε κάθε μάθημα) ακολουθώντας την ιστορι-
κή εξέλιξη της επιστήμης στον τομέα του ηλεκτρομαγνητισμού, ξεκινώντας από τις μελέτες και τα
πειράματα του Gilbert και τελειώνοντας με την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον Faraday.

Πραγματοποιήθηκαν διδασκαλίες σε δύο τμήματα έκτης τάξης κατά τα σχολικά έτη 2010-11 και
2011-12 σε σχολείο κοντά στην Αθήνα. Οι μαθητές χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικό υπολογιστή για
κάθε φάση της επεκτατικής μάθησης και οι απαντήσεις που έδιναν καταγράφονταν σε ένα αρχείο
για να αποτελέσει υλικό επεξεργασίας. Στις εικόνες 1,2,3,4 και 5 βλέπουμε τις πέντε οθόνες ενός
μαθήματος (δραστηριότητα 5, ds-5). 

Οι  μαθητές  εκτελούν  τη  δραστηριότητα  με  τη  βοήθεια  ηλεκτρονικού  φύλλου  εργασίας  στην
οθόνη του υπολογιστή και όπου υπάρχει η δυνατότητα, οι μαθητές εκτελούν τα πειράματα με
πραγματικά υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται σε κάθε οθόνη. 
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Εικόνες 1,2 και 3: Οθόνη 1, Οθόνη 2 και Οθόνη 3

          

Εικόνες 4 και 5: Οθόνη 4 και Οθόνη 5
Στην πρώτη φάση κάθε δραστηριότητας- διδασκαλίας γίνεται εισαγωγή και ανάλυση της υπάρ-
χουσας κατάστασης και των επιστημονικών απόψεων. Ως εργαλείο διαμεσολάβησης μαζί με τον
υπολογιστή, συνήθως χρησιμοποιούνται βινιέτες από την ΙΦΦΕ και με τη βοήθεια και την υπο-
στήριξη του δασκάλου οι μαθητές εκτελούν τη δραστηριότητα. 

Οι περιγραφές αλλά και όλες οι απαντήσεις των μαθητών συλλέχτηκαν από τον ερευνητή σε αρ-
χεία «log file» και χωρίστηκαν σε επεισόδια που αντιστοιχούν σε κάθε φάση επεκτατικής μάθη-
σης (σχήμα 1), ώστε να μας δώσουν μια σαφή εικόνα της εσωτερικοποίησης της γνώσης από τους
μαθητές. Επίσης οι διδασκαλίες βιντεοσκοπήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν ώστε ο ερευνητής να
έχει τη δυνατότητα να δει πολλές φορές τις ενέργειες και τις δράσεις των μαθητών σε κάθε φάση
της επεκτατικής μάθησης.

Στη συνέχεια έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων από τις απαντήσεις των μαθητών καθώς και τα
αποσπάσματα των βίντεο σε τρία επίπεδα (σχήμα 3). 

Σχήμα 3: Τα τρία επίπεδα ανάλυσης
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α. Στο πρώτο επίπεδο (επιστημολογικό) εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων
εργαλείων σε σχέση με τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς που αυτά θέτουν στην ιστο-
ρικοπολιτισμική ανάπτυξη του αντικειμένου – στόχου. Οι ίδιοι οι μαθητές διαμορφώνουν τους
κανόνες που είναι απαραίτητοι, στα πλαίσια της μαθητικής κοινότητας ώστε να εξελιχθεί η δρα-
στηριότητα. 

β. Στο δεύτερο επίπεδο (μεθοδολογικό) η ανάλυση σχετίζεται με τις δράσεις και τους στόχους που
εμπλέκονται στη δραστηριότητα με τη μεσολάβηση των εργαλείων. Εδώ είναι απαραίτητο να γί-
νει κατανοητό πως η χρήση των εργαλείων μπορεί να υποστηρίξει την απόκτηση μιας μεθοδολο-
γίας για την επίτευξη του στόχου της δραστηριότητας. 

γ. Στο τρίτο επίπεδο (κοινωνικής αλληλεπίδρασης), εξετάζονται οι αλλαγές στη δομή των κοινωνι-
κών  σχέσεων  και  οι  νέοι  ρόλοι  που  επέφερε  η  διαμεσολάβηση  των  εργαλείων.  Λαμβάνεται
υπόψη η σημασία των αλλαγών αυτών προκειμένου να δημιουργηθούν νέες μορφές βοήθειας
που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών. Σημαντικό στο επίπε-
δο αυτό είναι η υποστήριξη των μαθητών στο πλαίσιο της ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης που
αποτελεί θεμελιώδη δεσμό της ανάπτυξης με τη μάθηση (Vygotsky, 1978).

Αποτελέσματα

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας και ειδικότερα πα-
ρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την πέμπτη δραστηριότητα - διδασκαλία στην οποία οι μαθη-
τές κατασκευάζουν ένα πηνίο και ηλεκτρομαγνήτη. Από την ανάλυση του βίντεο φαίνεται ότι στη
δραστηριότητα αυτή (ds-5) οι μαθητές ασχολήθηκαν για 4 λεπτά με το ερώτημα δαπανώντας το
10% περίπου του χρόνου της δραστηριότητας. Στα δύο επόμενα στάδια της ανάλυσης (πηνίο –
κατασκευή πηνίου) και της μοντελοποίησης (κατασκευή ηλεκτρομαγνήτη) δαπανήθηκε ο περισ-
σότερος χρόνος της διδασκαλίας (35΄), σχεδόν το 70% του συνολικού χρόνου της δραστηριότητας.

Στα στάδια αυτά έχουμε μεγάλο βαθμό εσωτερικοποίησης, οι μαθητές δεν εκφράζονται εύκολα
και παρατηρείται πληθώρα επεξηγηματικών ερωτήσεων π.χ. «κύριε τι κάνουμε ακριβώς», «πως
τυλίγουμε;» κλπ. Στα στάδια της ενσωμάτωσης και της αποδοχής ο χρόνος που αφιέρωσαν οι μα-
θητές ήταν περίπου 10΄.  Οι  μαθητές αφιέρωσαν το 20% του χρόνου και μάλιστα δύο ομάδες
εκτέλεσαν τη δραστηριότητα πιο σύντομα. Η εξωτερίκευση του αποτελέσματος της δραστηριότη-
τας  έγινε  αβίαστα,  χωρίς  ιδιαίτερη  βοήθεια  από  το  δάσκαλο  και  χρειάστηκε  πολύ  λιγότερος
χρόνος (Γράφημα 1). 
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Γράφημα 1

Στον πίνακα 1 φαίνεται ένα μέρος των απαντήσεων των μαθητών σε κάθε φάση της επεκτατικής
μάθησης. Οι μαθητές χρησιμοποιούν περισσότερο επιγραμματικές φράσεις στις απαντήσεις τους
στα δύο πρώτα στάδια της δραστηριότητας omada8_st2 «Για να κατασκευάσουμε ένα πηνίο:
παίρνουμε ένα καλώδιο το τυλίγουμε στο μολύβι», ενώ στο στάδιο της μοντελοποίησης και της
εφαρμογής είναι περισσότερο επεξηγηματικοί και αναλυτικοί. Ο λόγος τους πλησιάζει περισσότε-
ρο στον επιστημονικό και η χρήση της ορολογίας είναι εμφανής: omada6_St2 Όταν κλείνουμε το
κύκλωμα το πηνίο (… με πυρήνα) γίνεται ηλεκτρομαγνήτης και έλκει τους συνδετήρες. Η συνεργα-
σία των μαθητών της ομάδας γίνεται περισσότερο ποιοτική στα τελευταία στάδια της επεκτατικής
μάθησης όπου οι μαθητές προσπαθούν να αποδεχτούν το μοντέλο καθώς τους φαίνεται λειτουρ-
γικό. Αυτό αποτυπώνεται στις απαντήσεις οι οποίες είναι σαφείς omada6_St2 Το ηλεκτρικό κου-
δούνι αποτελείται από μια μπαταρία, ένα διακόπτη, ένα έλασμα, ένα ηλεκτρομαγνήτη, το ελατή-
ριο και το κουδούνι. Λειτουργεί όταν το κύκλωμα είναι κλειστό και ο ηλεκτρομαγνήτης έλκει το
έλασμα το οποίο χτυπάει το κουδούνι. Είναι χαρακτηριστικό ότι μαθητές με σοβαρά προβλήματα
έκφρασης προσπαθούν να δώσουν ολοκληρωμένες απαντήσεις. Για παράδειγμα οι δύο μαθητές
της ομάδας 8 οι οποίοι σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό της τάξης έχουν σοβαρό πρόβλημα έκφρα-
σης στο γραπτό λόγο: «omada8 fe5_st1_tonis_kostas Prota aklinoume to diakopti kai meta dinei
energia stin mpataria meta pernei apo to pinio meta dinei energia sto koudouni kai meta xtupei to
koudouni.meta to pinio ginetai magnitis kai pefeti anoigei kai xtupaei to koudouni».
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Πίνακας 1: Ένα μέρος των απαντήσεων των μαθητών σε κάθε φάση της επεκτατικής μάθησης.
(Δημιουργήθηκαν φύλλα Excel)

Στην επόμενη φάση πραγματοποιήθηκε ανάλυση των δεδομένων στα τρία επίπεδα:

α. Στο πρώτο επίπεδο (επιστημολογικό, σχήμα 4) (ds-5) οι μαθητές διαμόρφωσαν τους κανόνες
για την κατασκευή του πηνίου, αποφάσισαν πως θα χρησιμοποιηθούν τα υλικά που χρειάζονται
και τον τρόπο κατασκευής. Αποδέχονται τους περιορισμούς των υλικών («πρέπει να ξύσουμε τα
άκρα») «omada3_St2_Dinos–Panos: Για να κατασκευάσουμε ένα πηνίο: Τυλίγουμε σε ένα κυλιν-
δρικό αντείμενο έναν αγωγό 30 φορές .Μετά βγάζουμε το κυλινδρικό αντικείμενο από εκεί. Έτσι
έχουμε κατασκευάσει ένα πηνίο. Συμπεριφέρεται ως μαγνήτης.» Η εσωτερικοποίηση της κατα-
σκευής θα βοηθήσει στην υλοποίηση και των άλλων φάσεων της επεκτατικής μάθησης, την εισα-
γωγή, αποδοχή και αξιολόγηση του νέου μοντέλου. 

Σχήμα 4
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β. Δεύτερο επίπεδο (μεθοδολογικό, σχήμα 5). Στην δραστηριότητα 5 (ds-5) οι μαθητές με βοηθη-
τική οθόνη στον υπολογιστή (εικόνα 6) κατασκευάζουν το πηνίο και το δοκιμάζουν πλησιάζοντάς
το σε μια μαγνητική βελόνα, πρώτα στον υπολογιστή και στη συνέχεια με πραγματικά υλικά. Αν
θα το δουν πρώτα στον υπολογιστή ή αν θα το φτιάξουν με πραγματικά υλικά αποφασίζεται από
τους ίδιους τους μαθητές οι οποίοι επιλύουν έτσι και τις αντιφάσεις που δημιουργούνται κατά
την εκτέλεση της δραστηριότητας. 

Σχήμα 5

Εικόνα 6: Βοηθητική οθόνη στον υπολογιστή

Π.χ. βίντεο ds5_B1 32:00. Στον παρακάτω πίνακα ο διάλογος μεταξύ των μαθητών μέσα από την
αντίφαση που δημιουργείται οδηγεί τους μαθητές με δημιουργικό τρόπο στο αποδεκτό αποτέλε-
σμα- συμπέρασμα ότι με τον πυρήνα το πηνίο γίνεται ισχυρός μαγνήτης – ηλεκτρομαγνήτης.
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Η υποστήριξη του εργαλείου περιλαμβάνει και την οικοδόμηση νέων τρόπων διάρθρωσης της
επικοινωνίας στο πλαίσιο της δραστηριότητας (παρατήρηση – συζήτηση – συμπέρασμα).

γ. Στο τρίτο επίπεδο (κοινωνικής αλληλεπίδρασης, σχήμα 6),

Οι μαθητές:

• Συνεργάστηκαν στην εκτέλεση της δραστηριότητας.

• Καταμέρισαν την εργασία (ένας μαθητής χειρίζονταν το υπολογιστή, ένας άλλος είχε την
μπαταρία, τρίτος μαθητής κρατούσε το πηνίο κ.ο.κ.).

• Έθεταν ερωτήματα που οδήγησαν στην απόκτηση ικανοτήτων για το σχεδιασμό στρατηγι-
κής λύσης.

• Προσφέρθηκαν παραδείγματα για αποτελεσματικό τρόπο δράσης κυρίως από το δάσκαλο.

• Παρατήρησαν  (koynietai  otan  plhsiazoyme  to  phnio  me  thn  mpataria  sthn  magnhtikh
belona).

• Συζήτησαν μεταξύ τους.

• Έκαναν  γενικεύσεις  (omada9  fe5_st2_dimitra  xristina:  paratirw  pws  i  magnitiki  velona
kinite).

Σχήμα 6
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Συζήτηση

Οι θεωρητικοί της θεωρίας της δραστηριότητας (Engestrom, 1987, Cole, 1995, Nardi, 1996) θεω-
ρούν ότι, τα εργαλεία διαμεσολάβησης μιας δραστηριότητας και τρόπος χρήσης τους στο πλαίσιο
εκτέλεσης της δραστηριότητας οδηγούν σε αλλαγές των αντικειμένων και σε αποτελέσματα ικανά
να επεκτείνουν τις δυνατότητες του ανθρώπου. 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αυτής της μελέτης απαντήθηκε θετικά από τη ροή των διδασκα-
λιών και τη βιντεοσκόπησή τους. Ο εκπαιδευτικός δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα κατά
τη διάρκεια των διδασκαλιών οι οποίες εξελίχτηκαν ομαλά σε κάθε φάση τους. Η παρουσίαση του
υλικού ηλεκτρονικά σε ξεχωριστές οθόνες για κάθε φάση της επεκτατικής μάθησης συνέβαλε
αποτελεσματικά στη διάκρισή τους και οι μαθητές προχωρούσαν από φάση σε φάση αβίαστα και,
ιδιαίτερα μετά τη δεύτερη διδασκαλία, αυτόνομα και πολύ αποτελεσματικά.

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αυτής της μελέτης κατηύθυνε τους μαθητές σε συνεργατικές
δράσεις για την επίλυση των προβλημάτων που συναντούσαν αλλά και των αντιφάσεων που πα-
ρουσιαζόταν κάθε φορά. Η συμμετοχή του δασκάλου ήταν υποβοηθητική στην επίλυση των συ-
γκρούσεων ώστε η συλλογική δραστηριότητα να εκτελείται προς όφελος και της διαμόρφωσης
του αντικειμένου/στόχου και της επίλυσης των αντιφάσεων. Οι μαθητές συνεργάστηκαν από την
πρώτη στιγμή εντυπωσιακά περνώντας από την οθόνη του υπολογιστή στα πραγματικά υλικά και
αντίστροφα με αξιοσημείωτη ευκολία όσον αφορά τη συνεννόηση μεταξύ τους.

Στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, εντοπίστηκαν αντιφάσεις των μαθητών με το γνωστικό υλικό και
τα ερωτήματα που υπήρχαν στις διάφορες φάσεις της διδασκαλίας. Οι αντιφάσεις εκδηλώθηκαν
με συγκρουσιακές καταστάσεις που διαμορφώνονταν από τις γνώσεις που ήδη κατείχαν οι μαθη-
τές και γεγονότα ή ερωτήματα που υπήρχαν στα φύλλα εργασίας. Οι αντιφάσεις αυτές με τη βοή-
θεια του δασκάλου οδήγησαν στην διαμόρφωση του αντικειμένου και την καλύτερη επίτευξη του
μαθησιακού στόχου (Bottino et all, 1999). Επιτεύχθηκε ευκολότερα η μετάβαση από τους μαθητές
σε μεγαλύτερα επίπεδα της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης με τη συνεργασία στη συλλογική δρα-
στηριότητα.
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Εισαγωγή στον κόσμο των χρωμάτων μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες
για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Αιματίδου Δανάη1, Μπακούνη Γλυκερία2, Σακαρετσάνου Άννα-Κοραλία3
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Απόφοιτη Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών, annakoralia[at]gmail.com3 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσω απλών και κατανοητών δραστηριοτήτων να παρουσιάσουμε
στα παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6), τη θεματική ενότητα των χρωμάτων. Βασική προϋπόθεση για την
υλοποίηση των δραστηριοτήτων – πειραμάτων είναι η προϋπάρχουσα, από τα παιδιά, γνώση των χρω -
μάτων. Από διδακτική άποψη, θα ήταν προτιμότερο να προηγηθούν δραστηριότητες για το φως, επειδή τα
χρώματα εξαρτώνται αποκλειστικά από αυτό. Οι εκπαιδευτικές αυτές δραστηριότητες χωρίζονται σε τρεις
άξονες, για τον καλύτερο επιμερισμό των προς διδασκαλία όρων. Στον πρώτο άξονα παρουσιάζονται δρα-
στηριότητες που σχετίζονται με τη διάσπαση του λευκού φωτός και το ουράνιο τόξο. Στον δεύτερο άξονα
περιλαμβάνονται δραστηριότητες σχετικά με τα βασικά χρώματα που συναντώνται στη ζωγραφική και τη
διαφορά που έχουν με τα βασικά χρώματα των ακτινοβολιών. Στον τρίτο και τελευταίο άξονα καταγράφο-
νται δραστηριότητες εμπέδωσης και αξιολόγησης.

Εισαγωγή

Στην συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται δραστηριότητες που απευθύνονται σε παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας (4-6) πάνω στη θεματική ενότητα των χρωμάτων. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει όχι
μόνο να έχει διδάξει τα χρώματα στα παιδιά αλλά και να γνωρίζει  τα γνωστικά εμπόδια που έχει
η σκέψη των παιδιών αυτής της ηλικίας σχετικά με αυτά. Σύμφωνα με τον Ραβάνη  (2003) το
χρώμα  δεν  αντιμετωπίζεται  ως  αποτέλεσμα  αλληλεπιδράσεων του  φωτός  με  τα  αντικείμενα,
αλλά ως στοιχείο της φύσης κάθε σώματος. Δηλαδή, τα παιδιά δεν δύνανται να κατανοήσουν ότι
το χρώμα αποτελεί φυσική ιδιότητα των σωμάτων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα παιδιά αποδί-
δουν το χρώμα των σωμάτων αόριστα στο φως ή στην όραση, ενώ κάποια άλλα δεν αναγνωρί-
ζουν τις ονομασίες των χρωμάτων και μάλιστα των βασικών χρωμάτων. Τέλος, οι διάφοροι τόνοι
των χρωμάτων δεν μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτοί από τα παιδιά. Δηλαδή, δεν μπορούν
να συνειδητοποιήσουν ότι το σκούρο και το ανοιχτό αποτελούν διαβαθμίσεις του ίδιου χρώμα-
τος. 

Πλαίσιο Προβληματισμού 

Τα χρώματα των σωμάτων δεν αποτελούν τις φυσικές τους ιδιότητες αλλά προϊόντα της αλληλε-
πίδρασης με το φως. Δηλαδή, τα ίδια τα αντικείμενα από τη φύση τους δεν έχουν κάποιο χρώμα
(Ραβάνης 2003). Όταν το φως συναντά κάποιο σώμα δεν αλλάζει μόνο κατεύθυνση, αλλά και χα-
ρακτηριστικά. Ένα από τα χαρακτηριστικά που αλλάζουν είναι η συχνότητα του φωτός την οποία
αντιλαμβανόμαστε σαν χρώμα (Τσάμης & Οικονόμου  2007). Οι συλλογισμοί που διατυπώνονται
από τους μαθητές διαφόρων ηλικιών για το φως έχουν καταγραφεί σε μια μεγάλη σειρά ερευνών
(Piaget & Garcia 1971, Stead & Osborne 1980, Tiberghien, et al 1980, Anderson & Smith 1982,
Osborne & Black 1993). Το βασικότερο γνωστικό εμπόδιο που καταγράφεται στις σχετικές έρευνες
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είναι η δυσκολία αναγνώρισης του φωτός ως αυτόνομης οντότητας διαδιδόμενη στο χώρο. Συνή-
θως εντοπίζεται στις φωτεινές πηγές αλλά δεν κατανοείται ως οντότητα ανεξάρτητη από αυτές.

Το ηλιακό φως το οποίο αναγνωρίζουμε ως «λευκό», αποτελείται από μία μεγάλη σειρά ορατών
και αόρατων ακτινοβολιών. Οι ορατές ακτινοβολίες του ηλιακού φωτός είναι οι λεγόμενες μονο-
χρωματικές  ακτινοβολίες,  τις  οποίες  εμείς  αντιλαμβανόμαστε  με  την  όραση  ως  διαφορετικά
χρώματα. Η σύνθεση των μονοχρωματικών ακτινοβολιών μάς δίνει την αίσθηση του λευκού (Ρα-
βάνης 2003). Στη φύση, η  ανάλυση του λευκού φωτός γίνεται ορατή μετά από βροχή, όταν επι -
κρατεί ηλιοφάνεια. Τότε το φως συναντά τα σταγονίδια του νερού που υπάρχουν στην ατμόσφαι-
ρα και αναλύεται σχηματίζοντας το ουράνιο τόξο (Τσάμης & Οικονόμου 2007). Σε έρευνα των Siry
& Kremer (2011) που διερευνήθηκαν ιδέες παιδιών 5-6 ετών διαφαίνεται η τάση προσωποποίη-
σης του φαινόμενου του ουράνιου τόξου, καθώς και η τάση να δίνουν ιδιότητες έμψυχων σε
άψυχα φαινόμενα (ανιμισμός). Σε τεχνικές συνθήκες, όταν το ηλιακό φως περάσει μέσα από ένα
πρίσμα, αναλύεται στις μονοχρωματικές ακτινοβολίες (τα χρώματα) και έτσι μπορούμε να διακρί-
νουμε μια μεγάλη σειρά από χρώματα, τα χρώματα του φάσματος του ηλιακού φωτός, στα οποία
κυριαρχούν το κόκκινο, το πορτοκαλί, το κίτρινο, το πράσινο, το γαλάζιο, το κυανό και το μοβ. Το
κόκκινο, το πράσινο και το μπλε θεωρούνται βασικά χρώματα – ακτινοβολίες. Η ανάμειξή τους
μας δίνει άλλα χρώματα (Ραβάνης 2003). Στην παραδοσιακή ζωγραφική όμως χρησιμοποιούμε
διαφορετικό χρωματικό μοντέλο (RYB) με βασικά χρώματα: το κόκκινο (Red), το κίτρινο (Yellow),
το μπλε (Blue).

 Όταν ένα αντικείμενο είναι αδιαφανές και φωτίζεται από ηλιακό φως, απορροφά ένα μέρος των
μονοχρωματικών ακτινοβολιών και ανακλά ένα άλλο μέρος το οποίο φτάνει στα μάτια μας.  Όταν
για παράδειγμα απορροφά όλες τις ακτινοβολίες και ανακλά την πράσινη, τότε βλέπουμε το αντι-
κείμενο πράσινο. Στην περίπτωση που δεν απορροφά καμία ακτινοβολία τότε ανακλά όλες τις
ακτινοβολίες  και  το βλέπουμε λευκό,  ενώ όταν τις  απορροφά όλες,  δεν ανακλά καμία και  το
βλέπουμε μαύρο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στις υγρές μπογιές που αποτελούνται από κόκ-
κους που αιωρούνται σε κάποιο υγρό (Ραβάνης 2003).

Σχετικά με τους τόνους των χρωμάτων, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένα αντικείμενο αλλάζει τον
τόνο του χρώματός του όταν αλλάζει η ένταση του φωτός (Ραβάνης 2003).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της ανάμειξης των τριών βασικών χρωμάτων, τα οποία δύνανται
να σχηματίσουν μικρούς χρωματικούς κόκκους. Αν για παράδειγμα, ανακατέψουμε το κόκκινο με
το κίτρινο χρώμα, θα φτιάξουμε πορτοκαλί. Το ίδιο θα συμβεί αν τοποθετήσουμε πολλές μικρές
κουκίδες διαφορετικών χρωμάτων πλάι πλάι.  Το μάτι μας δεν μπορεί  να τις  ξεχωρίσει και  τις
βλέπουμε όλες με ένα χρώμα. Με παρόμοιο τρόπο δημιουργούνται τα χρώματα στην τηλεόραση
(Τσάμης & Οικονόμου 2007).

Τέλος,  για να δώσουμε μια βιολογική απάντηση στο ερώτημα «Γιατί  βλέπουμε τα χρώματα;»
πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την αντίληψη των χρω-
μάτων στο μάτι ονομάζονται κωνία ή κωνικά κύτταρα (Τσάμης & Οικονόμου 2007).

Μεθοδολογία της έρευνας

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ακολουθούν χωρίζονται σε τρεις άξονες για τον καλύτερο
επιμερισμό των προς διδασκαλία όρων. Στον πρώτο άξονα παρουσιάζονται τρεις δραστηριότητες
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που σχετίζονται με τη διάσπαση του λευκού φωτός και το ουράνιο τόξο. Μέσω αυτών των δρα-
στηριοτήτων θα εισάγουμε το θέμα μας και θα μάθουμε τι γνώσεις σχετικές έχουν τα παιδιά.

Στον δεύτερο άξονα περιλαμβάνονται τρεις δραστηριότητες σχετικά με τη σύνθεση του λευκού
φωτός και τις ιδιότητες των φίλτρων. Εδώ επιχειρούμε να πειραματιστούμε με τα βασικά χρώμα-
τα που συναντάμε στη ζωγραφική και τη διαφορά τους με τα βασικά χρώματα των ακτινοβολιών.

Στον τρίτο και τελευταίο άξονα έχουν συμπεριληφθεί τρεις δραστηριότητες εμπέδωσης και αξιο-
λόγησης. Οι μαθητές θα εκτελούν μια σειρά από δραστηριότητες - πειράματα οι οποίες έχουν
σχεδιαστεί για να τελειοποιήσουν μια αποκτηθείσα ικανότητα.

Άξονας 1 -  Χρώματα/ουράνιο τόξο/διάσπαση του λευκού φωτός

Δραστηριότητα 1 (αφόρμιση): «Δημιουργώντας ένα ουράνιο τόξο με φυσικές συνθήκες».

Υλικά που χρειάζονται: Ένας σωλήνας ποτίσματος.

Μια ηλιόλουστη μέρα μπορούμε να πάρουμε το σωλήνα του ποτίσματος, να ανοίξουμε τη βρύση
και να πιέσουμε με το δάχτυλό μας την άκρη του σωλήνα, έτσι ώστε το νερό να πέφτει σαν βροχή.
Στρέφουμε στη συνέχεια το σωλήνα προς τα πάνω έχοντας την πλάτη μας γυρισμένη στον ήλιο
(Prigent 2008). Μπροστά μας θα εμφανιστεί το ουράνιο τόξο. Ρωτάμε τα παιδιά αν αναγνωρίζουν
αυτό που εμφανίστηκε (το ουράνιο τόξο).

Στόχος μας είναι με κατάλληλα ερωτήματα να ανιχνεύσουμε τις προηγούμενες γνώσεις και εμπει-
ρίες που έχουν τα παιδιά από την καθημερινότητά τους σχετικά με το φαινόμενο που πρόκειται
να διερευνηθεί, καθώς και να αποδείξουμε πως το ουράνιο τόξο δεν δημιουργείται αποκλειστικά
από τη φύση αλλά δημιουργείται και από δική μας παρέμβαση. 

Προτεινόμενες ερωτήσεις: 

• Τι βλέπετε;

• Σας θυμίζει κάτι;

• Ξέρει κανείς από εσάς πως μπορεί να έγινε;

• Ποια χρώματα βλέπετε;

Δραστηριότητα 2: «Δημιουργώντας ένα ουράνιο τόξο με τεχνητές συνθήκες».

Υλικά που χρειάζονται: μία μικρή λεκάνη, έναν μικρό καθρέπτη, ένα λευκό χαρτί, νερό και φακό (ή
το φως του ήλιου).

Γεμίζουμε μια μικρή λεκάνη με νερό. Τοποθετούμε στη λεκάνη έναν καθρέπτη και σε ένα σκιερό
μέρος, στρέφουμε το φακό προς τον καθρέπτη. Στη συνέχεια, τοποθετούμε ένα λευκό χαρτί λίγο
πίσω από τον φακό και το μετακινούμε μέχρι να εμφανιστεί το ουράνιο τόξο (Ardley 1999). 

Στόχος μας είναι να προτρέπουμε τα παιδιά να πραγματοποιήσουν το πείραμα αυτό και με τη
δική μας βοήθεια τα ενθαρρύνουμε να παρατηρήσουν προσεκτικά, να περιγράψουν αυτό που
βλέπουν και να προβούν σε εξηγήσεις. Επίσης, η δραστηριότητα αυτή είναι εισαγωγική για τον
πειραματισμό με το πρίσμα που έπεται αυτής.

Προτεινόμενες ερωτήσεις:
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• Πιστεύετε ότι μπορούμε να φτιάξουμε το ουράνιο τόξο μέσα στην τάξη; (αυτή η ερώτηση
γίνεται πριν από την υλοποίηση του πειράματος, έχοντας παρουσιάσει πρώτα μόνο τα υλι-
κά του πειράματος).

Κατά τη διάρκεια του πειράματος και μετά:

• Βλέπετε κάτι πάνω στο χαρτί; 

• Τι σας θυμίζει;

• Μήπως το είδαμε και πριν;

• Είναι τα ίδια χρώματα με πριν ή είναι διαφορετικά;

Δραστηριότητα 3: «Διασπώντας το λευκό φως».

Υλικά που χρειάζονται: ένα πρίσμα, ένα λευκό χαρτί και ένας φακός.

Τοποθετούμε το πρίσμα σε μικρή απόσταση από τον φακό. Κινούμε το πρίσμα μπροστά από το
φακό και παρατηρούμε την προβολή του φωτός στο τοίχο ή σε ένα λευκό χαρτί (Collectif 2004).
Στη συνέχεια καταγράφουμε τα χρώματα της ίριδας που παρατηρούμε.

Ο στόχος μας είναι διπλός: να αποδείξουμε στα παιδιά ότι το ουράνιο τόξο δεν δημιουργείται
μόνο με την ύπαρξη του νερού αλλά να συνδέσουν το φαινόμενο με την ύπαρξη του φωτός και να
δείξουμε ότι το λευκό φως είτε από τον ήλιο είτε από τον ηλεκτρισμό διασπάται στα χρώματα της
ίριδας. 

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα εξηγήσουμε πως χωρίς την ύπαρξη νερού-βροχής μπορεί να δη-
μιουργηθεί το ουράνιο τόξο. Έχουμε στήσει το πείραμα με τη μορφή φως-πρίσμα-ουράνιο τόξο.
Άρα οι παράγοντες που καθορίζουν την ύπαρξη του φαινομένου είναι το φως και το πρίσμα, που
έχει την ιδιότητα να διασπάει το λευκό φως. Άρα, θα βοηθήσουμε να κατανοήσουν ότι οι στα-
γόνες του νερού που είδαμε στα προηγούμενα πειράματα λειτουργούν ακριβώς όπως το πρίσμα.

Προτεινόμενες ερωτήσεις:

• Εδώ δεν έχουμε βροχή. Άρα, ποιο από τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε έφτιαξε το ου-
ράνιο τόξο;

• Χρειαστήκαμε εδώ νερό; (Τονίζουμε την απουσία του νερού, ότι δηλαδή δεν ευθύνεται
μόνο το νερό για τη δημιουργία του φαινομένου).

• Μήπως τελικά το φως και όχι το νερό είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία του ουράνιου
τόξου; 

• Αν δεν είχαμε φως θα είχαμε ουράνιο τόξο; (Αν μας απαντήσουν καταφατικά, κλείνουμε
το φακό και παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει πλέον ουράνιο τόξο. Πρέπει να κατανοήσουν
ότι χωρίς φως δεν υπάρχει ουράνιο τόξο).

• Που κρύβεται το ουράνιο τόξο;

• Γιατί όταν ανάβουμε το φακό, χωρίς να έχουμε πρίσμα βλέπουμε μόνο το φως, ενώ όταν
βάλουμε το πρίσμα και ανοίξουμε το φακό θα έχουμε το ουράνιο τόξο;
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• Τι κάνει το πρίσμα λοιπόν; (Θέλουμε να συνδέσουμε το φως με το πρίσμα ή τις σταγόνες
του νερού, με την διάσπαση του φωτός. Μπορούμε να εισάγουμε και αυτή τη λέξη για να
είναι πιο σωστή η προσέγγιση του θέματός μας αλλά και για τον εμπλουτισμό του ειδικού
λεξιλογίου).

Άξονας 2 – Σύνθεση και ανάμειξη χρωμάτων/φίλτρα

Δραστηριότητα 4: «Παίζοντας με τα χρώματα».

Υλικά που χρειάζονται: τέμπερες με τα τρία βασικά χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, μπλε), ένα λευκό
χαρτί, πινέλα και παλέτα.

Παροτρύνουμε τα παιδιά να αναμείξουν τα τρία βασικά χρώματα μεταξύ τους και να προσπαθή-
σουν στο λευκό χαρτί να αποδώσουν τα χρώματα του ουράνιου τόξου. 

Στόχος μας είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τα πρωτεύοντα – βασικά χρώματα και τις αναμείξεις
τους, καθώς και να αλληλεπιδράσουν με αυτή τη βιωματική δραστηριότητα ερχόμενοι πιο κοντά
στην ιδέα της παραγωγής των χρωμάτων. Επίσης, να γνωρίσουν ότι ο συνδυασμός των τριών βα-
σικών χρωμάτων μας δίνουν τα δευτερεύοντα και να ενθαρρυνθεί ο πειραματισμός και η ελεύθε-
ρη καλλιτεχνική δημιουργία. 

Προτεινόμενες ερωτήσεις:

• Έχετε αυτά τα τρία χρώματα. Μπορούμε να φτιάξουμε τα υπόλοιπα χρώματα μόνο με
αυτά τα τρία;

• Αφού πειραματιστούν και παράγουν τα υπόλοιπα χρώματα του ουράνιου τόξου που είναι:
το πορτοκαλί, το πράσινο και το μοβ, ζητάμε να πάρουν αυτά τα τρία χρώματα και να προ -
σπαθήσουν να δημιουργήσουν τα τρία πρώτα. Αφού δουν ότι δεν γίνεται ρωτάμε: Γιατί
δεν μπορούμε να ξαναφτιάξουμε το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε;

• Μήπως είναι τα μοναδικά χρώματα που ευθύνονται για τη δημιουργία των υπόλοιπων
χρωμάτων;

Δραστηριότητα 5: «Πειράματα με φίλτρα»

Υλικά  που χρειάζονται:  ένα  λευκό χαρτί,  μία  ταινία,  ένα ψαλίδι,  φακοί  και  χρωματιστές  δια-
φάνειες (μπλε, κόκκινη, πράσινη).

Σε ένα σκιερό μέρος στερεώνουμε με ταινία ένα λευκό χαρτί στον τοίχο. Στη συνέχεια, στερε-
ώνουμε κάθε μια από τις διαφάνειες με τη βοήθεια κολλητικής ταινίας μπροστά από κάθε φακό.
Δηλαδή,  μια μπλε διαφάνεια, μπροστά από έναν φακό, μια πράσινη διαφάνεια μπροστά από
έναν άλλο και μια κόκκινη διαφάνεια μπροστά από έναν τρίτο. Στρέφουμε το φακό με την κόκκινη
διαφάνεια στο λευκό χαρτί. Δοκιμάζουμε με την πράσινη και τέλος με την μπλε διαφάνεια (Atlas
2006). Ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν τι  παρατηρούν ότι συμβαίνει όταν το φως και των
τριών φακών πέφτει συγχρόνως στο χαρτί. Συζητάμε μαζί τους ότι τα βασικά χρώματα των ακτινο-
βολιών διαφέρουν από αυτά που είδαμε πριν.

Στόχος μας είναι να εισάγουμε την ιδέα της σύνθεσης του λευκού φωτός από τα τρία βασικά
χρώματα των ακτινοβολιών και να αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα να πειραματιστούν με τους φα-
κούς και να δημιουργήσουν καινούρια χρώματα με την ανάμειξή τους.
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Προτεινόμενες ερωτήσεις:

• Το μάτι μας μπορεί να δει μόνο το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. Αν τα ανακατέψουμε
βγαίνουν τα χρώματα: ματζέντα (φούξια), σιέλ και κίτρινο, τα οποία μοιάζουν με τα βασι-
κά  χρώματα  της  ζωγραφικής  που  ασχοληθήκαμε  πριν.  Τι  πιστεύετε  ότι  θα  συμβεί  αν
ενώσουμε το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε των φακών μαζί;

• Τι χρώμα μας βγαίνει;

• Γιατί βγήκε το λευκό; Θυμάστε όταν είχαμε το πρίσμα που το φως του φακού μάς έδωσε
το ουράνιο τόξο; Μήπως, τώρα κάναμε το αντίστροφο;

• Τελικά, το λευκό φως δεν είναι μόνο άσπρο; (Εννοούμε, ότι το φως αποτελείται από όλα
τα χρώματα και περιμένουμε να μας πουν τα παιδιά ότι το λευκό δεν είναι λευκό αλλά ο
συνδυασμός των χρωμάτων).

Δραστηριότητα 6: «Ο μαγικός δίσκος»

Υλικά που χρειάζονται: ένα ψαλίδι, ένα χαρτόνι, μία κόλλα, μία χοντρή κλωστή και μαρκαδόρους.

Κόβουμε με ψαλίδι έναν κύκλο πάνω στο χαρτόνι. Ζωγραφίζουμε τα έξι χρώματα από τα οποία
απαρτίζεται αυτός ο δίσκος (κίτρινο, κόκκινο, μπλε, πράσινο, ματζέντα και πορτοκαλί). Ακολούθως
ανοίγουμε σε απόσταση ενός εκατοστού από το κέντρο του δίσκου δυο τρύπες και περνάμε ένα
σκοινί μισό μέτρο από μέσα τους. Ζητάμε από τα παιδιά να περάσουν τα δάχτυλά τους στην κλω-
στή και να την τεντώσουν. Ένας μαθητής γυρίζει το δίσκο πολλές φορές και τον αφήσει, όταν η
κλωστή τυλιχτεί αρκετά. Τεντώνεται τότε η κλωστή και παρατηρούμε το δίσκο να περιστρέφεται.
Παροτρύνουμε τα παιδιά να μας πουν τι χρώμα παρατηρούν την στιγμή που περιστρέφεται ο δί-
σκος (Andrews & Knighton 2009). 

Στόχος μας είναι να συνθέσουμε το λευκό προερχόμενο από τα χρώματα του ουράνιου τόξου και
να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι το λευκό φως και τα χρώματα της ίριδας είναι αναπόσπαστα
δεμένα και το ένα μπορεί να παράγει το άλλο.

Προτεινόμενες ερωτήσεις:

• Ποια χρώματα έχετε ζωγραφίσει πάνω στον δίσκο;

• Τι θα συμβεί όταν θα τον γυρίσουμε;

• Ποιο χρώμα περιμένουμε να δούμε;

• (κάνουμε το πείραμα) Τι χρώμα παρατηρήσατε;

• Γιατί άραγε βλέπουμε το λευκό χρώμα; Θυμηθείτε τι είπαμε πιο πριν!

Άξονας 3- Δραστηριότητες εμπέδωσης-αξιολόγησης

Δραστηριότητα 7: «Ανακατεύοντας τα χρώματα»

Υλικά που χρειάζονται: ένα ψαλίδι και τρεις χρωματιστές διαφάνειες.

Κόβουμε κάθε μια από τις τρεις αυτές διαφάνειες σε λωρίδες. Τοποθετούμε στη συνέχεια μία
μπλε και μία κίτρινη λωρίδα πάνω σε μια λευκή επιφάνεια. Θα εμφανιστεί στο σημείο που αλλη-
λεπικαλύπτονται τα δύο χρώματα μία πράσινη επιφάνεια. Στη συνέχεια προσθέτουμε μια κόκκινη
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λωρίδα για να ξεκινήσουμε το πλέγμα. Το κόκκινο όταν συναντήσει το κίτρινο θα μας δώσει το
πορτοκαλί, ενώ όταν συναντήσει το μπλε θα μας δώσει το μοβ (Ardley 1999).  

Προτεινόμενη ερώτηση:

• Γιατί σας δίνω μόνο αυτά τα τρία χρώματα και όχι για παράδειγμα το πορτοκαλί ή το μοβ; 

Επιχειρούμε να αξιολογήσουμε αν τα παιδιά εμπέδωσαν ότι τα τρία βασικά χρώματα είναι η αιτία
για τη δημιουργία των υπολοίπων χρωμάτων.

Δραστηριότητα 8

Υλικά που χρειάζονται: φύλλο εργασίας Νο 1 (Εικόνα 1) και ξυλομπογιές με όλα τα χρώματα. 

Δίνουμε στα παιδιά αυτό το φύλλο εργασίας με γκρι φόντο και τους ζητάμε να χρωματίσουν το
χρώμα που βγαίνει από τον φακό και το χρώμα που θα προκύψει πάνω στο λευκό χαρτί. Θα τους
δώσουμε όλα τα χρώματα μαζί με το λευκό. 

Δραστηριότητα 9

Υλικά που χρειάζονται: φύλλο εργασίας Νο 2 (Εικόνα 2) και ξυλομπογιές με όλα τα χρώματα. 

Δίνουμε στα παιδιά το φύλλο εργασίας και τους ζητάμε να ζωγραφίσουν ποιο χρώμα βρίσκεται
στο κέντρο των τριών κύκλων. Επίσης, να μας εξηγήσουν κάθε ένα ξεχωριστά γιατί διάλεξαν αυτό
το χρώμα.

Εικόνα 1: Φύλλο εργασίας Νο 1                   Εικόνα 2: Φύλλο εργασίας Νο 2

Συζήτηση-Επέκταση Έρευνας

Ο εκπαιδευτικός πριν προβεί στην υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων, κρίνουμε πως θα
πρέπει να έχει εισάγει στα παιδιά την έννοια του φωτός, διότι τα χρώματα εξαρτώνται αποκλει-
στικά από αυτό. Επίσης, θα πρέπει τα ίδια να αναγνωρίζουν τα χρώματα και το όνομά τους για
την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Σε ένα επόμενο στάδιο, επιδιώκουμε την εφαρμογή
όλων αυτών παρατηρώντας τους μαθητές σε θέματα που τους δυσκόλεψαν,  έτσι  ώστε να τις
εμπλουτίσουμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.
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Επίλογος

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Προσχολικής Εκπαίδευσης θα ήταν δυνατό να ενισχυθεί η διδα-
σκαλία  φυσικών  φαινομένων  και  πιο  συγκεκριμένα  του  φωτός  και  των  χρωμάτων  μέσα  από
διάφορα πειράματα-δραστηριότητες, τα οποία θα τα βοηθήσουν να ερμηνεύσουν μερικά από τα
στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο να αρχίσουν οι μαθητές
από μικρή ηλικία να κατανοούν τη σημασία της παρατήρησης που προκύπτει μέσω των πειρα-
μάτων. 

Ευχαριστίες

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Καθηγητή Δημήτριο Κολιόπουλο για την καθοδήγηση και τις
υποδείξεις του
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Οι νοητικές αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το φως, τη
σκιά και κατ’ επέκταση για την έκλειψη ηλίου

Αιματίδου Δανάη1, Σακαρετσάνου Άννα-Κοραλία2, Σκευοφύλαξ Βασιλική3

Απόφοιτη Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών, danai.aimatidou[at]gmail.com1 
Απόφοιτη Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών, annakoralia[at]gmail.com2

Απόφοιτη Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών, antiopisk[at]yahoo.gr3  

Η συγκεκριμένη έρευνα προέρχεται από τον κόσμο των Φυσικών Επιστημών και προσπαθεί να εντοπίσει
τις αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τα φαινόμενα του φωτός, της σκιάς και σε ένα ειδι -
κότερο επίπεδο για την έκλειψη ηλίου. Μέσω της επισκόπησης σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο της Πάτρας, χρη-
σιμοποιήθηκε η τεχνική των ημι-δομημέμων συνεντεύξεων με ανοιχτές ερωτήσεις. Σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα, η βιωματική εμπειρία οδηγεί τα παιδιά στην διαισθητική ανίχνευση του φωτός στο περιβάλλον
τους. Ακολούθως, οι μαθητές είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν κάποιους συλλογισμούς για τη συμπερι-
φορά του φωτός ως φυσική οντότητα ανεξάρτητη από τις φυσικές πηγές. Αναφορικά με τη σκιά, παρατη-
ρήθηκε ότι τα παιδιά γνώριζαν ήδη την έννοια της σκιάς αλλά δυσκολεύονταν να διατυπώσουν το συλλογι-
σμό φως – εμπόδιο – σκιά. Τέλος, σχετικά με την έκλειψη ηλίου, ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών συνέδεε
το φαινόμενο αυτό με την εναλλαγή μέρας και νύχτας. 

Εισαγωγή

Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να εντοπίσει τις αντιλήψεις και τις νοητικές αναπαραστάσεις των
παιδιών προσχολικής ηλικίας για τα φαινόμενα του φωτός και της σκιάς και σε ένα ειδικότερο
επίπεδο για την έκλειψη ηλίου. Η απόφαση για την ενασχόληση με αυτό το θέμα προέκυψε από
το γεγονός ότι το φως και η σκιά είναι φαινόμενα που υπάρχουν στο άμεσο βιωματικό περιβάλ-
λον των παιδιών και πως τα ίδια από μόνα τους φαίνεται να δείχνουν ενδιαφέρον για αυτές τις
έννοιες.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:

• Ποιες είναι οι νοητικές αναπαραστάσεις των  παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών), για
το φως και τη σκιά; 

• Ποια ερμηνευτικά  σχήματα  και  ποιους  παραστατικούς  μηχανισμούς  χρησιμοποιούν  τα
παιδιά προσχολικής  ηλικίας  προκειμένου να εξηγήσουν  τις  έννοιες  του φωτός  και  της
σκιάς;  

• Μπορούν με τις ήδη υπάρχουσες αναπαραστάσεις τους να εξηγήσουν τι είναι η έκλειψη
ηλίου και πώς δημιουργείται;

Πλαίσιο Προβληματισμού 

Οι στόχοι της έρευνας χωρίζονται σε τρία επιμέρους επίπεδα:
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Α) Σχετικά με το φως:

• Να προσδιοριστεί αν η βιωματική εμπειρία οδηγεί τα παιδιά στην διαισθητική ανίχνευση
του φωτός στο περιβάλλον τους με βάση τα ορατά κυρίως αποτελέσματα ή εάν τα παιδιά
είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν κάποιους συλλογισμούς για τη συμπεριφορά του φω-
τός ως φυσικής οντότητας ανεξάρτητη από τις φυσικές πηγές (Guesne 1984). 

• Επιδιώκουμε να ανιχνεύσουμε σε ποιες περιοχές ενός φυσικού χώρου καθημερινής διαβί-
ωσης (Νηπιαγωγείο), αναγνωρίζεται η ύπαρξη φωτός.

Β) Σχετικά με τη σκιά: 

• Να εντοπίσουμε αν το παιδί αντιλαμβάνεται την ύπαρξη της σκιάς.

• Να ανιχνεύσουμε το πώς κατανοούν τα παιδιά τον τρόπο σχηματισμού της σκιάς (σε τε-
χνητές συνθήκες).

• Αν το παιδί αντιλαμβάνεται την αλλαγή της θέσης της σκιάς στο χώρο και αν ναι πού την
αποδίδει.

Γ) Σχετικά με την έκλειψη ηλίου:

• Να εντοπίσουμε αν τυχόν υπάρχουν αναπαραστάσεις για τα φαινόμενα της έκλειψης. 

• Να παρατηρήσουμε αν το παιδί μη γνωρίζοντας τι είναι η έκλειψη μπορεί να αιτιολογήσει
το εποπτικό υλικό (βίντεο και εικόνες) που αναπαριστά έκλειψη ηλίου και να την εξηγήσει.

Σύμφωνα με τους παραπάνω στόχους θα κινηθούμε σε τρεις υποθετικούς συλλογισμούς που επι-
κρατούν στα παιδιά προσχολικής ηλικίας:

• Σχετικά με το φως: Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αντιλαμβάνονται το φως ως κάτι που
προέρχεται από τις φωτεινές πηγές και όχι ως αυτόνομη οντότητα (Βουτσινά & Ραβάνης
1998, Ραβάνης 2003). 

• Σχετικά με τη σκιά: Υποθέτουμε ότι τα παιδιά θα μπορέσουν να αναγνωρίσουν την ύπαρξη
μιας σκιάς λόγω των βιωματικών τους εμπειριών αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό ίσως να
μην είναι σε θέση να αναπτύξει συλλογισμούς για την αιτία του φαινομένου της σκιάς
(Βουτσινά, Χαραλαμποπούλου & Ραβάνης 1998, Feher & Rice 1998).

• Σχετικά με την έκλειψη ηλίου: Υποθέτουμε ότι τα παιδιά δεν θα γνωρίζουν το φαινόμενο
της έκλειψης και ίσως να μην είναι εύκολο να το αναγνωρίσουν ακόμα και με τη βοήθεια
εποπτικού υλικού. Έστω όμως και αν κάποια το γνωρίζουν ίσως να μην ξέρουν τι προκαλεί
αυτό το φαινόμενο (Mitton 2005).

Μεθοδολογία της έρευνας

Η συγκεκριμένη έρευνα ανήκει στην κατηγορία της Βασικής έρευνας επειδή βασικός στόχος δεν
είναι να γίνει πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων ούτε και η παραγωγή ενδεχόμενου εκπαι-
δευτικού υλικού. Η στρατηγική που επιστρατεύτηκε είναι αυτή της επισκόπησης διότι υπήρξε απ’
ευθείας επαφή με το δείγμα σε συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή σε δημόσιο Νηπιαγωγείο Πατρών. Η
τεχνική που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή των ημι - δομημένων  συνεντεύξεων με ανοιχτές ερωτή-
σεις και η ανάλυση έγινε με το εργαλείο NVivo. Χρησιμοποιήθηκε αυτό το εργαλείο για την ορ-
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θότερη οργάνωση και ανάλυση των μη αριθμητικών δεδομένων όπως ήταν αυτά που προέκυψαν
από τις συνεντεύξεις με τους μαθητές. Το δείγμα μας είναι «βολικό» διότι επιλέχτηκε ένα Νηπια-
γωγείο, το 15ο (Στρούμπειο) και εκεί έγινε προσπάθεια να ανακαλύψουμε τις αναπαραστάσεις
των παιδιών των δύο τάξεων προσχολικής αγωγής του σχολείου. 

Το δείγμα μας απαρτίζεται από δέκα (10) παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως έξι ετών τα οποία μας
απαντούν σε ερωτήσεις τριών αξόνων. Αυτοί είναι: ερωτήσεις σχετικά με το φως, ερωτήσεις σχε-
τικά με τη σκιά και τέλος ερωτήσεις σχετικά με την έκλειψη ηλίου. Ο κάθε άξονας απαρτίζεται
από δύο κύριες ερωτήσεις και συμπληρωματικές - βοηθητικές ερωτήσεις (όπου και αν χρειάζεται)
για να διεισδύσουμε στις αναπαραστάσεις των παιδιών.

• Σχετικά με το φως:

◦ Τι νομίζεις ότι κάνει το φως (Ραβάνης 2005);

◦ Μπορείς να μου πεις  πού πιστεύεις ότι υπάρχει φως μέσα στην αίθουσα (Ραβάνης
2005);

• Σχετικά με τη σκιά:

◦ Βλέπεις να υπάρχει σκιά στον τοίχο;

◦ Πώς μπορεί να δημιουργήθηκε;

◦ Μετακινώντας την πηγή φωτός ρωτάμε το παιδί αν άλλαξε κάτι στη θέση της σκιάς και
αν ναι για ποιο λόγο έγινε αυτή η αλλαγή; (Να διευκρινίσουμε ότι το παιδί δεν δύναται
να έχει  οπτική επαφή με την πηγή του φωτός,  που χρησιμοποιήσαμε,  δηλαδή τον
φακό, για να έχουμε αποτελέσματα που δεν θα επηρεάζονταν από την διαπίστωση ότι
μετακινούσαμε την τεχνητή πηγή φωτός).

• Σχετικά με την έκλειψη ηλίου:

◦ Δείχνουμε τις εικόνες με τον ήλιο, τη γη και τη σελήνη και ζητάμε από τα παιδιά να
αναγνωρίσουν τα αναπαριστώμενα ουράνια σώματα.

◦ Δείχνουμε ένα video με την έκλειψη ηλίου και ρωτάμε το παιδί αν μπορεί να αναγνω-
ρίσει αυτό που βλέπει.

◦ Κάνουμε προσομοίωση της έκλειψης ηλίου και ρωτάμε το παιδί αν καταλαβαίνει τι εί-
ναι αυτό που βλέπει.

Αποτελέσματα Έρευνας

Πρώτος άξονας: Σχετικά με το φως

Στην πρώτη ερώτηση αυτού του άξονα μάς απασχόλησαν οι ιδιότητες του φωτός που εκφράστη-
καν από την ερώτηση: «τι νομίζεις ότι κάνει το φως;» Οι απαντήσεις που κυριάρχησαν ήταν αυτές
στις οποίες το φως λειτουργεί ως βασικός παράγοντας για να βλέπουμε. Στη συνέχεια έπονται οι
απαντήσεις ότι το φως «φωτίζει τους ανθρώπους», «φωτίζει», «το βλέπουμε και ανάβει και κλεί-
νει (πατώντας το κουμπί γίνεται φως)».
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Στη δεύτερη ερώτηση, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε πού υπάρχει φως μέσα στην αίθουσα.
Όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως μας απάντησαν ότι το φως που υπάρχει στην αίθουσα προέρχεται
από τις λάμπες στην οροφή της αίθουσας. Δύο παιδιά μάς απάντησαν από τον υπολογιστή (διότι
τον είχαμε ανοιχτό για να παρουσιάσουμε τα video στην ενότητα με τις εκλείψεις), ακόμα δύο
μας είπαν ότι υπάρχει φως στον φακό (που δεν τον είχαμε ακόμα χρησιμοποιήσει ή ανοίξει), και
τέλος δύο παιδιά αναφέρθηκαν στο εξωτερικό φως του ήλιου. Επιπλέον, ενδιαφέρουσα φαίνεται
και η απάντηση ότι το φως στις λάμπες προέρχεται από το ρεύμα, δηλαδή αυτό το παιδί γνώριζε
ότι για να υπάρξει φως έπρεπε απαραιτήτως να υπάρχει και κάτι άλλο (δηλαδή το ρεύμα)  που
μεταφέρει το φως.

Δεύτερος άξονας: Σχετικά με τη σκιά

Η πρώτη ερώτηση στόχευε να δούμε αν τα παιδιά μπορούν να μας δείξουν αν υπάρχει σκιά πίσω
από την υδρόγειο σφαίρα την οποία είχαμε τοποθετήσει πάνω σε ένα τραπέζι και τη φωτίζαμε με
τον φακό. Όλα τα παιδιά μάς απάντησαν ότι έβλεπαν την σκιά και για να πειστούμε για αυτό, ζη-
τούσαμε να μας δείξουν με το χέρι τους πού εντοπίζεται η σκιά. Ένα μόνο παιδί αντί να μας απα-
ντήσει για τη σκιά που εμείς είχαμε κατασκευάσει, μας είπε ότι η σκιά βρίσκεται κάτω από τα
κάδρα (σ.σ. υπήρχαν τέσσερα κάδρα στον τοίχο πάνω στον οποίο βρισκόταν και η σκιά της υδρο-
γείου σφαίρας).

Στην ερώτηση για το πώς σχηματίστηκε πήραμε μία μείξη απαντήσεων με κυρίαρχες αυτές που
τόνιζαν ότι η σκιά είναι κατασκεύασμα του φωτός (χωρίς να γίνεται αναφορά ποιανού φωτός), και
ακολουθούσαν σε φθίνουσα πορεία οι απαντήσεις: «δεν γνωρίζω», «από τον φακό και από το
κάδρο που κάνει τη σκιά». 

Στην συνέχεια, με βιωματικό τρόπο προσπαθήσαμε να εκμαιεύσουμε  τις αντιλήψεις των παιδιών
σχετικά με την μεγέθυνση και τη σμίκρυνση της σκιάς μετακινώντας την πηγή φωτός.  Να ση-
μειώσουμε ότι τα παιδιά δεν είχαν οπτική επαφή με τον φακό διότι στέκονταν πιο μπροστά από
αυτόν. Τα παιδιά μπόρεσαν να καταλάβουν ότι υφίσταται μια αλλαγή, άλλα περισσότερο άλλα λι-
γότερο. Το συμπέρασμα είναι ότι μεγάλο ποσοστό απάντησε ότι η σκιά μεγαλώνει και μικραίνει
εξαιτίας του φωτός που «πάει πάνω κάτω τη σκιά», «γιατί άμα τραβάς πιο πίσω το φακό γίνεται
πιο μεγάλη η σκιά», «γιατί τραβάμε το φακό» «και επειδή μπορεί να έχουμε φακό και να μικραί-
νει και να μεγαλώνει». Άλλα αποτελέσματα ήταν ότι «αλλάζει η σκιά», «αλλάζει το χρώμα», «κου-
νιέται» αλλά χωρίς απάντηση στο γιατί.

Τρίτος άξονας: Σχετικά με την έκλειψη ηλίου

Οι πρώτες ερωτήσεις που θέσαμε στα παιδιά ήταν βασισμένες σε εικόνες από το τον ήλιο, τη γη
και τη σελήνη. Όλα τα παιδιά μάς απάντησαν ότι γνωρίζουν αυτά τα ουράνια σώματα και μας τα
ονομάτισαν πριν προχωρήσουμε στις επόμενες ερωτήσεις. 

Στο δεύτερο μέρος των ερωτήσεών μας δείξαμε ένα video με την έκλειψη ηλίου και ρωτήσαμε τα
παιδία να μας πουν τι είναι αυτό που βλέπουν. Τι συμβαίνει δηλαδή. Οι κύριες απαντήσεις αφο-
ρούσαν την εναλλαγή μέρας και νύχτας δηλαδή: «ξημερώνει και το φεγγάρι χάνεται», «επειδή νυ-
χτώνει γίνεται μαύρος ο ήλιος», «ο ήλιος που μικραίνει και γίνεται φεγγάρι», «γίνεται φεγγάρι».
Στην προσπάθεια να αιτιολογήσουν τι είναι αυτό το «μαύρο» που μπαίνει μπροστά από τον ήλιο
πήραμε τις εξής απαντήσεις: «το κρύβει η σκιά και γίνεται μαύρο», «το μαύρο είναι η γη, μπήκε
μπροστά από τον ήλιο», «το μαύρο είναι ο ήλιος», «το μαύρο φεύγει γιατί είναι κίτρινος ο ήλιος».
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Στην προσομοίωση που κάναμε στη συνέχεια για την έκλειψη ηλίου περιμέναμε να μας απαντή-
σουν τα παιδιά πού παρατηρούν τη σκιά που προέκυπτε από τη «σελήνη» που τοποθετήσαμε
ανάμεσα στην υδρόγειο και στον φακό. Δεν έχουν να γίνουν ιδιαίτερες αναφορές εδώ διότι όλα
τα παιδιά μας απάντησαν ότι βλέπουν τη σκιά πάνω στη γη. Όταν τα ρωτήσαμε σε διευκρινιστική
ερώτηση αν σχετίζεται με το video  που παρακολούθησαν νωρίτερα, δεν ήξεραν να μας απαντή-
σουν και μερικές απαντήσεις ήταν αρνητικές. 

Συμπεράσματα Έρευνας

Έχοντας περάσει το στάδιο της ανάλυσης των δεδομένων πρέπει να συγκρίνουμε τα αποτελέσμα-
τα με τους στόχους της έρευνας που είχαμε θέσει για να καταλήξουμε στα τελικά συμπεράσματα
και να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε τις υποθέσεις που θέσαμε στο Πλαίσιο Προβληματι-
σμού. 

Σχετικά με το φως:

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τελικά η βιωματική εμπειρία
οδηγεί τα παιδιά στην διαισθητική ανίχνευση του φωτός στο περιβάλλον τους με βάση τα ορατά
αποτελέσματα όπως για παράδειγμα το φως από τη λάμπα, το φακό ή και τον υπολογιστή. Τα
παιδιά είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν κάποιους συλλογισμούς για  τη συμπεριφορά του
φωτός ως φυσική οντότητα ανεξάρτητη από τις φυσικές πηγές και αυτό γίνεται πιο φανερό στην
ερώτηση: «πώς σχηματίστηκε η σκιά;», που οι απαντήσεις ήταν ιδιαίτερα αφηρημένες και τοπο-
θετημένες γύρω από την έννοια «φως».

Στη συνέχεια επιδιώξαμε να ανιχνεύσουμε σε ποιες περιοχές ενός φυσικού χώρου καθημερινής
διαβίωσης (Νηπιαγωγείο), αναγνωρίζεται η ύπαρξη φωτός. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμε-
νόμενα. Θα περιμέναμε να ακούσουμε περισσότερες απαντήσεις που να σχετίζονται με το φως
του ήλιου που μπαίνει στην αίθουσα απ’ ότι το γεγονός πως το φως που υπάρχει στην αίθουσα
οφείλεται από τις λάμπες στην οροφή της αίθουσας. Πήραμε βέβαια και μερικές αναπάντεχες
απαντήσεις όπως από τον φακό ή και από τον υπολογιστή. Μερικά παιδιά κατάφεραν να εντοπί-
σουν ότι ο φακός, παρόλο που ήταν κλειστός, αν τον ανοίξεις έχει την ιδιότητα να φωτίζει. Επίσης,
απρόβλεπτη ήταν και η απάντηση ότι και ο υπολογιστής φωτίζει. 

Σχετικά με τη σκιά:

Η βιωματική εμπειρία ήταν και εδώ καθοριστική για την αντίληψη της σκιάς. Τα παιδιά αναγνώρι-
σαν την σκιά επειδή γνώριζαν και είχαν σχηματίσει από πριν την έννοια της σκιάς και γι’ αυτό το
λόγο δεν συναντήθηκαν δυσκολίες σε αυτήν την ερώτηση. Στη δεύτερη ερώτηση προσπαθήσαμε
να ανιχνεύσουμε το πώς κατανοούν τα παιδιά τον τρόπο σχηματισμού της σκιάς. Η απάντησή
τους ήταν κυρίως από το φως. Το φως δεν ορίστηκε με κάποιο τρόπο και όταν περάσαμε στην
διευκρινιστική ερώτηση «και το φως αυτό από πού προήλθε;», οι απαντήσεις ήταν : «από τον
ήλιο», «από τον φακό», «δεν ξέρω». Μόνο το 20% του δείγματος μάς έδωσε μια εξήγηση για την
προέλευση του φωτός. Η μία βασισμένη στην βιωματική εμπειρία και η άλλη βασισμένη σε μια
υπόθεση, διότι είχαμε σβηστά τα φώτα στην αίθουσα, κλειστές τις κουρτίνες και μόνο με έναν
τρόπο θα μπορούσαμε να φωτίσουμε το αντικείμενο (υδρόγειος σφαίρα) για να πάρουμε τη σκιά
του .
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Τέλος, τα παιδιά ήταν σε θέση να αντιληφθούν σε ποσοστό 100% την αλλαγή της σκιάς στον τοίχο
αλλά χωρίς να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα στο πού αποδίδεται αυτή η αλλαγή. Μόνο το 50%
των απαντήσεων έδωσε ορθή απάντηση, ότι  δηλαδή η μετακίνηση της φωτεινής πηγής ευθυ-
νόταν για την μετακίνηση και διαφοροποίηση του μεγέθους της σκιάς.   

Σχετικά με την έκλειψη ηλίου:

Σε αυτόν τον τομέα εξακριβώσαμε ότι καμία αναπαράσταση δεν υπάρχει σχετική με τα φαινόμε-
να της έκλειψης. Γι’ αυτό το λόγο προσπαθήσαμε με video και με προσομοίωση να ωθήσουμε τα
παιδιά να μας δώσουν μια εξήγηση. Μόνο το 20% του συνόλου των απαντήσεων, που δόθηκαν
για την εξήγηση του φαινομένου της έκλειψης του ηλίου θεωρήθηκαν αξιόλογες και γι’ αυτό το
λόγο τις επαναλαμβάνουμε: «το κρύβει η σκιά και γίνεται μαύρο», «το μαύρο είναι η Γη. Μπήκε
μπροστά από τον ήλιο». Δύο παιδιά μπόρεσαν να κάνουν την σύνδεση του video με την προσο-
μοίωση που επήλθε. Δύο παιδιά αναφέρθηκαν στη σκιά που δημιουργείται. Είναι μια καλή αρχή
αυτή για να προχωρήσουμε, αν το θέλουμε, σε διδακτική παρέμβαση. 

Συμπερασματικά και αναλογιζόμενοι τις υποθέσεις μας, είμαστε σε θέση να πούμε ότι  επιβε-
βαιώθηκαν οι υποθέσεις μας και πως πέραν από αυτά που είχαμε ως αναμενόμενα αποτελέσμα-
τα προέκυψαν και θέματα που δεν είχαμε υπολογίσει. Για παράδειγμα, την αναγνώριση ότι η με-
τατόπιση του φακού οφείλεται για την μετατόπιση της σκιάς, το γεγονός ότι τα παιδιά γνώριζαν
την εναλλαγή μέρας και νύχτας και ό,τι αυτό συνεπάγεται και τέλος η γνώση για τον κύκλο της σε -
λήνης.  

Προτάσεις - Επέκταση Έρευνας

Δεν θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την επέκταση της έρευνας διότι αποδείχθηκε ότι τα παιδιά
δεν έχουν γνωστικές δομές για τα φαινόμενα των εκλείψεων. Έχοντας αυτό σαν αρχή δεν μπο-
ρούμε να προχωρήσουμε περεταίρω διότι αν δεν υπάρχει μια αρχική δομή για το υπό μελέτη
θέμα δεν μπορούμε να εντρυφήσουμε στα ενδότερα του θέματος. Η μόνες επεκτάσεις που θα
μπορούσαν να υλοποιηθούν θα μπορούσαν να αφορούν τα θέματα που προέκυψαν όπως την
εναλλαγή μέρας και νύχτας και τον κύκλο της σελήνης. 

Ωστόσο θα είχε ενδιαφέρον μια διδακτική παρέμβαση στην οποία θα αναλύονταν τα φαινόμενα
των εκλείψεων και το παιχνίδι της σκιάς και του φωτός.

Ευχαριστίες

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Καθηγητή Δημήτριο Κολιόπουλο για την καθοδήγηση και τις
υποδείξεις που μας παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε τις Νηπιαγωγούς και τη Διευθύντρια του 15ου Νηπιαγωγείου Πατρών που δέχτηκαν να μας
βοηθήσουν για την πραγματοποίηση αυτής της έρευνας.
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Το φαινόμενο της εναλλαγής μέρας- νύχτας:
Μία διδακτική πρόταση για το Νηπιαγωγείο

Βαϊρινού Κωνσταντία
Σχολική Σύμβουλος 14ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, vairinou[at]sch.gr

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μίας διδακτικής πρότασης για την προσέγγιση του φαι-
νομένου της εναλλαγής μέρας- νύχτας από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο της διδακτικής πρότα -
σης ανιχνεύονται οι ιδέες των παιδιών για το φαινόμενο και οργανώνονται μαθησιακές εμπειρίες, οι οποί-
ες λαμβάνουν υπόψη τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις δυσκολίες της παιδικής σκέψης, αξιοποιούν
τις υπάρχουσες εμπειρίες των παιδιών και παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα για περαιτέρω διερευνήσεις,
επίλυση προβλημάτων, χειρισμό υλικών, αντικειμένων, μοντέλων και εργαλείων. Τέλος επιχειρείται η αξιο-
ποίηση των νέων γνώσεων σε διαφορετικά πλαίσια. Κυρίαρχο μαθησιακό πλαίσιο της διδακτικής πρότα-
σης αποτελεί το ομαδικό παιχνίδι. Ακόμη επιχειρείται η διασύνδεση της μαθησιακής περιοχής των Φυσι-
κών Επιστημών με άλλες μαθησιακές περιοχές του νέου Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο,
όπως της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Τεχνολογίας, των Τεχνών και της Φυσικής Αγωγής. Η δοκιμαστι -
κή εφαρμογή της διδακτικής πρότασης ανέδειξε την αποτελεσματικότητά της στην ανάπτυξη επιστημονι-
κών δεξιοτήτων των παιδιών.

Εισαγωγή

Τα παιδιά από μικρή ηλικία πραγματοποιούν ερμηνευτικούς συλλογισμούς για τα φαινόμενα του
κόσμου που τα περιβάλλει, συχνά όμως διαμορφώνουν μία διαφορετική θεώρηση για τον κόσμο,
η οποία βρίσκεται σε απόσταση ή σε αντίθεση με τα μοντέλα των Φυσικών Επιστημών. (Καμπεζά,
2007).

Το φαινόμενο της εναλλαγής της μέρας και της  νύχτας οφείλεται στην περιστροφή της γης γύρω
από τον άξονά της. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής ζωής
των παιδιών. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους διαμορφώνουν ιδέες και ερμηνείες για το φαι-
νόμενο. Ωστόσο , όπως επισημαίνει ο Ραβάνης, τα παιδιά ηλικίας 6-14 ετών παρουσιάζουν δυ-
σκολίες στην κατανόηση της εναλλαγής ημέρας- νύχτας, οι οποίες σχετίζονται με το σχήμα και την
κίνηση της γης. Τα παιδιά παρουσιάζουν δυσκολίες στην αναγνώριση του σφαιρικού σχήματος
της γης και στην κατανόηση της περιστροφής της γης γύρω από τον εαυτό της, αλλά και της περι -
φοράς της γύρω από τον ήλιο (Ραβάνης, 1999).

Από αντίστοιχες έρευνες, για την εναλλαγή της μέρας και της νύχτας οι ερευνητές διαπίστωσαν
ότι οι αντιλήψεις των παιδιών είναι οι εξής:

• Το φαινόμενο οφείλεται στο ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο σε μια μέρα

• Το φαινόμενο οφείλεται στην ανοδική και καθοδική κίνηση του ήλιου

• Ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη μια φορά τη μέρα φωτίζοντας διαδοχικά διαφορετικά
μέρη της

• Η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της σε μια μέρα (Καλλέρη).

• Η εναλλαγή της μέρας και της νύχτας σχετίζεται με την εμφάνιση αντίστοιχα του ήλιου και
του φεγγαριού (ΥΠΠΚ, 2002).
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Επίσης παρατηρήθηκαν τελεολογικές και πολιτισμικές επιδράσεις στις αντιλήψεις των παιδιών
(Καμπεζά, 2003).

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, τα παιδιά στις μικρές ηλικί-
ες παρουσιάζουν μια σημαντική δυσκολία στην κατανόηση του σφαιρικού σχήματος της γης, κα-
θώς η άμεση εμπειρία οδηγεί στην οικοδόμηση μιας επίπεδης παράστασης, η οποία δημιουργεί
δυσκολίες στην κατάκτηση άλλων εννοιών, όπως η εναλλαγή της μέρας και της νύχτας. (Καμπεζά
κ.α., 2001, Καμπεζά, 2003). Επίσης παρουσιάζεται δυσκολία στην κατανόηση των σχετικών θέσε-
ων γης- ήλιου- σελήνης και των πλανητών στο διάστημα, καθώς θεωρούν τη γη κέντρο του ηλια-
κού μας συστήματος, γεγονός που ενισχύει την αδυναμία ερμηνείας του φαινομένου της ημέρας
και της νύχτας με βάση την κίνηση της γης. (Καμπεζά, 2003, Καμπεζά, 2009).

Με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε δοκιμαστικά, μία διδακτική πρόταση για το
Νηπιαγωγείο, καθώς στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο (2011) «το φαινόμενο
της εναλλαγής της μέρας – νύχτας και η κίνηση της γης» περιλαμβάνεται στην ενότητα «ο πλανή-
της γη και το διάστημα», της μαθησιακής περιοχής των Φυσικών Επιστημών.

Στόχος της διδακτικής πρότασης

Βασικοί στόχοι της διδακτικής πρότασης είναι:

• Να αντιληφθούν τα παιδιά ότι η γη έχει σφαιρικό σχήμα.

• Να κατανοήσουν ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της. 

• Να κατανοήσουν ότι  σ’  αυτήν την περιστροφή οφείλεται  το φαινόμενο της εναλλαγής
ημέρας-  νύχτας,  καθώς δημιουργούνται  φωτισμένες και  σκοτεινές   περιοχές  στην  επι-
φάνεια της γης.

• Να κατανοήσουν ότι και σε άλλους πλανήτες παρατηρείται το φαινόμενο της εναλλαγής
ημέρας- νύχτας.

• Να αναπτύξουν επικοινωνιακές, συμμετοχικές, συνεργατικές, διερευνητικές, κριτικές και
μεταγνωστικές ικανότητες.

Μεθοδολογία της διδακτικής πρότασης

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων εφαρμόστηκε μία σειρά δραστηριοτήτων, με τις οποίες,
αρχικά ανιχνεύονται  οι προγενέστερες γνώσεις, οι ιδέες, οι εμπειρίες αλλά και οι ερμηνείες των
παιδιών, εντοπίζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και οργανώνεται ένα πλαίσιο παρατηρή-
σεων, περιγραφών, διερευνήσεων, διαλογικών συζητήσεων, επίλυσης προβλημάτων, χειρισμού
υλικών, αντικειμένων, εργαλείων, κατασκευής μοντέλων, μέσα από το οποίο επιχειρείται να προ-
σεγγιστεί το φαινόμενο.

Οι δραστηριότητες αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εργασίας σε ομάδες (Αυγητίδου, 2009) και
των ομαδικών παιχνιδιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον επιστημονικό τρόπο σκέψης και επιστη-
μονικό  τρόπο  εργασίας,  καθώς  εμπλέκονται  σε  καταστάσεις  προβληματισμού,  κάνουν  προ-
βλέψεις και υποθέσεις, επαληθεύουν ή διαψεύδουν προβλέψεις και υποθέσεις, διατυπώνουν συ-
μπεράσματα  ύστερα  από  δοκιμές  και  εφαρμογές.  Τέλος  επιχειρείται  η  αξιοποίηση  των  νέων
γνώσεων σε διαφορετικά πλαίσια.
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Ο σχεδιασμός της διδακτικής πρότασης διαχέεται και σε άλλες μαθησιακές περιοχές:  Γλώσσα,
Μαθηματικά, Τεχνολογία, Τέχνες και Φυσική Αγωγή.

Οι δραστηριότητες εφαρμόστηκαν από ερευνήτρια σε τάξη νηπιαγωγείου, όπου φοιτούσαν 9 νή-
πια και 4 προνήπια, κατά τη διάρκεια 4 ημερησίων προγραμμάτων.

Ενδεικτικές δραστηριότητες

1η δραστηριότητα: Ένα μακρινό ταξίδι (ανίχνευση γνώσεων, εμπειριών και ιδεών των παιδιών 
σχετικά με την γη και τα μοντέλα αναπαράστασής της).

Στόχος: Να προκληθεί προβληματισμός και ενδιαφέρον των παιδιών για την ενασχόληση με το
θέμα. Να εντοπιστούν οι προηγούμενες εμπειρίες, γνώσεις και απόψεις των παιδιών σχετικά με
το σχήμα της γης και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της.

Περιγραφή: Η ερευνήτρια αφηγείται προσωπικές της εμπειρίες από ένα μακρινό ταξίδι. Στη συ-
νέχεια τα παιδιά αφηγούνται δικές τους εμπειρίες από μακρινά ταξίδια. Επισημαίνονται μοντέλα
όπου μπορούμε να δούμε τόπους και υπάρχουν στον σχολικό χώρο (χάρτης, υδρόγειος σφαίρα).
Εντοπίζουν τόπους στην υδρόγειο σφαίρα και σημειώνουν διαδρομές.

2η δραστηριότητα: Ζωγραφίζω τη γη

Στόχος: Να εντοπιστούν οι προηγούμενες γνώσεις των παιδιών σχετικά με το σχήμα της γης και τα
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της.

Περιγραφή: Τα παιδιά ατομικά ζωγραφίζουν τη γη. Περιγράφουν τις ζωγραφιές τους και συζητούν
με την ερευνήτρια σχετικά με τη γη.

Ενδεικτικές απεικονίσεις των παιδιών δείχνουν ότι γνωρίζουν το σχήμα της σφαιρικής γης και γε-
ωμορφολογικά χαρακτηριστικά της.

        

Εικόνα 1,2: ενδεικτικές απεικονίσεις σφαιρικής γης.

Ωστόσο δεν λείπουν και οι απεικονίσεις με την επίπεδη γη και με τη διπλή γη, όπου παράλληλα
με τη σφαιρική γη υπάρχει και η επίπεδη γη.
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Εικόνα 3,4: ενδεικτικές απεικονίσεις διπλής γης.

Ενδεικτικές απαντήσεις των παιδιών:

• Η γη είναι στρόγγυλη, σαν μπάλα.

• Σαν την υδρόγειο σφαίρα.

• Είναι πολύ μεγάλη, τεράστια.

• Γυρίζει γύρω- γύρω.

• Γυρίζει αργά και δεν ζαλιζόμαστε. Είναι μεγάλη και δεν βλέπουμε που είναι στρόγγυλη.
Βλέπουμε ίσια.

• Γυρίζει γύρω από τον ήλιο.

• Είναι στο διάστημα. 

• Έχει θάλασσα και χώρες, νησιά, βουνά, ποτάμια.

Επέκταση: Με τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες, επεξεργαζόμαστε πληροφοριακό υλικό
από τη βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου και το διαδίκτυο.

Η ερευνήτρια θέτει τον προβληματισμό στα παιδιά για το πώς μπορούν να αναπαραστήσουν με
το σώμα τους το σχήμα της γης, πως μπορούν να φτιάξουν τη γη με μια εφημερίδα.

3η δραστηριότητα: Μέρα- νύχτα (ανίχνευση γνώσεων, εμπειριών και ιδεών των παιδιών σχετικά 
με την εναλλαγή ημέρας- νύχτας).

Στόχος: Να προκληθεί προβληματισμός και ενδιαφέρον των παιδιών για την ενασχόληση με την
εναλλαγή μέρας- νύχτας. Να εντοπιστούν οι προηγούμενες εμπειρίες, γνώσεις και απόψεις των
παιδιών σχετικά με το φαινόμενο της εναλλαγής ημέρας- νύχτας.

Περιγραφή: Στη συνέχεια η ερευνήτρια συζητά με τα παιδιά για το τι κάνουμε τη μέρα και τι την
νύχτα. Θέτει ερωτήματα για το τι έχουμε αυτή τη στιγμή, πως το καταλαβαίνουμε, αν έχουμε
μέρα σε όλη τη γη, τι πιστεύουν ότι συμβαίνει και έχουμε μέρα ή νύχτα, τι πιστεύουν ότι συμβαί-
νει και αλλάζει η μέρα και γίνεται νύχτα και μετά ξανά μέρα; Τα παιδιά διατυπώνουν απόψεις και
κάνουν υποθέσεις. 

Ενδεικτικές απαντήσεις των παιδιών:
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• Τη μέρα, το πρωί ερχόμαστε στο σχολείο, μετά έχει ήλιο, ύστερα έρχεται μεσημέρι και
απόγευμα. Μετά τη μέρα γίνεται νύχτα. 

• Κοιμόμαστε,  δεν  ερχόμαστε  στο  σχολείο.  Μετά  τη  νύχτα  έρχεται  το  πρωί,  καινούργια
μέρα.

• Ημέρα ξανά νύχτα.

• Το κάνει ο θεούλης.

• Το κάνει ο καιρός.

4η δραστηριότητα: Φωτισμένες – σκοτεινές περιοχές στην υδρόγειο σφαίρα

Στόχος: Να αντιληφθούν ότι ο ήλιος φωτίζει τη γη σε μία πλευρά και δημιουργεί σ’ αυτήν φωτι -
σμένες και σκοτεινές περιοχές. Να συσχετίσουν τις φωτισμένες και τις σκοτεινές περιοχές με τη
μέρα και την νύχτα. Να εξοικειωθούν με τη χρήση μοντέλων αναπαράστασης της γης.

Περιγραφή: Η ερευνήτρια τοποθετεί την υδρόγειο σφαίρα κοντά στο παράθυρο της τάξης, έτσι
ώστε το φως του ήλιου να πέφτει πάνω σ’ αυτή. Έτσι όπως πέφτει το φως του ήλιου, δημιουργού-
νται φωτισμένες και σκοτεινές περιοχές. Ζητά από τα παιδιά να εντοπίσουν  ποια περιοχή φωτίζε-
ται και ποια περιοχή είναι σκοτεινή. Να κάνουν προβλέψεις ποια περιοχή θα έχει ημέρα και ποια
περιοχή θα έχει  νύχτα. Τα παιδιά κάνουν συσχετίσεις ανάμεσα στο φωτισμένο μέρος και την
ημέρα και ανάμεσα στο σκοτεινό μέρος και τη νύχτα.

5η δραστηριότητα: Η κίνηση της γης γύρω από τον εαυτό της

Στόχος: Να κατανοήσουν ότι η περιστροφή της γης γύρω από τον εαυτό της δημιουργεί το φαι-
νόμενο της εναλλαγής ημέρας- νύχτας.

Περιγραφή: Η ερευνήτρια θέτει το ερώτημα: πως αλλάζει η μέρα και γίνεται νύχτα; Πως πιστεύετε
ότι γίνεται αυτό; τα παιδιά κάνουν υποθέσεις. Στη συνέχεια επαληθεύουν ή διαψεύδουν τις υπο-
θέσεις  τους περιστρέφοντας την υδρόγειο σφαίρα. Εντοπίζουν μέρη  πάνω στην υδρόγειο σφαί-
ρα. Περιστρέφουν την υδρόγειο σφαίρα και παρατηρούν πως μετακινούνται τα μέρη αυτά, από
τη φωτισμένη περιοχή στη σκοτεινή και το αντίστροφο, επαληθεύοντας ή διαψεύδοντας τις προ-
βλέψεις τους. Κάνουν προβλέψεις για το τι θα συμβαίνει στη γη.

6η δραστηριότητα: Η γη στο  google earth

Στόχος: Να αντιληφθούν ότι ο ήλιος φωτίζει τη γη σε μία πλευρά και δημιουργεί σ’ αυτήν φωτι -
σμένες και σκοτεινές περιοχές. Να συσχετίσουν τις φωτισμένες και τις σκοτεινές περιοχές με τη
μέρα και την νύχτα. Να εξοικειωθούν με τη χρήση λογισμικών.

Περιγραφή: Τα παιδιά σε ομάδες παρατηρούν τη γη με τη βοήθεια του λογισμικού google earth
και εντοπίζουν το μέρος της επιφάνειας της γης που είναι φωτισμένο και το μέρος της επιφάνειας
της γης που είναι σκοτεινό. Η ερευνήτρια ζητά από τα παιδιά να εκφράσουν απόψεις για το τι
συμβαίνει στο φωτεινό μέρος της γης και τι συμβαίνει στο σκοτεινό μέρος της γης. Τα παιδιά
κάνουν υποθέσεις και συσχετίσεις ανάμεσα στο φωτισμένο μέρος και την ημέρα και ανάμεσα στο
σκοτεινό μέρος και τη νύχτα.

Ενδεικτικές απαντήσεις των παιδιών:

• Έχει πρωί, γιατί έχει πολύ φως.
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• Είναι νύχτα επειδή είναι σκοτεινός ο ουρανός και από την άλλη έχει φως από τον ήλιο.

Στη συνέχεια τοποθετούν την υδρόγειο σφαίρα έτσι ώστε να φωτίζεται η περιοχή που βρισκόμα-
στε και έχουμε μέρα. Κάνουν προβλέψεις για το τι θα έχει (μέρα ή νύχτα) αυτή η περιοχή της γης.
Επαληθεύουν τις προβλέψεις τους με τη βοήθεια του λογισμικού google earth.

Ακολουθεί μία σειρά δραστηριοτήτων αξιολόγησης.

7η δραστηριότητα: Η γη σε μόμπιλ

Στόχος: Να κατασκευάσουν μοντέλα αναπαράστασης της γης και της κίνησης της γύρω από τον
εαυτό της.

Περιγραφή: Τα παιδιά σε ζευγάρια κατασκευάζουν με κυψελωτό χαρτί κατασκευών σφαίρες δια-
φορετικού μεγέθους. Επιλέγουν ποια σφαίρα θα αναπαριστά τον ήλιο και ποια σφαίρα θα ανα-
παριστά τη γη (μεγάλη σφαίρα-ήλιος, μικρή σφαίρα- γη). Κρεμούν τις σφαίρες σε ένα κλαδί κατα-
σκευάζοντας ένα μόμπιλ. Εντοπίζουν ποια περιοχή της μικρής χάρτινης σφαίρας θα έχει μέρα και
ποια νύχτα. Καλύπτουν με ένα κομμάτι μαύρο χαρτί την περιοχή που έχει νύχτα σύμφωνα με την
κατασκευή. 

Ζωγραφίζουν ένα μικρό σπίτι  και  το τοποθετούν πάνω στη μικρή χάρτινη σφαίρα. Εντοπίζουν
ποια περιοχή της μικρής χάρτινης σφαίρας θα έχει μέρα και ποια νύχτα. Περιστρέφουν την χάρτι-
νη σφαίρα, διατυπώνουν απόψεις πότε η περιοχή με το σπίτι έχει μέρα και πότε νύχτα.

8η δραστηριότητα: Οι χώρες της γης

Στόχος: Να αναπαραστήσουν με τα σώματά τους την κίνηση της γης γύρω από τον εαυτό της. 

Περιγραφή: Τα παιδιά με διάφορα χαρτιά κατασκευάζουν έναν ήλιο. Ένα παιδί κρατά ψηλά τον
ήλιο, ενώ τα υπόλοιπα σχηματίζουν έναν κύκλο έχοντας το πρόσωπο τους στραμμένο στο εξωτε-
ρικό του κύκλου. Κάθε παιδί επιλέγει το όνομα μιας χώρας. Με το άκουσμα μουσικής τα παιδιά
κινούνται στην περιφέρεια του κύκλου. Στο σταμάτημα της μουσικής τα παιδιά θα πρέπει  να
βρουν ποιες χώρες έχουν μέρα και να φωνάξουν το όνομά τους.

9η δραστηριότητα: Η εικόνα της γης

Στόχος: Να συνεργαστούν. Να δημιουργήσουν αναπαραστάσεις του φαινόμενου στο πλαίσιο των
δύο διαστάσεων.

Περιγραφή: Τα παιδιά σε ζευγάρια, το ένα παιδί ζωγραφίζει έναν ήλιο και το άλλο κόβει μία ει-
κόνα της γης με φωτισμένη και σκοτεινή περιοχή. Τα παιδιά συζητούν και αποφασίζουν πως θα
τοποθετήσουν την εικόνα της γης σε σχέση με τον ήλιο. Παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους στα
υπόλοιπα ζευγάρια αιτιολογώντας τις επιλογές τους.

10η δραστηριότητα: Ζωγραφίζω τη φωτισμένη και τη σκοτεινή περιοχή της γης

Στόχος: Να αναπαραστήσουν με σχέδιο τις φωτισμένες και τις σκοτεινές περιοχές της γης.

Περιγραφή: Τα παιδιά ατομικά ζωγραφίζουν φωτισμένες και σκοτεινές περιοχές της γης σε σχέση
με τη θέση του ήλιου.
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Εικόνα 5,6: ενδεικτικές απεικονίσεις φωτισμένης και σκοτεινής περιοχής της γης.

11η δραστηριότητα: Το μελισσάκι bee-bot

Στόχος: Να κατανοήσουν ότι ο ήλιος δημιουργεί φωτισμένες και σκοτεινές περιοχές σε όλους τους
πλανήτες, ότι δημιουργεί το φαινόμενο εναλλαγής ημέρας- νύχτας σε όλους τους πλανήτες. Να
δημιουργήσουν μοντέλα αναπαράστασης του πλανητικού μας συστήματος στο πλαίσιο των δύο
διαστάσεων. Να χρησιμοποιήσουν προγραμματιζόμενα παιχνίδια (bee-bot), να εντοπίσουν τα βα-
σικά χαρακτηριστικά τους (ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, εντολές κίνησης- κατεύθυνσης, μνή-
μη), να οργανώσουν και να εκτελέσουν δικές τους διαδρομές με σκοπό να αναπτύξουν την ικα-
νότητα κρίσης και λήψης αποφάσεων. Να απαριθμήσουν.

Περιγραφή: Αφού γνωρίσουν τους πλανήτες μέσα από πληροφοριακό υλικό, πάνω σε χαρτί του
μέτρου στο οποίο η ερευνήτρια έχει σχεδιάσει έναν πλέγμα με 16 κελιά οριζόντια και 6 κελιά
κάθετα,  τοποθετούν χρωματιστούς κύκλους σε διάφορα μεγέθη. Στο κέντρο τοποθετούν τον με-
γαλύτερο κύκλο για τον ήλιο. Σε αντίστοιχη απόσταση από αυτόν  τοποθετούν τους χρωματιστούς
κύκλους με βάση την απόσταση των πλανητών του ηλιακού συστήματος, προς όλες τις κατευθύν-
σεις πάνω σ’ αυτό το πλέγμα, έτσι ώστε η διάμετρος του κάθε κύκλου να ακουμπά πάνω σε μία
γραμμή του πλέγματος. Στη συνέχεια τοποθετούν αντίστοιχες μαύρες επιφάνειες για τη σκοτεινή
περιοχή κάθε πλανήτη σε αντίστοιχη θέση με τον ήλιο. Στη συνέχεια η ερευνήτρια παρουσιάζει το
μελισσάκι- ρομποτάκι που θέλει να επισκεφθεί τους πλανήτες. Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο
μπορούμε να δώσουμε εντολές στο ρομποτάκι. Τα παιδιά επιλέγουν το σημείο από το οποίο θα
ξεκινήσει το μελισσάκι το ταξίδι του και το σημείο προορισμού του. Κάνουν προβλέψεις για το
ποια διαδρομή θα μπορούσε να ακολουθήσει και ποιες εντολές θα πρέπει να δώσουν. Εφαρ-
μόζουν τις επιλογές τους και επαληθεύουν ή διαψεύδουν τις προβλέψεις τους. Διατυπώνουν συ-
μπεράσματα.

        

Εικόνα 7,8: αναπαράσταση πλανητικού συστήματος, χρήση bee-bot
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12η δραστηριότητα: Δημιουργία ιστορίας

Στόχος: Να συνεργαστούν. Να δημιουργήσουν ιστορίες, αξιοποιώντας τις νέες γνώσεις. 

Περιγραφή: Τα παιδιά σε ζευγάρια επιλέγουν έναν αγαπημένο τους ήρωα. Επιλέγουν κάποιο ση-
μείο της υδρογείου σφαίρας, όπου βρίσκεται το σπίτι του και κολλούν μία εικόνα του εκεί.  Η
υδρόγειος σφαίρα είναι τοποθετημένη έτσι ώστε το φως του ήλιου να δημιουργεί φωτισμένες και
σκοτεινές περιοχές πάνω σ’ αυτή. Τα παιδιά τοποθετούνται αντίστοιχα σε αντίθετες περιοχές και
περιστρέφουν αργά την υδρόγειο σφαίρα. Όταν ο ήρωας εμφανίζεται στην περιοχή του κάθε παι-
διού, αυτό αφηγείται τι θα μπορούσε να κάνει ο ήρωας, για όση ώρα αυτός βρίσκεται στο οπτικό
πεδίο του παιδιού. Όταν ο ήρωας φτάνει στο οπτικό πεδίο του άλλου παιδιού, αυτό αφηγείται  τι
θα μπορούσε να κάνει ο ήρωας. 

Ενδεικτικές δημιουργίες των παιδιών: 

• Ξυπνάει η χιονάτη, τρώει πρωινό, φέτα ψωμί με μερέντα, πλένεται, βουρτσίζει τα δόντια
της, ντύνεται και πηγαίνει μια βόλτα στο δάσος να βρει τους νάνους. Το μεσημέρι μαγει-
ρεύει για να φάνε, τρώνε και κοιμούνται για μεσημέρι. Το απόγευμα βλέπει τηλεόραση με
τους νάνους.

• Το βράδυ τρώει βραδινό, πλένει τα δόντια της και πάει για ύπνο. Είδε στον ύπνο της ένα
φάντασμα.

• Ξύπνησε τρομαγμένη, πήγε να πάρει νερό να πλύνει τα μούτρα της και έκανε μια βόλτα
για να μαζέψει λουλούδια. Μάζεψε μήλα και έκανε μηλόπιτα. Το απόγευμα ήπιε καφέ και
έφαγε μηλόπιτα. Φώναξε τη σταχτοπούτα, την κοκκινοσκουφίτσα και το λύκο, τον καλό
λύκο…

14η δραστηριότητα:  Οργάνωση παρουσίασης  

Στόχος: Να αναπτύξουν κοινωνικές και μεταγνωστικές δεξιότητες.

Περιγραφή: Τα παιδιά παρουσιάζουν σε ομάδες, στα παιδιά της διπλανής τάξης τι έμαθαν και τι
έκαναν:

• 1η ομάδα: το φαινόμενο με τη βοήθεια της υδρογείου σφαίρας. 

• 2η ομάδα: το παιχνίδι: οι χώρες της γης.

• 3η ομάδα: το παιχνίδι: το μελισσάκι beebot

• 4η ομάδα: μία ιστορία

Συζήτηση 

Η γνώση του σφαιρικού σχήματος της γης αποτέλεσε προϋπόθεση για την κατάκτηση της έννοιας
της εναλλαγής ημέρας- νύχτας. Η διαδικασία μάθησης διαμορφώθηκε στο πλαίσιο επικοινωνίας
και συνεργασίας σε ποικίλα σχήματα ομάδων (ζευγάρια, μικρές ομάδες, ολομέλεια της τάξης). Η
ανάπτυξη επιστημονικών δεξιοτήτων των παιδιών επιχειρήθηκε στο πλαίσιο των παρατηρήσεων,
περιγραφών, διερευνήσεων, διαλογικών συζητήσεων, πειραματισμών, διατύπωσης προβλέψεων
και υποθέσεων, επίλυσης προβλημάτων, δοκιμών και εφαρμογών, διατύπωσης συμπερασμάτων,
χειρισμού υλικών, αντικειμένων, εργαλείων και χειρισμού και κατασκευής μοντέλων αναπαράστα-
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σης. Η ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων επιχειρήθηκε στο πλαίσιο δημιουργικών δραστηριο-
τήτων, κατασκευών και παρουσίασης των επιτευγμάτων. 

Παράλληλα με την επίτευξη επιδιώξεων από την μαθησιακή περιοχή των Φυσικών Επιστημών
σχετικά με το εξεταζόμενο φαινόμενο, υποστηρίζονται: η γλωσσική και κινητική ανάπτυξη των
παιδιών, μαθηματικές έννοιες, δημιουργίες με ποικίλα υλικά και εξοικείωση με τεχνολογικά μέσα.

Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων στην συγκεκριμένη ομάδα παιδιών δεν παρουσίασε δυσκολίες.
Ωστόσο η γενίκευση της εφαρμογής τους θα πρέπει να λάβει υπόψη την προϋπόθεση, να κατανο-
ούν τα παιδιά το σφαιρικό σχήμα της γης. Όπως επίσης να συσχετίζουν το σχήμα και την κίνηση
των πλανητών με αυτό της γης. 
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Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει εάν οι ιδέες και οι συλλογισμοί των μικρών παιδιών για
την ομοιότητα «γονιών-παιδιού» βελτιώνονται μέσα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον που εισάγει την ιδέα
της αναπαραγωγής με μία τελείως απλοποιημένη ιδέα των γονιδίων. Πραγματοποιήσαμε ατομικές ημι-
δομημένες συνεντεύξεις με 60 νήπια (5-5,5 ετών) από 3 νηπιαγωγεία της περιοχής της Πάτρας. Η εφαρμο-
γή του μαθησιακού περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε χωριστά σε πενταμελείς, ισοδύναμες ομάδες, διήρ-
κησε 3 ημέρες για καθεμιά, ενώ μια εβδομάδα μετά πραγματοποιήθηκαν «μετα-συνεντεύξεις», με πρω-
τόκολλο όμοιο αυτού των «προ-συνεντεύξεων». Η ανάλυση των δεδομένων (λογισμικό ποιοτικής έρευνας
«NVivo») έδειξε ότι τα παιδιά έχουν σχηματίσει μία ικανοποιητική εικόνα για την αναπαραγωγή, αναγνωρί-
ζοντας τη βιολογική συνεισφορά και των δύο γονιών στη δημιουργία του παιδιού. Επίσης, αιτιολογούν τις
προβλέψεις τους για το είδος και τα σωματικά χαρακτηριστικά του απογόνου, επικαλούμενα τα «γονίδια»
που του δίνουν οι γονείς κατά την αναπαραγωγή. Τέλος, αναγνωρίζουν ότι η πρόθεση των γονιών δεν μπο-
ρεί να παίξει ρόλο. 

Εισαγωγή

Η έρευνα στη Αναπτυξιακή Ψυχολογία και τη Διδακτική των Βιο-επιστημών ενδιαφέρεται σημα-
ντικά για το πώς τα μικρά παιδιά οικοδομούν τη γνώση τους για το βιολογικό κόσμο (Inagaki &
Hatano 2006) και πώς θα ήταν δυνατόν να σχεδιάζουμε κατάλληλα μαθησιακά περιβάλλοντα για
τη διευκόλυνσή τους σε αυτή τη διαδικασία (Ergazaki et al. 2010). Έχει υποστηριχθεί (Welman &
Gelman 1992) αλλά και αμφισβητηθεί έντονα (Carey 1995) ότι ακόμη και παιδιά προσχολικής ηλι -
κίας διαθέτουν αφελείς θεωρίες σε σχέση με για την ανάπτυξη, τη μετάδοση της ασθένειας και
την κληρονομικότητα. Ειδικά για την κληρονομικότητα - παρά τα αντικρουόμενα συμπεράσματα
για την αρχική κατανόηση των παιδιών (Springer 1992, Solomon et al 1996) - έχουν ήδη πραγμα-
τοποιηθεί κάποιες προσπάθειες διδακτικής προσέγγισης (Springer 1995; Williams & Affleck 1999;
Solomon & Johnson 2000; Schroeder et al. 2007). 

Λαμβάνοντας υπόψη τους τη δουλειά του Springer (1995), οι Williams & Affleck (1999) σχεδίασαν
και εφάρμοσαν μία διδακτική παρέμβαση βασισμένη σε μία ιστορία με την οποία παρουσίασαν
σε παιδιά ηλικίας 4 και 7 ετών  βασικά γεγονότα της ζωής στη μήτρα και της γέννησης. Αν και ο
Springer (1995) είχε υποστηρίξει ότι η εξοικείωση των παιδιών με αυτά τα γεγονότα θα μπορούσε
να οδηγήσει σε βελτίωση της κατανόησής τους για την κληρονομικότητα, τα αποτελέσματα της
πειραματικής δουλειάς των Williams & Affleck δεν έδειξαν σημαντική βελτίωση.

Βασισμένοι και πάλι στον Springer (1995), οι Solomon & Johnson (2000) σχεδίασαν και εφάρμο-
σαν μία μικρής διάρκειας διδακτική παρέμβαση κατά την οποία παρουσίασαν σε παιδιά 5-6 ετών
όχι μόνο τα βασικά γεγονότα της ζωής στη μήτρα αλλά και μία απλοποιημένη εκδοχή της ιδέας
των γονιδίων της μαμάς (π.χ. «κουνελο-γονίδια») τα οποία περνούν στο παιδί όταν βρίσκεται
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στην κοιλιά της και το κάνουν να μοιάζει με αυτήν. Πιο πρόσφατα, οι Schroeder et al (2007) σχεδί-
ασαν και εφάρμοσαν μία εκτεταμένη διδακτική παρέμβαση με την οποία εισήγαγαν την ιδέα της
συνεισφοράς και των δύο γονιών στη δημιουργία του παιδιού με το «αβγουλάκι» και το «σπο-
ράκι», χωρίς όμως καμία αναφορά σε γονίδια. Τα αποτελέσματα των δύο αυτών ερευνών ήταν
θετικά. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω, θεωρήσαμε ενδιαφέρον να σχεδιάσουμε και να εφαρ-
μόσουμε ένα μαθησιακό περιβάλλον το οποίο θα συνδύαζε αλλά και θα προχωρούσε τις ιδέες
των παραπάνω ερευνητών. Στόχος της παρούσας έρευνας λοιπόν, ήταν να ανιχνεύσει εάν οι ιδέες
και οι συλλογισμοί των μικρών παιδιών για την ομοιότητα «γονιών-παιδιού» μπορούν να βελτιω-
θούν μέσα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον βασισμένο στην ιδέα των γονιδίων που βρίσκονται στα
αναπαραγωγικά κύτταρα και των δύο γονιών από τα οποία δημιουργείται το παιδί. 

Το ερευνητικό μας ερώτημα ήταν «Πώς σκέφτονται τα μικρά παιδιά για την αναπαραγωγή και την
ομοιότητα «γονιών-παιδιού», πριν και μετά τη συμμετοχή τους στο μαθησιακό μας περιβάλλον;».
Αναλυτικότερα:

(1) Ποιες είναι οι ιδέες των μικρών παιδιών για την αναπαραγωγή, πριν και μετά τη συμμετοχή
τους στο μαθησιακό μας περιβάλλον; Αντιλαμβάνονται τη συνεισφορά και των δύο γονιών στη
γέννηση του παιδιού και πώς;

(2) Πώς σκέφτονται για την ομοιότητα «γονιών-παιδιού» ως προς το είδος, πριν και μετά τη συμ-
μετοχή τους στο μαθησιακό μας περιβάλλον;  Πιο συγκεκριμένα:

    (2Α) : Αντιλαμβάνονται την ομοιότητα του παιδιού με τους γονείς του και πώς το εξηγούν;

    (2Β): Αντιλαμβάνονται ότι η πρόθεση των γονιών δεν παίζει ρόλο στον καθορισμό του              

 είδους του παιδιού και πώς το εξηγούν; 

(3) Πώς σκέφτονται για την ομοιότητα «γονιών-παιδιού» ως προς σωματικά χαρακτηριστικά κοινά
στους δύο γονείς, πριν και μετά τη συμμετοχή τους στο μαθησιακό μας περιβάλλον; Πιο συγκεκρι-
μένα:

     (3Α): Αντιλαμβάνονται ότι το παιδί έχει κοινά σωματικά χαρακτηριστικά με τους γονείς  του και
πώς το εξηγούν;

     (3Β): Αντιλαμβάνονται ότι η πρόθεση των γονιών δεν παίζει ρόλο στον καθορισμό των   σωμα -
τικών χαρακτηριστικών του παιδιού και πώς το εξηγούν;

Μεθοδολογία

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης στην οποία συμμετείχαν 60 παιδιά ηλικίας
5 - 5,5 ετών, από 3 δημόσια νηπιαγωγεία της Πάτρας. Τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με εκπαιδευ-
τικές αλληλεπιδράσεις αφού βρίσκονταν αρκετούς μήνες στο νηπιαγωγείο, ενώ δεν είχαν δεχτεί
κανενός τύπου διδασκαλία για το θέμα. 

Η ανίχνευση των αρχικών ιδεών πραγματοποιήθηκε με ατομικές, ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Το
πρωτόκολλο της συνέντευξης οργανώθηκε σε 3 μέρη, στα οποία   επιχειρήσαμε να ανιχνεύσουμε
τις ιδέες των παιδιών (α) για την αναπαραγωγή, (β) για την ομοιότητα «γονιών-παιδιού» ως προς
το είδος, και (γ) για την ομοιότητα «γονιών-παιδιού» ως προς τα σωματικά χαρακτηριστικά. Τα
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παιδιά αρχικά ρωτήθηκαν για το πώς μπορούν δύο αρκούδες να αποκτήσουν ένα μωρό. Έπειτα
τους ζητήθηκε να φτιάξουν οικογένειες ζώων  έχοντας στη διάθεσή τους εικόνες ενήλικων και νεα-
ρών ατόμων διαφορετικών ειδών και να σκεφτούν τι θα συνέβαινε στην περίπτωση που οι γονείς
ήθελαν μωρό άλλου είδους. Τέλος, τα παιδιά κλήθηκαν να προβλέψουν και να αιτιολογήσουν το
φαινότυπο του παιδιού σε τροποποιημένα νοητικά έργα των Springer & Keil (1991) σύμφωνα με
τα οποία οι γονείς είχαν ένα σωματικό χαρακτηριστικό τελείως ασυνήθιστο για το είδος ή εύχο-
νταν το παιδί να μην έχει ένα από τα δικά τους χαρακτηριστικά. 

Το μαθησιακό περιβάλλον που σχεδιάσαμε λαμβάνοντας υπόψη τις «προ-συνεντεύξεις» και την
αντίστοιχη  βιβλιογραφία,  περιλαμβάνει  10  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  οργανωμένες  σε  3
μέρη. Στο πρώτο μέρος, μας απασχόλησε το πώς γεννιέται ένα παιδί, πώς προκύπτει η ομοιότητα
«γονιών-παιδιού» ως προς το είδος και γιατί η πρόθεση των γονιών δεν μπορεί να καθορίσει το
είδος του απογόνου. Τα παιδιά έφτιαξαν οικογένειες ζώων, άκουσαν μια ιστορία αναπαραγωγής
υποβοηθούμενα με αντίστοιχες κάρτες και προσπάθησαν να εξηγήσουν γιατί τα ζώα δεν μπορούν
να γεννήσουν μωρά άλλου είδους. Η αδυναμία εξήγησης έγινε η αφορμή για την εισαγωγή της
έννοιας των «ειδο»-γονιδίων ως «πολύ μικρά πραγματάκια» που βρίσκονται μέσα στο αβγουλάκι
και το σποράκι των γονιών. Τα παιδιά ζωγράφισαν την πορεία από τους γονείς και τα αναπαραγω-
γικά τους κύτταρα με τα «ειδο»-γονίδια έως το παιδί του ίδιου είδους και δραματοποίησαν ιστο-
ρίες ζώων που ήθελαν να αποκτήσουν παιδί άλλου είδους. Σε κάθε δραστηριότητα δε, εμπλέκο-
νταν σε εξηγήσεις αυτών που έκαναν ή έλεγαν. 

Στο δεύτερο μέρος μας απασχόλησε πώς προκύπτει η ομοιότητα «γονιών-παιδιού» ως προς ένα
σωματικό χαρακτηριστικό των γονιών και γιατί η πρόθεσή τους δεν μπορεί να καθορίσει το χαρα-
κτηριστικό του απογόνου. Η εισαγωγή της ιδέας των γονιδίων για σωματικά χαρακτηριστικά έγινε
μέσα από μία ιστορία στην οποία τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά, απαντώντας σε ερωτήματα σχε-
τικά με τα σωματικά χαρακτηριστικά του μωρού και το αν αυτά μπορούσαν να επηρεαστούν από
την πρόθεση των γονιών του. Η αποσταθεροποίηση του ρόλου της πρόθεσης επιχειρήθηκε και
μέσα από ένα επιδαπέδιο παιγνίδι με προβλέψεις και αιτιολογήσεις για χαρακτηριστικά που οι
γονείς εύχονταν για το παιδί τους χωρίς όμως να τα έχουν οι ίδιοι. Τέλος, το τρίτο μέρος του μα-
θησιακού περιβάλλοντος λειτούργησε ως πλαίσιο εμπέδωσης των παραπάνω με σενάρια υιοθεσί-
ας ζώων ενός είδους από οικογένειες άλλου είδους και σενάρια «ευχών» υπό μορφή κουκλοθέα-
τρου. 

Το μαθησιακό περιβάλλον εφαρμόστηκε σε πενταμελείς ομάδες με παιδιά αντίστοιχου επιπέδου
για τρεις διαδοχικές μέρες. Μια εβδομάδα μετά την εφαρμογή στην κάθε ομάδα, πραγματοποιή-
θηκαν οι «μετα-συνεντεύξεις» των παιδιών της ομάδας αυτής, ακολουθώντας το πρωτόκολλο των
«προ-συνεντεύξεων».  Οι  μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις  απομαγνητοφωνήθηκαν και  κωδικο-
ποιήθηκαν μέσα στο περιβάλλον του  λογισμικού ποιοτικής έρευνας «NVivo».  Ο βαθμός συμφω-
νίας μεταξύ των ερευνητών που έκαναν την κωδικοποίηση ήταν ικανοποιητικός.

Αποτελέσματα

Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα για την αντίληψη της αναπαραγωγής, σημειώνουμε
ότι στις «προ-συνεντεύξεις» 23/60 παιδιά φάνηκε να αναγνωρίζουν αποκλειστικά και μόνο τη
συμβολή της μαμάς, ενώ από τα 30 που συμπεριέλαβαν και το μπαμπά στην εξήγησή τους για το
πώς γεννιέται  ένα μωρό,  μόνο 8  χρησιμοποίησαν βιολογικά κριτήρια («κοιλιά μαμάς-σποράκι
μπαμπά»:  (6/8),  «αβγουλάκι  μαμάς-σποράκι  μπαμπά»:  (2/8)).  Τα κριτήρια  των υπόλοιπων 22
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ήταν ψυχοκοινωνικά, με τον πατέρα να «αγαπά», να «φροντίζει», να «παντρεύεται» ή και να «ξε-
γεννάει» τη μαμά η οποία συμβάλλει  με την «κοιλιά» της. Τέλος, υπήρχαν και 7/60 που δεν έδω-
σαν καμία απάντηση. Αντίθετα, στις «μετα-συνεντεύξεις» όλα τα παιδιά φάνηκε να αναγνωρίζουν
τη συνεισφορά και των δύο γονιών στη γέννηση του παιδιού, αναφερόμενα ρητά στην ένωση
ανάμεσα στο σποράκι του μπαμπά και το αβγουλάκι της μαμάς. 

Συνεχίζοντας με τα αποτελέσματα για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα σημειώνουμε ότι τα παι-
διά φάνηκε να αντιλαμβάνονται εξαρχής τη συνέχεια του είδους από γενιά από γενιά, αφού όλα
κατάφεραν να φτιάξουν σωστά και τις 3 οικογένειες ζώων. 45/60 αιτιολόγησαν τη δημιουργία των
σωστών οικογενειών με την ιδέα της ομοιότητας «γονιών-παιδιού», εκφρασμένη κυρίως ως «το
ζώο Χ γεννάει ζώο Χ».  Η ιδέα της ομοιότητας φάνηκε να συνυπάρχει στους συλλογισμούς άλλων
7 παιδιών με ιδέες όπως ο κοινός βιότοπος για τα μέλη μιας οικογένειας («Δεν έβαλα τα λιο-
ντάρια με το πιγκουινάκι, γιατί αυτά ζουν στη ζούγκλα και αυτό στο Νότιο Πόλο») ή η μη αλ-
ληλο-κατανάλωσή τους ως τροφή (Δεν έβαλα τα λιοντάρια με το αλεπουδάκι, γιατί αυτά τρώνε
τις αλεπούδες»).  Αντίθετα,  στις  «μετα-συνεντεύξεις» μόνο 3/60 παιδιά έμειναν στην ιδέα της
ομοιότητας, ενώ 56/60 κατάφεραν να δώσουν τον επιθυμητό συλλογισμό επικαλούμενα την ιδέα
των «ειδο-γονιδίων» των γονιών που περνάνε στο παιδί μέσα από το σποράκι και το αβγουλάκι
τα οποία ενώνονται για να το «φτιάξουν» («Δεν έβαλα τα λιοντάρια με το πιγκουινάκι, γιατί το
παιδί τους έχει λιονταρογονίδια από το σποράκι και το αβγουλάκι και είναι λιονταράκι»).

Αναφορικά με την πρόθεση των γονιών, η ανάλυσή μας έδειξε ότι 42/60 παιδιά την απέρριψαν
εξαρχής ως παράμετρο καθοριστική του είδους του απογόνου. Τα 36 από αυτά επικαλέστηκαν
την ιδέα της ομοιότητας εκφρασμένης κυρίως ως «το ζώο Χ γεννάει ζώο Χ», τα 2 την ιδέα του κοι -
νού βιότοπου και τα 4 δεν έδωσαν καμία αιτιολόγηση.  Τα 18/60 παιδιά που φάνηκε να πιστεύ-
ουν στην πρόθεση, επικαλέστηκαν κυρίως τη δύναμη του Θεού ή της ευχής. Στις «μετα-συνεντεύ-
ξεις», όλα τα παιδιά απέρριψαν το ρόλο της πρόθεσης: 4/60 επικαλέστηκαν την ιδέα της ομοιότη-
τας και 56/60 την ιδέα των «ειδο»-γονιδίων που περνούν από τους γονείς στο παιδί . 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, τα παιδιά φάνηκε να θεωρούν
εξαρχής ότι οι απόγονοι θα έχουν τα ίδια σωματικά χαρακτηριστικά με τους γονείς τους και όχι με
τους υπόλοιπους ανθρώπους, επικαλούμενα κυρίως την ιδέα της ομοιότητας και λιγότερο την
ιδέα της γέννησης. Αντίθετα, στις «μετα-συνεντεύξεις» σχεδόν όλα τα παιδιά που έκαναν σωστή
πρόβλεψη για το φαινότυπο του απογόνου, την αιτιολόγησαν με την ιδέα των γονιδίων των γο-
νιών που περνούν στο παιδί (π.χ. νοητικό έργο 1: 54/60, νοητικό έργο 4: 55/60). 

Η πρόθεση των γονιών φαίνεται να έχει μεγαλύτερη ισχύ για τα παιδιά που συμμετείχαν στην
έρευνα όταν δεν αφορά στο είδος, αλλά σε σωματικό χαρακτηριστικό του απογόνου. Στις «προ-
συνεντεύξεις» σχεδόν τα μισά παιδιά σε κάθε ένα από τα 4 νοητικά έργα θεώρησαν ότι η πρόθε-
ση των γονιών μπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά των απογόνων, επικαλούμενα κυρίως τη
δύναμη της ευχής ή του Θεού. Ωστόσο, στις «μετα-συνεντεύξεις» η συντριπτική πλειονότητα των
παιδιών απέρριψε την ευχή μέσα από την ιδέα των γονιδίων (π.χ. νοητικό έργο 2: 54/60, νοητικό
έργο 3: 56/60). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδέα των γονιδίων χρησιμοποιήθηκε στις «μετα-
συνεντεύξεις» με σημαντική συνέπεια. Συγκεκριμένα, 51/60 παιδιά επικαλέστηκαν τα γονίδια για
να απορρίψουν το ρόλο της πρόθεσης σε κάθε ένα από τα 4 νοητικά έργα που τους δόθηκαν. 
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Συζήτηση - Συμπεράσματα

Τα παιδιά που συμμετείχαν στην εφαρμογή του μαθησιακού περιβάλλοντος φάνηκε να έχουν
σχηματίσει μία ικανοποιητική εικόνα για την αναπαραγωγή, αναγνωρίζοντας τη βιολογική συνει-
σφορά και των δύο γονιών στη δημιουργία του παιδιού. Επίσης, τα περισσότερα φάνηκε να είναι
σε θέση να αιτιολογούν τις προβλέψεις τους για την ομοιότητα «γονιών-παιδιού» ως προς το εί-
δος ή ως προς ένα σωματικό χαρακτηριστικό, επικαλούμενα τα «γονίδια» που του δίνουν οι γο-
νείς κατά την αναπαραγωγή. Τέλος, φάνηκε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ότι η πρόθεση των
γονιών δεν μπορεί να επηρεάσει το είδος ή τα χαρακτηριστικά του παιδιού.

Αν και η ιδέα των γονιδίων είναι εξαιρετικά απαιτητική ακόμη και σε μεγαλύτερες ηλικίες, η εισα-
γωγή μιας απλοποιημένης εκδοχής της φαίνεται να είναι λειτουργική για τα μικρά παιδιά, αφού
τη χρησιμοποιούν με συνέπεια για να οικοδομήσουν ικανοποιητικούς, επεξηγηματικούς συλλογι-
σμούς που αφορούν στο ερώτημα πώς προκύπτει η ομοιότητα «γονιών-παιδιού». Μία τέτοια βα-
σική χρήση της ιδέας των γονιδίων ως «εννοιολογικό μανταλάκι» (Solomon & Johnson 2000) φαί-
νεται να συμβαδίζει και με τον «ουσιολογισμό» των παιδιών  (Gelman & Wellman 1991), δηλ. την
τάση τους να συνδέουν την ταυτότητα και την εξωτερική εμφάνιση των οργανισμών με μία εσω-
τερική τους «ουσία». Δίνοντάς τους τη δυνατότητα για μία λιγότερο θεωρητική αναπαράσταση
αυτής της εσωτερικής «ουσίας» και της γονικής της προέλευσης, η ιδέα των γονιδίων φαίνεται να
είναι κάθε άλλο παρά απαγορευτική για αυτά. 
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Διάστημα – Πλανήτες
Μία διδακτική πρόταση για το Νηπιαγωγείο

Γκαντάκη Μαρία
34o Νηπιαγωγείο Αθηνών, maria.gantaki@gmail.com

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για
την προσέγγιση και τη διδασκαλία του ηλιακού μας συστήματος και του διαστήματος, το οποίο να αξιο-
ποιεί ερευνητικά δεδομένα για τις σχετικές διαφοροποιήσεις στις αντιλήψεις των παιδιών, να συμφωνεί
με τις μεθοδολογικές προτάσεις του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο, και τελευταίο και βασικότερο, να μπο-
ρεί να ενσωματωθεί στην καθημερινή πραγματικότητα του σχολείο. Η διδακτική παρέμβαση περιλαμβάνει
δραστηριότητες ανίχνευσης, επίλυσης προβλημάτων, διεξαγωγή πειραμάτων, κατασκευής μοντέλου, και
χρήση Τ.Π.Ε. σε συνδυασμό με την εμπλοκή των γονέων και τη σύνδεση με το δημοτικό σχολείο. Τα αποτε-
λέσματα από την ανάλυση της συλλογής δεδομένων των νηπίων, πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση,
φαίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά, καθώς τα παιδιά προσεγγίζουν τις επιστημονικά αποδεκτές απόψεις
και εξαλείφουν τις διάφορες αρχικές παρανοήσεις τους. Γεγονός, που δίνει το «πράσινο φως» στις δύσκο-
λες αυτές έννοιες των φυσικών επιστημών να «εισέλθουν» στην προσχολική εκπαίδευση.

Λέξεις Κλειδιά: προσχολική εκπαίδευση, διδακτική πρόταση, πλανήτες, διάστημα, ηλιακό σύστημα

Εισαγωγή

Εμπειρικές έρευνες δείχνουν, ότι λίγοι τομείς της επιστήμης καταφέρνουν να «ξυπνούν» το ενδια-
φέρον, παιδιών έτσι όπως καταφέρνει να κάνει η ενασχόληση των παιδιών με την αστρονομία. Ο
φυσικός και βιολογικός κόσμος εξάλλου αποτελεί μαζί με το κοινωνικό περιβάλλον πρωταρχική
πηγή εμπειριών για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά αναπτύσσουν τις καθημερινές έν-
νοιες και τις θεωρίες τους για τον κόσμο βάσει των καθημερινών παρατηρήσεων και των συνομι-
λιών τους με τους ενήλικους (Brewer, Chinn & Samarapungavan, 2000). Το ενδιαφέρον τους να
γνωρίσουν τον κόσμο είναι το κίνητρο για τη μάθηση. 

Τα παιδιά ήδη από την προσχολική ηλικία είναι φορείς ιδεών, αλλά και πιο σύνθετων εννοιών, κα-
θώς στην καθημερινότητά τους είναι εκτεθειμένα σε ποικίλα φαινόμενα από το φυσικό κόσμο,
κυρίως μέσα από εμπειρικές παρατηρήσεις, μετρήσεις, και καταγραφές που αναδύονται από την
προσωπική και αισθητηριακή τους εμπειρία (π.χ. εναλλαγή μέρας και νύχτας, η εναλλαγή των
εποχών, διαφοροποίηση στον καιρό,  αλλαγές στη θέση του ήλιου στον ουρανό),  (John Sharp,
1995). 

Παράλληλα χρησιμοποιούνται συχνά στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών αυτής της
ηλικίας διάφορες απεικονίσεις (ρεαλιστικές ή μη), των πλανητών, του διαστήματος, της Γης (π.χ.
παραμύθια, παιχνίδια) που τα βοηθούν να εξοικειωθούν με τις σχετικές έννοιες και τα φαινόμενα
(Καμπεζά & Βελλοπούλου 2005). Έτσι, διαμορφώνουν από πολύ νωρίς τις πρώτες ιδέες, ερμηνεί-
ες, θεωρίες για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου, γεγονός που αποδεικνύει ότι είναι σε
θέση να προσεγγίσουν σ’ ένα πρώτο επίπεδο σχετικά ζητήματα. Σύμφωνα με την Καλλέρη (2009)
οι βασικές επιστημονικές δεξιότητες καλλιεργούνται στα παιδιά με δραστηριότητες διερεύνησης
ή και δοκιμής των ιδεών τους. Όμως, είναι σημαντικό οι διδακτικές-μαθησιακές δραστηριότητες
να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των παιδιών (Valanides et al., 2000).
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Θεωρητικό Πλαίσιο

Στα παιδιά , όπως συμβαίνει και στους ενήλικες, η οικοδόμηση της γνώσης και συνεπώς της μάθη-
σης, βασίζεται αρχικά σε διαισθητικές ιδέες που προέρχονται από την αισθητηριακή εμπειρία σε
συνδυασμό  με  τις  διαφορετικές  οπτικές  γωνίες  τις  εκάστοτε  προερχόμενης  κουλτούρας  (e.g
Vosniadou & Brewer, 1987). Οι αρχικές αυτές «γνώσεις», συχνά μετασχηματίζονται σε γνωστικά
σχήματα ή σε άλλους τύπους εσωτερικής αναπαράστασης, στα οποία ενυπάρχουν βασικές πλη-
ροφορίες για τα φυσικά φαινόμενα αλλά και για άλλα γεγονότα, που αποτελούν τη βάση πάνω
στα οποία θα οικοδομηθούν οι νέες εμπειρίες και που με βάση τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις θα
εκλογικευθούν και θα ερμηνευθούν (Johnson- Laird, 1983). 

Η σχολική εκπαίδευση όμως δεν φαίνεται να συντελεί αυτόματα αυτή την εννοιολογική αλλαγή.
Σύμφωνα με τις Vosniadou & Brewer, (1990, 1992,1994) και Βοσνιάδου κ.α. (1996), συγκροτού-
νται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, τρία «νοητικά μοντέλα» για το σχήμα της Γης: το αρχικό,
(αρχικές διαισθητικές ιδέες, π.χ. πώς βλέπουν την επιφάνεια της Γης) το συνθετικό (συνδυασμός
καθημερινής εμπειρίας και ερεθίσματα από το κοινωνικό περιβάλλον) και το επιστημονικό, όπου
γίνεται μια προσπάθεια «συμφιλίωσης» των προϋπαρχουσών αντιλήψεων με τα ερεθίσματα από
το περιβάλλον και τον επιστημονικά αποδεκτό τρόπο. Χρειάζεται συστηματικός διδακτικός σχε-
διασμός για να επιτευχθεί το πέρασμα από το ένα μοντέλο στο άλλο. Το να επιλέξουν άλλωστε τα
παιδιά να ζωγραφίσουν ένα στρογγυλό σχήμα ως πλανήτη δεν αρκεί ως απόδειξη ότι έχει κατα-
νοηθεί το επιστημονικό μοντέλο, με βάση και την άποψη των Καμπεζά (2003) και Καμπεζά και Ρα-
βάνη (2003). Στο βασικό ερώτημα που συνήθως γίνεται στα παιδιά, πώς γίνεται η Γη να φαίνεται
επίπεδη, ενώ τη ζωγραφίζετε στρογγυλή, οι απαντήσεις των περισσότερων παιδιών δεν ήταν ικα-
νοποιητικές (Vosniadou & Brewer, 1992). Καταλήγουμε έτσι, ότι τα παιδιά συνδέουν την εικόνα
της επίπεδης Γης με μια άλλη εν μέρει στρογγυλή με επίπεδα χαρακτηριστικά, παραστάσεις που
αντιστέκονται στη σχολική διδασκαλία (Καμπεζά & Βελλοπούλου, 2005).

Δυσκολίες και περιορισμοί στη Σκέψη

Στο σημείο αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η παιδική σκέψη. Τα
μικρά παιδιά συγκροτούν δύσκολα στη σκέψη τους ότι η Γη είναι σφαιρική, ότι ο ήλιος είναι μεγα-
λύτερος από τη Γη, ότι η Γη κινείται και τέλος, αν κατανοούν ότι οι πλανήτες αποτελούν ένα σύ -
στημα, ότι το σύστημα αυτό είναι ηλιοκεντρικό και όχι γεωκεντρικό (Ραβάνης, 2003).

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στο σχήμα και συγκεκριμένα στη σφαιρικότητα των πλανητών στην
περίπτωση των Καμπεζά & Βελλοπούλου (2005), τα παιδιά που ζωγράφιζαν στρογγυλή τη Γη, εξη-
γούσαν ότι : «η Γη είναι στρογγυλή, αλλά οι άνθρωποι ζουν σε επίπεδα κομμάτια ξηράς πάνω στη
Γη», ενώ κάποια μικρότερα παιδιά υποστήριζαν πως η Γη έχει κάποιο τέλος/άκρη που μπορεί και
να «πέσουμε». Εξάλλου σύμφωνα και  με την περίπτωση των Bryce and Blown, (2013), η αλλαγή
προς το επιστημονικό μοντέλο έρχεται  όταν το παιδί,  σταματά πια να ζωγραφίζει τον ουρανό
μόνο πάνω από το έδαφος της Γης, αλλά παντού και γύρω, αγκαλιάζοντας τη Γη και αναγνωρίζο-
ντας ότι το έδαφος είναι απλά η επιφάνεια του πλανήτη μας. 

Στο σημείο αυτό ως «δυσκαμψία» στην σκέψη θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η προέλευση των
παιδιών. Η χώρα καταγωγής , η φυλή, ο τρόπος που έχουν μεγαλώσει οι γονείς, η ιστορία του
κάθε τόπου και τα εκάστοτε ερεθίσματα του κοινωνικού περίγυρου αποτελούν φορείς σκέψεων,
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ιδεών που «παγιώνουν» γνωστικές δομές, άλλοτε πιο κοντά στα επιστημονικά αποδεκτά πρότυπα
κι άλλοτε όχι.

Μία ακόμη δυσκολία που πρέπει  να ληφθεί  σοβαρά υπόψη, αυτή τη φορά όχι  στην παιδική
σκέψη αλλά στην «ενήλικη», είναι η δυσκολία των ίδιων των δασκάλων να κατανοήσουν φαινόμε-
να του φυσικού κόσμου. Υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις σύμφωνα και με τους Bryce and Blown,
(2013) που καταδεικνύουν δυσκολίες στην κατανόηση και κατ΄ επέκταση στη διδασκαλία βασικών
αστρονομικών ιδιοτήτων.

Αντικείμενο και Μεθοδολογία της Έρευνας

Βασικό αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η ανίχνευση και χαρτογράφηση των πρώιμων ιδεών
των νηπίων για το θέμα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 20  μαθητές/τριες του κλασικού τμή-
ματος, εκ των οποίων 19 νήπια, 1 προνήπιο. Ως βασικό ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε η ημιδο-
μημένη συνέντευξη, λόγω του ότι παρέχει πληροφορίες που αναδεικνύουν τις αντιλήψεις των νη-
πίων. 

Η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν το «project». Υπήρξε και χρήση των Τ.Π.Ε. Οι συνε-
ντεύξεις των νηπίων ήταν ατομικές και συνοδεύτηκαν από ζωγραφιές. Οι ζωγραφιές χρησιμοποιή-
θηκαν, εκτιμώντας ότι σε αυτή την ηλικία τα παιδιά εκφράζονται με λέξεις και όρους που δεν
αποτυπώνουν πάντα την πραγματική διάσταση των αντικειμένων, κάτι που μπορεί να γίνει σα-
φέστερο και πιο αντιπροσωπευτικό μέσα από το ιχνογράφημα τους. Για τη ανίχνευση των πρω-
ταρχικών ιδεών των παιδιών διατυπώθηκαν πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση τα ακόλουθα
ερωτήματα:

Πίνακας 1:Βασικά ερωτήματα για τη διερεύνηση των πρωταρχικών αντιλήψεων των παιδιών

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΛΑΝΗΤΕΣ

Τι είναι αστέρι;
Τι είναι ατμόσφαιρα;
Τι είναι βαρύτητα;
Τι είναι μετεωρίτης;
Τι είναι κομήτης;
Τι είναι το βόρειο σέλας;
Τι είναι η μαύρη τρύπα;
Τι είναι αστροναύτης;
Τι είναι αστεροσκοπείο;
Τι είναι γαλαξίας;
Τι είναι ηλιακό σύστημα;
Πώς δημιουργήθηκε το διάστημα;
Τι είναι αστέρι;
Πεθαίνουν τα αστέρια;
Τι είναι νεφέλωμα;
Τι είναι κρατήρας;

Τι είναι πλανήτης;
Πόσους πλανήτες έχει το ηλιακό μας σύστημα;
Ποιες είναι οι ονομασίες των πλανητών του 
ηλιακού μας συστήματος;
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κάθε πλανήτη;
Μπορεί να υπάρχει ζωή όπως την ξέρουμε σε 
κάποιον πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, με 
βάση τα (γεωμορφολογικά-κλιματολογικά) 
χαρακτηριστικά του κάθε πλανήτη;
Τι σχήμα έχει η γη;
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Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, μία από τις βασικές τεχνικές αξιολόγησης αποτέλεσε η
δημιουργία  του  «Βιβλίου  των  Πλανητών»  (http://www.youtube.com/user/mgantaki23/videos),
όπου τα παιδιά, κατέγραψαν τις πληροφορίες που είχαν μάθει. Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως η
διαδικασία είχε ως εξής: η νηπιαγωγός ρωτούσε μία- μία τις νέες έννοιες που είχαν μελετήσει και
με ένα ψηφιακό μαγνητοφωνάκι κατέγραφε της αυθόρμητες, από μνήμης απαντήσεις των παι-
διών. Στη συνέχεια οι απαντήσεις δακτυλογραφήθηκαν έτσι ακριβώς όπως ειπώθηκαν χωρίς την
παραμικρή παρέμβαση ή αλλοίωσή τους και παρατέθηκαν στο τέλος του βιβλίου.

Η διδακτική παρέμβαση

Η παρούσα διδακτική παρέμβαση έλαβε χώρα στο 27ο Νηπιαγωγείο Αθηνών κατά το σχολικό έτος
2011- 2012. Το θέμα επιλέχθηκε λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος που έδειξαν τα παιδιά και είχε
διάρκεια δύο μήνες. 

Η διδακτική παρέμβαση που εφαρμόστηκε περιλάμβανε τρεις φάσεις όπως έχει περιγραφεί ανα-
λυτικότερα και από τον Καλογιαννάκη κ.ά., (2011). Συγκεκριμένα: 

• 1η Φάση (Εκκίνηση):  Παραγωγή «brainstorming»,  σχεδιασμός αραχνογράμματος με  τις
αντιλήψεις των νηπίων και τα ερωτήματα που ενδιαφέρονταν να μελετήσουν. Ειδικότερα :

◦ «τελειώνει κάπου ο ουρανός;»

◦ «τι σχήμα έχει η γη;»

◦ «πώς στέκονται οι άνθρωποι, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα και οι θάλασσες πάνω στη γη;»

• 2η Φάση (Εξέλιξη): Υλοποίηση της δράσης με έρευνα και συλλογή υλικού από τα ίδια τα
παιδιά.  Μαζί  με τη νηπιαγωγό επεξεργάστηκαν αρχικά το γράμμα ενός εξωγήινου που
βρήκαν ένα πρωί στην πόρτα του σχολείου τους. Στη συνέχεια, ακολούθησε η υλοποίηση
δραστηριοτήτων,  καταγραφές  και  πραγματοποίηση  πειραμάτων  που  συντέλεσαν  στην
εμπειρική εμπέδωση των νέων εννοιών.

Τα παιδιά κάλυψαν και του πέντε τομείς του αναλυτικού προγράμματος. Αναλυτικότερα, σε κάθε
τομέα έγιναν οι εξής δραστηριότητες:

i.  Γλώσσα

• γράμμα στο Ζαγκ. 

• Αναζήτηση υλικού σε διαδίκτυο και βιβλιοθήκες

• Καταγραφή αποτελεσμάτων των πειραμάτων που έγιναν

• Κατασκευή 5 βιβλίων (http://issuu.com/mgantaki23)

• Συζητήσεις-Προβληματισμοί

• Αναγνώριση του νέου λεξιλογίου σε χειρόγραφα και έντυπα έγγραφα

• Παιχνίδι με κινητές καρτέλες

• Αφίσες

ii. Δημιουργία και έκφραση
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• αναπαράσταση της γης στο διάστημα (κολλάζ με ψηφίδες),

• τα παιδιά έγιναν αστροναύτες (μέθοδος του κολλάζ), (εφημερίδες, καπάκια, άχρηστο υλι-
κό),

• ατομικά διαστημόπλοια (ρολά από χαρτί υγείας, κουτιά από κόλλες),

• μεγάλο ομαδικό διαστημόπλοιο 

• εργασίες με διάφορα υλικά (παστέλ, μαρκαδόρους, πλαστελίνη, πηλό) με θέμα εμπνευ-
σμένο από το διάστημα και τους πλανήτες,

• ζωγραφιές πιθανών μορφών εξωγήινης ζωής,

• «κρεμαστή» μακέτα με μπαλόνια - πλανήτες,

• «μαύρη τρύπα». Αξίζει εδώ να αναφερθεί ο τρόπος κατασκευής της μαύρης τρύπας. Ένα
πρωί κατά τη διάρκεια των αυθόρμητων δραστηριοτήτων, μία ομάδα παιδιών άρχισε να
«πλάθει» και να ενώνει «κορδόνια» από χρωματιστή πλαστελίνη. Όσο περνούσε η ώρα
τόσα περισσότερα παιδιά προστίθενται  στην κατασκευή. Όταν η νηπιαγωγός πλησίασε
ρώτησε: «μα καλά, εσείς δεν είδατε και είπατε ότι η μαύρη τρύπα είναι σκοτεινή και ρου-
φάει τα πάντα; Εσείς γιατί την κάνετε πολύχρωμη..;» Η απάντηση υπήρξε αξιοσημείωτη :
«Μα κυρία, αφού ρουφάει ό,τι βρεθεί κοντά της ακόμα και το φως, τότε αν μπορούσαμε
να μπούμε  μέσα χωρίς να μας ρουφήξει, σίγουρα θα βλέπαμε χρώματα παντού από όλα
αυτά που έχει ρουφήξει!» (Δημήτρης).

• Κατασκευή πλανητών με διάφορα υλικά (χώμα, πηλό, πλαστελίνη

• Δραματοποιήσεις (διαστημική αποστολή σ’ όλους τους πλανήτες και Bing-Bang), 

• μιμήσεις της θέσης και της κίνησης των πλανητών.

• προβολή σχετικού ντοκιμαντέρ  

iii. Φυσικές Επιστήμες – Μαθηματικά - Περιβάλλον

• Πειράματα (http://issuu.com/mgantaki23) 

iv. Τεχνολογίες της πληροφορίας

• «Βιβλίο των Πλανητών», με πληροφορίες που κατέγραψαν στη διάρκεια της παρέμβασης.

• Αναζήτηση πληροφοριακού υλικού

• Γραφή στο word

• προσομοίωση ταξιδιών (Google Earth.)

• Τα παιδιά «πέταξαν» στο διάστημα μέσω του Power Point  

• Animation (http://www.youtube.com/user/mgantaki23/videos)

v. Μαθηματικά

• Σειροθετήσεις

• Παζλ
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• Πίνακες αποτελεσμάτων των πειραμάτων

• Σχεδιασμός και οργάνωση γιορτής

Αποτελέσματα της Έρευνας

Κατά την 3η τελευταία φάση ολοκλήρωσης του προγράμματος, αξιολογήθηκε η διδακτική παρέμ-
βαση ως προς τα ερωτήματα που χρησιμοποιήθηκαν στον προ-έλεγχο, με τη χρήση της ζωγραφι-
κής, της καταγραφής του πληροφοριακού υλικού στο «βιβλίο των πλανητών», όπως επίσης και
της  ατομικής  συνέντευξης  προκειμένου  να  δημιουργηθεί  το  επιστημονικό  γλωσσάρι  που  θα
έμπαινε ως τελικό ένθετο στο τέλος του «βιβλίου των πλανητών». 

Αναλυτικότερα, παρουσιάζουμε τις απαντήσεις των νηπίων για τα παραπάνω φαινόμενα που με-
λετήθηκαν. 

Διάστημα

Η πλειονότητα των νηπίων (18) παρέπεμπαν στο μη αποδεκτό επιστημονικό τρόπο εξήγησης: 

«………η ατμόσφαιρα είναι κάτι που έχει ατμούς» (Σωτήρης).

«……....βαρύτητα είναι κάτι που έχει βάρος» (Μάριος).

«………μαύρη τρύπα είναι μια τρύπα που είναι μαύρη» (Μελαχροινός).

Πλανήτες

Ως προς την ερμηνεία τη θέση και τη γεωμορφολογία των πλανητών, η πλειονότητα των νηπίων
(19), παρέπεμπαν στο μη αποδεκτό επιστημονικό τρόπο εξήγησης.

Στην ερώτηση για το σχήμα της γης, μόνο 5 νήπια έδωσαν απαντήσεις πολύ κοντά στις επιστημο-
νικά αποδεκτές περιγραφές:

«…………….η γη είναι στρογγυλή, Δημήτρης»

 «……………..η γη έχει σχήμα σαν αυγό, Κωνσταντίνος Χ.»

Μετά τη διδακτική παρέμβαση οι απαντήσεις των νηπίων ήταν σε συντριπτικό βαθμό διαφορο-
ποιημένες. Αναλυτικότερα:

Διάστημα

Μετά τη διδακτική παρέμβαση βρέθηκαν 19 επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις. Ειδικότερα:

«…………ατμόσφαιρα είναι ένα στρώμα αέρα που μας προστατεύει από τον ήλιο και τους μετεωρί-
τες, Κωνσταντίνος Μ.»

«………….βαρύτητα είναι αυτό που κάνει τα πράγματα να έχουν βάρος και να μην αιωρούνται,
Λητώ»

«………….η βαρύτητα είναι όπως ο μαγνήτης, μας κρατάει κολλημένους στη γη, Κωνσταντίνος Φ.»

 «…………ο κομήτης είναι ένας βράχος που τρέχει πολύ γρήγορα και κάνει ουρά από άλλα πολύ μι-
κρά βραχάκια και μπορεί και από κομματάκια πάγο, Μάριος» 

«…………το βόρειο σέλας είναι κάτι μικρά κομματάκια που φεύγουν από τον ήλιο και πάνε πάνω
στη γη και δημιουργούνε στον ουρανό υπέροχα χρώματα Αφροδίτη»
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Πλανήτες

Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά στο σύνολό τους κατανόησαν πλήρως τις έννοιες μετά τη διδακτική
παρέμβαση, (19 Βιβλίο Πλανητών, (http://www.youtube.com/user/mgantaki23/videos)).

Συγκεκριμένα,  στην ερώτηση «αν υπάρχει  ζωή στο διάστημα όπως την ξέρουμε,  απάντησαν :
«όχι» (19). Ενδεικτικά:

 «…όχι γιατί θα μας έκαιγε η φωτιά απ’ τα ηφαίστεια» (για τον πλανήτη Αφροδίτη), Κωνσταντίνος
Μ.

Στις ερωτήσεις σχετικά με τις ιδιαίτερες συνθήκες στον κάθε πλανήτη οι περισσότερες απαντήσεις
ήταν επιστημονικά αποδεκτές (19/20):

«ο ήλιος είναι λάβα…», Αλεξία 

«ο Ερμής έχει πολλούς κρατήρες γιατί δεν έχει ατμόσφαιρα, όπως εμείς..»

Όσον αφορά στο σχήμα της Γης και των υπόλοιπων πλανητών υπήρξαν 18 αποδεκτές απαντήσεις.
Στα άλλα δύο παιδιά παρόλο που ζωγράφιζαν τη Γη και τους πλανήτες σφαιρικά, οι απαντήσεις
τους και τα υπόλοιπα σκίτσα μαρτυρούσαν ότι δεν το είχαν κατανοήσει πλήρως.

Συμπεράσματα

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρούμε ότι, στον τομέα του διαστήματος, το ποσο-
στό των σωστών επιστημονικά απαντήσεων μετά τη διδακτική παρέμβαση ανέρχεται στο 95%
ενώ πριν υπήρχε το ίδιο ποσοστό άγνοιας των νέων εννοιών. Στο τομέα των πλανητών παρατη-
ρούμε πως πριν την παρέμβαση δεν υπήρχε σχεδόν καμία γνώση (- 95%), ενώ μετά σημειώθηκε
σχεδόν πλήρη κατανόηση των νέων γνώσεων (95%). Στην ερώτηση «υπάρχει ζωή στο διάστημα
όπως την ξέρουμε, υπήρξε μια παρανόηση και τα παιδιά απαντούσαν στην ύπαρξη εξωγήινων
που βλέπουμε στις ταινίες. Μετά την παρέμβαση όμως η παρεξήγηση λύθηκε. Τέλος, στο ερώτη-
μα για το σχήμα της Γης και των πλανητών λίγα παιδιά ήξεραν να απαντήσουν πριν την παρέμβα-
ση ενώ μετά διαπιστώνουμε πως κι αυτή η γνώση έχει αφομοιωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Με βάση λοιπόν τα πρώτα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, προκύπτει ότι τα παραπάνω
φυσικά φαινόμενα που μελετήθηκαν στο νηπιαγωγείο αποτελούν θέματα που μπορούν να προ-
σεγγιστούν από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μέσα από την προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση
η νηπιαγωγός φαίνεται  να μπορεί  να μειώσει  τις  όποιες  παρανοήσεις ή στρεβλές αντιλήψεις
έχουν διαμορφώσει τα νήπια για τους πλανήτες και το διάστημα. Τα αποτελέσματα της έρευνας
φανερώνουν ότι ο βαθμός προσέγγισης των επιστημονικά αποδεκτών απόψεων για τα φυσικά
φαινόμενα που αναπτύχθηκαν μετά τη διδακτική παρέμβαση στα παιδιά προσχολικής ηλικίας εί-
ναι σε εξαιρετικό βαθμό ικανοποιητικά και απίστευτα ενθαρρυντικά. 

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι απαιτούνται περισσότερες και συστηματικότερες
έρευνες σε μεγαλύτερο δείγμα παιδιών προσχολικής ηλικίας, για να γενικευτούν τα αποτελέσμα-
τα της παρούσας μελέτης, κάτι το οποίο αποτελεί στόχο μας στο άμεσο μέλλον. 
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Παίζοντας με τις Σκιές: Διαθεματική Πρόταση Διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών

Γώτη Ευθυμία, Τζήμα Αγορίτσα
 Σχολική Σύμβουλος 36ης Περιφέρειας Π.Α,. efigoti[at]yahoo.gr

Νηπιαγωγός,  agtzima[at]gmail.com

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση διαθεματικής διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών
με θέμα την προσέγγιση του φαινομένου της σκιάς.  Αρχικά ανιχνεύονται  και αποτυπώνονται  οι ιδέες
των νηπίων σχετικά με το φαινόμενο της σκιάς (διαγνωστική αξιολόγηση). Στη συνέχεια πραγματοποιείται
η διδακτική παρέμβαση με στόχο την ενεργοποίηση της σκέψης των νηπίων μέσα από διερευνήσεις και
πειραματισμούς (διαμορφωτική αξιολόγηση). Τέλος με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας
και της Επικοινωνίας τα νήπια καταγράφουν τα συμπεράσματα τους υιοθετώντας μεταγνωστικές στρατηγι-
κές όπως τον αναστοχασμό και την αυτοαξιολόγηση (τελική αξιολόγηση). Από την υλοποίηση του σχεδίου
εργασίας προκύπτουν πολύτιμα ευρήματα σε σχέση με: α. τη συστηματοποίηση της διδασκαλίας των θετι-
κών επιστημών στο νηπιαγωγείο β. την κατάκτηση της γνώσης με βάση την εμπειρία και τις προϋπάρχου-
σες γνώσεις των νηπίων και γ. την επίτευξη στόχων στα επιστημονικό πεδία των Φ.Ε, των ΤΠΕ αλλά και της
γλώσσας – των μαθηματικών- των κινητικών δεξιοτήτων και των τεχνών. 

Εισαγωγή

Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία διαμορφώνουν τις πρώτες βιωματικές νοητικές παραστάσεις για
ζητήματα που αφορούν στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Ραβάνης 2003).  Στον χώρο του
νηπιαγωγείου, σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών της τελευταίας δεκαετίας - Διαθεματικό
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ, 2003) και Νέο (πιλοτικό)
Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Π.Σ. 2011)- η εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες
Φυσικών Επιστημών συμβάλλει: 

• στη γνωστική τους ανάπτυξη  

• στη διατήρηση  και αξιοποίηση του εσωτερικού κινήτρου τους για μάθηση καθώς παρατη-
ρούν, σκέφτονται και  θέτουν ερωτήματα  

• στην ανάπτυξη της ικανότητας  επιστημονικού εγγραμματισμού καθώς  τους δίνεται η δυ-
νατότητα να διερευνούν συστηματικά, να κατανοούν, να επιλύουν προβλήματα, να οδη-
γούνται σε συμπεράσματα και συνεπώς να συλλογίζονται με επιστημονικό τρόπο και να
κατακτούν επιστημονικές έννοιες, 

• στην ανάπτυξη του επιστημονικού λόγου τους, και τέλος

• στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη που τροφοδοτεί το ενδιαφέρον
τους για περαιτέρω διερευνήσεις.

Στο παραπάνω πλαίσιο βασικός είναι ο ρόλος της νηπιαγωγού, η οποία  εισάγει τα παιδιά στην
αποδεκτή επιστημονική άποψη για τον φυσικό κόσμο με στόχο την επιστημονική εγγραμματοσύ-
νη τους ως πολίτες (Driver, Squires, Rushworth & Wood-Robinson 1994). Μέσα σε ένα ελκυστικό
περιβάλλον διαρκούς αλληλεπίδρασης, διαμορφωμένο και εμπλουτισμένο μαθησιακά, η νηπια-
γωγός  καθοδηγηθεί τη σκέψη των παιδιών από την απλή και αδιαφοροποίητη παρατήρηση των
φαινομένων του φυσικού κόσμου στη συστηματική διερεύνηση και στη διαμόρφωση κριτικής και
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ερευνητικής στάσης (Ραβάνης 2005: 67). Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη  νοητική αυτονόμηση
των παιδιών με διαδικασίες ενεργητικής μάθησης που δομούν στη σκέψη των παιδιών […], μο-
ντέλα  ερμηνειών και αντιμετώπισης του φυσικού κόσμου συμβατά με αυτά των Φυσικών Επιστη-
μών (Ραβάνης 2005: 67-86).

Αρχικά η νηπιαγωγός ανιχνεύει τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών ώστε να
τις αξιοποιήσει στον διδακτικό σχεδιασμό (αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση). Στη συνέχεια δίνει
την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη νέα γνώση, να διευρύνουν και να μετασχημα-
τίσουν την προϋπάρχουσα γνώση μέσα από πολλαπλές και διαφορετικές εμπειρίες. Ελέγχει με
κατάλληλους χειρισμούς την πορεία κάθε παιδιού, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθώς ανα-
πτύσσει νέες αντιλήψεις, αξίες, δεξιότητες, αναπροσαρμόζει τους διδακτικούς χειρισμούς και σχε-
διάζει κατάλληλες παρεμβάσεις (σταδιακή ή διαμορφωτική αξιολόγηση).  Τέλος ωθεί τα νήπια
στον αναστοχασμό και την αυταξιολόγησή τους καθώς επίσης και την εφαρμογή των νέων γνώσε-
ων σε διαφορετικά πλαίσια (τελική ή συνολική αξιολόγηση), δεξιότητες που συμβάλλουν στην
ανάπτυξη της κριτικής και μεταγνωστικής σκέψης.  

α παιδιά προσχολικής ηλικίας κατά την ενασχόληση τους με τις Φ.Ε.  αναπτύσσουν δεξιότητες
προφορικού και γραπτού λόγου (Γώτη, Ντίνας & Καριώτογλου 2009), κατακτούν μαθηματικές έν-
νοιες, προσεγγίζουν τις  τέχνες (εικαστικά, δραματική τέχνη, μουσική), και καλλιεργούν κινητικές
δεξιότητες (Κωνσταντέλια & Τσαπακίδου, 2009). Η ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων συμβάλ-
λει στην προσωπική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών καθώς εμπλέκονται σε δραστηριότητες
που αφορούν στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία. 

Τα τελευταία χρόνια στην εκπαιδευτική διαδικασία εντάχθηκαν οι Τ.Π.Ε. (ΔΕΠΠΣ 2003 & Ν.Π.Σ.
2011)  ως  εργαλεία  διδασκαλίας  και  μάθησης,  τα  οποία  υποβοηθούν  και  ενθαρρύνουν  την
ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων. Υπάρχει άμεση σύνδεση των γνωστικών πεδίων ΤΠΕ και Φ.Ε κα-
θώς οι ΤΠΕ εμπλουτίζουν και ενισχύουν τόσο τις μαθησιακές εμπειρίες των παιδιών, όσο και τις
εκπαιδευτικές πρακτικές της νηπιαγωγού (Κόμης 2004).

Σκοπός της παρούσας διδακτικής πρότασης με θέμα «Παίζοντας με τις Σκιές», είναι να κατανοή-
σουν τα νήπια το φαινόμενο της σκιάς. Η ερμηνεία του φαινομένου του σχηματισμού της σκιάς
στα πλαίσια του μοντέλου της Γεωμετρικής Οπτικής είναι απλή. Με βάση το μοντέλο αυτό το φως
αποτελεί μία διακριτή αυτόνομη οντότητα η οποία διαδίδεται ευθύγραμμα στον χώρο και αλλη-
λεπιδρά με τα αντικείμενα που συναντά. Όταν αυτά είναι αδιαφανή το φως εμποδίζεται και έτσι
δημιουργούνται οι σκιές (Χαραλαμποπούλου κ.ά. 1997). Ωστόσο το φαινόμενο της δημιουργίας
των σκιών δεν είναι  κατανοητό από τα παιδιά.  Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε μαθητές
μέχρι 14 ετών έδειξαν ότι τα παιδιά δεν κατανοούν τον μηχανισμό σχηματισμού της σκιάς με
όρους παρεμπόδισης του φωτός. Στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν  το φαινόμενο επικε-
ντρώνονται σε ορισμένα χαρακτηριστικά της κατάστασης και οι συλλογισμοί τους αντλούνται από
εγωκεντρικού χαρακτήρα θεωρήσεις  και προοπτικές, από υποθέσεις αντανάκλασης του φωτός
στο εμπόδιο ή από περιορισμένες συσχετίσεις ορισμένων στοιχείων χωρίς να λαμβάνουν υπόψη
τους τα επιμέρους αντιληπτά μέρη μιας πειραματικής διάταξης παραγωγής σκιάς η οποία περι-
λαμβάνει φωτεινή πηγή, αδιαφανές εμπόδιο και σχηματιζόμενη σκιά (Ραβάνης 2003: 284).
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Μεθοδολογία

Το σχέδιο δράσης «Παίζοντας με τις Σκιές» υλοποιήθηκε στο 12ο Νηπιαγωγείο Βέροιας τη σχολική
χρονιά 2011 – 2012 με τη συμμετοχή 24 νηπίων, διήρκησε  δύο μήνες και αναπτύχθηκε διαθεμα-
τικά. Το σχέδιο δράσης ήταν σύστοιχο του ΔΕΠΠΣ (2003) και του Νέου (Πιλοτικού) Προγράμματος
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011). 

Oι γενικοί στόχοι του σχεδίου δράσης ήταν:

• Η κατανόηση της δημιουργίας της σκιάς και της παρεμβολής του αντικειμένου – εμποδίου
μεταξύ φωτεινής πηγής και σκιάς.

• Η κατανόηση δημιουργίας της σκιάς μόνο από αδιαφανή αντικείμενα.

• Η κατανόηση της αλλαγής μεγέθους της σκιάς ανάλογα με την απόσταση του αντικειμένου
από τη φωτεινή πηγή.

• Η συνειδητοποίηση της σχέσης ανάμεσα στη θέση της σκιάς και τη θέση της φωτεινής πη-
γής.

• Η κατανόηση της αριθμητικής αντιστοιχίας μεταξύ σχηματιζόμενων σκιών και φωτεινών
πηγών. 

Ωστόσο τέθηκαν στόχοι και από τα γνωστικά πεδία  της γλώσσας, των μαθηματικών, των τεχνών
και κυρίως των ΤΠΕ. Αναλυτικότερα δόθηκε η ευκαιρία στα νήπια :

• Να ακούσουν και να κατανοήσουν μια διήγηση, να εξηγήσουν και να ερμηνεύσουν διάφο-
ρες καταστάσεις, αιτιολογώντας τις απόψεις τους. Να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να
χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία. Να βελτιώσουν τον προφορικό τους λόγο,
εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους με νέες λέξεις– εκφράσεις (φαινόμενο της σκιάς, φωτει-
νή πηγή κ.α.). Να γράψουν λέξεις – εκφράσεις, οι οποίες   εξυπηρετούν συγκεκριμένους
σκοπούς (Γλώσσα).

• Να προβούν σε απλές συγκρίσεις επιφανειών χρησιμοποιώντας αυθαίρετες ή συμβατικές
μονάδες μέτρησης. Να κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις. Να ενθαρρύνονται στην
διατύπωση αποριών και επίλυση προβλημάτων (Μαθηματικά).

• Να εκτελούν κινητικές δραστηριότητες βαδίσματος – τρεξίματος αναγνωρίζοντας στοιχεία
του χώρου (Φυσική Αγωγή).

• Να έρθουν σε επαφή με έργα μεγάλων ζωγράφων και με διάφορες εικαστικές τεχνικές. Να
σχεδιάσουν και να συνθέσουν μια εικόνα (Εικαστικά).

• Να εκφραστούν με τον αυτοσχεδιασμό και τη μίμηση. Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές του
θεάτρου σκιών (Δραματική Τέχνη).

• Να αυτοσχεδιάσουν μέσα από απλές μουσικές συνθέσεις (Μουσική).

• Να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ  για την παρακολούθηση κουκλοθεάτρου μέσω DVD, αποθή-
κευση και προβολή φωτογραφιών, παιχνίδια στον υπολογιστή). Να αναζητήσουν πληρο-
φορίες. Να πειραματιστούν στη χρήση διάφορων online παιχνιδιών και  λογισμικών όπως
windows movie maker, να εισαχθούν στον ψηφιακό εγγραμματισμό και στη δημιουργία
πολυμέσων (ΤΠΕ).
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Η εφαρμογή του σχεδίου δράσης περιείχε τις εξής φάσεις:

Α΄ Φάση- Διαγνωστική Αξιολόγηση. Στα πλαίσια της διαγνωστικής αξιολόγησης με τη μέθοδο της
ομαδικής συνέντευξης ανιχνεύθηκαν  και αποτυπώθηκαν οι γνώσεις των νηπίων σχετικά με το
φαινόμενο της σκιάς. 

Β’ Φάση- Διδακτική Παρέμβαση:  Κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης αξιοποιήθηκαν
από τη νηπιαγωγό οι αντιλήψεις των παιδιών για το φαινόμενο της σκιάς και οδήγησαν  στον σχε-
διασμό και συνέχεια στην υλοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων. 

Γ΄ Φάση: Τελική Αξιολόγηση όπου τα νήπια μέσα από δημιουργικό τρόπο και ενεργοποιώντας τις
μεταγνωστικές τους ικανότητες αξιοποίησαν τις νέες γνώσεις τους και εμπνεύστηκαν για τη δη-
μιουργία  ενός  πολυτροπικού  προϊόντος  προκειμένου  να  τις  αποτυπώσουν  και  να  τις  παρου-
σιάσουν.

Περιγραφή του Σχεδίου Δράσης «Παίζοντας με τις Σκιές»

Το έναυσμα για την ενασχόληση με το θέμα δόθηκε από τα παιδιά μια ηλιόλουστη μέρα καθώς
πάνω στα τραπεζάκια της τάξης «έπεφτε» η σκιά από τα κάγκελα του παραθύρου, στα σημεία
που δεν υπήρχε κουρτίνα. Κάποιο νήπιο ρώτησε «Κυρία τι φαίνεται πάνω στο τραπέζι;». Η πε-
ριέργεια και το ενδιαφέρον που έδειξαν τα παιδιά για να παρατηρήσουν το φαινόμενο και να
απαντήσουν στην ερώτηση αποτέλεσαν το έναυσμα του σχεδίου δράσης.

Α΄ Φάση : Διαγνωστική Αξιολόγηση

Προκειμένου να ανιχνευθούν οι γνώσεις των νηπίων σχετικά με το φαινόμενο της σκιάς τέθηκαν
προς συζήτηση, στην ολομέλεια της τάξης, τα εξής ερωτήματα: Τι είναι η σκιά και πώς δημιουρ-
γείται; Πότε τη βλέπουμε και πότε όχι; Τι σχήμα, μέγεθος και χρώμα έχει; Είναι σταθερή ή κινεί-
ται, Πώς το εξηγείται; 

Από την ομαδική συνέντευξη των νηπίων προέκυψε ότι  οι αντιλήψεις των παιδιών στο φαινόμε-
νο της σκιάς ήταν συγκεχυμένες. Από τις απαντήσεις τους -ενδεικτικές απαντήσεις στον πίνακα 1-
φαίνεται  ότι τα νήπια στο σύνολό τους γνώριζαν ότι η σκιά σχηματίζεται από τον ήλιο αλλά συ-
νέδεαν τις ιδιότητες της σκιάς ενός αντικειμένου (μέγεθος, χρώμα, αριθμός σκιών, κατεύθυνση)
με το ίδιο το αντικείμενο, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τη φωτεινή πηγή.
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Πίνακας 1: Ερωτήσεις νηπιαγωγού – Απαντήσεις νηπίων

Β’ Φάση : Διδακτική Παρέμβαση

Οι δραστηριότητες που σχεδιάσθηκαν και αναπτύχθηκαν ήταν βιωματικές, ενθάρρυναν τη συμμε-
τοχή όλων των παιδιών, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, τη μεταξύ συνεργασία τους και τον διάλογο
και τη δημιουργικότητά τους μέσα από την επίλυση προβλημάτων σε ατομικό και ομαδικό επίπε-
δο.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατά το Σχέδιο Δράσης ήταν :

Παιχνίδια στην αυλή (εικ. 1) :

• Τα παιδιά κατά ζεύγη προσπαθούν να πηδήξουν ή να πατήσουν την σκιά του αντιπάλου. 

• Κυνηγητό σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της ημέρας και με διαφορετικές καιρικές συν-
θήκες (π.χ. ηλιόλουστη μέρα, συννεφιασμένη μέρα). Οι σκιερές περιοχές της αυλής ήταν η
φωλιά τους. 

• Εντοπισμός των σκιών ορισμένων αντικειμένων (δέντρο, παγκάκι, φανοστάτης, παιδιά που
στέκονται σε συγκεκριμένη θέση) σε διαφορετικές χρονικές στιγμές (πρωί – μεσημέρι) και
οριοθέτηση της φοράς και του ύψους τους με χαρτοταινία . Η παραπάνω διαδικασία οδή-
γησε τα παιδιά σε συγκρίσεις και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με  το μέγεθος και τη
φορά της σκιάς. 
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Εικόνα 1 : Παιχνίδια στην Αυλή

Δραστηριότητες στην τάξη (εικ. 2):

• Τα παιδιά, με κατάλληλες ερωτήσεις ανέλυσαν/διαπραγματεύτηκαν τους πίνακες του Dali
με τις πεταλούδες. (Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έγινε 2 φορές. Μία κατά το αρχικό
στάδιο του σχεδίου δράσης και η 2η στην τελική του φάση. Στόχος της συγκεκριμένης δρα-
στηριότητας ήταν αποτυπωθεί η διαφορά στις αντιλήψεις των νηπίων σχετικά με το φαι-
νόμενο της σκιάς). 

• Ανάγνωση των παραμυθιών («Η σκιά που ξεγέλασε τον ήλιο» Μανδηλαρά –Πασσιά και «Ο
Βασιλιάς που δεν έχει ίσκιο» του R.C Sproul) και επεξεργασία του περιεχομένου τους.

• Ζωγραφική: «Το πορτρέτο της σκιάς του φίλου μου».

• Τα παιδιά, ατομικά ή σε δυάδες πίσω από ένα σεντόνι, έκαναν διάφορες κινήσεις με το
σώμα τους, έδειχναν διάφορα αντικείμενα ή έπαιζαν παντομίμα με τέτοιο τρόπο ώστε οι
σκιές τους να φαίνονται στο σεντόνι. Τα υπόλοιπα παιδιά/θεατές προσπαθούσαν να μα-
ντέψουν ποιοι κρύβονται πίσω από το σεντόνι,  τι  αντικείμενα χρησιμοποιούνται  και τι
υποδύονται κάθε φορά. 

• Παρακολούθηση σε dvd παράσταση καραγκιόζη και δημιουργία  δικής τους παράσταση.

• Ατομική ζωγραφική της σκιάς ενός αντικειμένου σε σχέση με το φως.

• Τα νήπια με την προτροπή της νηπιαγωγού φώτισαν διαφανή και αδιαφανή αντικείμενα
(φύλλο χαρτιού, διαφάνεια, κομμάτι από άσπρο γυαλί, κούπα) με τέτοιο τρόπο ώστε να
πέφτει η σκιά τους στον τοίχο.

• Δύο  ή  τρία  νήπια,  κρατώντας  από  ένα  φακό,  φώτισαν  συγχρόνως  ένα  αντικείμενο  –
εμπόδιο από διαφορετικές πλευρές (αριθμός σκιών ενός αντικειμένου).

• Τα νήπια πειραματίστηκαν στην αλλαγή θέσης της σκιάς ανάλογα με τη φωτεινή πηγή.
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Εικόνα 2 : Δραστηριότητες στην τάξη

Ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον των παιδιών στις δραστηριότητες Φ.Ε με ΤΠΕ, καθώς η χρήση των
Τ.Π.Ε. δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον μάθησης περισσότερο ελκυστικό και ευχάριστο για τα παι-
διά  (Κεκές &  Μυλωνάκου 2001). Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

• Τα παιδιά έγραψαν τη λέξη σκιά και αναζήτησαν στο διαδίκτυο σχετικές εικόνες. Έτσι τα
παιδιά  γνώρισαν νέες μορφές εικαστικής και θεατρικής τέχνης (εικ. 3).

Εικόνα 3 : Τα παιδιά αναζητούν εικόνες στο διαδίκτυο

• Έπαιξαν στο διαδίκτυο τα παιχνίδια «Οι σκιές του τίγρη», «Παιχνίδι σκιών» και «Εμφάνιση
σκιάς».  Στα παραπάνω παιχνίδια τα νήπια κλήθηκαν να αντιστοιχήσουν τη σκιά με  το
ανάλογο αντικείμενο (εικ. 4).
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Εικόνα 4 : Παιχνίδια αντιστοίχησης σκιά - αντικειμένου

• Τα νήπια πειραματίστηκαν με διαφορετικές πηγές φωτός και αντικειμένων σε δύο διαδρα-
στικά παιχνίδια (εικ. 5).

• Επιπλέον, τα νήπια ήρθαν σε επαφή με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή καθώς απαθα-
νατίζανε διάφορες φάσεις του σχεδίου δράσης.

Εικόνα 5 : Διαδραστικά παιχνίδια

Κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων του σχεδίου δράσης η νηπιαγωγός έθετε ερωτήματα
στα νήπια, σχετικά με τον σχηματισμό της σκιάς, το μέγεθος, το σχήμα, κ.λπ., τα οποία καλούνταν
να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιούνταν μεταγνωστικοί μηχα-
νισμοί (αναστοχασμός και αυτοαξιολόγηση) και ταυτοχρόνως η νηπιαγωγός συνέλεγε πληροφορί-
ες για τον σχεδιασμό νέων, κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων (σταδιακή ή διαμορφωτική
αξιολόγηση).

Γ’ Φάση (Τελική Αξιολόγηση)

Τα παιδιά με τη βοήθεια της νηπιαγωγού εισήγαγαν τις φωτογραφίες που λήφθηκαν κατά τη
διάρκεια του σχεδίου δράσης «Παίζοντας με τις Σκιές» στον υπολογιστή και έγινε προβολή με
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«Πρόγραμμα Προβολής Εικόνων και Φαξ των Windows». Μέσα από αυτή τη διαδικασία τα νήπια
είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν και να σχολιάσουν τις δραστηριότητες που υλοποίησαν κατά τη
διάρκεια του σχεδίου δράσης και να αναφερθούν στα συμπεράσματα τα οποία κατέληξαν μετά
από κάθε δραστηριότητα (αναστοχασμός – αυτοαξιολόγηση).

Από την έντονη επιθυμία των παιδιών να «καταγράψουν» όλα όσα έμαθαν για το φαινόμενο της
σκιάς προέκυψε η πρόταση και στη συνέχεια η απόφαση να γίνουν στιχουργοί και να γράψουν
ένα δικό τους ποίημα -τραγούδι με τίτλο «Οι Σκιές» (πίνακας 2). Στη συνέχεια το επένδυσαν μου-
σικά με τα μουσικά όργανα του νηπιαγωγείου, το τραγούδησαν ως κομπανία, το ηχογράφησαν
στον υπολογιστή και τέλος εξέφρασαν την επιθυμία να δημιουργήσουν ένα βίντεο κλιπ.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η νηπιαγωγός τους έδειξε τη δυνατότητα που προσφέρει ο
υπολογιστής  μέσω  του  προγράμματος  windows  movie  maker.  Έτσι  τα  νήπια  χωρίστηκαν  σε
ομάδες. Η 1η ομάδα ανέλαβε την επιλογή και εισαγωγή των φωτογραφιών που θα «ανέβαιναν»
στο βίντεο κλιπ από τον ήδη αποθηκευμένο φάκελο. Η 2η ομάδα την εισαγωγή του ήχου (το ηχο-
γραφημένο τραγούδι που τα ίδια δημιούργησαν). Η 3η και 4η ομάδα την εισαγωγή τίτλου και συ-
ντελεστών (εικ. 6). Να επισημανθεί ότι η νηπιαγωγός βοηθούσε, καθοδηγούσε και ενθάρρυνε τα
παιδιά.

Πίνακας 2 : Ποίημα – Τραγούδι «Οι σκιές»

Η αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με την παρουσίαση του βίντεο κλιπ στα νή-
πια, τις νηπιαγωγούς του ολοήμερου τμήματος και τους γονείς.
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Εικόνα 6 : Δημιουργία Βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Οι Σκιές»

Κατά τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στη φάση της τελικής αξιολόγησης (περιγραφή φω-
τογραφιών – δημιουργία ποιήματος σχετικό με τις σκιές και τις ιδιότητές τους) αναδείχθηκε ότι οι
αρχικοί στόχοι, που είχαν προγραμματισθεί κατά το σχεδιασμό της δράσης, επιτεύχθηκαν. Τα νή-
πια κατανόησαν το φαινόμενο της σκιάς και μέσα από παιγνιώδη άλλα δημιουργικό τρόπο κα-
τάφεραν να αποδώσουν όλα όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια της δράσης.

Συμπεράσματα

Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης «Παίζοντας με τις Σκιές» καταδεικνύει αφενός ότι στο νηπιαγω-
γείο μπορούν να επεξεργαστούν θέματα που έχουν σχέση με έννοιες και φαινόμενα του φυσικού
κόσμου, αφετέρου ότι τα νήπια είναι σε θέση να τα προσεγγίσουν με βάση τις ήδη διαμορφω-
μένες ιδέες που έχουν από τις εμπειρίες τους. Η νηπιαγωγός λαμβάνοντας υπόψη τις  πρωταρχι-
κές/προϋπάρχουσες γνώσεις των νηπίων έχει τη δυνατότητα μέσα από την οργάνωση διδακτικής
παρέμβασης με ποικιλία διαθεματικών δραστηριοτήτων να συμβάλλει στην ολιστική κατάκτηση
της γνώσης των νηπίων. 

Ειδικότερα τα νήπια δουλεύοντας ατομικά αλλά κυρίως σε ομάδες, είχαν την ευκαιρία να προσεγ-
γίσουν το φαινόμενο της σκιάς, να το κατανοήσουν και συνεπώς να τροποποιήσουν τις αρχικές
τους γνώσεις. Συγκεκριμένα, κατανόησαν πως για να σχηματισθεί η σκιά θα πρέπει να υπάρχει
πάντα μια φωτεινή πηγή που θα «χτυπά» πάνω σ’ ένα αδιαφανή αντικείμενο εμπόδιο. Επίσης ότι
το σχήμα της είναι ίδιο με το σχήμα του αντικειμένου που φωτίζεται, το μέγεθος της εξαρτάται
από την απόσταση που έχει το αντικείμενο από την φωτεινή πηγή καθώς και η θέση της από τη
θέση της φωτεινής πηγής. Τέλος ότι ένα αντικείμενο δεν έχει μόνο μία σκιά αλλά τόσες όσες είναι
οι φωτεινές πηγές που το φωτίζουν.    

Η ποικιλία των διαθεματικών δραστηριοτήτων και η προσέγγιση του θέματος από διάφορες οπτι-
κές  συνέβαλαν στο να αποκτήσουν γνώσεις με ενδιαφέροντα και δημιουργικό τρόπο. 

Τέλος η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση ανέδειξε την χρησιμότητα των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική
διαδικασία καθώς μέσω αυτών τα νήπια είχαν την ευκαιρία: α. να εμπλουτίσουν τις βιωματικές
νοητικές παραστάσεις τους (μέσα από το εποπτικό υλικό που βρήκαν), β. να πειραματιστούν και
να οικοδομήσουν επιστημονική γνώση (μέσα από τα παιχνίδια της προσομοίωσης), και γ. να συ-
νεργαστούν για την επίλυση προβλημάτων  και τη δημιουργία ενός πολυτροπικού «προϊόντος».
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Ιστότοποι για εποπτικό υλικό :

http://www.kumiyamashita.com/light-and-shadow 

http://www.youtube.com/watch?v=STK7AZ_Zs_E&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=oWQ3Ep3NdiA&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=DLc6FoSYuMc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=vUmqRA_PdoU&feature=related

http://www.otherside.gr/2012/01/rashad-alakbarov-zwgrafizei-me-fws-k-skies 

Ιστότοποι με Παιχνίδια

http://www.1001paixnidia.gr/paixnidia/Tigger%27s+Shadow+Shapes   

http://www-en.toupty.com/ombres4.html   

http://pbskids.org/sid/shadowshow.html  

http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/lightshadows.html 
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http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=el&langpair=en
%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://www.engineeringinteract.org/resources.htm 
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Νοητικές παραστάσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για τον ηλεκτρισμό, το απλό
ηλεκτρικό κύκλωμα και τις ηλεκτρικές συσκευές

Καδά Βασιλική, Ραβάνης Κωνσταντίνος
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Πανεπιστήμιο Πατρών
basiliki90[at]hotmail.com, ravanis[at]upatras.gr

Η εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη νοητικών παραστάσεων παιδιών προσχολικής ηλικίας για στοι-
χειώδη θέματα ηλεκτρισμού. Τα ερωτήματα στα οποία προσπαθήσαμε να απαντήσουμε μέσω προσωπι-
κών ημι-δομημένων συνεντεύξεων με τα παιδιά είναι: Πως προσεγγίζουν παιδιά προσχολικής ηλικίας τον
ηλεκτρισμό; Πως αντιμετωπίζουν τη δημιουργία και η λειτουργία ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος;
Μπορούν να θέσουν σε λειτουργία μια ασύνδετη λάμπα όταν τους δίνεται μία μπαταρία και σύρματα σύν -
δεσης; Ποιες είναι οι νοητικές τους παραστάσεις για το τι «καταναλώνεται» σε απλά ηλεκτρικά κυκλώματα;
Στην έρευνα πήραν μέρος 29 παιδιά προσχολικής ηλικίας (17 νήπια και 12 προνήπια). Από τα αποτελέσμα-
τα φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών προσχολικής ηλικίας δεν έχει οικοδομήσει βιωματικές
νοητικές παραστάσεις που να αφορούν σε στοιχειώδεις έννοιες του ηλεκτρισμού όπως, για παράδειγμα,
το ηλεκτρικό ρεύμα ή η ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, η πλειονότητα έχει κάποιες διαμορφωμένες παρα-
στάσεις για τα στοιχεία που αποτελούν τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας
τους. Τέλος, η πλειονότητα των παιδιών έχει ορισμένες παραστάσεις σχετικά με το ρόλο της μπαταρίας σε
απλά ηλεκτρικά κυκλώματα.

Εισαγωγή

Σε διαφορετικά πλαίσια των Επιστημών της Εκπαίδευσης σημαντικό ζήτημα έρευνας αποτελεί η
μελέτη των βιωματικών νοητικών παραστάσεων για έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστη-
μών. Η σχετική βιβλιογραφία δείχνει ότι οι νοητικές οντότητες βιωματικού τύπου, είναι μη συνει-
δητές, κυριαρχούνται από επικεντρώσεις σε ορισμένες όψεις, επικεντρώνονται στα αντικείμενα
τις ιδιότητες και τις λειτουργίες τους και ποικίλουν σε διαφορετικές περιστάσεις. Ωστόσο εμφανί-
ζονται ως συνεκτικά σχήματα σκέψης, με μια ορισμένη σταθερή συγκρότηση και ανθεκτικότητα
στη διδασκαλία. Συχνά εμφανίζουν ισχυρές διαφορές από τις εννοιολογικές κατασκευές των Φυ-
σικών Επιστημών, οι οποίες συγκροτούνται σε οντότητες όπως οι έννοιες, τα μοντέλα και οι θεω-
ρίες που διακρίνονται τόσο για αυστηρή εσωτερική συνοχή και δομή τους όσο και για τη γενικευ-
μένη ισχύ και λειτουργικότητά τους στα συστήματα τα οποία προσεγγίζουν (Ραβάνης, 1999, 2003,
Κολιόπουλος, 2004, Ζόγκζα, 2007). Καθώς λοιπόν ενδιαφερόμαστε να τις μετασχηματίσουμε σε
σχήματα σκέψης συμβατά με αυτά τα οποία σχηματοποιούνται στις Φυσικές Επιστήμες, σε μια
πρώτη φάση επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε, να καταγράψουμε και να ταξινομήσουμε τις παρα-
στάσεις αυτές.  Στην περίπτωση της εργασίας μας προσεγγίζουμε έρευνες σχετιζόμενες με την
προσέγγιση μικρών παιδιών σε φαινόμενα του ηλεκτρισμού.

Ο Shipstone (1984) μελετώντας το ζήτημα της προσέγγισης των μικρών παιδιών σε απλά ηλεκτρι-
κά φαινόμενα διαπίστωσε μεγάλη δυσκολία στη διαφοροποίηση βασικών εννοιών. Η έρευνά του,
έδειξε ότι  παιδιά ηλικίας 8 ετών απέτυχαν στις προσπάθειές τους να ανάψουν μια ασύνδετη
λάμπα όταν τους δίνεται μία μπαταρία και σύρματα σύνδεσης. 
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Σε έρευνα της Fleer (1991) μελετώνται οι δυσκολίες που συνδέονται με την προσέγγιση του ηλε-
κτρικού ρεύματος από παιδιά ηλικίας 3-5 ετών. Οι απόψεις των παιδιών θεωρείται ότι σχηματίζο-
νται από δύο παράγοντες: από την καθημερινή γλώσσα που διαφέρει από την επιστημονική και
από την καθημερινή εμπειρία. Εδώ επισημαίνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού ο οποίος πρέπει να
καθορίζει το σημείο εισόδου για το παιδί στην διερευνητική κατανόηση με την εξέταση τεσσάρων
παραγόντων όπως: το πλαίσιο της διδασκαλίας, τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις, την καθημερινή
γλώσσα και τέλος τις απόψεις των παιδιών. Τέλος παρουσιάζεται μια ειδική επιτυχής διδακτική
παρέμβαση για το ηλεκτρικό κύκλωμα και τη ροή της ενέργειας στο εσωτερικό του. 

Η  προσέγγιση της  έννοιας  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  και  της  λειτουργίας  των  ηλεκτρικών συ-
σκευών αποτέλεσε το αντικείμενο έρευνας με παιδιά προσχολικής ηλικίας (Σολομωνίδου & Κακα-
νά, 1998, Solomonidou & Kakana, 2000). Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι ενώ τα
παιδιά αντιμετωπίζουν το ηλεκτρικό ρεύμα ως στατική οντότητα η πλειονότητά τους είναι εξοι -
κειωμένη με τον εντοπισμό των ηλεκτρικών συσκευών. Επίσης πολλά παιδιά φαίνεται να πιστεύ-
ουν ότι οι οικιακές συσκευές συσσωρεύουν "ηλεκτρική ενέργεια" στο εσωτερικό τους, έτσι ώστε
όταν αγοράζουμε μία ηλεκτρική συσκευή, αγοράζουμε ταυτοχρόνως και ηλεκτρικό ρεύμα. Επι-
πλέον, δεν συνδέουν τις μπαταρίες ή παιχνίδια που λειτουργούν με μπαταρίες με την ηλεκτρική
ενέργεια, ίσως, επειδή δεν βλέπουν τα εξωτερικά εξαρτήματα (καλώδια, βύσματα), που υποτίθε-
ται ότι απαιτούνται για τον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια. 

Σε έρευνα με αντικείμενο τη δυνατότητα οικοδόμησης από μαθητές της πρώτης δημοτικού ενός
πρόδρομου ποιοτικού μοντέλου για την έννοια της ενέργειας, χρησιμοποιήθηκαν απλά ηλεκτρικά
κυκλώματα όπως για παράδειγμα μπαταρία και  λάμπα ή μπαταρία και  μικρός κινητήρας (Κο-
λιόπουλος & Αργυροπούλου, 2010, Koliopoulos & Argyropoulou, 2011).  Όπως φάνηκε από τα δε-
δομένα της έρευνας, παιδιά αυτής της ηλικίας είναι ικανά μέσα από τις κατάλληλες διδακτικές
παρεμβάσεις να προσεγγίσουν το θέμα αυτό αποδίδοντας νόημα και εξηγώντας με έναν στοι-
χειώδη αιτιακό συλλογισμό τη λειτουργία απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

Οι Καλογιαννάκης και Λαντζάκη (2012), αφού διαπιστώνουν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
έχουν διαμορφώσει κάποιες αρχικές ιδέες για τον ηλεκτρισμό και την έννοια του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, προσπάθησαν να συγκρίνουν τα αποτελέσματα διδακτικών παρεμβάσεων με και χωρίς
χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Παρ’ ότι δεν διαπίστωσαν δια-
φορές μεταξύ των δύο προσεγγίσεων, υπήρξε μια εμφανής πρόοδος των παιδιών σε ζητήματα
όπως η αναγνώριση των ηλεκτρικών συσκευών και τα αναγκαία στοιχεία για τη δημιουργία απλού
ηλεκτρικού κυκλώματος. 

Τα ευρήματα αυτά μας επέτρεψαν να διατυπώσουμε μια σειρά από ερωτήματα προσανατολι-
σμένα στο πως παιδιά προσχολικής ηλικίας προσεγγίζουν τον ηλεκτρισμό, τη δημιουργία ενός
απλού ηλεκτρικού κυκλώματος και τις ηλεκτρικές συσκευές. Η θεματολογία αυτή, επεκτείνει κατά
κάποιον τρόπο την υπάρχουσα βιβλιογραφία, καθώς συνδέει το ζήτημα των νοητικών παραστάσε-
ων μικρών παιδιών για τον ηλεκτρισμό με μια συστηματική προσέγγιση του απλού ηλεκτρικού κυ-
κλώματος.

Μεθοδολογία της έρευνας

Τα ερωτήματα-στόχοι  που θέσαμε με βάση την ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας είναι τα
ακόλουθα: 
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1. Ποιες είναι οι νοητικές παραστάσεις των παιδιών σχετικά με τον ηλεκτρισμό, με την ευρύ-
τερη δυνατή έννοια, πριν οποιαδήποτε εμπλοκή τους με κάποια εμπειρική-πειραματική
δραστηριότητα; 

2. Ποιες είναι οι ιδέες τους για τη δημιουργία και η λειτουργία ενός απλού ηλεκτρικού κυ-
κλώματος;

3. Μετά την ολοκλήρωση της στοιχειώδους συνδεσμολογίας η οποία δημιουργήθηκε, ποιες
ιδέες εκφράζουν για τη λειτουργία του κυκλώματος αλλά και των ηλεκτρικών συσκευών
γενικότερα;

Η έρευνα είναι ποιοτική και έχει διερευνητικό χαρακτήρα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με
ατομικές ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις συγκροτήθηκαν με βάση τα τρία ερευνητι -
κά ερωτήματα. Αρχικά, θέταμε γενικές ερωτήσεις με σκοπό να ανιχνεύσουμε τις ιδέες τους για το
θέμα μας. Έπειτα τους παρουσιάζαμε τα στοιχεία ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος. Τους ζη-
τούσαμε να μας περιγράψουν τι έβλεπαν, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με αυτά και έπειτα να
συναρμολογήσουν το κύκλωμα χωρίς ή με τη βοήθειά μας. Τέλος, οι συνεντεύξεις έκλειναν με
ερωτήσεις σχετικές με το υλοποιημένο κύκλωμα αλλά και σχετικές με τις ηλεκτρικές συσκευές.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα 2 τμήματα ενός νηπιαγωγείου της Πάτρας. Πήραν μέρος 29 παι-
διά προσχολικής ηλικίας (17 νήπια και 12 προνήπια, 14 αγόρια και 15 κορίτσια). Τα παιδιά που
συμμετείχαν έδωσαν προσωπικές συνεντεύξεις 5΄ έως 10΄ και δεν είχαν υλοποιήσει δραστηριότη-
τες με θέμα τα στοιχειώδη ηλεκτρικά φαινόμενα στα πλαίσια της τάξης. Η διαδικασία διήρκησε 2
μέρες. 

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε συσκευή ηχογράφησης των συνεντεύξεων και πρωτόκολλο μη λε-
κτικών συμπεριφορών. Για τη δημιουργία του απλού κυκλώματος δόθηκαν καλώδια σύνδεσης,
μπαταρία, λαμπάκι και μία βάση συναρμολόγησης όλων των παραπάνω (Σχήμα).

Σχήμα: το απλό ηλεκτρικό κύκλωμα

Αποτελέσματα

Η συνέντευξη που πήραμε από τα παιδιά είναι χωρισμένη σε 3 μέρη τα οποία αντιστοιχούν στα
ερευνητικά ερωτήματα. Οι απαντήσεις των παιδιών κατατάχτηκαν στις ακόλουθες τρεις κατηγορί-
ες για λόγους σχηματοποίησης:
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1. Θετικές χαρακτηρίζονται αυτές στις οποίες τα παιδιά γνωρίζουν την οντότητα στην οποία
αναφερόμαστε και είναι σε θέση να εξηγήσουν ικανοποιητικά την απάντησή τους.

2. Ενδιάμεσες ονομάσαμε απαντήσεις στις οποίες φαίνεται ότι τα παιδιά γνωρίζουν το αντι-
κείμενο συζήτησης αλλά δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν την απάντησή τους με κατάλ-
ληλες αναφορές και συσχετίσεις. 

3. Αρνητικές χαρακτηρίζονται οι απαντήσεις στις οποίες τα παιδιά δηλώνουν άγνοια ή δεν
εκφράζονται καθόλου.

Επίσης όπου δίνεται έμφαση στις διαφορές νηπίων-προνηπίων ή αγοριών-κοριτσιών τα αποτε-
λέσματα αναφέρονται μόνο στις θετικές απαντήσεις. 

1ο Ερώτημα. Ο «ηλεκτρισμός»

Ζητώντας από τα παιδιά να μας μιλήσουν ελεύθερα για την ηλεκτρική ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύ-
μα έχουμε μόνο 28% θετικών απαντήσεων. Το 4% των παιδιών δίνουν ενδιάμεσες απαντήσεις πι-
θανώς γιατί δεν μπορούν να εκφράσουν ότι σκέφτονταν, ενώ το 68%, φάνηκε ότι δεν γνώριζε κα-
θόλου τις έννοιες στις οποίες αναφερθήκαμε. 

Εδώ παρατηρήσαμε μια αναμενόμενη διαφοροποίηση στις απαντήσεις μεταξύ νηπίων και προνη-
πίων. Σε όλα τα θέματα του πρώτου ερωτήματος τα νήπια δίνουν το 76% των θετικών απαντήσε-
ων ενώ τα προνήπια το 24%. 

Ωστόσο, παρατηρήθηκε και μία ακόμη διαφοροποίηση η οποία δεν ήταν αναμενόμενη καθώς εί-
δαμε  ότι,  είχαμε  σημαντικές  διαφορές  στις  απαντήσεις,  μεταξύ  αγοριών  και  κοριτσιών.  Στην
πλειονότητα των ερωτήσεων του πρώτου ερωτήματος, παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό των αγο-
ριών που είχε πρότερες γνώσεις σχετικά με το θέμα μας ήταν 66%, δηλαδή αρκετά μεγαλύτερο
από αυτό των κοριτσιών που ήταν το 34%.

2ο Ερώτημα. Τα στοιχεία του  απλού ηλεκτρικού κυκλώματος

Κατ’ αρχάς παρουσιάσαμε στα παιδιά ένα λαμπάκι, μία μπαταρία και δύο καλώδια σύνδεσης και
τους ζητήσαμε να μας πουν, αν πιστεύουν ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι με αυτά, αν ναι, τι θα
ήταν αυτό και τι περιμένουμε να συμβεί. 

Στις πρώτες απαντήσεις των παιδιών το 65,5% έχει κάποια ιδέα για το ηλεκτρικό κύκλωμα, ενώ το
1/3 δεν γνωρίζει κάτι σχετικά με αυτό ή δεν δίνει ούτε αρνητική ούτε θετική απάντηση. Στη συ-
νέχεια της συζήτησης όμως 75,8% των παιδιών θεωρεί ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι με τα υλικά
του απλού κυκλώματος που βρίσκονται μπροστά τους, αλλά μόνο το 51,8% μας δίνει μια σαφή
απάντηση η οποία προβλέπει τη δυνατότητα σύνδεσης των επιμέρους στοιχείων και ανάμεσα σε
αυτά το 13,7% προβλέπει ότι θα ανάψει η λάμπα. Όταν όμως ρωτήσαμε εμείς αν θα μπορούσαμε
να κάνουμε τη λάμπα να ανάψει, ο αριθμός καταφατικών απαντήσεων έφτασε το 79,3%. Εδώ, θα
μπορούσαμε, ίσως, να επισημάνουμε τους περιορισμούς της γλωσσικής επικοινωνίας με τα μικρά
παιδιά καθώς διαφορετικές σχηματοποιήσεις της ερώτησης εγείρουν άλλου τύπου απαντήσεις.

Και στο δεύτερο ερώτημα σε όλη τη ροή της συζήτησης, υπάρχει διαφορά στις απαντήσεις μεταξύ
νηπίων και προνηπίων. Τα νήπια έχουν μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων και συγκεκρι-
μένα 65,2%, σε αντίθεση με τα προνήπια που έχουν γενικά μικρότερο ποσοστό και συγκεκριμένα
34,8%. Αντιθέτως δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.
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3ο Ερώτημα. Το ηλεκτρικό κύκλωμα και οι συσκευές

Εδώ ζητάμε από τα παιδιά να εκφράσουν τις ιδέες τους για το ηλεκτρικό κύκλωμα που δημιουρ-
γούν μόνα τους ή μαζί μας και στη συνέχεια συζητάμε γενικότερα για τις ηλεκτρικές συσκευές.
Αρχικά,  παρατηρήσαμε ότι ένας μικρός αριθμός παιδιών (27,6%) δημιούργησε τη συνδεσμολογία
χωρίς καμία βοήθεια ενώ το 55,2% των παιδιών συνέδεσε το κύκλωμα με μικρή βοήθεια από
εμάς κυρίως στη σύνδεση των καλωδίων. Τέλος, μόλις 17,2% των παιδιών δεν κατάφεραν να δη-
μιουργήσουν τη συνδεσμολογία και έτσι παρακολούθησαν εμάς.

Στη συνέχεια, ζητώντας να μας πουν «αν» και «τι» δίνει η μπαταρία στη λάμπα, ενώ το 86,2% θε-
ωρεί πως «κάτι» έδωσε η μπαταρία στη λάμπα και αυτή άναψε, ενώ μόνο το 69% μπορεί να
προσδιορίσει με τη χρήση όρων από το πλαίσιο του ηλεκτρισμού «τι έδωσε». 

Τέλος, η πλειονότητα των παιδιών, περίπου το 69%, θεωρεί ότι όλες οι συσκευές λειτουργούν με
τον ίδιο τρόπο ενώ το 31% όχι. Επίσης το 30% των παιδιών που αναφέρονται στο πως λειτουρ-
γούν οι συσκευές δίνει έμφαση στα καλώδια και το 35% στο ρεύμα.  

Και εδώ παρατηρούμε διαφοροποίηση μεταξύ νηπίων και προνηπίων. Τα νήπια έχουν ποσοστό
ορθών απαντήσεων περίπου 60,8%, σε αντίθεση με τα προνήπια που έχουν ποσοστό ορθών απα-
ντήσεων περίπου 39,2%. Ως προς το φύλο δεν παρατηρούνται διαφορές.

Συμπεράσματα και συζήτηση

Το πρώτο ερώτημα αφορούσε στην ανίχνευση των νοητικών παραστάσεων των παιδιών για την
ηλεκτρική ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα και τις ηλεκτρικές συσκευές. Όπως είδαμε μόνο το 28%
των παιδιών είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις μας οι οποίες μας επιτρέπουν να
υποθέσουμε ότι ήδη τα παιδιά χειρίζονται νοητικές παραστάσεις που αφορούν στις έννοιες που
προσεγγίσαμε.

Το δεύτερο ερώτημα σχετιζόταν με την ανίχνευση των ιδεών των παιδιών για τα στοιχεία που συ-
γκροτούν ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα. Διαπιστώσαμε εδώ ότι 2 στα 3 παιδιά έχουν κάποιες δια-
μορφωμένες ιδέες για τη λειτουργία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, αλλά δείχνουν και να
αναγνωρίζουν τα στοιχεία που το αποτελούν. Αν και στη σχετική βιβλιογραφία (Shipstone, 1984)
είδαμε ότι παιδιά ηλικίας 8 ετών απέτυχαν στις προσπάθειές τους να ανάψουν μια ασύνδετη
λάμπα όταν τους δίνεται μία μπαταρία και σύρματα σύνδεσης, στην δική μας έρευνα είδαμε ότι
μόνο το 17,2% των παιδιών δεν ήταν σε θέση να συνδέσει το κύκλωμα. Ωστόσο στην πλειονότητα
των περιπτώσεων ζητήθηκε η βοήθειά μας. 

Στο τρίτο ερώτημα προσεγγίσαμε τις παραστάσεις των παιδιών για το κύκλωμα αφού λειτουργή-
σει και την ενδεχόμενη συσχέτισή του με τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών. Στο ερώτημα
αυτό βλέπουμε ότι 2 στα 3 παιδιά ήταν σε θέση να απαντούν στις ερωτήσεις που θέταμε, αν και
δεν φαίνεται από τις απαντήσεις τους ότι κατάφεραν όλα να κάνουν αναγωγή από τον τρόπο λει-
τουργίας του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος στον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών.
Συγκεκριμένα, στην ερώτηση για το αν έχει κάποια σχέση η μπαταρία του κυκλώματος με το ηλε-
κτρικό ρεύμα μόνο το 1/5 των παιδιών μας απαντάει καταφατικά και είναι σε θέση να το αιτιολο-
γήσει. Όπως είδαμε και στη σχετική βιβλιογραφία τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν συνδέουν
τις μπαταρίες (ή παιχνίδια που λειτουργούν με μπαταρίες) με την ηλεκτρική ενέργεια, ίσως, επει-
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δή δεν βλέπουν τα εξωτερικά εξαρτήματα (καλώδια, βύσματα), που υποτίθεται ότι απαιτούνται
για τον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια. 

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο των ευρημάτων σχετίζεται με το φύλο. Ενώ στην έρευνα των Σολομωνί-
δου και Κακανά (1998) δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών σε
στάσεις και ιδέες, εδώ παρατηρήθηκε μια μικρή, έστω, διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών
στο πρώτο ερώτημα. Αξιοσημείωτο επίσης, θεωρήσαμε το γεγονός ότι 5 αγόρια μας έδιναν συνε-
χώς θετικές απαντήσεις και ήταν σε θέση και να τις αιτιολογήσουν ενώ κάτι παρόμοιο δεν παρα-
τηρήθηκε στα κορίτσια. Ίσως μια ερμηνεία της διαφοράς αυτής θα μπορούσε να προσφέρει η
υπόθεση της οικειοποίησης στερεότυπων κοινωνικού φύλου από τις μικρές ακόμα ηλικίες.

Τέλος, μέσα από την έρευνα είδαμε ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αν και χωρίς καμία προη-
γούμενη διδακτική παρέμβαση σχετική με το θέμα μας είχαν κάποιες πρότερες νοητικές παρα-
στάσεις σχετικές με τα απλά ηλεκτρικά φαινόμενα και τα κυκλώματα. Έτσι μπορούμε να υπο-
θέσουμε ότι τέτοιου είδους διδακτικές παρεμβάσεις στο νηπιαγωγείο επιτρέπουν στα νήπια μια
πρώτη σχηματοποίηση ερωτημάτων για το στοιχειώδη ηλεκτρισμό. 
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Στην παρούσα έρευνα αξιολογούμε μια διδακτική παρέμβαση για την εισαγωγή της έννοιας του ήχου στο
νηπιαγωγείο. Η παρέμβαση βασίζεται στις αρχές των νέων προγραμμάτων σπουδών για την προσχολική
εκπαίδευση, προωθεί την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των νηπίων καθώς και την ανάπτυξη
των διαπροσωπικών σχέσεων που επιτρέπουν την έκφραση συναισθημάτων κυρίως μέσα από την μουσι-
κή. Η έρευνα είναι ποιοτικού χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια. Στο πρώτο υλοποιήθηκε
μέσω συνεντεύξεων με τα νήπια η αρχική διερεύνηση και καταγραφή των αντιλήψεων και των εναλλακτι-
κών ιδεών των παιδιών για τον ήχο. Στο δεύτερο στάδιο, μέσα από τις συστηματικές δραστηριότητες της
παρέμβασης επιδιώχθηκε μια πρώτη γνωριμία με τον ήχο, τις πηγές και τα χαρακτηριστικά του. Στο τρίτο
στάδιο, υλοποιήθηκαν νέες συνεντεύξεις με τα νήπια για να διαπιστωθεί ο βαθμός αλλαγής των ιδεών
τους μετά τη διδακτική παρέμβαση. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η ενασχόληση των παιδιών
με τον ήχο, τα κινητοποίησε και επέτρεψε την επέκταση των κινήτρων που ενεργοποιούν τη συμμετοχή
τους σε συνεργατικές μαθησιακές διαδικασίες.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Φυσικές Επιστήμες, Προσχολική Εκπαίδευση, Ήχος, ΤΠΕ, Εναλλακτικές ιδέες

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το νηπιαγωγείο αποτελεί το πρώτο σχολικό περιβάλλον υποδοχής των μικρών παιδιών και έχει
ιδιαίτερη σημασία αφού τα βοηθάει μεταξύ άλλων να συνειδητοποιήσουν την ιδιαίτερη σημασία
των δικών τους δραστηριοτήτων αλλά και των απλών πειραματικών διαδικασιών (Kalogiannakis &
Zaranis, 2012). Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας τα βοη-
θάει να παρατηρήσουν και να αναπτύξουν την περιέργεια η οποία υποκινεί την εξερεύνηση.

Είναι γεγονός ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να αναπτύξουν επιστημονικές ιδέες και αντιλήψεις,
μέσω της έρευνας σ’ ένα κατάλληλο περιβάλλον με πολλαπλές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και
με τη συνεργατική μάθηση (Solomonidou & Kakana, 2000). Ο ήχος αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδια-
φέρον αλλά και σύνθετο κομμάτι των φυσικών επιστημών για την προσχολική εκπαίδευση που
σχετίζεται με μια από τις σημαντικότερες ανθρώπινες αισθήσεις, την ακοή. Μια κατάλληλη διδα-
κτική παρέμβαση μέσω δραστηριοτήτων μουσικής αγωγής μπορεί να οδηγήσει τα νήπια στην ορ-
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γάνωση και κατάκτηση διαφορετικών τρόπων μάθησης αλλά και την παραγωγή αυθεντικών έρ-
γων (Kalogiannakis, et al., 2012).

Η παρούσα έρευνα αποτελεί την ποιοτική αξιολόγηση μιας διδακτικής παρέμβασης ενός σεναρί-
ου που αφορούσε τη διδασκαλία του ήχου για την προσχολική ηλικία (Kalogiannakis et al, 2012).
Η παρέμβαση υλοποιήθηκε με βάση τις αρχές που διέπουν τη διδακτική μεθοδολογία των φυσι-
κών επιστημών σύμφωνα με το πιλοτικό νέο πρόγραμμα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευ-
ση (Νέα Προγράμματα Σπουδών, 2011). Τα νέα προγράμματα σπουδών για την προσχολική εκ-
παίδευση αξιοποιούν τα ενδιαφέροντα, τις ιδέες και τις εμπειρίες των νηπίων. Ο/η εκπαιδευτικός
αξιοποιεί το ρόλο του/της μέσα από την κατεύθυνση της ψηφιακής επικοινωνίας, τη χρήση της
τέχνης, τη διαμόρφωση συνθηκών προβληματισμού και διερευνητικής μάθησης στο καθημερινό
περιβάλλον των νηπίων (Νέα Προγράμματα Σπουδών, 2011).

Γενικότερα, η ανίχνευση των ιδεών των νηπίων έχει νόημα στην κατεύθυνση της εφαρμογής της
κατάλληλης διδακτικής παρέμβασης με στόχο την αλλαγή των ιδεών τους προς το επιστημονικά
ορθό πρότυπο και την αντιμετώπιση των γνωστικών εμποδίων που έχουν σχέση με τα φυσικά
φαινόμενα και την αντίστοιχη επεξήγησή τους. Στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση τα νήπια
κλήθηκαν μέσα από ηχητικά παιχνίδια να κατανοήσουν την ακοή και τη λειτουργία της, να εκτιμή-
σουν την αξία της, ενώ παράλληλα έγινε συστηματική προσπάθεια να αποκτήσουν κίνητρα για
την ενεργητική συμμετοχή τους σ’ ολόκληρη την εκπαιδευτική διαδικασία.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Σύμφωνα με τους Eshach & Fried (2005) η διδασκαλία των φυσικών επιστημών αποτελεί ένα απο-
τελεσματικό μέσο για την ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης και συμβάλει στη διαμόρφωση
ενός κατάλληλου υπόβαθρου που οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση των δύσκολων επιστημονι-
κών εννοιών και των φυσικών φαινομένων που θα μελετήσει αργότερα το παιδί. Τα περισσότερα
προγράμματα φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση στηρίζονται στον καθοδηγητικό
ρόλο του/της  εκπαιδευτικού μέσα από την  οργάνωση δραστηριοτήτων ανοικτής  διερεύνησης
ώστε τα νήπια να καταστούν ικανά να προσεγγίσουν αρχικά τις πρώτες βασικές επιστημονικές δε-
ξιότητες που θα τους επιτρέψουν σε μεταγενέστερο χρόνο τη δόμηση εννοιών από τις φυσικές
επιστήμες (Ravanis, 2005). Είναι σημαντικό τα νήπια κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων από
το χώρο των φυσικών επιστημών να ενεργούν πάνω στα αντικείμενα, να τα περιεργάζονται, να
πειραματίζονται ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν βασικές έννοιες.

Αρκετοί δημιουργικοί τρόποι μάθησης διευρύνονται και ολοκληρώνονται μέσα από τη χρήση των
ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας), η οποία παρέχει στα νήπια μαθησιακές εμπει-
ρίες σε παιγνιώδη μορφή που έχουν σχέση με τα ενδιαφέροντα και την καθημερινή ζωή τους (Νέα
Προγράμματα Σπουδών, 2011). Η δυνατότητα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην προσχολική αγωγή
αποτελεί βασικό συντελεστή της σημερινής ψηφιακής πραγματικότητας προσφέροντας το απα-
ραίτητο υποστηρικτικό πλαίσιο για να προχωρήσουν σε ανώτερες νοητικές λειτουργίες με τη δια-
μεσολάβηση των ΤΠΕ (Tsitouridou & Vryzas, 2004; Kalogiannakis & Zaranis, 2012).

Στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση για τη διδασκαλία του ήχου τα νήπια βρίσκονταν στο
κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού ήταν ιδιαίτερα σημαντική η ενεργητική συμμετοχή
τους ενώ ο/η εκπαιδευτικός είχε ρόλο καθοδηγητικό και υποστηρικτικό όπου μέσα από τη διερευ-
νητική και ομαδικοσυνεργατική δράση στήριζε τη συμμετοχή των παιδιών.

Σελίδα 128 από 392



Κεφάλαιο 3ο Διδασκαλία ή και Μάθηση εννοιών και φαινομένων Φυσικών Επιστημών - 7ο Πανελλήνιο 
συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με την υπόθεση της έρευνας, τα παιδιά που θα συμμετείχαν στη διδακτική παρέμβαση
θα ήταν σε θέση να αναδιοργανώσουν τις αρχικές βιωματικές τους αντιλήψεις για τον ήχο και να
αποκτήσουν  πιο  ολοκληρωμένη  κατανόηση της  ακοής  και  των  βασικών  χαρακτηριστικών  του
ήχου. Για την ανάπτυξη της διδακτικής παρέμβασης αρχικά πραγματοποιήθηκε διερεύνηση και
καταγραφή των αντιλήψεων και των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών για τις βασικές έννοιες που
σχετίζονται με τον ήχο. 

Χρησιμοποιήθηκαν ως βασικά εργαλεία για τη συλλογή των πληροφοριών η ατομική ημιδομη-
μένη συνέντευξη και η εννοιολογική χαρτογράφηση με χρήση του λογισμικού kidspiration. Ειδι-
κότερα, η ανίχνευση με ατομικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκε μέσω προφορικών ερωτήσεων
που υποβάλλουμε στα παιδιά και αφορά στην αναγνώριση φυσικών και τεχνητών ήχων (ανα-
γνώριση ήχου και ταύτισή του με την ηχογόνο πηγή) και την επιλογή της σωστής εικόνας που ανα-
παριστά την ηχογόνο πηγή (ταύτιση ήχου με την εικόνα του).

Για την ανίχνευση των ιδεών των παιδιών για τους ήχους στο περιβάλλον χρησιμοποιήθηκε η δια-
δικασία της ακρόασης των ήχων στη σχολική αυλή και στο πλησιέστερο πάρκο οι οποίοι στη συ-
νέχεια αποτυπώθηκαν από τα παιδιά με ζωγραφική στο χαρτί. Επίσης, για την ανίχνευση των ιδε-
ών των παιδιών για την ένταση του ήχου χρησιμοποιήθηκαν ακούσματα διαφορετικής έντασης
και καταγράφηκαν με κιναισθητική έκφραση και με γραφική απεικόνιση της έντασης με λεπτές ή
έντονες γραμμές στο χαρτί και στον υπολογιστή με τη χρήση λογισμικού δημιουργικής έκφρασης
(Tux Paint). Για την ανίχνευση των ιδεών των παιδιών για τους ήχους από την καθημερινή ζωή που
είναι ενοχλητικοί στις συχνότητες που λειτουργεί το αυτί (ηχορύπανση) τα παιδιά αναγνώριζαν
λεκτικά τους ήχους, τους κατέγραφαν ζωγραφίζοντας τους και διαπίστωναν αν ήταν ευχάριστος ή
δυσάρεστος ο ήχος που άκουγαν. 

Επίσης, προτάθηκαν και υλοποιήθηκαν ποικίλες δραστηριότητες που αφορούσαν τη γνωριμία με
τον ήχο και τις πηγές του, τρόπους παραγωγής ήχων, παραγωγή ηχοιστοριών, οι οποίες βοηθούν
στην εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά του ήχου, την κατανόηση της σημασίας της ακοής
για την επικοινωνία την έκφραση και τη μουσική καλλιέργεια. Παράλληλα, με τις προαναφερόμε-
νες  δραστηριότητες  επιλέχθηκαν  κατάλληλα  εργαλεία  από  τις  ΤΠΕ  για  τον  εμπλουτισμό  των
εμπειριών και της εποπτείας των νηπίων με την έμμεση παρατήρηση ηχογόνων πηγών μέσα από
το διαδίκτυο, τη διαδραστική αλληλεπίδραση για τη παραγωγή ήχων και ηχοιστοριών μέσα από
ανάλογες ιστοσελίδες και τέλος την εικαστική έκφραση μέσω των λογισμικών δημιουργικής έκ-
φρασης. Η διδακτική παρέμβαση αξιολογήθηκε ώστε να καταγραφούν οι μετασχηματισμοί στις
προϋπάρχουσες ιδέες των νηπίων καθώς και η αντιμετώπιση των γνωστικών εμποδίων με στόχο
την οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης.

Το δείγμα της έρευνας

Στην πλαίσια της παρούσας έρευνας συμμετείχαν 17 παιδιά ενός μεικτού τμήματος (νήπια και
προνήπια)  ενός  ολοήμερου  νηπιαγωγείου  του  νομού  Κορινθίας.  Το  δείγμα  περιελάμβανε  13
αγόρια και 4 κορίτσια ηλικίας 4 έως 6 ετών.
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Η διδακτική παρέμβαση

Η διδακτική παρέμβαση αναπτύχθηκε σε 2 ημέρες με δραστηριότητες ανακάλυψης και αναγνώρι-
σης των ήχων με χρήση και του διαδικτύου καθώς και συσχετισμού του ήχου με το αντίστοιχο αν-
θρώπινο όργανο το αυτί. Αναλυτικότερα, επιδιώχθηκε η γνωριμία με:

(α) τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του ήχου (ηχόχρωμα, ένταση, ύψος και διάρκεια),

(β) τις διάφορες κατηγορίες ήχων (φυσικοί, ανθρώπινοι, μηχανικοί) και την κιναισθητική έκφρασή
τους όπως εντοπισμός ήχων γραφική απόδοση ή κίνηση με το σώμα ανάλογα τον ήχο ή παραγω-
γή ήχων με το σώμα εν είδη ορχήστρας,

(γ) την ηχορύπανση με αναφορά σε ευχάριστους ή δυσάρεστους ήχους, ανεκτούς ή μη ανεκτούς
στο ανθρώπινο αυτί ήχους καθώς και την αποφυγή πρόκλησης ηχορύπανσης στο περιβάλλον μας.

Επίσης, μέσα από συστηματικές δραστηριότητες της παρέμβασης υλοποιήθηκε γνωριμία με τα
μουσικά όργανα, την ενεργητική ακρόασή τους και την κατασκευή τους, το τραγούδι, την ορχή-
στρα καθώς και διερεύνηση στο οικείο περιβάλλον των παιδιών συνηθισμένων ηχογόνων πηγών
και καταγραφή τους σε μια λίστα. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στο διαδίκτυο ελ-
ληνικών (Ηχώ) και άλλων μύθων για τον ήχο, δραματοποίησή τους καθώς και εικαστική απόδοσή
τους (Kalogiannakis, et al., 2012).

Η ευαισθητοποίηση των νηπίων απέναντι σε ανθρώπους με προβλήματα ακοής υλοποιήθηκε με
την παρακολούθηση αποσπασμάτων της ταινίας “Hamsarayan” του Ιρανού σκηνοθέτη Kiarostami
και στη βάση αυτής εξοικείωσή τους με παιγνιώδη τρόπο με άλλες μορφές μη λεκτικής επικοινω-
νίας. Ο κινηματογράφος ως φορέας μηνυμάτων μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο παιδαγωγικό ερ-
γαλείο, συμπληρωματικό για τη διευκόλυνση των παιδιών στον εντοπισμό και την αλλαγή των
υπαρχουσών στάσεων και αντιλήψεων και είναι ιδιαίτερα σημαντική η αξιοποίησή του για εκπαι-
δευτικούς σκοπούς (Οικονόμου & Χρηστίδου, 2011).

Η αξιολόγηση της παρέμβασης ολοκληρώθηκε με χρήση των ΤΠΕ μέσα από το αλληλεπιδραστικό
τρόπο διεπαφής των ιστοσελίδων:  http://karecha.yolasite.com (στη σελίδα αυτή είναι ανεπτυγ-
μένη  αναλυτικά  ολόκληρη  η  διδακτική  παρέμβαση),  http://www.poissonrouge.com και
http://www.youtube.com και τη χρήση επιλεγμένων λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης
kidspiration και δημιουργικής έκφρασης Tux Paint καθώς και με τις δραματοποιήσεις αλλά και με
την παραγωγή διαφόρων ηχοϊστοριών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προχωρώντας σε μια ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των παιδιών στη συνέντευξη πριν και
μετά τη διδακτική παρέμβαση και παράλληλα αξιοποιώντας τις παραγωγές τους διαπιστώθηκαν
τα παρακάτω χαρακτηριστικά ανά άξονα αξιολόγησης που σχετίζεται με τις βασικές έννοιες του
ήχου. Για το ηχόχρωμα (ποιότητα, χροιά) οι απαντήσεις των νηπίων έδειξαν ότι τα περισσότερα
παιδιά αναγνωρίζουν κατά προσέγγιση τους ήχους που άκουσαν με μια μικρή απόκλιση και με
μεγαλύτερη δυσκολία διάκρισης στους μηχανικούς ήχους και στους ήχους που παράγουν τα μου-
σικά όργανα τα οποία συγχέονταν μεταξύ τους.
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Για την αναγνώριση των ήχων που άκουσαν και τη γραφική τους απεικόνιση με δικά τους σχέδια
δυσκολεύτηκαν να την αποδώσουν σωστά ενώ στη δραστηριότητα ανίχνευσης κατά την οποία
ταύτιζαν ήχο με την αντίστοιχη εικόνα δεν σημειώθηκαν λανθασμένες απαντήσεις. Οι απαντήσεις
των παιδιών μετά τη διδακτική παρέμβαση διαφοροποιήθηκαν ως προς την κατεύθυνση της ταύ-
τισης ήχου και πηγής με αποδεκτές στην πλειονότητά τους απαντήσεις. Επίσης, για την ένταση
του ήχου οι αρχικές απαντήσεις των νηπίων και στη συνέχεια οι παραγωγές τους έδειξαν ότι ανα-
γνωρίζουν προφορικά την αυξομείωση της έντασης και διατυπώθηκαν εκφραστικά με ζωγραφική,
κιναισθητικά και με την επινόηση συμβόλων για την αποτύπωση της αυξομείωσης.

Αναλυτικότερα, η γραφική αποτύπωση της έντασης παρουσιάζονται στον πίνακα 1 που ακολου-
θεί.

Πίνακας 1. Κατηγοριοποίηση γραφικής αποτύπωσης της έντασης ήχου πριν τη διδακτική παρέμβαση

Αναπαραστάσεις των νηπίων Ποσοστό (%)

Δεν ζωγράφισε -

Γραμμές μικρές-μεγάλες 50

Ανθρωπόμορφη αποτύπωση
έντασης 40

Παρανόηση/ μυθιστορία 5

Εναλλακτικά σχέδια 5

Ενδεικτικά παραδείγματα από τα σχέδια των παιδιών κατά τη φάση της ανίχνευσης των ιδεών
τους για την ένταση του ήχου παρουσιάζονται στην εικόνα 1.

Εικόνα 1. Σχέδια των παιδιών για την ανίχνευση των ιδεών τους για την ένταση του ήχου πριν τη διδακτική
παρέμβαση

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα 1 η πλειοψηφία των νηπίων επέλεξε να αποτυπώσει
την ένταση των ήχων που άκουσε με μικρές ή μεγάλες γραμμές αντίστοιχες με τον αδύνατο και το
δυνατό ήχο. Ένα μεγάλο ποσοστό νηπίων αποτύπωσε ανθρώπινες μορφές που τις συσχέτισαν με
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διαφορετικά ύψη για να δηλώσουν την ένταση, μικρός αριθμός επέλεξε εναλλακτικά σχέδια απο-
τύπωσης και ελάχιστα παιδιά παρανόησαν και απέδωσαν ως μυθιστορία που δεν σχετιζόταν μ’
αυτό που τους είχε ζητηθεί. Ωστόσο, μετά τη διδακτική παρέμβαση όταν πια είχε εμπεδωθεί η
ακουστική διάκριση οι αποτυπώσεις της γραμμής της έντασης του ήχου άγγιξαν σχεδόν στο σύνο-
λό τους την επιστημονικά ορθή απάντηση σ’ ένα έντυπο καταγραφής ήχων με τρεις στήλες:

(α) γράφω ποιον ήχο άκουσα, 

(β) αναπαριστώ με μια γραμμή την ένταση του ήχου και 

(γ) ζωγραφίζω τον ήχο ή βρίσκω την εικόνα του από φάκελο με εικόνες στον υπολογιστή.

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα από την αξιολόγηση μετά τη διδακτική
παρέμβαση:

Εικόνα 2. Παρουσίαση των ιδεών των παιδιών με τα αντίστοιχα σχέδιά τους μετά τη διδακτική παρέμβαση

Για τις ιδέες των παιδιών για την ηχορύπανση θα πρέπει να σημειωθεί ότι διαφέρουν σημαντικά
οι αρχικές πριν τη διδακτική παρέμβαση με τις ιδέες μετά την παρέμβαση. Αναλυτικότερα, μετά
την παρέμβαση είχε συνδεθεί η ένταση του ήχου με τα όρια που είναι ενοχλητική στο ανθρώπινο
αυτί, αφού είχαν ήδη εντοπισθεί από έρευνα πεδίου στο οικείο περιβάλλον τους και στο σχολείο
οι διάφορες πηγές που δεν γνώριζαν ότι αποτελούν συχνά πηγές ενόχλησης και θορύβου. Η συ-
γκεκριμένη  γνώση ευαισθητοποιεί  σημαντικά  τα  παιδιά  απέναντι  στην  ηχορύπανση και  στην
ανάγκη σεβασμού των κανόνων κοινής ησυχίας αλλά και στην αποφυγή του θορύβου στο οικογε-
νειακό αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Μετά τη διδακτική παρέμβαση οι απαντήσεις των νηπίων έδειξαν στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία ότι έγινε κατανοητή η έννοια του ήχου, οι ιδιότητες και οι κατηγορίες του (φυσικοί, ανθρώπι-
νοι, μηχανικοί). Παράλληλα, η μαθησιακή διαδικασία λειτούργησε στην κατεύθυνση της αποσα-
φήνισης πολλών εναλλακτικών ιδεών που έχουν για τον ήχο τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.
Ακόμα,  ενισχύθηκε η ευαισθητοποίηση των νηπίων σ’  ότι  αφορά την ακοή ως σημαντική αν-
θρώπινη αίσθηση, την κωφότητα και την αποφυγή της ηχορύπανσης στο στενό και ευρύτερο πε-
ριβάλλον με δημιουργικό και συμβατό για την ηλικία τους τρόπο. 

Οι παραγωγές τους, όπως δημιουργία ηχοϊστοριών, μουσικά όργανα, δραματοποίηση, κιναισθητι-
κή έκφραση, ζωγραφική σε χαρτί και στον υπολογιστή αποτέλεσαν στοιχεία τα οποία αξιολογήθη-
καν θετικά στην κατεύθυνση που αποτελούν απτά παραδείγματα δημιουργικής έκφρασης και
αξιολογικά στοιχεία για την αποτίμηση της διδακτικής παρέμβασης εμπλουτίζοντας παράλληλα
το portfolio των νηπίων.
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Εντοπισμός και χειρισμός των πρώιμων εναλλακτικών ιδεών στις Φυσικές
Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο

Καμπούρη Μαρία
Πανεπιστήμιο Κύπρου, m.kambouri[at]hotmail.com

Οι απόψεις τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των ερευνητών συγκλίνουν όσον αφορά τις διάφορες επιστη-
μονικές ιδέες των παιδιών οι οποίες αποτυπώνονται στο μυαλό τους ως αποτέλεσμα των ποικίλων καθη-
μερινών τους δραστηριοτήτων. Συμφωνούν, επίσης, πως οι ιδέες αυτές αρχίζουν να εντοπίζονται ακόμη
και πριν την ένταξη των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση ενώ με την ένταξη τους η γνώση αυτή απο -
τελεί  μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξακριβώσει κατά
πόσο και με ποιο τρόπο οι νηπιαγωγοί στην Κύπρο χειρίζονται αυτές τις ιδέες των παιδιών, οι οποίες εδώ
ορίζονται ως πρώιμες εναλλακτικές ιδέες. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των νηπια-
γωγών φαίνεται να αγνοεί τις πρώιμες εναλλακτικές ιδέες των παιδιών, οι οποίες εκφράζονται συχνά κατά
τη διάρκεια μαθημάτων Φυσικών Επιστημών (Φ. Ε.). Μικρό φαίνεται να είναι και το ποσοστό των νηπια-
γωγών, που αφιερώνουν κάποιο χρόνο στη διαχείριση τέτοιων ιδεών.  Ως απόρροια, αναδύεται άμεση
ανάγκη για περεταίρω επιμόρφωση αλλά και καλύτερη προετοιμασία των νηπιαγωγών αναφορικά με τους
τρόπους εντοπισμού και χειρισμού πρώιμων εναλλακτικών ιδεών των παιδιών. 

Εισαγωγή

Η εκπαιδευτική και η επιστημονική κοινότητα αποδέχονται πλέον σε γενικές γραμμές ότι τα παι-
διά εισέρχονται στις τάξεις των νηπιαγωγείων έχοντας ήδη διαμορφωμένες δικές τους ιδέες για
τον κόσμο γύρω τους και τον τρόπο λειτουργίας του (Henriques 2002). Έρευνες υποστηρίζουν πως
οι ιδέες αυτές συχνά επιδρούν καταλυτικά στην οικοδόμηση επιστημονικών εννοιών από μέρους
των παιδιών καθώς προκαλούν σύγκρουση ανάμεσα στην πραγματικότητα  των παιδιών και στο τι
είναι  αποδεκτό  από  την  επιστημονική  κοινότητα  γενικότερα  (Black  &  Lucas  1993,  Valanides
2000β). Συνεπώς, η άμεση διερεύνηση των πρώιμων εναλλακτικών ιδεών των παιδιών δύναται να
οδηγήσει σε ορθότερη αντιμετώπισή τους (Ravanis & Bagakis 1998).

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Οι ιδέες των παιδιών είναι αποτέλεσμα προηγούμενων εμπειριών που εντοπίζονται από τη βρε-
φική ηλικία και εναρμονίζονται βαθμηδόν στη μάθηση τους (Bradley 1996). Η Jill de Kock (2005)
συμφωνεί πως οι ιδέες αυτές συνδέονται άμεσα με τις προσωπικές τους εμπειρίες. Ως αποτέλε-
σμα, οι διάφορες καθημερινές δραστηριότητες  των παιδιών οδηγούν στη διάπλαση κάποιων αρ-
χικών ιδεών σε σχέση με τον φυσικό κόσμο, ακόμη και πριν εισέλθουν στην προσχολική εκπαίδευ-
ση (Bradley 1996).  

Διάφοροι ερευνητές αναφέρονται με διαφορετική ορολογία στις συγκεκριμένες ιδέες των παι-
διών. Στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν όροι όπως «παρανοήσεις»,  «προκαταλήψεις» και «εναλ-
λακτικά πλαίσια» (Hamza & Wickman 2007, Helm 1980, Driver 1981). Για τη συγκεκριμένη εργα-
σία επιλέγηκε ο όρος «πρώιμες εναλλακτικές ιδέες»  προκειμένου να γίνεται αναφορά στις μερι-
κώς σχηματισμένες ή επιστημονικά ανακριβείς ιδέες που σχηματίζουν τα παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας, τα οποία παρουσιάζουν περιορισμένες εμπειρίες από επίσημη διδασκαλία Φ. Ε. 
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Σύμφωνα με τους Driver (1981) και Clement, Brown και Zietsman (1989), oι πρώιμες εναλλακτικές
ιδέες των παιδιών δύσκολα υφίστανται διαφοροποίησης και ως εκ τούτου δρουν ως τροχοπέδη
στην  οικοδόμηση  ορθών  επιστημονικών  εννοιών.  Έρευνες  φανερώνουν  πως  η  επίγνωση  των
πρώιμων εναλλακτικών ιδεών από μέρους των νηπιαγωγών ενδέχεται να οδηγήσει σε ορθότερη
διδασκαλία των Φ. Ε. (Schmidt 1995, Kambouri, Briggs & Cassidy 2011). Εντούτοις, οι νηπιαγωγοί
σπάνια αφιερώνουν χρόνο για εντοπισμό τέτοιων ιδεών θεωρώντας πως όλα τα παιδιά βρίσκο-
νται στο ίδιο γνωσιολογικό επίπεδο (Chen, Kirkby & Morin 2006). 

Παράλληλα, οι νηπιαγωγοί ανησυχούν πως οι γνώσεις τους είναι ελλιπείς και έτσι δυσκολεύονται
να απαντούν σε ερωτήσεις των παιδιών (Kambouri 2012). Ωστόσο, σκοπός των Φ. Ε. δεν είναι η
παροχή έτοιμων πληροφοριών, αλλά η απόκτηση εμπειριών και δεξιοτήτων καθώς και η οικο-
δόμηση εννοιών μέσα από μία διαδικασία αλλαγής και εξέλιξης της σκέψη ενός παιδιού (Νικο-
λάου και Κυριακίδου 2004, Devereux 2007,  Asoko 2002). Η διαδικασία αυτή δύναται να ενισχυθεί
με τον σχεδιασμό διδασκαλιών ο οποίος εστιάζεται στον εντοπισμό και την αλλαγή των πρώιμων
εναλλακτικών ιδεών των παιδιών. Οι ιδέες αυτές μπορούν να αναδυθούν μέσα από την αλληλεπί-
δραση των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς με τη χρήση διαφόρων μεθόδων (π.χ. ιδεοθύελλα)
(Valanides 2000α). Τέλος, οι ίδιοι οι νηπιαγωγοί επιβάλλεται να ξεκαθαρίσουν τις ιδέες τους, έτσι
ώστε να νιώθουν αυτοπεποίθηση με τις γνώσεις και τη διδασκαλία τους (Kambouri et al 2011,
Valanides 2000α). 

Συνεπώς, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξακριβώσει κατά πόσο και με ποιο τρόπο οι
νηπιαγωγοί στην Κύπρο εντοπίζουν και χειρίζονται τις πρώιμες εναλλακτικές ιδέες των παιδιών
κατά τον σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση μαθημάτων Φ. Ε.  

Μέθοδος και Σχεδιασμός της Έρευνας

Για ερευνητικούς σκοπούς, ακολουθήθηκε ένας συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων
συλλογής δεδομένων. Η συλλογή δεδομένων περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την κατάρτιση
των νηπιαγωγών, τη στάση τους απέναντι στις Φ. Ε. αλλά και τις ικανότητες τους για σχεδιασμό
και υλοποίηση μαθημάτων Φ. Ε. Ως εκ τούτου, μελετήθηκαν συγκεκριμένες περιπτώσεις νηπιαγω-
γών σε πραγματικές καταστάσεις, γεγονός που συνέτεινε σε μια πιο σαφή κατανόηση του τρόπου,
με τον οποίο οι νηπιαγωγοί εντοπίζουν και χειρίζονται τις πρώιμες εναλλακτικές ιδέες των παι-
διών. 

Ο πληθυσμός, ο οποίος μελετήθηκε, αποτελείται από όλους τους εν ενεργεία νηπιαγωγούς που
εργάζονται με παιδιά προδημοτικής εκπαίδευσης (4,5-5,5 χρονών) σε δημόσια και ιδιωτικά νη-
πιαγωγεία της ελεύθερης Κύπρου.

Ο σχεδιασμός της έρευνας περιελάμβανε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση προσδιορίστηκαν τα χα-
ρακτηριστικά του πληθυσμού ενώ παράλληλα έγινε μία γενική καταγραφή των αντιλήψεων των
νηπιαγωγών σχετικά με το ζητούμενο. Επιλέχθηκαν τυχαία 135 δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγω-
γεία, στα οποία στάλθηκε το ερωτηματολόγιο. Σε αυτό ανταποκρίθηκαν 105 νηπιαγωγοί (ποσο-
στό ανταπόκρισης  77,78%).  Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις,  που αφορούσαν τα
χρόνια εμπειρίας και την κατάρτιση των νηπιαγωγών, όπως και δηλώσεις για τις οποίες οι νηπια-
γωγοί κλήθηκαν να σημειώσουν τον βαθμό στον οποίο συμφωνούσαν. Ενδεικτικά, παρουσιάζο-
νται ορισμένες δηλώσεις πιο κάτω:
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Πίνακας 1: Ενδεικτικές Δηλώσεις Ερωτηματολογίου (1=Καθόλου/ 7=Πάρα Πολύ)

Νιώθω αυτοπεποίθηση όταν διδάσκω  Φ. Ε. 1 2 3 4 5 6 7

Οι σπουδές μου με προετοίμασαν επαρκώς για τη διδασκαλία  Φ. Ε. 1 2 3 4 5 6 7

Μπορώ να προετοιμάσω κατάλληλα ένα μάθημα  Φ. Ε. 1 2 3 4 5 6 7

Μου αρέσει να διδάσκω  Φ. Ε. 1 2 3 4 5 6 7

Μπορώ να χειριστώ ερωτήσεις των παιδιών σε ένα μάθημα  Φ. Ε. 1 2 3 4 5 6 7

Γνωρίζω τις πρώιμες εναλλακτικές ιδέες που τυχόν να έχουν τα παιδιά
σε θέματα Φ. Ε. 

1 2 3 4 5 6 7

Μπορώ να χειριστώ  πρώιμες εναλλακτικές ιδέες όταν παρουσιαστούν
σε μάθημα Φ. Ε.  

1 2 3 4 5 6 7

Η δεύτερη φάση της έρευνας επικεντρώθηκε στη μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων νηπιαγω-
γών και στον τρόπο με τον οποίο εντοπίζουν και χειρίζονται τις εναλλακτικές ιδέες των παιδιών.
Αυτό επιτεύχθηκε με τη διεξαγωγή δώδεκα συνεντεύξεων και έξι παρακολουθήσεων μετά από τυ-
χαία επιλογή. Οι συνεντεύξεις έδωσαν την δυνατότητα στους νηπιαγωγούς να μοιραστούν εμπει-
ρίες αλλά και να εκφράσουν απόψεις αναφορικά με τις πρώιμες εναλλακτικές ιδέες των παιδιών
και τη διδασκαλία των Φ. Ε. Οι παρακολουθήσεις των διδασκαλιών συμπλήρωσαν την εικόνα επι-
τρέποντας τη συλλογή δεδομένων από αυθεντικές διδασκαλίες. Οι συνεντεύξεις, όπως και οι πα-
ρακολουθήσεις των μαθημάτων, επικεντρώνονταν στα πιο κάτω κύρια σημεία:

• Γνώσεις/ Απόψεις νηπιαγωγών σχετικά με τις πρώιμες εναλλακτικές ιδέες των παιδιών

• Προετοιμασία μαθήματος – Αναγνώριση σημαντικότητας πρώιμων εναλλακτικών ιδεών 

• Δομή μαθήματος –Μέθοδοι 1) για εντοπισμό και 2) για χειρισμό πρώιμων εναλλακτικών
πρώιμων 

• Υλοποίηση μαθήματος – Μέθοδοι - Βαθμός συμμετοχής παιδιών

• Οργάνωση τάξης – Χρήση Υλικών και Χώρου (εσωτερικού και εξωτερικού)

Τέλος, τα μαθήματα σχεδιάστηκαν από τους νηπιαγωγούς ενώ τους ζητήθηκε ακολούθως αυτά να
δοθούν στον ερευνητή. Οι διδασκαλίες διήρκεσαν περίπου πενήντα λεπτά, κάτι το οποίο επέτρε-
ψε τη δημιουργία πιο πολυσχιδούς προσέγγισης του ζητουμένου.

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης, τα αποτελέσματα των δύο φάσεων θα παρουσιαστούν ταυ-
τοχρόνως. Λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία, οι παρακάτω παράμετροι αποτελούν τους βασι-
κούς λόγους για τους οποίους οι  νηπιαγωγοί συχνά δεν εντοπίζουν τις  πρώιμες εναλλακτικές
ιδέες των παιδιών. Συνεπώς ,η μελέτη των δεδομένων έγινε με βάση αυτές τις παραμέτρους. Συ-
γκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί πιθανώς να:

1. πιστεύουν πως δεν είναι σημαντικό να καταναλώνουν χρόνο για τις πρώιμες εναλλακτικές
ιδέες των παιδιών 
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2. δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να εντοπίζουν και να χειρίζονται τέτοιες ιδέες των
παιδιών

3. αγνοούν την ύπαρξη τέτοιων ιδεών (Chen et al 2006, Johnston & Gray 1999, Henriques
2002, Valanides 2000α & 2000β).

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πως οι Κύπριοι νηπιαγωγοί, ανεξάρτητα με την κατάρτισή τους, εί-
ναι σε θέση να αναφερθούν στις πρώιμες εναλλακτικές ιδέες των παιδιών. Παραταύτα, αντιμετω-
πίζουν κάποια δυσχέρεια στην αναγνώριση της σημαντικότητας τέτοιων ιδεών και την επίδραση
που μπορούν να επιφέρουν στην μάθηση και επομένως καταλήγουν να μην ενσωματώνουν στα
μαθήματα τους δραστηριότητες που να εστιάζονται στον εντοπισμό και χειρισμό τέτοιων ιδεών. Η
πλειοψηφία των νηπιαγωγών υποστηρίζει πως οι πρώιμες εναλλακτικές ιδέες των παιδιών δεν
μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη μάθηση των παιδιών. Συνεπώς, δεν το θεωρούν σημαντικό
να ακολουθούν κάποια τακτική προς εντοπισμό και χειρισμό τέτοιων ιδεών αναφέροντας πως
κάτι τέτοιο θα ήταν χάσιμο πολύτιμου χρόνου. Παράλληλα, φαίνεται πως οι νηπιαγωγοί στηρί-
ζουν το μάθημά τους σε ένα γνωσιολογικό υπόβαθρο, το οποίο θεωρούν κοινό για όλα τα παιδιά,
κάτι το οποίο υποστηρίζεται και από την ξένη βιβλιογραφία (Chen et al 2006). 

Παρατηρήθηκε επίσης πως οι νηπιαγωγοί δυσκολεύονται να αναφέρουν μεθόδους, με τις οποίες
θα μπορούσαν να χειριστούν τέτοιες ιδέες των παιδιών. Τέτοιες μέθοδοι μπορεί να είναι ο πειρα-
ματισμός, η διερεύνηση, η παρατήρηση, η μοντελοποίηση, η χρήση τεχνικών δράματος και οι
εξωτερικές  επισκέψεις  (Valanides  2000α,  Johnston  2005,  Νικολάου  και  Κυριακίδου  2004  &
Kambouri 2012). Αυτές, σε συνδυασμό με τις πρώιμες εναλλακτικές ιδέες που εντοπίστηκαν αρχι-
κά μπορούν να συντελέσουν στη διαδικασία αλλαγής της σκέψης των παιδιών.  

Κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών Φ.  Ε.  που παρατηρήθηκαν εκφραστήκαν αρκετές πρώιμες
εναλλακτικές ιδέες από τα παιδιά και οι νηπιαγωγοί, αν και τις αναγνώρισαν1, προτίμησαν να τις
αγνοήσουν, κάτι το οποίο αναφέρουν και οι Schmidt (1997) και Hoover (1996). Όπως επισημαί-
νουν οι συμμετέχοντες, υπάρχει έλλειψη χρόνου για κατάλληλη οργάνωση των μαθημάτων αλλά
και για επιμόρφωση,  ενώ σημειώνουν πως δεν έλαβαν την κατάλληλη προετοιμασία κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε μία συμμετέχουσα «Συχνά αγνοούμε
τις πρώιμες εναλλακτικές ιδέες που εκφράζονται στο μάθημα, επειδή δεν έχουμε αρκετό χρόνο
και προτιμούμε να ακολουθούμε την πορεία που έχουμε προετοιμάσει». 

Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο δύο νηπιαγωγοί αφιέρωσαν χρόνο για να χειριστούν τις πρώιμες
εναλλακτικές ιδέες με τρόπο που να μπορεί να εξελιχθεί η σκέψη των παιδιών. Μία εκ των δύο,
υπογράμμισε πως «Όταν οι νηπιαγωγοί αγνοούν τις πρώιμες εναλλακτικές ιδέες που εκφράζονται
κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος τότε δεν μπορούν να παρέχουν εμπειρίες που θα αποδείξουν
στα παιδιά ότι η ιδέα στο μυαλό τους είναι λάθος». Αυτά τα δύο άτομα παρατηρήθηκε πως δια-
τηρούν μία θετική στάση προς τις Φ. Ε.  γενικότερα. Αυτό ισχύει σε μικρότερο βαθμό για τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες, οι οποίοι δηλώνουν πως θα απέφευγαν να διδάξουν το συγκεκριμένο
μάθημα αν είχαν την δυνατότητα επιλογής. 

Εντοπίσθηκε  επίσης  μία  αρνητική  συσχέτιση  ανάμεσα στις  γνώσεις  των  νηπιαγωγών και  στις
πρώιμες εναλλακτικές ιδέες των παιδιών. Αυτό υποδεικνύει πως οι νηπιαγωγοί θεωρούν πως τα

1 Η δήλωση ότι οι νηπιαγωγοί ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τις πρώιμες εναλλακτικές ιδέες των παιδιών που εκφράζονταν εν 
ώρα μαθήματος στηρίζεται στις αναφορές των ίδιων νηπιαγωγών, καθώς κατά το τέλος του κάθε μαθήματος υποβλήθηκαν 
διευκρινίστικες ερωτήσεις από τον ερευνητή.
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παιδιά έχουν περισσότερες πρώιμες εναλλακτικές ιδέες σε θέματα τα οποία οι ίδιοι (οι νηπιαγω-
γοί) αισθάνονται πως έχουν ελλιπή γνώση περιεχομένου. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δη-
λώνουν πως δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι με τις γνώσεις τους σε θέματα Φ. Ε. ενώ η αυτοπε -
ποίθησή τους παρουσιάζεται μειωμένη όταν διδάσκουν το συγκεκριμένο μάθημα. 

Συνεπώς, τα αποτελέσματα της έρευνας επιδεικνύουν την ανάγκη για υποστήριξη κι επιμόρφωση
των νηπιαγωγών ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση τους και καθιστώντας τους σε θέση να χειρι-
στούν τις πρώιμες εναλλακτικές ιδέες των παιδιών. Οι νηπιαγωγοί, θα πρέπει όχι μόνο να προε-
τοιμάζουν πρακτικά ένα μάθημα, αλλά και να προετοιμάζονται από θεωρητικής άποψης. Αυτό
γιατί η πλειοψηφία των νηπιαγωγών δεν έχει εκτενές επιστημονικό θεωρητικό υπόβαθρο κάτι το
οποίο υποστηρίζουν τα δεδομένα της εργασίας αλλά και η βιβλιογραφία (Khwaja 2002,Valanides
2000β). Όπως δήλωσε και μία από τις συμμετέχουσες, «Γνωρίζοντας το θεωρητικό υπόβαθρο του
θέματος αισθάνομαι πιο σίγουρη και αυτό επιφέρει ένα πιο πετυχημένο μάθημα. Όταν οι νηπια-
γωγοί δεν είναι σίγουροι για κάτι ή έχουν οι ίδιοι εναλλακτικές ιδέες, τότε δεν θα είναι σε θέση να
χειριστούν τις εναλλακτικές ιδέες των παιδιών».

Κατά συνέπεια, χρειάζεται οι νηπιαγωγοί να μελετήσουν και να επιμορφωθούν επί του θέματος,
ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα τις δικές τους εναλλακτικές ιδέες. Τότε θα είναι σε θέση να απαντούν
σε προκλήσεις, όπως είναι ο εντοπισμός και ο χειρισμός των εναλλακτικών ιδεών των παιδιών. Η
γνώση και η επιμόρφωση θα προσφέρουν το υπόβαθρο για σωστή οικοδόμηση επιστημονικής
γνώσης και επιτυχημένα μαθήματα Φ. Ε.

Επίλογος

Ανακεφαλαιώνοντας, η εργασία αυτή κατάφερε να παρουσιάσει την υφιστάμενη βιβλιογραφία
αλλά και να προσφέρει καινούργια γνώση σχετικά με το θέμα των εναλλακτικών ιδεών και τη δι-
δασκαλία  των  Φ.  Ε.  στο  νηπιαγωγείο,  κάτι  το  οποίο  απουσίαζε  από  τα  Κυπριακά  δεδομένα.
Ανάλογες έρευνες προσδίδουν ύψιστη σημασία στο γνωστικό πεδίο των νηπιαγωγών και κατ’
επέκταση στον σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών μαθημάτων (Schmidt 1995). Αναμφίβολα, διδα-
σκαλία που αποτυγχάνει να εντοπίσει και να χειριστεί τις πρώιμες εναλλακτικές ιδέες μπορεί να
δημιουργήσει εμπόδια στη γνώση των παιδιών. 

Επιπρόσθετα,  η παρούσα εργασία επεσήμανε κάποιες από τις αδυναμίες των νηπιαγωγών σε
σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, γεγονός που μπορεί να θέσει τις βάσεις για μελλοντική έρευνα
και επιμόρφωση των νηπιαγωγών. Αυτό καθίσταται σημαντικό, γιατί η διδασκαλία των Φ. Ε. μπο-
ρεί  να βελτιωθεί  αισθητά,  όταν οι  νηπιαγωγοί α) αισθάνονται  αυτοπεποίθηση με τις  γνώσεις
τους, β) επιμορφώνονται, γ) γνωρίζουν πώς να εντοπίζουν τις πρώιμες εναλλακτικές ιδέες των
παιδιών και δ) αποκτήσουν γνώση για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χειριστούν
τέτοιες ιδέες των παιδιών. Είναι σημαντικό, επίσης, οι νηπιαγωγοί να έχουν επίγνωση των επι-
πτώσεων και των παραγόντων δημιουργίας των πρώιμων εναλλακτικών ιδεών των παιδιών, στοι-
χείο που θα τους βοηθήσει να αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο για τον χειρισμό τέτοιων ιδεών
(M.D.E.S.S 2005).

Συμπεραίνοντας, επιπρόσθετη έρευνα είναι απαραίτητη με σκοπό να υπάρχει εξέλιξη της γνώσης,
καταλληλότερη ενημέρωση και υποστήριξη των νηπιαγωγών και του εκπαιδευτικού συστήματος
γενικότερα. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να ασχοληθούν με θέματα όπως α) η αλλαγή
των ιδεών των παιδιών κατά τη μετάβασή τους από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο , β)
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εντοπισμός των κοινών πρώιμων εναλλακτικών ιδεών των παιδιών σε διάφορα θέματα των Φ. Ε.
και γ) σχεδιασμός και αξιολόγηση δραστηριοτήτων για εντοπισμό αλλά και χειρισμό των πρώιμων
εναλλακτικών ιδεών των παιδιών. Τέλος, θα ήταν πιο εποικοδομητικό η διεύρυνση της έρευνας με
μεγαλύτερο δείγμα για περισσότερη εγκυρότητα στα αποτελέσματα.  
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Ρύπανση – Εξοικονόμηση Νερού:  Μια διαθεματική διδακτική πρόταση  Φυσικών
επιστημών & ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο

Καραγκούνη Χριστίνα, Γώτη Ευθυμία
Νηπιαγωγός,  xristinakaragouni[at]yahoo.com

Σχολική Σύμβουλος 36ης Περιφέρειας Π.A., efigoti[at]yahoo.gr

Η διατύπωση προτάσεων που αφορούν στην διδασκαλία και στη μάθηση με την αξιοποίηση των Τεχνολο-
γιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν πλέον ανάγκη του σύγχρονου εκπαιδευτικού
σχεδιασμού. Ο εκπαιδευτικός της προσχολικής αγωγής έχει ανάγκη αφενός από ένα περιεχόμενο συμβατό
με τους σκοπούς των αναλυτικών προγραμμάτων, αφετέρου από συγκεκριμένες προτάσεις προσέγγισης
των γνωστικών αντικειμένων  με τη χρήση των ΤΠΕ. Η παρούσα διδακτική πρόταση με θέμα «Ρύπανση –
Εξοικονόμηση Νερού» -αποτέλεσμα βιβλιογραφικής ανασκόπησης - αποτελεί μια προσπάθεια σχεδιασμού
διαθεματικών δραστηριοτήτων Φυσικών Eπιστημών και ΤΠΕ για το Νηπιαγωγείο με σκοπό την καταγραφή
τους ως συγκεκριμένες προτάσεις εκπαιδευτικής αξιοποίησης στο νηπιαγωγείο. Η προσπάθεια εστιάζεται
στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των νηπίων στα προβλήματα του περιβάλλοντος και  στην
υιοθέτηση  θετικών  στάσεων  και  συμπεριφορών.  Η  διαθεματική  προσέγγιση  του  θέματος  συνδυάζει
γνώσεις από το χώρο των Φυσικών Επιστημών, της Γλώσσας,  της Τεχνολογίας, της Έκφρασης  και της Πλη-
ροφορικής.

Εισαγωγή

Η διαθεματικότητα αναφέρεται στην επεξεργασία θεμάτων,  ζητημάτων  και  προβλημάτων,  τα
οποία εμπλέκουν με συστηματικό και αιτιατό τρόπο γνώσεις από διαφορετικά γνωστικά αντικεί-
μενα, σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την
κοινωνική πραγματικότητα (Ματσαγγούρας 2002). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ), προωθούν την πολυπρισματική προσέγγιση της γνώσης συνδυάζοντας την επιδί-
ωξη μαθησιακών στόχων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα με την πρακτική εφαρμογή και τον τε-
χνολογικό αλφαβητισμό.

Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της τεχνολογίας συμ-
βάλλουν στην καλλιέργεια μιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης (αφού διευκολύνουν νέους ενεργη-
τικούς τρόπους μάθησης) και στην ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων, ιδιαίτερα στα πλαίσια
προσέγγισης  εννοιών και φαινομένων από τον φυσικό κόσμο. Η κατανόηση των βασικών οικολο-
γικών εννοιών και των σχέσεων αλληλεξάρτησης ανάμεσα στο φυσικό και το ανθρωπογενές περι-
βάλλον, η ανάδειξη της συνθετότητας των περιβαλλοντικών προβλημάτων, η διερεύνηση και δια-
κρίβωση των πραγματικών αιτίων που τα δημιουργούν, αποτελούν μερικούς από τους κεντρικούς
στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε) (UNESCO 1977; Παρασκευόπουλος & Κορφιάτης
2003).

Σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (2011) για τις Φυσικές Επιστήμες, οι
Τ.Π.Ε μπορούν να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των βιωματικών νοητικών παραστάσεων των
παιδιών, στην αντιμετώπιση γνωστικών εμποδίων και στον μετασχηματισμό της προϋπάρχουσας
γνώσης των παιδιών εδικά σε θέματα που εμπεριέχουν τεχνικούς περιορισμούς (επικινδυνότητα).
Επίσης, αποτελούν μια πλούσια και άμεση πηγή εποπτικού υλικού σε διάφορες μορφές (βίντεο,
φωτογραφίες κ.λπ.).  
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Στον χώρο της Προσχολικής Αγωγής δεν υπάρχουν αρκετά παραδείγματα δραστηριοτήτων που να
ενσωματώνουν τις ΤΠΕ σε διαθεματικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα για το περιβάλλον και τις Φυ-
σικές Επιστήμες (Μαλανδράκη & Καρασαββίδης 2003). 

Σκοπός της διδακτικής πρότασης με θέμα «Ρύπανση – Εξοικονόμηση Νερού» -αποτέλεσμα βιβλιο-
γραφικής ανασκόπησης – είναι η παρουσίαση ενός σχεδιασμένου επί χάρτου σεναρίου διαθεμα-
τικών δραστηριοτήτων Φυσικών Eπιστημών με  χρήση ΤΠΕ για το Νηπιαγωγείο1. Οι δραστηριότη-
τες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και εναπόκειται στον εκπαιδευτικό να τις προσαρμόσει στα εν-
διαφέροντα των μαθητών και το επίπεδο γνώσεών τους.

Περιγραφή της Διδακτικής Πρότασης

Το σενάριο μάθησης με τίτλο  «Ρύπανση- Εξοικονόμηση νερού» απευθύνεται σε μαθητές νηπια-
γωγείου και έχει επεκτάσεις στα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών,  της Μελέτης Περι-
βάλλοντος,  της Δημιουργίας- Έκφρασης και της Πληροφορικής (ΔΕΠΠΣ 2003). Το σενάριο είναι
συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του νηπιαγωγείου.

Οι γενικοί σκοποί-επιδιώξεις είναι οι μαθητές:

• Να κατανοήσουν τη σημασία του νερού για τη διατήρηση της ζωής.

• Να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση, κριτική και δημιουργική σκέψη για την προσέγγιση
και κατανόηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

• Να ευαισθητοποιηθούν στη λήψη μέτρων για την μόλυνση και ρύπανση του νερού. 

• Να καλλιεργήσουν στάσεις για την οικονομία του νερού και να ευαισθητοποιηθούν στην
ορθολογική διαχείρισή του.

Το σενάριο μπορεί να διαρκέσει από μερικές εβδομάδες έως και μήνες, ανάλογα με το ενδια-
φέρον των παιδιών και εκτυλίσσεται παράλληλα με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του προγράμ-
ματος του νηπιαγωγείου. Κάθε δραστηριότητα διαρκεί 20-30 λεπτά.

Οργάνωση τάξης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή

Οι δραστηριότητες υλοποιούνται στη γωνιά του υπολογιστή, άλλοτε με τη συμμετοχή όλων των
παιδιών και με τη χρησιμοποίηση προβολέα (προαιρετικό) κι άλλοτε σε ομάδες των 3-4 ατόμων
ανάλογα με τις απαιτήσεις του σεναρίου και τους στόχους της νηπιαγωγού2.

Στον ΗΥ πρέπει να είναι εγκατεστημένα τα παρακάτω: 

• λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (kidspiration)

• λογισμικό παρουσίασης 

• λογισμικό σχεδίασης (Tuxpaint)

• επεξεργαστής κειμένου 

1 Οι δραστηριότητες τη εργασίας αυτής αποτελούν μέρος διπλωματικής εργασίας στο Διδασκαλείο της Ρόδου και θέμα 
Μαθησιακές δραστηριότητες με Τ.Π.Ε στο Νηπιαγωγείο της Καραγκούνη Χριστίνας, το έτος  2008-09, με επιβλέποντα 
καθηγητή τον κ. Φεσάκη Γεώργιο, οι οποίες στη συνέχεια υλοποιήθηκαν και αξιοποιήθηκαν στο νηπιαγωγείο  από τις Χριστίνα
Καραγκούνη και Ευθυμία Γώτη

2 Τα νήπια έχουν έρθει σε επαφή με το λογισμικό kidspiration και το Tuxpaint και έχουν εξοικειωθεί με το ποντίκι και με τις 
δυνατότητες των λογισμικών
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• πρόγραμμα ζωγραφικής των windows,

• πρόγραμμα προβολής εικόνων και fax, και

• σύνδεση με το διαδίκτυο

Επίσης απαιτείται ψηφιακή μηχανή και εκτυπωτής. 

Δραστηριότητες

1η δραστηριότητα: Χρήσεις του νερού. 

Στόχος:  Τα παιδιά να αντιλαμβάνονται  την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις  δραστη-
ριότητες του ανθρώπου και τη σημασία του νερού για τον άνθρωπο (Μελέτη Περιβάλλοντος- Αν-
θρωπογενές Περιβάλλον).

Περιγραφή: Το πρόβλημα της ρύπανσης του νερού εισάγεται με την προβολή σχετικών εικόνων
από το διαδίκτυο για προβληματισμό και συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. Στη συνέχεια, τα
παιδιά σε ομάδες βρίσκουν εικόνες από το αρχείο του λογισμικού kidspiration και περιγράφουν
τις χρήσεις του νερού από τον άνθρωπο (π.χ πλύσιμο, μαγείρεμα κλπ) (εικόνα 1). 

Εικόνα 1:  Χρήσεις του νερού

Πιθανές επεκτάσεις: Τα νήπια βγάζουν φωτογραφίες με θέμα τις χρήσεις του νερού και τις απο-
θηκεύουν στο αρχείο φωτογραφιών του νερού. Τις εκτυπώνουν και φτιάχνουν, ομαδικό κολάζ σε
χαρτόνι κάνσον. 
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2η δραστηριότητα: Με νερό- χωρίς νερό

Στόχος: Να αντιληφθούν τη σημασία του νερού για τον άνθρωπο και για τη ζωή γενικότερα (Με -
λέτη Περιβάλλοντος). 

Περιγραφή: Όλες οι ομάδες από το αρχείο του λογισμικού kidspiration, φτιάχνουν δύο πίνακες, με
εικόνες ο ένας με νερό και ο άλλος χωρίς νερό (εικόνα 2). 

Εικόνα 2:  Με νερό- χωρίς νερό

Πιθανές επεκτάσεις: Τα νήπια περιγράφουν τα αντικείμενα που βρίσκουν και φτιάχνουν υποθετι-
κά σενάρια, όπως τι θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε καθαρό νερό, κ.λπ. 

3η δραστηριότητα: Μην κλείνεις τα μάτια, κλείσε τη βρύση.

Στόχος: Τα παιδιά να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματο-
λογία (Γλώσσα- Προφορική Επικοινωνία). 

Περιγραφή:  Από  την  ηλεκτρονική  διεύθυνση:  http://www.youtube.com/watch?
v=5omctayr53E&feature=channel_page προβάλλεται το βίντεο του Δικτύου Μεσόγειος ΣΟΣ με τί-
τλο: Μην κλείνεις τα μάτια, κλείσε τη βρύση. Ακολουθεί συζήτηση (τι τους έκανε εντύπωση, ποιο
μήνυμα ήθελε να μας δώσει κ.λπ.) και προβληματισμός (εικόνα 3).

Πιθανές επεκτάσεις: Όποιο από τα παιδιά επιθυμεί, παρουσιάζει το έργο του στην ολομέλεια. Πα-
ροτρύνεται  από την εκπαιδευτικό να αιτιολογήσει τις επιλογές και προτιμήσεις του. Στη συνέχεια
η νηπιαγωγός σκανάρει όλα τα έργα των παιδιών με σκοπό να αποθηκευτούν στον ατομικό τους
φάκελο (e-portfolio) 

4η δραστηριότητα: Αφίσα για το νερό

Στόχος: Τα παιδιά να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρί-
νονται στα ενδιαφέροντά τους (Γλώσσα-Γραφή και Γραπτή Έκφραση).

Περιγραφή: Κατασκευή ψηφιακής αφίσας για την εξοικονόμηση του νερού. Μία ομάδα ζωγραφί-
ζει με Tuxpaint και μία άλλη γράφει τις λέξεις με τη βοήθεια του λεξικού του νερού και της νηπια-
γωγού. Οι ομάδες έχουν προαποφασίσει τι θα ζωγραφίσουν και τι θα γράψουν. Με τη βοήθεια
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της νηπιαγωγού, η ομάδα εκτυπώνει την αφίσα της, την παρουσιάζει στην τάξη και την κολλά
στον πίνακα ανακοινώσεων 

Εικόνα 3:  Αφίσα για το νερό

Τα υπόλοιπα παιδιά φτιάχνουν μία άλλη αφίσα σε χαρτόνι κάνσον με μαρκαδόρους και κηρομπο-
γιές με το ίδιο θέμα για να κολληθεί έξω από το νηπιαγωγείο. Παράλληλα, όλη η τάξη παίρνει
από ένα αντίγραφο της αφίσας στο σπίτι του για να το κοινοποιήσει στην οικογένεια του.

Πιθανές επεκτάσεις: Η ψηφιακή αφίσα μπορεί να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους γο-
νείς, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου ή να σταλεί για δημοσίευση σε τοπική εφημερί-
δα και σε οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (Green Peace, Δίκτυο Μεσόγειος
SOS, κλπ. ).

5η δραστηριότητα: Νερό ΣΟΣ!

Στόχος: Τα παιδιά να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας (Μελέτη Περιβάλλοντος- Ανθρωπογε-
νές Περιβάλλον). 

Περιγραφή: Η τάξη στην ολομέλεια επιλέγει φωτογραφίες και ήχο από αρχείο που έχει ετοιμάσει
από πριν η νηπιαγωγός για να δημιουργήσει μία παρουσίαση διαφανειών (power point) με θέμα
τη ρύπανση και την εξοικονόμηση νερού. Μοιράζονται οι διαφάνειες στις ομάδες. Κάθε ομάδα
βάζει λεζάντες στις διαφάνειες που έχει αναλάβει, με σκοπό να τις παρουσιάσει στο τέλος του
προγράμματος στους γονείς και σε άλλους φορείς της περιοχής στη γιορτή του νερού. Η παρουσί-
αση ονομάζεται: ΝΕΡΟ ΣΟΣ!. Η νηπιαγωγός προσθέτει τον ήχο και γράφει αυτά που τις υπαγορεύ-
ουν τα παιδιά.

Πιθανές επεκτάσεις: Προβάλλονται οι διαφάνειες και κάθε ομάδα περιγράφει και δίνει διευκρινή-
σεις  για τις δικές της στα άλλα παιδιά. Η παρουσίαση βιντεοσκοπείται. 
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6η δραστηριότητα: Η δική μας εικονογραφημένη ιστορία. 

Στόχος: Τα παιδιά να αντιλαμβάνονται τη χρονική ακολουθία γεγονότων, να συνεχίζουν και να
ολοκληρώνουν την εξέλιξη μιας ιστορίας, όταν τους δίνεται η αρχή (Μελέτη Περιβάλλοντος- Αν-
θρωπογενές Περιβάλλον). 

Περιγραφή: Τα νήπια φτιάχνουν το δικό τους παραμύθι-ιστορία με το λογισμικό εννοιολογικής
χαρτογράφησης kidspiration. Η νηπιαγωγός δίνει στα παιδιά την αρχή της ιστορίας: Τέσσερα παι-
δάκια στη θάλασσα μπήκανε, βρήκανε σκουπίδια κι αμέσως φύγανε… και τα παιδιά την συνεχί-
ζουν βάζοντας εικόνες και φτιάχνοντας σύμβολα και μορφές (symbol maker) χρησιμοποιώντας τις
δυνατότητες του λογισμικού του kidspiration. Η κάθε ομάδα φτιάχνει τη δικό της κομμάτι  με τη
βοήθεια της εκπαιδευτικού, στην οποία υπαγορεύουν τα λόγια. Παρουσιάζεται στη γιορτή του νε-
ρού στο τέλος του προγράμματος. 

Πιθανές επεκτάσεις: Μαγνητοφωνείται η ιστορία με το βοήθεια του λογισμικού kidspiration. Στη
συνέχεια μπορεί γίνει δραματοποίηση, να βιντεοσκοπηθεί  και στη συνέχεια να αξιολογηθεί από
τα παιδιά.

7η δραστηριότητα: Ένωσε τα κομμάτια… και φτιάξε την εικόνα

Στόχος: Τα παιδιά να επιλέγουν και να χειρίζονται υλικό, όπως παζλ (Μαθηματικά). 

Περιγραφή: Τα παιδιά φτιάχνουν παζλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Δίκτυο Μεσόγειος –ΣΟΣ από:
Ολοκληρωμένο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  για  τα  σχολεία  της  Ν.  Ευρώπης):
http://www.watersave.gr/site/content/view/31/42/. Η εκπαιδευτικός μπαίνει στην ιστοσελίδα και
ζητά από τα παιδιά να ενώσουν τα κομμάτια και να φτιάξουν την εικόνα (με κλικ και σύρσιμο). Η
κάθε ομάδα αναλαμβάνει από μία εικόνα. Υπάρχουν 3 διαφορετικά παζλ: φλαμίνγκο, πηγάδι και
πουλιά (εικόνα 4).

Εικόνα 4: «Ένωσε τα κομμάτια… και φτιάξε την εικόνα»

Πιθανές επεκτάσεις: Εάν κάποια παιδιά δυσκολεύονται η νηπιαγωγός βοηθά δίνοντας οδηγίες,
όπως πήγαινε δύο κουτάκια δεξιά ή πάνω κ.λπ.   

8η δραστηριότητα: Δημιουργούμε με φωτομοντάζ. 

Στόχος: Τα παιδιά να χρησιμοποιούν την τεχνολογία (φωτογραφική μηχανή, Η/Υ) με ασφάλεια και
με τρόπο που εξυπηρετεί τους σκοπούς και τις ανάγκες τους (Εικαστικά).

Περιγραφή: Τα παιδιά φωτογραφίζονται με ψηφιακή μηχανή σε διάφορες στάσεις, εκτυπώνουν
τις φωτογραφίες στον ΗΥ και τις μοιράζονται για να κόψουν το περίγραμμα του σώματός τους.
Στη συνέχεια επιλέγουν εικόνες με θέμα το νερό από βιβλία και περιοδικά, τοποθετούν τον εαυτό
τους πάνω σε αυτές και φωτογραφίζονται ξανά. Με τη βοήθεια τη νηπιαγωγού γίνεται ένα είδος
φωτομοντάζ. Μπορούν να σταλούν με e-mail στους γονείς τους, ή αποθηκεύονται στον φάκελό
τους με το πρόγραμμα προβολής εικόνων των windows (εικόνα 5).  
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Εικόνα 5:  «Δημιουργούμε με φωτομοντάζ»

Πιθανές επεκτάσεις: Με το πρόγραμμα ζωγραφικής των windows τα παιδιά επεξεργάζονται  τις
φωτογραφίες τους για να φτιάξουν τις δικές τους κάρτες. 

9η δραστηριότητα: Διορθώστε την εικόνα. 

Στόχος: Τα παιδιά να πειραματίζονται με υλικά και χρώματα, να μαθαίνουν ή να επινοούν τεχνι -
κές και να τις εφαρμόζουν για να σχεδιάζουν και να ζωγραφίζουν (Εικαστικά).

Περιγραφή:  Η  νηπιαγωγός  επιλέγει  την  παρακάτω  εικόνα  (εικόνα  6)  από  τον  σύνδεσμο:
http://www.qld.waterwatch.org.au/images/resources/poster_healthycatchment.jpg:τελευταία
πρόσβαση 7/10/2012 ). Με το πρόγραμμα προβολής εικόνων και fax των Windows ανοίγει την ει-
κόνα και ζητάει από τα παιδιά να την σχολιάσουν μεγεθύνοντας (+), και μικραίνοντας (-) τα κομ-
μάτια της εικόνας. Στη συνέχεια, με το πρόγραμμα ζωγραφικής των windows, επεξεργάζονται την
εικόνα (χρώμα και ζωγραφική) για να επέμβουν την καταστροφή του περιβάλλοντος που οι άν-
θρωποι έχουν προκαλέσει. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει διαφορετικό κομμάτι (ποτάμι, βουνό, βιο-
μηχανική περιοχή, πόλη, χωράφια). Η νηπιαγωγός εκτυπώνει το αποτέλεσμα.  

 Εικόνα 6:  «Διορθώστε την εικόνα»

Πιθανές επεκτάσεις:  Τα παιδιά υπαγορεύουν στην εκπαιδευτικό τα αίτια της ρύπανσης του νερού
και της καταστροφής του περιβάλλοντος με αφορμή τη συγκεκριμένη εικόνα και αναζητούν τα πι-
θανά μέτρα αντιμετώπισής τους.
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10η δραστηριότητα: Γράφω τις λέξεις.

Στόχος: Τα παιδιά να γράφουν με κεφαλαία και πεζά γράμματα χρησιμοποιώντας το πληκτρο-
λόγιο (Πληροφορική). 

Περιγραφή: Δημιουργείται το  λεξικό του νερού (αρχείο word) με λέξεις που έχουν μάθει με τον
επεξεργαστή κειμένου (εικόνα 7).

Εικόνα 7: Γράφω τις λέξεις

Πιθανές επεκτάσεις: Η μία ομάδα προσπαθεί να διαβάσει τις λέξεις της άλλης ομάδας.

Αξιολόγηση Δραστηριοτήτων

Μια νέα προσέγγιση για την αξιολόγηση στην τάξη, η οποία βασίζεται στις ΤΠΕ. είναι ο ηλεκτρονι-
κός φάκελος (e-portfolio). Η αξιολόγηση των μαθητών μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου υλικού
επιτρέπει στους διδάσκοντες να αξιολογήσουν την πρόοδο των μαθητών συλλέγοντας και οργα-
νώνοντας ψηφιακά τις εργασίες τους. 

Για παράδειγμα στο σενάριο που προηγήθηκε και για το κομμάτι που αφορά στην ανίχνευση των
προηγούμενων γνώσεων των  παιδιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ημιτελής εννοιολογικός
χάρτης για να καταγραφούν οι απόψεις τους. Στη συνέχεια,  και  καθ’ όλη τη διάρκεια των δρα-
στηριοτήτων φωτογραφίζονται  ενδεικτικά έργα των παιδιών, βιντεοσκοπούνται συζητήσεις και
παρουσιάσεις εργασιών, αποθηκεύονται σε αρχεία τις ομαδικές και ατομικές επιτεύξεις των παι-
διών στον Η/Υ, με σκοπό να συγκροτηθεί  το ατομικό τους e-portfolio. Αυτό μπορεί αφενός να
αξιοποιηθεί  διαμορφωτικά για την εκπαιδευτικό, αφετέρου  από τα παιδιά (αυτοαξιολόγηση).
Τέλος μπορεί να δοθεί σε dvd στον φάκελο των παιδιών, ή να αναρτηθεί στο blog του νηπιαγω-
γείου. 

Συμπεράσματα 

Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας θεωρούνται συχνά
πολύ μικρά για να κατανοήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν
ότι τα παιδιά από μικρή ηλικία είναι σε θέση και πρέπει να αναπτύξουν συστηματικά τις έννοιες
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της αλληλεξάρτησης των ζωντανών οργανισμών καθώς και της παγκοσμιότητας των περιβαλλοντι-
κών προβλημάτων (Solomon 1992).

Άλλωστε, ο φυσικός και βιολογικός κόσμος αποτελεί μαζί με το κοινωνικό περιβάλλον πρωταρχική
πηγή εμπειριών για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι οι εμπειρίες
της παιδικής ηλικίας οι σχετικές με το περιβάλλον καθορίζουν κατά μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη
προσωπικού ενδιαφέροντος γι' αυτό, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για εισαγωγή από τα
πρώτα κιόλας χρόνια της σχολικής φοίτησης διδακτικών παρεμβάσεων κατάλληλα σχεδιασμένων
ώστε να βοηθήσουν την ανάπτυξη γνώσεων και στάσεων συμβατών με μια μελλοντική οικολογική
συμπεριφορά (Palmer & Suggate 1996). 

Επειδή όμως η επιστημονική προσέγγιση των φαινομένων που συνδέονται με τα περιβαλλοντικά
θέματα, είναι δύσκολη χωρίς τη βοήθεια εργαλείων, ικανών να ενισχύουν την αντίληψη και να
ενισχύσουν τη δυνατότητα του εκπαιδευομένου, να συγκεντρώνει, να συνδυάζει και να ερμηνεύ-
ει πληροφορίες, οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην κατάκτηση γνώσεων και απόκτηση στάσε-
ων, περιβαλλοντικών θεμάτων. Έτσι το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό παρέχει στους μαθη-
τές: α. δυνατότητες αλληλεπίδρασης και άμεσης ανατροφοδότησης, β. εργασίας με τους δικούς
τους ρυθμούς μάθησης, γ. δοκιμαστικής παρέμβασης και πειραματισμού με το μαθησιακό υλικό,
και δ. σύνδεσης με άλλα εποπτικά μέσα και με δίκτυα πληροφοριών (Ράπτης & Ράπτη 2006). 

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι μία από τις σημαντικότερες προτάσεις της Διεθνούς Συνδιάσκεψης
Ειδικών σε θέματα Περιβάλλοντος της Unesco (1982, πρόταση 16) αφορά στην προετοιμασία δι-
δακτικού υλικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.
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Αλληλεπιδρώντας με το νερό. Διδασκαλία της έννοιας «διαλυτότητα» σύμφωνα
με το επιστημονικό πρότυπο των Copple, Siger & Saunders.

Μπέση Μαρίνα1, Ζιώγου Ζωή2

44η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής, marinabesi[at]gmail.com, 1

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Msd, ziziziogou[at]yahoo.gr, 2  

Οι Φυσικές Επιστήμες στο νηπιαγωγείο κατέχουν σημαντική θέση και συνιστούν ένα ευχάριστο τρόπο εξε-
ρεύνησης και κατανόησης του φυσικού περιβάλλοντος. Μέσα από το μάθημα των Φυσικών Επιστημών στο
νηπιαγωγείο τα τελευταία χρόνια γίνεται μία προσπάθεια προώθησης διάφορων παιδαγωγικών επιδιώξε-
ων.  Πρωταρχική  έμφαση  δίνεται  στην  καλλιέργεια  βασικών  ικανοτήτων οι  οποίες  θα αποτελέσουν το
υπόβαθρο για την εννοιολογική αλλαγή σε κάθε νέα εμπειρία στη μελλοντική μαθησιακή πορεία του παι-
διού. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά της σκέψης των παιδιών προσχολικής
ηλικίας και στο ρόλο των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο. Με βάση το επιστημονικό πρότυπο των
Copple – Siger – Saunders, περιγράφεται μια σχηματική παράσταση δραστηριοτήτων σε παιδιά προσχολι-
κής ηλικίας για την προσέγγιση της έννοιας της διαλυτότητας.  Οι δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών
έδωσαν στα νήπια την ευκαιρία να αυτενεργήσουν, να πειραματισθούν, να διατυπώσουν υποθέσεις, να
ελέγξουν και να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους. Οι παρατηρήσεις αυτές επέτρε-
ψαν στα παιδιά να καταλήξουν σε συμπεράσματα, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και κατά συνέπεια να ανα-
πτύξουν την επιστημονική τους σκέψη.

Εισαγωγή

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για τους τρόπους με τους
οποίους τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας αντιλαμβάνονται τα διάφορα φαινόμενα και
έννοιες που συναντούν είτε στη τάξη είτε στην καθημερινή ζωή (Dal, 2006, Ravanis et al, 2004). Τα
παιδιά  από  πολύ  μικρή  ηλικία  διαμορφώνουν  βιωματικές  νοητικές  αναπαραστάσεις,  κάποιες
ιδέες που τα βοηθούν να ερμηνεύσουν τις καθημερινές παρατηρήσεις και εμπειρίες τους. Παρά
το γεγονός, ότι οι ερμηνείες αυτές διαφέρουν από τις επιστημονικές απόψεις, φαίνεται ότι για τα
παιδιά έχουν συνοχή, αλλά και σχετίζονται με το χώρο των εμπειριών και το επίπεδο της αντιλη-
πτικής τους ικανότητας (Driver et al, 1998, Κόκκοτας, 1999, Vosniadou & Brewer, 1992).

Το φαινόμενο της διάλυσης στερεών υλικών μέσα σε υγρά προτείνεται συχνά ως δραστηριότητα
στο νηπιαγωγείο. Ως διαλύτης επιλέγεται συνήθως το νερό και ως ουσίες οι οποίες θα διαλυθούν
υλικά της καθημερινής ζωής, όπως αλάτι και ζάχαρη (Ραβάνης, 2003). Η μύηση των παιδιών στο
φαινόμενο της διάλυσης διαφόρων υλικών στο νερό αποτελεί δραστηριότητα με πλούσιο ενδια-
φέρον, καθώς υπάγεται στο εμπειρικό πεδίο αναφοράς των νηπίων, χωρίς να αποτελεί  ωστόσο
συγκροτημένη γνώση.

Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά της σκέψης των παιδιών προσχολι-
κής ηλικίας και στο ρόλο των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια, εξετάζεται το
επιστημονικό πρότυπο  των Copple – Siger – Saunders, με βάση αυτό το θεωρητικό πλαίσιο περι-
γράφεται  μια  σχηματική  παράσταση δραστηριοτήτων  σε  20  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας,  5-6
ετών, για την προσέγγιση της έννοιας της διαλυτότητας, τα οποία φοιτούν σε δημόσιο νηπιαγω-
γείο του Ν. Κοζάνης. Στα παιδιά δίνεται η ευκαιρία να αυτενεργήσουν, να πειραματισθούν, να
διατυπώσουν τις δικές τους ερωτήσεις και υποθέσεις, να ελέγξουν για να δουν αν επαληθεύονται
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ή διαψεύδονται, να παρατηρήσουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους. Οι παρατηρήσεις αυ-
τές επέτρεψαν στα παιδιά να καταλήξουν σε συμπεράσματα, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και
κατά συνέπεια να αναπτύξουν την επιστημονική τους σκέψη.

Οι ιδέες για τα φυσικά φαινόμενα των παιδιών στο νηπιαγωγείο

Όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα δε αυτά που έχουν μικρή ηλικία, διαμορφώνουν τις δικές τους ιδέες για
τις έννοιες και τα φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών. Οι ιδέες αυτές είναι προϊόν της εμπειρίας
τους και έχουν ως συνέπεια να επηρεάζουν τη διδασκαλία και τη μάθηση. Αυτό συμβαίνει γιατί οι
μαθητές  δεν  είναι παθητικοί  δέκτες  πληροφοριών,  αλλά  οικοδομούν τη γνώση  τους  και  τις
δεξιότητές  τους  πάνω  στις  προϋπάρχουσες  γνώσεις,  συνήθως  με  την αναδιοργάνωση των
νοητικών τους δομών (De Corte, 1989). Το κάθε παιδί δηλαδή αξιοποιεί με ξεχωριστό τρόπο κάθε
νέα πληροφορία, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μια  μοναδική ατομική γνωστική δομή (Κα-
ριώτογλου, 1990).

Τα  παιδιά  από  πολύ  μικρή  ηλικία  διαμορφώνουν  βιωματικές  νοητικές  παραστάσεις,  κάποιες
ιδέες, που τα βοηθούν να ερμηνεύσουν τις καθημερινές παρατηρήσεις και εμπειρίες τους. Οι ερ-
μηνείες συνήθως διαφέρουν από τις επιστημονικές απόψεις, όμως φαίνεται ότι για τα παιδιά
έχουν συνοχή και σχετίζονται με το χώρο των εμπειριών και το επίπεδο της αντιληπτικής τους ικα-
νότητας (Vosniadou & Brewer, 1992). Πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί στο διεθνή χώρο
αλλά και στην Ελλάδα για τον εντοπισμό των ιδεών των παιδιών σε ποικίλα θέματα.

Η χρησιμότητα ανίχνευσης των ιδεών των παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι μεγάλη και στοχεύει
στην εφαρμογή κατάλληλης διδακτικής παρέμβασης με σκοπό την αλλαγή των ιδεών, ώστε να
βρεθούν πιο κοντά στο επιστημονικό πρότυπο. Το πόσο σημαντικό είναι να συμβεί αυτό από νω-
ρίς, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι απόψεις αυτές είναι τόσο ισχυρές που είναι  δυνατόν
να  παραμένουν  αμετάβλητες  ακόμη  και  σε  μεγάλη  ηλικία (Koralek & Colker, 2003). 

Το επιστημονικό πρόγραμμα των Copple, Sigel & Saunders

Για να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα προσχολικής αγωγής, είναι απαραίτητη η ύπαρξη της θεωρίας,
τόσο για να καθοριστούν οι γενικοί και ειδικοί στόχοι, όσο και για το σχεδιασμό του προγράμμα-
τος από τους νηπιαγωγούς. Επιπλέον, στο σχεδιασμό ενός προγράμματος δραστηριοτήτων Φυσι-
κών Επιστημών, δίνεται βάρος στην πρωτοβουλία του παιδιού, στη δράση του με τα υλικά, στην
άμεση παρατήρηση και  οργάνωση της  γνώσης  που  προκύπτει  από  την  ανατροφοδότηση της
δράσης (Κολιόπουλος, 2002). Ο παιδαγωγός από την άλλη, παρέχει διάφορα υλικά, ενθαρρύνει τα
παιδιά να κάνουν όσα περισσότερα μπορούν με τα υλικά αυτά και παρακολουθεί τι μπορούν να
κάνουν με αυτά (Κουτσουβάνου, 1994).

Οι προσχεδιασμένες δραστηριότητες από τις φυσικές επιστήμες μπορούν να αποτελέσουν εργα-
λείο για την ανάπτυξη της νόησης των παιδιών καθώς τα βοηθούν να θέσουν τα θεμέλια για αυ-
τές τις επιστήμες. Επειδή είναι γεγονός ότι, οι φυσικές επιστήμες προσφέρουν στα παιδιά ευκαι-
ρίες για ολόπλευρη ανάπτυξη, μπορούμε να εξηγήσουμε το έντονο ενδιαφέρον που εκφράζεται
διεθνώς  τις  τελευταίες  δεκαετίες  για  τη  διδασκαλία  τους  στην  προσχολική  εκπαίδευση.  Το
πρόγραμμα των Copple, Siger & Saunders περιγράφει μια σειρά από βασικές αρχές οι οποίες θα
πρέπει να κατευθύνουν την επιλογή διδακτικών δραστηριοτήτων και υλικών για τις Φυσικές Επι-
στήμες (Ραβάνης, 2005).
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Σύμφωνα  με  το  παραπάνω  επιστημονικό  πρότυπο,  οι  δραστηριότητες,  που  επιλέγονται,  επι-
τρέπουν στο παιδί να ενεργοποιηθεί και βασίζονται στην προσέγγιση της «ενεργής μάθησης».
Επιπλέον, τα υλικά που θα επιλέξει ο παιδαγωγός θα πρέπει να τον βοηθήσουν στο να εφαρμόσει
στρατηγικές έμμεσης κατεύθυνσης, μέσω ερωτήσεων, εστιάζοντας την προσοχή του παιδιού στις
ασυμφωνίες και στις διάφορες διαδικασίες που περιέχει μια κατάσταση.

Η έμφαση που δίνεται από το πρόγραμμα, είναι στις διαδικασίες τις επιστημονικής σκέψης και
της επίλυσης προβλημάτων που συντελούν στην ανάπτυξη της λογικής. Η σκέψη, ακόμη και των
πολύ μικρών παιδιών, έχει ισχυριστεί ότι περιλαμβάνει την οικοδόμηση θεωριών ως μέσα για την
κατανόηση του κόσμου και την αναθεώρηση τους στο πρόσωπο των στοιχείων. Υπόθεση είναι η
διατύπωση μιας πιθανής εξήγησης ή θεωρίας για ένα γεγονός ή φαινόμενο με τρόπο που αυτή να
μπορεί να διερευνηθεί αργότερα (Κωνσταντίνου κ.ά., 2002). Οι επιστήμονες σχεδιάζουν πειράμα-
τα για να εξετάσουν αυτές τις υποθέσεις και καθορίζουν εάν ταιριάζουν με τα στοιχεία – τεκμή-
ρια. Η ικανότητα να αξιολογούμε ισχυρισμούς ή θεωρίες και τη σχέση τους με τα στοιχεία είναι
μια σημαντική δεξιότητα (Ruffman et al., 1993). Η ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης μπορεί να
χαρακτηριστεί ως η επιτυχία αυξανόμενου συνειδητού ελέγχου στο συντονισμό της θεωρίας και
των στοιχείων (Kuhn & Pearsall, 2000). 

Η προσέγγιση της έννοιας της διαλυτότητας με βάση το μοντέλο των Copple, Siger & Saunders

Διδακτικό αντικείμενο

Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά γνωρίζουν τις Φυσικές Επιστήμες μέσα από την επεξεργασία θεματι-
κών ενοτήτων που σχετίζονται άμεσα με τις καθημερινές τους εμπειρίες. Στην παρούσα εργασία,
επιλέξαμε την έννοια της διαλυτότητας, μια διδακτική πρόταση, σύμφωνα με το επιστημονικό
πρότυπο των Copple, Siger & Saunders. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε στα νήπια τα πρώτα
τους ερωτήματα προσφέροντας όσο το δυνατό περισσότερες εμπειρίες σχετικές με το φαινόμενο
της διαλυτότητας. 

Απαραίτητα προκαταρκτικά βήματα 

Αρχικά, χρησιμοποιήσαμε μια ιστορία ως αφόρμηση, για να διερευνηθούν οι αρχικές ιδέες των
παιδιών, οι προηγούμενες εμπειρίες τους, αλλά και το επίπεδο κατανόησης τους. Η δραστηριότη-
τα, που ακολούθησε, πραγματοποιήθηκε στην αρχή της ημέρας, ώστε τα παιδιά να είναι ξεκούρα-
στα, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε αυτήν με ενθουσιασμό. Η δραστηριότητα πραγ-
ματοποιήθηκε μέσα στην τάξη, στη γωνιά των φυσικών επιστημών, εκεί όπου όλα τα παιδιά είχαν
τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα όσα εξελίσσονται κατά τη διάρκεια του πειράματος.

Η δραστηριότητα

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των παιδιών και αφορούσε τη διαλυτότητα ορι-
σμένων ουσιών στο νερό (αλάτι, ζάχαρη) καθώς και τη μη διαλυτότητα άλλων (άμμος).

Υλικά: Για το πείραμα τα υλικά που χρειάστηκαν ήταν αλάτι, ζάχαρη, άμμος, τρία διάφανα δοχεία,
κουτάλια για ανακάτεμα, μικρά κομματάκια από ύφασμα.

Άμεσος στόχος: Να κατανοήσουν τα παιδιά πως διαλύονται κάποια από τα υλικά, όταν πέφτουν
στο νερό (ζάχαρη, αλάτι) και πως κάποια άλλα εξακολουθούν να διακρίνονται.

Έμμεσοι στόχοι: 
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• να συμμετέχουν ενεργά όλα τα παιδιά

• να αναπτυχθεί κλίμα συνεργασίας μεταξύ τους

• να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους

• να κοινωνικοποιηθούν μέσω της δραστηριότητας

• να μάθουν να ταξινομούν αντικείμενα με βάση μια ιδιότητά τους

• να μάθουν για το φαινόμενο της διαλυτότητας στο νερό.

Πίνακας 1: Σχηματική παράσταση δραστηριοτήτων για την επίλυση επιστημονικών προβλημάτων και
μερικών σχετικών νοητικών διαδικασιών, σύμφωνα με το πρότυπο των Copple, Siger & Saunders.

Διαδικασίες επίλυσης
επιστημονικών προβλημάτων

Απαιτούμενες νοητικές
διαδικασίες

Δραστηριότητες όπου τα
παιδιά ασχολούνται με

επιστημονικά προβλήματα

Προσδιορισμός προβλημάτων
Παρατήρηση ασυμφωνιών, 
ασυνεπειών και αντιφάσεων

Τοποθετήσαμε σε ένα τραπέζι
στη γωνιά φυσικών 
επιστημών, ώστε να βλέπουν 
όλα τα παιδιά, δύο διάφανα 
δοχεία με νερό. Στο ένα 
ρίξαμε μια κουταλιά ζάχαρη 
και ανακατέψαμε. Στο 
δεύτερο ρίξαμε μια κουταλιά 
άμμο.

Τα παιδιά παρατήρησαν τη 
διαφορά. Η ζάχαρη 
εξαφανίστηκε, ενώ η άμμος 
εξακολουθούσε να 
εμφανίζεται μέσα στο δοχείο 
με το νερό. 

Έρευνα μέσω παρατήρησης

Οπτική ανάλυση 
αντικειμένων. Παρατήρηση 
και σύγκριση ομοιοτήτων και
διαφορών.

Τα παιδιά εξέτασαν 
προσεκτικά τα δύο δοχεία, 
ανακάτεψαν τα υγρά και 
παρατήρησαν ότι στο πρώτο
δοχείο η ζάχαρη έχει 
εξαφανιστεί, ενώ η άμμος 
διακρίνεται στο κάτω μέρος 
του δοχείου.
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Διαδικασίες επίλυσης
επιστημονικών προβλημάτων

Απαιτούμενες νοητικές
διαδικασίες

Δραστηριότητες όπου τα
παιδιά ασχολούνται με

επιστημονικά προβλήματα

Χρήση διάφορων υλικών
Συντονισμός οπτικών και 
κινητικών δραστηριοτήτων.

Στο πρώτο δοχείο 
προσθέσαμε και άλλη 
ζάχαρη και ανακατέψαμε. Το 
ίδιο κάναμε με περισσότερη 
άμμο στο δεύτερο δοχείο. Τα 
παιδιά παρατηρούν, 
σχολιάζουν και 
συμπεραίνουν τα 
αποτελέσματα.
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Διαδικασίες επίλυσης
επιστημονικών προβλημάτων

Απαιτούμενες νοητικές
διαδικασίες

Δραστηριότητες όπου τα
παιδιά ασχολούνται με

επιστημονικά προβλήματα

Διαμόρφωση υποθέσεων

Επαλήθευση υποθέσεων, 
πειραματισμός

Πρόβλεψη αποτελεσμάτων

Συσχέτιση νέων και παλαιών 
παρατηρήσεων 
(αναπαράσταση).

Παρατήρηση αποτελεσμάτων
διαφορετικών συνδυασμών

Σχεδιασμός και αποφάσεις 
για τις επόμενες κινήσεις

Κατάταξη

Σύγκριση εναλλακτικών 
επιλογών, παρατήρηση 
αλλαγών και πρόκληση 
μεταβολών.

Τα παιδιά προέβλεψαν τι θα 
γίνει, αν μέσα στο πρώτο 
μείγμα ρίξουμε αλάτι και το 
ανακατέψουμε.
Τα πειράματα με το νερό δεν 
είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα
παιδιά. Ωστόσο, ίσως μέχρι 
τώρα δεν είχαν πειραματιστεί
και αντιληφθεί, γιατί κάποιες 
ουσίες διαλύονται στο νερό, 
ενώ κάποιες άλλες 
παραμένουν.

Α. Αντί για νερό ρίξαμε 
πορτοκαλάδα, μέσα στα δύο 
δοχεία.
Β. Αντί για ζάχαρη και άμμο, 
ρίξαμε αλάτι και κομματάκια 
από ύφασμα μέσα στο νερό.

Τα παιδιά παρατηρούν τα 
αποτελέσματα.
Ανακατέψαμε τα όλα υλικά 
σε τρίτο δοχείο (ζάχαρη, 
αλάτι και άμμο).

Τα παιδιά παρατήρησαν τις 
διαφορές. Παρότι ρίξαμε και 
τις τρεις ουσίες εξακολουθεί 
να διακρίνεται η άμμος.
Τα παιδιά δημιουργούν 
πίνακα κατάταξης ανάλογα 
με τις ουσίες που 
διακρίνονται στο νερό και σε 
αυτές που δεν διακρίνονται.

Ανακατέψαμε  τα μείγματα 
για περισσότερη ώρα και 
παρατηρήσαμε ότι δεν έχει 
αλλάξει κάτι.   
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Διαδικασίες επίλυσης
επιστημονικών προβλημάτων

Απαιτούμενες νοητικές
διαδικασίες

Δραστηριότητες όπου τα
παιδιά ασχολούνται με

επιστημονικά προβλήματα

Συλλογή στοιχείων
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
από την χρησιμοποίηση 
διάφορων υλικών.

Τα παιδιά παρατήρησαν και 
αξιολόγησαν τα 
αποτελέσματα της 
διαλυτότητας, όταν 
προσθέσαμε περισσότερη 
ζάχαρη, όταν ρίξαμε 
κομμάτια από ύφασμα και 
όταν ανακατέψαμε όλα τα 
υλικά μαζί (ζάχαρη, αλάτι, 
άμμος).

Ερμηνεία στοιχείων και 
εξαγωγή συμπερασμάτων

Προσδιορισμός αιτιολογικών
σχέσεων

Εξαγωγή γενικών 
συμπερασμάτων

Ταξινόμηση

Τα παιδιά συμπέραναν ότι 
κάποιες από τις ουσίες 
διαλύθηκαν στο νερό 
(ζάχαρη, αλάτι), ενώ κάποιες 
άλλες παρέμειναν στην 
αρχική τους μορφή (άμμος).

Τέλος, τα παιδιά κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι το νερό 
έχει την ιδιότητα να διαλύει 
κάποια υλικά, όταν πέφτουν 
σε αυτό. Τέτοια υλικά είναι η
ζάχαρη και το αλάτι, ενώ 
κάποια άλλα, όπως η άμμος, 
σε διαλύονται.
Τα παιδιά κατάφεραν να 
διαχωρίσουν τα υλικά σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες: σε αυτά 
που δε διαλύονται στο νερό 
(άμμος) και σε αυτά που 
διαλύονται (ζάχαρη, αλάτι). 
Έπειτα, κατέγραψαν την 
ομαδοποίηση των υλικών σε 
πίνακα διπλής εισόδου. 

Αξιολόγηση

Από τις απαντήσεις των παιδιών φάνηκε ότι μπορούν να αντιληφθούν την έννοια της διαλυτότη-
τας σε κάποιο βαθμό. Αν υποθέσουμε ότι σαφώς και έχουν βιώσει εμπειρίες με τον καφέ ή τη
ζάχαρη, όταν π.χ. φτιάχνουν οι γονείς το γάλα τους, ενδεχομένως το φαινόμενο και η εμπειρία
αυτή να τους βοηθάει να μπορούν να κάνουν νοητικά τη σύνδεση ότι κάποια υλικά αναμιγνύονται
με άλλα. Χρησιμοποίησαν όρους, όπως εξαφανίστηκε, έγινε, έλιωσε, και επιχείρησαν να λιώσουν
τα πάντα για να εξηγήσουν το γεγονός ότι η ουσία που αναμιγνύεται με το νερό δε φαίνεται ή
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φαίνεται. Επομένως, τα παιδιά έχουν επαρκή επαφή και εμπειρίες, ώστε να εξηγήσουν σχετικά
επαρκώς το φαινόμενο της διαλυτότητας.

Συμπεράσματα

Η μύηση στο φαινόμενο της διάλυσης ουσιών στο νερό αποτελεί μια δραστηριότητα με ενδια-
φέρον, γιατί υπάγεται στο εμπειρικό πεδίο αναφοράς των νηπίων χωρίς να αποτελεί ήδη συγκρο-
τημένη γνώση. Η μύηση των παιδιών του νηπιαγωγείου στις ιδιότητες των φυσικών υλικών και
σωμάτων, στα φαινόμενα του φυσικού κόσμου και στις έννοιες των Φυσικών Επιστημών, είναι
αντικείμενο  ερευνητικής  δραστηριότητας  που  προσανατολίζεται  προς  τη  μάθηση  (Ραβάνης,
2005). 

Ο ρόλος του νηπιαγωγείου είναι να ενθαρρύνει και να οργανώνει τις αυθόρμητες διερευνήσεις
των παιδιών, υποστηρίζοντας τα να επιστρατεύουν στην προσπάθεια κατανόησης του κόσμου
εμπειρίες που έχουν ήδη αποκτήσει, καθώς και δεξιότητες και γνώσεις που κατακτούν στο πλαί-
σιο όλων των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην τάξη. Προϋπόθεση για να μπορέσει το
νηπιαγωγείο να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο, είναι η διαμόρφωση ενός μαθησιακού περιβάλλο-
ντος που προσφέρεται για πειραματισμούς και ανακαλύψεις και που προωθεί τις κοινωνικές αλ-
ληλεπιδράσεις. 

Οι παρατηρήσεις μέσα από τις δραστηριότητες, έχοντας ως αφετηρία το πρόγραμμα των Copple,
Siger & Saunders, το οποίο έχει ως σκοπό τη νοητική ανάπτυξη του παιδιού μέσα από δραστη-
ριότητες Φυσικών Επιστημών, επιτρέπουν στα παιδιά να καταλήξουν σε συμπεράσματα, να ανα-
ζητήσουν σχετικές πληροφορίες από παρατηρήσεις τους στο παρελθόν, να κάνουν συγκρίσεις και
συσχετίσεις και κατά συνέπεια να αναπτύξουν την επιστημονική σκέψη τους, να αποκτήσουν νέες
εμπειρίες και γνώσεις και να διατυπώσουν νέες ερωτήσεις.

Δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τα
φυσικά φαινόμενα, τα βοηθούμε να αποκτήσουν θετικές στάσεις απέναντι στην επιστήμη. Αξιο-
ποιώντας την τάση τους για παρατήρηση και διερεύνηση, καθώς επίσης και την επιθυμία τους για
ενασχόληση με τη φύση, τα ωθούμε σε μια πρώιμη εισαγωγή στον κόσμο της επιστήμης, που αρ-
γότερα θα τα βοηθήσει να αντιληφθούν ευκολότερα και αμεσότερα τις επιστημονικές διαστάσεις
των φυσικών φαινομένων και να κατακτήσουν τις ρεαλιστικές τους δομές (Eshach, 2006).
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Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία: καταγράφοντας την
ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Δουλγέρη Μαρία, Ευγενιάδου Ελισάβετ, Παπαδοπούλου Πηνελόπη
μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, m.doulgeri[at]yahoo.gr
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Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ppapadopoulou[at]uowm.gr

Η σημασία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις μικρές ηλικίες έχει επισημανθεί τόσο στην περιβαλλο-
ντική, όσο και στην εκπαιδευτική βιβλιογραφία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή και
ανάλυση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας που αφορά την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
στην Προσχολική Ηλικία στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού μελετήσαμε 5 Πανελλήνια
Συνεδρία για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αφού αποδελτιώθηκαν οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν
και αφορούσαν είτε αποκλειστικά την προσχολική εκπαίδευση είτε τη συμπεριλάμβαναν με άλλες βαθμί-
δες, πραγματοποιήσαμε ποσοτική ανάλυση των εισηγήσεων, ώστε να καταγράψουμε το βαθμό παρουσίας
της προσχολικής εκπαίδευσης στα περιβαλλοντικά συνέδρια. Στη  συνέχεια πραγματοποιήσαμε ποιοτική
ανάλυση των δεδομένων με την καταγραφή των κατηγοριών στις οποίες ανήκαν οι παρουσιάσεις και κα-
τόπιν, τις ταξινομήσαμε με βάση ευρύτερες θεματικές. Η επεξεργασία των στοιχείων έδειξε μικρή αύξηση
του ποσοστού των εισηγήσεων για την προσχολική ηλικία μεταξύ των συνεδρίων και μεταβολή των κατηγο-
ριών από συνέδριο σε συνέδριο. Τα αποτελέσματα ερμηνεύονται με βάση την ιστορική εξέλιξη της Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης και τις ιδιαιτερότητες της προσχολικής εκπαίδευσης στη χώρα μας.  

Εισαγωγή 

Η σημασία της προσχολικής ηλικίας έχει τονιστεί από ποικίλους ερευνητές οι οποίοι υποστηρί-
ζουν ότι αποτελεί θεμελιώδη και ταυτόχρονα κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξη ενός ατόμου και
συνεπώς για τη μετέπειτα πορεία και εξέλιξη του (Kellmer - Pringle, 1986; Wilson, 1994). 

Στην περίοδο αυτή συντελείται ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη, τόσο σωματική (στο ύψος, στη σω-
ματική διάπλαση,  στο βάρος του εγκεφάλου κ.α.),  όσο και  διανοητική (νοητική και  γλωσσική
ανάπτυξη), συναισθηματική και κοινωνική (συναισθηματική και κοινωνική απεξάρτηση από τους
άλλους, ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων κ.α.). Η εξέλιξη σε όλους τους παραπάνω τομείς
οδηγεί σε εκπαιδευτική ανάπτυξη, καθώς η ικανότητα ενός ατόμου να αποκομίζει οφέλη από την
εκπαίδευση εξαρτάται από το επίπεδο της διανοητικής, γλωσσικής και συναισθηματικής του ωρι-
μότητας (Kellmer - Pringle, 1986). Έτσι, αν δε δοθούν επαρκή ερεθίσματα, υπάρχει κίνδυνος τα
παιδιά να μην αναπτύξουν το δυναμικό τους στους παραπάνω τομείς ανάπτυξης.

Οι πρώιμες εμπειρίες έχει βρεθεί ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη υγιών παιδιών τόσο σωματικά
όσο και πνευματικά (Mustard, 2000; Shonkoff & Phillips, 2000) και επιπλέον, ικανών παιδιών σε
ακαδημαϊκό και κοινωνικό επίπεδο (Espinoza, 2000; Mustard, 2000). Επομένως, οι εμπειρίες που
βιώνει ένα άτομο κατά την προσχολική ηλικία έχουν ζωτική σημασία για τη μετέπειτα σχολική του
πρόοδο και πορεία (Kellmer - Pringle, 1986).

Οι ερευνητές συντείνουν ότι οι εμπειρίες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης πρέπει να ξεκινούν
από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου γιατί παίζουν καθοριστικό ρόλο στο σχηματισμό
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σταθερών στάσεων, αξιών και συμπεριφορών προς το περιβάλλον (Chawla, 1998; Mustard, 2000;
Wells & Lekies, 2006; Wilson, 1996).

Η επαφή και εμπλοκή με τη φύση έχει πολλά οφέλη για το άτομο (Frumkin, 2001; Wilson, 1994).
Μερικά από αυτά είναι η ενεργοποίηση των αισθήσεων, η καλλιέργεια των δεξιοτήτων κριτικής
και διερευνητικής σκέψης, η ελαχιστοποίηση τόσο των προκαταλήψεων για το φυσικό περιβάλ-
λον όσο και τους επιβλαβείς τρόπους ζωής, η εκτίμηση της ομορφιάς και της διαφορετικότητας.
Παράλληλα, συμβάλλει στην καλύτερη υγεία και ευημερία. Όλοι οι παραπάνω λόγοι καταδεικνύ-
ουν την αξία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να ξεκινά από μικρή ηλικία. 

Η σπουδαιότητα των πρώτων χρόνων της μάθησης υποτιμήθηκε έντονα παρ’ όλο που τα χρόνια
αυτά μπορούν να αποδειχτούν καθοριστικά για την περιβαλλοντική εκπαίδευση του παιδιού. Αν
η αίσθηση σεβασμού και φροντίδας για το φυσικό περιβάλλον δεν αναπτυχτεί στα πρώτα χρόνια
της ζωής, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην αναπτυχτεί ποτέ (Tilbury, 1994).

Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) άρχισε να ενδιαφέρε-
ται για την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αμέσως μετά την πραγματοποίηση της
Διεθνούς Συνδιάσκεψης της Τιφλίδας το 1977. Με βάση τις δραστηριότητες του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η περι-
βαλλοντική εκπαίδευση στην Ελλάδα διακρίνεται σε τρεις φάσεις (Flogaitis & Alexopoulou, 1991).
Σε Α’ φάση (1977-1982) η γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος σε
συνεργασία με το ΚΕΜΕ (σημερινό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) προχωρά σε ενέργειες όπως η συ-
γκέντρωση και προετοιμασία πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού. 

Σε Β’ φάση (1983-1990) οι προσπάθειες πολλαπλασιάζονται σε όλα τα επίπεδα επιμορφώνονται
εκπαιδευτικοί,  εφαρμόζονται  πιλοτικά  προγράμματα,  εκδίδεται  πληροφοριακό  υλικό  κ.α.  Στη
φάση αυτή η ευθύνη για την προώθηση της ανατέθηκε στις Διευθύνσεις Σπουδών Α’ Βάθμιας και
Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Σε Γ’ φάση (1990-) θεσμοθετείται πια επίσημα. Αρχικά εντάσσεται στο πρόγραμμα της Β’ Βάθμιας
και σταδιακά της Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, διορίζονται οι υπεύθυνοι περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης σε κάθε νομό με σκοπό την προώθηση και το συντονισμό δραστηριοτήτων στα
σχολεία κάθε περιοχής. Τέλος, ιδρύεται και το πρώτο Κ.Π.Ε. στο Ν. Αχαΐας.

Δεδομένης, λοιπόν, της σημασίας της έναρξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην προσχολι-
κή ηλικία σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μια πρώτη καταγραφή και ανάλυση της ερευνητι-
κής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας η οποία έχει καταγραφεί ως επίσημη Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση στην Ελλάδα και αφορά την προσχολική ηλικία. 

Μεθοδολογία της έρευνας

Για την επίτευξη του ερευνητικού μας σκοπού πηγές δεδομένων αποτέλεσαν 5 Πανελλήνια Συ-
νέδρια της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.), κα-
θώς σε αυτά συνδυάζεται η σχολική πραγματικότητα με την ερευνητική δραστηριότητα και έτσι,
αποτυπώνεται η εξέλιξη και πορεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία. Τα συνέδρια
αυτά πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (1999, 2004, 2007, 2008, 2010), έχουν
ομοιογενή χαρακτηριστικά και  είναι  ταξινομημένα σε  κατηγορίες  ανάλογα με το  περιεχόμενό
τους.  Επιπλέον,  είναι  διαθέσιμα  on-line  στην  Πύλη  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης
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(http://www.kpe.gr/)  και  στο  ηλεκτρονικό  περιοδικό  «Για  την  Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση
(http://peekpemagazine.gr/). 

Οι εισηγήσεις που καταγράφηκαν στην προσπάθεια προσδιορισμού της θέσης της Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία, αφορούσαν είτε αποκλειστικά την προσχολική εκπαί-
δευση (σχολικά προγράμματα για το νηπιαγωγείο ή έρευνες με νηπιαγωγούς), είτε την συμπερι -
λάμβαναν μαζί με άλλες βαθμίδες (όπως προγράμματα Κ.Π.Ε. τα οποία απευθύνονται και στην
προσχολική ηλικία).  

Για την ανάλυση του υλικού μας θεωρήσαμε κατάλληλη την ανάλυση περιεχομένου με προϋπάρ-
χουσες κατηγορίες στην περίπτωσή μας θεματικούς άξονες. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων
για κάθε συνέδριο βασίζεται στους θεματικούς άξονες – κατηγορίες, όπως αυτοί εμφανίζονται
στο σύνολο των συνεδρίων ή σε μεμονωμένα συνέδρια (π.χ. το εκπαιδευτικό υλικό σε κάποια συ-
νέδρια αποτελούσε από μόνο του θεματικό άξονα, ενώ σε άλλα ήταν μέρος του θεματικού άξονα
ΚΠΕ - Δίκτυα - Εκπαιδευτικό υλικό, που είναι ευρύτερος και αποφασίσαμε να τον διατηρήσουμε).
Οι μόνες σταθερές κατηγορίες ανά συνέδριο είναι οι έρευνες και τα σχολικά προγράμματα, ενώ οι
υπόλοιπες είτε δεν εμφανίζονταν σε κάποιο από τα συνέδρια, είτε συμπτύσσονταν μεταξύ τους
σε έναν θεματικό άξονα. Έτσι, διατηρήσαμε τους ευρύτερους άξονες για την ανάλυσή μας και σε
όσα συνέδρια διαχωρίζονταν, τους συμπτύξαμε για πρακτικούς λόγους.

Αποτελέσματα 

Στο 1ο συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., που πραγματοποιήθηκε το 1999, παρουσιάστηκαν συνολικά 113
εισηγήσεις, από τις οποίες οι 7 αφορούσαν την προσχολική ηλικία (σε ποσοστό 6,2 % επί του συ-
νόλου των εισηγήσεων). Όσον αφορά τους θεματικούς άξονες στους οποίους εντάσσονται οι ει-
σηγήσεις αυτές, το 33,3 % ανήκει στα πόστερ με διάφορα θέματα, το 9,1 % στο θεματικό άξονα
Μ.Κ.Ο – Κ.Π.Ε και θεματικά δίκτυα, το 4,5 % στα σχολικά προγράμματα, το 4,1 % ανήκει στις έρευ-
νες και τέλος, το 2,8 % στις θεωρητικές, μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις.

Στο 2ο συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., που πραγματοποιήθηκε το 2004, ο συνολικός αριθμός των ειση-
γήσεων που παρουσιάστηκαν μειώθηκε κατά 20 εισηγήσεις σε σχέση με το προηγούμενο συ-
νέδριο  (συνολικά παρουσιάστηκαν  93  εισηγήσεις),  ωστόσο,  το  ποσοστό  των  εισηγήσεων που
αφορούν την προσχολική ηλικία σχεδόν διπλασιάστηκε φτάνοντας στο 10,8 % (επί του συνόλου
των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν). Ειδικότερα, όσον αφορά τους θεματικούς άξονες στους
οποίους εντάσσονται οι εισηγήσεις για την προσχολική ηλικία, το 15,6 % των εισηγήσεων ανήκει
στα σχολικά προγράμματα, το 12,9 % στις έρευνες και τέλος, το 3,4 % στο θεματικό άξονα Μ.Κ.Ο –
Κ.Π.Ε και θεματικά δίκτυα. Από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία γίνεται φανερό ότι ο αριθμός
των εισηγήσεων που αφορά τα σχολικά προγράμματα συγκριτικά με το προηγούμενο συνέδριο
σχεδόν τετραπλασιάστηκε, ενώ ο αριθμός των εισηγήσεων που αφορά της έρευνες σχεδόν τρι-
πλασιάστηκε.

Στο 3ο συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., που πραγματοποιήθηκε το 2007, ο συνολικός αριθμός των ειση-
γήσεων που παρουσιάστηκαν ήταν 95. Αν και υπήρξε μια απειροελάχιστη αύξηση του αριθμού
των εισηγήσεων, ωστόσο, το ποσοστό αυτών που αφορούν την προσχολική ηλικία φαίνεται να
μειώθηκε στο 7,3 %. Από τις εισηγήσεις αυτές, το 17,6 % ανήκει στο θεματικό άξονα σχολικά προ-
γράμματα, το 12,5 % στις έρευνες και το 3,7 % στο θεματικό άξονα Κ.Π.Ε., θεματικά δίκτυα και εκ-
παιδευτικό υλικό. Παρατηρούμε πως το ποσοστό των σχολικών προγραμμάτων παρουσίασε μια
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μικρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο,  ενώ τα ποσοστά των ερευνών και  των
Μ.Κ.Ο – Κ.Π.Ε και θεματικών δικτύων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα.

Όσον αφορά το 4ο συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., που πραγματοποιήθηκε το 2008, ο συνολικός αριθ-
μός των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο Συνέδριο, κα-
θώς ανήλθε στις 111. Από τις εισηγήσεις αυτές, οι 18 (16,2 %) αφορούσαν την προσχολική ηλικία.
Παρατηρούμε, λοιπόν, πως οι εισηγήσεις για την προσχολική ηλικία διπλασιάστηκαν σε σχέση με
το προηγούμενο συνέδριο (από το 7,3 % στο 3ο συνέδριο, έφτασαν στο 16,2 % στο 4ο συνέδριο).
Από τις εισηγήσεις αυτές το 27,2 % ανήκει στο θεματικό άξονα των ερευνών, το 22,2 % στο θεμα-
τικό άξονα των διδακτικών προτάσεων, το 20 % στον άξονα Κ.Π.Ε, θεματικά δίκτυα και εκπαιδευ-
τικό υλικό, το 14,2 % στα σχολικά προγράμματα και έρευνες και το 8,6 % στα σχολικά προγράμμα-
τα. Ο θεματικός άξονας σχολικά προγράμματα και έρευνες που εμφανίζεται σε αυτό συνέδριο
αφορά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά από την εφαρμογή κάποιου σχολικού
προγράμματος. 

Στο 5ο συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., που πραγματοποιήθηκε το 2010, παρουσιάστηκαν συνολικά 116
εισηγήσεις, από τις οποίες οι 18 αφορούσαν την προσχολική ηλικία (15,5 %). Παρατηρούμε, λοι-
πόν, πως παρουσιάστηκε μια μικρή  μείωση του ποσοστού των εισηγήσεων για την προσχολική
ηλικία επί του συνόλου των εισηγήσεων (από το 16,2 % που ήταν στο 4ο συνέδριο, έφτασε το 15,5
% στο 5ο συνέδριο). Αναφορικά με τους άξονες που καλύπτουν οι εισηγήσεις που παρουσιάστη-
καν για την προσχολική ηλικία, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (40 %) αφορά τα Κ.Π.Ε, θεματικά δί-
κτυα και εκπαιδευτικό υλικό. 

Επιπλέον, στο 5ο συνέδριο και σε αρκετά υψηλά ποσοστά εμφανίζονται δυο νέοι θεματικοί άξο-
νες, αυτός της ειδικής αγωγής (14,2 %) και της δια βίου μάθησης (12,5 %), ενώ στο συνέδριο αυτό
παρατηρούμε πως ο αριθμός των εισηγήσεων που αφορά τον θεματικό άξονα των ερευνών υπο-
διπλασιάστηκε σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο (από το 27 %, έφτασε στο 11,6 %).  Οι δι-
δακτικές προτάσεις καταλαμβάνουν το 14,2 % των εισηγήσεων, ενώ τέλος τα σχολικά προγράμμα-
τα το 9,1 %, παρουσιάζοντας και αυτά μια μικρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο. 
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Σχήμα 1: Ποσοστά εισηγήσεων (συνολικά, ερευνών και σχολικών προγραμμάτων) των 5 Πανελλήνιων
Συνεδρίων της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. αναφορικά με την προσχολική ηλικία

Συζήτηση

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την μετά-ανάλυση που πραγματοποιήσαμε, δια-
πιστώνουμε πως οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στα 5 συνέδρια της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. για την Περι-
βαλλοντική Εκπαίδευση και αφορούν την προσχολική ηλικία εμφανίζουν ανοδική πορεία από το
1ο μέχρι το 5ο συνέδριο (από τις 7 εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο 1ο συνέδριο, έφτασαν τις
18 στο 5ο συνέδριο), με μικρές εσωτερικές διακυμάνσεις από συνέδριο σε συνέδριο (Σχήμα 1). 

Η ανοδική αυτή πορεία πιθανότατα να ερμηνεύεται λόγω της ιστορικής εξέλιξης της Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Όπως προαναφέρθηκε, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αρχικά
ενσωματώθηκε  στο  πρόγραμμα  της  Β/βάθμιας  και  σταδιακά  στης  Α/βάθμιας  Εκπαίδευσης
(Flogaitis & Alexopoulou, 1991). Αν και οι νηπιαγωγοί εφάρμοζαν άτυπα περιβαλλοντική εκπαί-
δευση, καθώς το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο είναι ευέλικτο, ωστόσο, δύσκολα εμπλέκονταν στις
γραφειοκρατικές διαδικασίες ενός περιβαλλοντικού προγράμματος, όπως συχνά απαιτεί η συνερ-
γασία με Κ.Π.Ε. ή τους/τις Υπεύθυνους/ες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Γραμμένου & Παπαδο-
πούλου, 2007). 

Ανοδική πορεία με εσωτερικές διακυμάνσεις φαίνεται να ακολουθούν και δυο θεματικοί άξονες
των συνεδρίων: οι έρευνες και τα σχολικά προγράμματα (Σχήμα 1). Το εύρημα αυτό είναι σημα-
ντικό, καθώς, η εκπαιδευτική έρευνα επηρεάζει τη σχολική πραγματικότητα με την εφαρμογή σχο-
λικών προγραμμάτων και συνακόλουθα η εφαρμογή σχολικών προγραμμάτων οδηγεί στην πραγ-
ματοποίηση νέων ερευνών και ούτω καθεξής.

Επιπλέον, το μεγάλο ποσοστό των προγραμμάτων των Κ.Π.Ε. που αφορούν και την προσχολική
ηλικία τείνει να αυξάνεται, κάτι που δείχνει ότι τα προγράμματα των Κ.Π.Ε. συμπεριλαμβάνουν
ολοένα και περισσότερο στα προγράμματα τους την προσχολική ηλικία.

Παράλληλα, στο τελευταίο συνέδριο φαίνεται πως αναπτύσσεται ενδιαφέρον και για δυο νέους
θεματικούς άξονες, αυτούς της ειδικής αγωγής και της δια βίου μάθησης, στους οποίους συμπε-
ριλαμβάνονται εισηγήσεις που αναφέρονται και στην προσχολική ηλικία.

Συμπερασματικά, από την έρευνα μας προκύπτει πως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση οργανώνεται
πλέον στα νηπιαγωγεία και η ενασχόληση με περιβαλλοντικά ζητήματα στην προσχολική ηλικία
αυξάνεται. Ωστόσο, ο αριθμός των εισηγήσεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην προσχο-
λική ηλικία παραμένει μικρός. Ενδεχομένως, οι νηπιαγωγοί να μην θεωρούν ακόμα την εργασία
τους ως αντικείμενο επιστημονικής ανακοίνωσης και παρόλο που εφαρμόζουν την περιβαλλοντι-
κή εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο, το γεγονός πως δύσκολα εμπλέκονται σε γραφειοκρατικές διαδι-
κασίες ενός περιβαλλοντικού προγράμματος, ίσως τις οδηγεί να θεωρήσουν την εργασία τους μη
ανακοινώσιμη. 
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 «Φτερουγίσματα στη λίμνη…»: Η λογοτεχνία συναντά τη βιωματική μάθηση στο
πλαίσιο μιας οργανωμένης εκπαιδευτικής πρότασης 

Καφετζή Ευγενία
17ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, ekafetzi[at]sch.gr 

Η εκπαιδευτική πρόταση με τίτλο «Φτερουγίσματα στη λίμνη…» αναφέρεται σε μαθητές προσχολικής και
πρώτης σχολικής ηλικίας. Αποτελεί καλή πρακτική άτυπης μάθησης με την ενεργό εμπλοκή των μαθητών
σε βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες υλοποιούνται σε σχολικό και σε φυσικό περιβάλλον. Οι μαθητές,
μέσω των δραστηριοτήτων, γνωρίζουν το λιμναίο οικοσύστημα, κατανοούν τη σχέση ζωής που έχουν τα
πουλιά με τη λίμνη, τις απειλές που αντιμετωπίζουν καθημερινά, ευαισθητοποιούνται και προβληματίζο-
νται. Στην τάξη οι μαθητές γνωρίζουν τα πουλιά και ακολουθεί αφήγηση και δραματοποίηση της ιστορίας.
Στο πεδίο αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος, προσανατολίζονται, αναζητούν
ίχνη ανθρώπινων δραστηριοτήτων και  αναγνωρίζουν τη λίμνη ως οικότοπο και ως βιότοπο των ηρώων της
ιστορίας. Στο πλαίσιο υλοποίησης της συγκεκριμένης πρότασης η λογοτεχνία συναντά τη βιωματική μάθη-
ση επιτυγχάνοντας την όσμωση της πραγματικότητας με τη φαντασία, με στόχο την ενδυνάμωση του συ-
ναισθήματος των μαθητών, τη σύνδεση των εμπειριών τους με τον πραγματικό κόσμο και την καλλιέργεια
φιλοπεριβαλλοντικών απόψεων και συμπεριφορών. 

Εισαγωγή

Η  βιωματική  μάθηση  αντιπαρατίθεται  στις  παραδοσιακές  παιδαγωγικές  εμπειρίες.  Ο  εκπαι-
δευόμενος ή ο παιδαγωγούμενος εμπλέκεται ο ίδιος στην μελετώμενη πραγματικότητα και δεν εί-
ναι παθητικός ακροατής. Η θεωρία της βιωματικής μάθησης δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο
που διαδραματίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης, καθώς και στους δεσμούς μεταξύ της
σχολικής τάξης, της καθημερινής ζωής των μαθητών και της κοινωνικής πραγματικότητας (Δεδού-
λη 2002). Αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου 2008).
Στόχος της είναι να φέρει τον μαθητή σε άμεση επαφή με το αντικείμενο μάθησης, μέσα από την
έρευνα, την εργασία πεδίου, την παρατήρηση, τις συνεντεύξεις, τα παιχνίδια ρόλων κ.α. (Δεδούλη
2002). Επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη μάθηση θεωρώντας σημαντικές τις συ-
ναισθηματικές αντιδράσεις, τις ερωτήσεις και απορίες των μαθητών οι οποίες εκφράζονται και
συζητούνται ελεύθερα. Οι μαθητές συνεργάζονται και επικοινωνούν, επεξεργάζονται από κοινού
τις αντιδράσεις τους, θέτουν τους δικούς τους στόχους, εκφράζονται και δημιουργούν, μαθαίνουν
να προβληματίζονται και να αναρωτιούνται για την εμπειρία τους, αναπτύσσουν την ικανότητα
για κριτικό αναστοχασμό (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη 1993, Παπαδημητρίου 1998, Παρασκευόπου-
λος & Κορφιάτης 2003). Άλλωστε, η βιωματική μάθηση συμβάλλει μέσω της βίωσης του ερευ-
νώμενου θέματος και στην κατανόηση του ίδιου μας του εαυτού (Καμαρινού 1999) και βοηθά
τους μαθητές να αναπτύξουν τη νοημοσύνη τους, την κριτική σκέψη και γενικότερα στην προσω-
πικότητά τους (Τριλιανός 2002). 

Στην οικολογική λογοτεχνία εντάσσονται τα βιβλία στα οποία κυριαρχεί η οικοκεντρική αντίληψη
για τη φύση και το περιβάλλον. Η κεντρική ιστορία συνδέεται με κάποιο οικολογικό θέμα όπως το
νερό ή το δάσος, ή με ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα όπως η ρύπανση, η λαθροθηρία, η υπερ-
υλοτόμηση κ.ά.  (Παπαδάτος 2003).   Αναδεικνύεται  η ενότητα και  η σημασία της συνύπαρξης
όλων των ειδών και εκείνη η «μαγεία της Φύσης που είναι ανανεωτική, που αναγεννά, που αέναα
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δημιουργεί» και που είναι ο πυρήνας της οικολογικής συνείδησης (Κανατσούλη 2005). Οι ήρωες,
οι οποίοι μπορεί να είναι άνθρωποι, ζώα, αντικείμενα, άλλοτε συνεργάζονται για την ανάπλαση
του φυσικού περιβάλλοντος και άλλοτε παρουσιάζουν τη δική τους οπτική γωνία μέσα από την
πλοκή της ιστορίας. Συνήθως στα παραμύθια με οικολογική θεματική οι ήρωες είναι ζωντανοί ορ-
γανισμοί και παιδιά, στοχεύοντας αφενός στην ενδυνάμωση του συναισθήματος μέσω της προ-
σωποποίησης των οργανισμών και αφετέρου στην αμεσότητα/οικειότητα μέσω της ταύτισης των
ηρώων με το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Όταν οι ήρωες παρουσιάζουν το θέμα από τη δική
τους οπτική γωνία το παιδί διαπιστώνει την ύπαρξη της άποψης του «άλλου», γεγονός που έρχε-
ται σε σύγκρουση με τον εγωκεντρισμό του αλλά και σε συμφωνία με την επιθυμία του να μη
βλάψει κανέναν. Στην περίπτωση όπου οι ήρωες είναι παιδιά το παιδί αναγνώστης αποδέχεται
ευκολότερα την άποψή του επειδή «μιλούν την ίδια γλώσσα». Απαραίτητη συνθήκη στη μυθο-
πλασία της παιδικής λογοτεχνίας αποτελεί το ευχάριστο τέλος και το χιούμορ, που δημιουργεί αι-
σιόδοξα αισθήματα (Φίλιας 1998). Σύμφωνα με τον ίδιο  «Η παιδική λογοτεχνία δεν πρέπει να εί-
ναι πεσιμιστική» όμως ότι η αντίληψή του πως «η συνειδητοποίηση από το παιδί, μέσα από την
παιδική λογοτεχνία, του αναπόφευκτου οριακών καταστάσεων...» θα δημιουργήσουν αναπόφευ-
κτα κάποια πεσιμιστικά αισθήματα.

Το παραμύθι με τίτλο «Φτερουγίσματα στη Λίμνη…»

Το παραμύθι με τίτλο «Φτερουγίσματα στη λίμνη…» έχει αρχικό τίτλο «Φτερουγίσματα στη λίμνη
Βιστωνίδα». Συγγραφέας του είναι η Ευγενία Καφετζή και εκδόθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης Βιστωνίδας το 2011 (ISBN 978-960-98932-3-7) στο οποίο και υλοποιήθηκε η συ-
γκεκριμένη πρόταση από ομάδες μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας. Στο ομώνυμο οικολογικό πα-
ραμύθι, ηρωίδα είναι η Λίνα, μια νεαρή φαλαρίδα, η οποία είναι ανέμελη και ανυποψίαστη για
τους κινδύνους που παραμονεύουν στη λίμνη. Τα άλλα πουλιά της λίμνης τη φροντίζουν και τη
συμβουλεύουν καθώς η ίδια βιώνει ποικίλες περιπέτειες στη λίμνη. Η ιστορία διαδραματίζεται
στη διάρκεια μιας ολόκληρης ημέρας. Η Λίνα μπλέκεται σε ξεχασμένες πετονιές, συναντά σκουπί-
δια που τη δυσκολεύουν να βρει τροφή, γνωρίζει το φύλακα των καναλιών που πυροβολεί τους
κορμοράνους οι οποίοι τρέφονται με τα ψάρια που εμπορεύεται ο αλιευτικός συνεταιρισμός κα-
θώς και τους κυνηγούς με το σκύλο τους. Βιώνει το θάνατο άλλων πουλιών και τρομάζει από τις
απρόσμενες καταστάσεις που αντιμετωπίζει. Μετά από κάθε περιπέτεια η Λίνα και τα άλλα που-
λιά αναρωτιούνται «θα κάνουν κάτι οι άνθρωποι;» για να τους βοηθήσουν ώστε να ζουν σ’ ένα
όμορφο και ασφαλές περιβάλλον; Στο τέλος της ιστορίας η παρέα των πουλιών κουρνιάζει για να
κοιμηθεί μέσα στις καλαμιές. Είναι όλα τα πουλιά ζωντανά αλλά ταυτόχρονα και προβληματι-
σμένα για τις συνθήκες ζωής τους στη λίμνη.

Ο προβληματισμός των πουλιών αποτελεί κίνητρο για συζήτηση και ανίχνευση των απόψεων των
μαθητών για το εκάστοτε περιβαλλοντικό ζήτημα που προκύπτει. Στο τέλος της ιστορίας οι μαθη-
τές έχουν μια σφαιρική άποψη για τους ποικίλους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι φτερωτοί
επισκέπτες μιας όμορφης και κατά τα άλλα ήρεμης και ακίνδυνης – για τον άνθρωπο- λίμνης. Οι
μαθητές παρωθούνται να δουν το λιμναίο περιβάλλον από την οπτική γωνία των ηρώων της ιστο-
ρίας και να συνειδητοποιήσουν ότι για πολλά από τα δυσάρεστα γεγονότα που βιώνουν τα που-
λιά ευθύνονται οι άνθρωποι, οι οποίοι άλλοτε με απερίσκεπτες ενέργειες και άλλοτε με στοχευ-
μένες δράσεις απειλούν τη ζωή τους.
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Η εκπαιδευτική πρόταση

Η οργανωμένη εκπαιδευτική πρόταση με τίτλο «Φτερουγίσματα στη λίμνη…» προτείνεται να υλο-
ποιηθεί από μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Αποτελεί καλή πρακτική άτυπης
μάθησης με την ενεργό εμπλοκή των μαθητών σε βιωματικές δραστηριότητες τόσο στο σχολικό
όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Η πρόταση συνδέει ένα οικολογικό παραμύθι με βιωματικές δρα-
στηριότητες στοχεύοντας στην καλλιέργεια του συναισθήματος και της οικολογικής συνείδησης
μέσω της ενεργούς μάθησης. 

Η πρόταση υλοποιήθηκε από περίπου 60 μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας. Η διάρκειά της είναι
περίπου 3-4 ώρες ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησής της, τις τεχνικές και τις μεθόδους που θα
χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός καθώς και από την απόσταση από τη λίμνη την οποία θα επισκε-
φτούν οι μαθητές. Απαιτείται εξοπλισμός παρατήρησης όπως κιάλια και μεγεθυντικός φακός και
εξοπλισμός συλλογής δειγμάτων από το νερό όπως απόχη και πλαστική λεκάνη. Ο αριθμός των
οργάνων εξαρτάται από τον αριθμό των μαθητών και τη δυνατότητα προμήθειάς τους.

Η πρόταση στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με το λιμναίο οικοσύστημα, την κατανόηση των
σχέσεων μεταξύ των οργανισμών και του οικοτόπου τους, την αναγνώριση των «προβλημάτων»
που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα πουλιά λόγω των ανθρώπινων παρεμβάσεων στο βιότοπο,
την ευαισθητοποίηση και τον προβληματισμό καθώς και στην παρακίνηση για την υπόδειξη λύσε-
ων για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των φτερωτών επισκεπτών της λίμνης. Η καλλιέργεια της
ενσυναίσθησης αποτελεί βασικό στόχο της πρότασης εφόσον οι μαθητές αναμένεται να κατανοή-
σουν την αξία της δικής τους συμμετοχής στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.  

Οι δραστηριότητες στο σχολείο περιλαμβάνουν τη γνωριμία των μαθητών με τη λίμνη. Πού βρί-
σκεται η λίμνη, πως είναι ο περιβάλλων χώρος της, ποιο είναι το σχήμα της; Στο σχολείο οι μαθη-
τές γνωρίζουν τη Λίνα, την ηρωίδα, και τα άλλα πουλιά, ακούν τη λαλιά τους και συνδυάζουν τη
λίμνη με τα πουλιά. Η προετοιμασία εποπτικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, κρίνεται απα-
ραίτητη για τον ομαλό εγκλιματισμό των μαθητών και την ενεργοποίηση της φαντασίας τους. Ακο-
λουθεί η αφήγηση της ιστορίας, η συζήτηση και στη συνέχεια η δραματοποίησή της. Για τη δρα-
ματοποίηση προτείνεται η χρήση «βοηθών», όπως καπέλου, στολής ή/και καρτέλας με τη φωτο-
γραφία κάθε ήρωα ώστε οι μαθητές να βιώσουν το ρόλο τους και να εξωτερικεύουν τις απόψεις
τους. 

Οι δραστηριότητες που προτείνεται να υλοποιηθούν στην όχθη της λίμνης είναι οι εξής: α) η γνω-
ριμία με την όχθη της λίμνης και αναγνώριση του περιβάλλοντος χώρου. Συζήτηση για τη χλωρίδα
(καλαμιές και υδροχαρής βλάστηση) και αναζήτηση του οικοτόπου της ηρωίδας (Πού μπορεί να
ζει η Λίνα και τα άλλα πουλιά;), β) η αναγνώριση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλο-
ντος (άμμος, βράχια, τσιμεντένιες ή ξύλινες κατασκευές). Παρακινούμε τους μαθητές να αγγίξουν
την άμμο και το νερό, να συλλέξουν βότσαλα, ξυλάκια, κοχύλια, φτερά, να ακούσουν τους ήχους
της λίμνης, τις φωνές πουλιών, να παρατηρήσουν την επίδραση του αέρα στο νερό (κυματισμός)
και στις καλαμιές (λύγισμα κορμού), να οσμιστούν τον αέρα και το νερό και να ρίξουν στο νερό
πέτρες, ξύλα, φτερά (Ποια από αυτά βουλιάζουν; Γιατί;), γ) ο προσανατολισμός. Οι μαθητές χρη-
σιμοποιούν τα κιάλια για να προσανατολιστούν στο χώρο, ανακαλώντας όσα διαδραματίστηκαν
στην ιστορία (Πού είναι το ποτάμι που φέρνει το νερό στη λίμνη και μεταφέρει τα σκουπίδια;).
Μένουμε ακίνητοι, τι παρατηρεί ο καθένας; Παρακινούμε τους μαθητές να αναφέρουν ένα ση-
μείο που έχουν προσέξει ιδιαίτερα και γιατί έχουν επιλέξει αυτό το σημείο αναδεικνύοντας, με
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αυτό τον τρόπο, τα ενδιαφέροντά τους. δ) η αναζήτηση ιχνών ανθρώπινων δραστηριοτήτων, επι-
βλαβών για τη ζωή των πουλιών (φυσίγγια, σκουπίδια, ίχνη φωτιάς στην όχθη). ε) η δειγματολη-
ψία οργανισμών, τα οποία αποτελούν της βάση του τροφικού πλέγματος της λίμνης. Αποτελεί την
πιο ευχάριστη και ζωντανή δραστηριότητα εφόσον οι οργανισμοί είναι πολύ μικροί και το στοι-
χείο της έκπληξης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Οι μαθητές ένας-ένας πλησιάζουν το νερό της
λίμνης και βυθίζουν την απόχη συλλέγοντας επιβενθικούς οργανισμούς τους οποίους τοποθετούν
σε διαφανείς λεκάνες. Παρατηρούν με το μεγεθυντικό φακό τους μικροσκοπικούς οργανισμούς
και συζητούν για το ρόλο τους στην τροφική αλυσίδα της λίμνης.

Η αξιολόγηση των γνώσεων και  των απόψεων των μαθητών προτείνεται  να πραγματοποιηθεί
στην όχθη της λίμνης. Η δημιουργία αφίσας με χρώματα και κολάζ από φωτογραφίες μικρών και
μεγάλων οργανισμών και φυσικά υλικά σε επίπεδο ομάδας των 3-5 ατόμων παρέχει τη δυνατότη-
τα για έκφραση,  δημιουργία αλλά και  ανίχνευση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής
πρότασης. 

Συμπεράσματα και προτάσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης της προτεινόμενης εκπαιδευτικής πρότασης η λογοτεχνία με οικολογική
θεματική συναντά τη βιωματική μάθηση επιτυγχάνοντας την όσμωση της πραγματικότητας με τη
φαντασία. Επιτυγχάνονται στόχοι όπως η ενδυνάμωση του συναισθήματος των μαθητών, η διεύ-
ρυνση των εμπειριών τους με τον πραγματικό κόσμο, η καλλιέργεια φιλοπεριβαλλοντικών απόψε-
ων, αξιών και συμπεριφορών και η καλλιέργεια ποικίλων δεξιοτήτων όπως συνεργασίας, επικοι-
νωνίας, παρατήρησης, χρήσης οργάνων συλλογής και παρατήρησης.

Προτείνεται να υλοποιηθεί από μαθητές Νηπιαγωγείου και Α΄- Β΄ Δημοτικού Σχολείου. Η δραμα-
τοποίηση της ιστορίας μπορεί να προηγηθεί της επίσκεψης στο πεδίο αλλά μπορεί να γίνει μετά
από αυτή. Είναι εφικτή και η τμηματική προσέγγιση της ιστορίας ανάλογα με την ηλικία, τη διάθε-
ση των μαθητών, το χώρο όπου θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες πεδίου καθώς και τους
στόχους που έχουν τεθεί. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρόταση είναι ιδιαίτερα
ευέλικτη και ο εκάστοτε εκπαιδευτικός δύναται να την υλοποιήσει είτε αυτούσια είτε κατά τη
διάρκεια σχετικού project επιλέγοντας την κατάλληλη στιγμή για την υλοποίησή της. Το λογοτεχνι-
κό κείμενο και οι δραστηριότητες στη λίμνη αποτελούν τα δομικά στοιχεία της. Προτείνεται η δια-
τήρησή τους και ο εμπλουτισμός της πρότασης με πρόσθετες δραστηριότητες ανάλογα με την ηλι-
κία των μαθητών και τη θεματική ενότητα με την οποία θα ασχοληθούν.   
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Πώς παιδιά Νηπιαγωγείου και Γ’ τάξης Δημοτικού αντιλαμβάνονται την
προσωπική τους συμβολή στην  αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών

προβλημάτων και τι προτείνουν

Ηλιοπούλου Ιφιγένεια
ifigeniailiopoulou[at]yahoo.gr, ifigenia-istoriogrammi.blogspot.com

Η  παρούσα εργασία περιγράφει εκείνο το τμήμα της έρευνας που μελετά τις αντιλήψεις νηπίων και παι-
διών Γ’ Δημοτικού για τους τρόπους αντιμετώπισης τεσσάρων περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και
για την προσωπική τους συμβολή στην αντιμετώπισή τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 60 παιδιά (15 νήπια
και 15 παιδιά Γ΄) και για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το σχέδιο  και η ημιδομημένη συ-
νέντευξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι προτάσεις των παιδιών προσανατολίζονται προς
δύο κυρίως κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά στην άμεση  δράση, αφού δηλαδή το πρόβλημα
έχει δημιουργηθεί, ενώ η δεύτερη αφορά στην πρόληψη και μπορεί να θεωρηθεί ότι συνάδει με την επι -
στημονική πρόταση. Δε θεωρούν τους εαυτούς τους υπεύθυνους για τα προβλήματα αυτά και αντιλαμ-
βάνονται  την προσωπική τους συμβολή σε συνάρτηση με τις λύσεις που γνωρίζουν. 

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο διεθνών διασκέψεων υπό την αιγίδα της UNESCO και του OHE, εδραιώθηκε η άποψη
ότι η επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι υπόθεση όλων των πολιτών και όχι μόνο
των ειδικών και επομένως, η εκπαίδευση μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία
υπεύθυνων και ενεργών πολιτών. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα παιδιά διαμορφώνουν κάποιες αντι-
λήψεις για το περιβάλλον πριν ακόμα εισαχθούν στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα (Blake 2001.
Driver & Bell 1986), αντιλήψεις που δύσκολα αλλάζουν, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την εκπαί-
δευση. Για τους παραπάνω λόγους υιοθετήθηκε ο εποικοδομητισμός ως θεωρητικό πλαίσιο της
έρευνας.

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τις αντιλήψεις των παιδιών για το δάσος (Palmer,
Suggate & Matthews 1996. Strommen 1995),  τα απορρίμματα (Glazar, Vrtacnik & Bacnik 1998.
Palmer 1995. Palmer et. al. 2003), τη ρύπανση (Καλίτσης & Δημητρίου 2008. Μαλανδράκης 1998.
Brody 1991. Dimitriou & Christidou 2007) και την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας
(Grodzinska-Jurczak, Stepska & Nieszporek 2006. Kruger & Summers 2000) δείχνουν ότι οι γνώσεις
τους για τη διαχείριση των προβλημάτων είναι ασαφείς, πολλές φορές δε συνάδουν με τις επι -
στημονικές απόψεις και δεν παραθέτουν λεπτομέρειες για διεργασίες όπως της ανακύκλωσης.

Όσο αφορά στις απόψεις τους για την προσωπική τους συμβολή φάνηκε ότι παιδιά 12-16 ετών δε
βλέπουν τους εαυτούς τους ούτε ως μέρος του προβλήματος ούτε ως παράγοντα αλλαγής του
δάσους (Barraza & Pinedα 2003), ενώ άλλες έρευνες έδειξαν ότι αναγνωρίζουν την προσωπική
τους  συμβολή  στην  παραγωγή  απορριμμάτων  (Δημητρίου  &  Χρηστίδου  2004,  2005.  Μαλαν-
δράκης 2007).

Ανάμεσα στους τρόπους μείωσης των απορριμμάτων που προτείνονται είναι η τοποθέτησή τους
στον κάδο, η ανάληψη δράσης από τους υπεύθυνους φορείς, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμο-
ποίηση (Δημητρίου & Χρηστίδου 2004, 2005. Οικονόμου 2008). Για τη μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης προτείνονται ο περιορισμός της βιομηχανικής δραστηριότητας και η χρήση πιο οικολο-
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γικών μέσων μετακίνησης, ενώ για τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης προτείνονται οι εγκατα-
στάσεις βιολογικού καθαρισμού (Μαλανδράκης 1998). 

Από όσα προέκυψαν από την επισκόπηση της ερευνητικής δραστηριότητας φάνηκε ότι υπάρχει
περιορισμένος αριθμός σχετικών ερευνών για μικρές ηλικίες για τα τέσσερα αυτά θέματα. Ακόμη,
ελάχιστες έρευνες διερεύνησαν τις αντιλήψεις των  μικρών παιδιών για την προσωπική τους συμ-
βολή στη δημιουργία και την αντιμετώπιση των υπό μελέτη προβλημάτων. Καμία σχεδόν έρευνα
δεν εξέτασε την εξέλιξη των αντιλήψεων των παιδιών πριν και μετά την εισαγωγή τους στο Δημο -
τικό σχολείο.

Μεθοδολογία

Οι στόχοι της έρευνας που θα παρουσιαστούν στην παρούσα εργασία είναι: 

• Να διερευνηθούν οι αντιλήψεις παιδιών Νηπιαγωγείου και Γ’ Δημοτικού για  την αντιμε-
τώπιση  τεσσάρων  περιβαλλοντικών  προβλημάτων  καθώς  και  την  προσωπική  συμβολή
τους στην αντιμετώπισή τους.

• Να διερευνηθεί αν υπάρχουν κοινοί άξονες στη σκέψη τους για όλα τα θέματα.

• Να εντοπιστεί η αλλαγή στο βαθμό κατανόησης καθώς εξελίσσεται η διδασκαλία από το
Νηπιαγωγείο έως την Γ’ Δημοτικού.

Τα συγκεκριμένα θέματα επιλέχθηκαν αφενός γιατί περιλαμβάνονται στα αναλυτικά προγράμμα-
τα του Νηπιαγωγείου και των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού και αφετέρου, γιατί αποτε-
λούν σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, που τα παιδιά θα αντιμετωπίσουν ως αυριανοί πολί-
τες (Ηλιοπούλου, 2012). Αλλά και στο παρόν, είναι απαραίτητη η συμβολή τους στην αντιμετώπι-
σή  τους στο μερίδιο που τους αναλογεί. 

Για να συλλεχθούν τα ερευνητικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκε το σχέδιο (Μυλωνάκου-Κεκέ 2005)
και η ημιδομημένη συνέντευξη (Cohen & Manion 1994).  Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων ήταν
της μορφής «Τι μπορεί να γίνει ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα;» ή «Εσύ νιώθεις ότι κάνεις
κάτι ώστε να δημιουργείται το πρόβλημα;» και «Εσύ πώς μπορείς να βοηθήσεις για να μειωθεί το
πρόβλημα;» και αποσκοπούσαν στη διερεύνηση των αντιλήψεων για τους τρόπους αντιμετώπι-
σης των προβλημάτων, για την προσωπική τους συμβολή στη δημιουργία και την αντιμετώπιση
των προβλημάτων αυτών.

Στην έρευνα συμμετείχαν αρχικά 30 παιδιά Νηπιαγωγείου και 30 παιδιά Γ’ τάξης Δημοτικού από 4
τμήματα Νηπιαγωγείου και 2 Δημοτικά σχολεία στο Βόλο.

Αποτελέσματα και συζήτηση

Δάσος

Τα νήπια προτείνουν σε μικρότερο βαθμό τρόπους αντιμετώπισης, και κυρίως αφορούν στην άμε-
ση δράση, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά δίνουν περισσότερες απαντήσεις και κυρίως αφορούν στην
προστασία και διαχείριση δηλαδή επικεντρώνονται στην πρόληψη και όχι στη θεραπεία όπως τα
νήπια. Σε μικρότερο βαθμό πιστεύουν ότι μπορούν να συμβάλλουν τα ίδια, ιδίως τα νήπια, αλλά
παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αλλαγή. Ενώ πρότειναν τρόπους άμεσης κατάσβεσης της φωτιάς,
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προτείνουν κυρίως την πρόληψη με τη μορφή προστασίας όταν αναφέρονται στην προσωπική
τους συμβολή, ίσως γιατί είναι πιο εύκολο για αυτά. 

Πίνακας 1.1:   Προτάσεις για  τους τρόπους αντιμετώπισης των πυρκαγιών 

Απαντήσεις παιδιών 
Νήπια (30)

22 Απαντήσεις
Γ’ τάξη (30)

40 Απαντήσεις

Προστασία/Διαχείριση (φύλακας, πυροσβεστική, καθαρισμός 
δάσους από σκουπίδια, αραίωση δέντρων) 2 18

Άμεση δράση (σβήσιμο φωτιάς) 17 8

Αποτροπή («απαγορεύεται...») 1 9

Τιμωρία (φυλάκιση υπαίτιου) 2 3

Άλλο (να βρέξει) 0 2

Πίνακας 1.2:    Αντιλήψεις για την  προσωπική συμβολή στην αντιμετώπιση των  πυρκαγιών

Προσωπική συμβολή
Νήπια (30)

12 απαντήσεις 
Γ’ τάξη (30)

29 απαντήσεις

Προστατεύω (μάζεμα σκουπιδιών ή φροντίδα και 
ζώων)

8 14

Δρω άμεσα (σβήνω φωτιά) 3 6

Αποτρέπω (με πινακίδες, απαγορεύσεις) 1 8

Ανακυκλώνω 0 1

Απορρίμματα  

Δόθηκαν λιγότερες απαντήσεις σε σχέση με το δάσος. Τα  μεγαλύτερα παιδιά προτείνουν πρακτι -
κές που συνάδουν με την επιστημονική άποψη για τη μείωση των απορριμμάτων (ανακύκλωση,
μείωση κατανάλωσης) σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα νήπια που προτείνουν μη επιστημο-
νικά αποδεκτούς τρόπους (τοποθέτηση στον κάδο). Αν συγκρίνουμε τους Πίνακες 1.3 και 1.4, δια-
πιστώνουμε ότι  ενώ τα παιδιά προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος, ωστόσο
δεν αντιλαμβάνονται στον ίδιο βαθμό την προσωπική τους δράση προς αυτή την κατεύθυνση. Τα
μεν νήπια  θεωρούν ότι δεν μπορούν ή δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά
μεταθέτουν την ευθύνη για δράση σε άλλους π.χ. στο δήμο ή σε άλλους ενήλικες,  στους οποίους
θα απευθυνθούν για να επέμβουν. Το γεγονός αυτό πιθανότατα να σχετίζεται με το γεγονός ότι
στο σχολείο δε δίνεται  έμφαση στη δράση και την προσωπική συμμετοχή των παιδιών όσο θα
έπρεπε. 
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Πίνακας 1.3:    Προτάσεις για  τη  μείωση των  απορριμμάτων 

Προτάσεις αντιμετώπισης
Νήπια (30)

18 απαντήσεις
Γ’ τάξη (30)

30 απαντήσεις

Στον κάδο / όχι κάτω 10 13

Ανακύκλωση/ Επαναχρησιμοποίηση 4 9

Μείωση κατανάλωσης 2 6

Άλλη (να τα πετάμε αλλού, όχι βράδυ, τιμωρία) 2 2

Πίνακας 1.4: Αντιλήψεις για την προσωπική συμβολή στη  μείωση απορριμμάτων

Προσωπική συμβολή
Νήπια (30)

15 απαντήσεις
Γ ’ τάξη (30)

29 απαντήσεις

Μαζεύω/βάζω σε 
κάδο 7 7

Ανακυκλώνω 4 7

Μειώνω κατανάλωση 3 6

Λέω σε δήμο/ενήλικες 1 9

Ρύπανση αέρα και θάλασσας

Οι περισσότερες λύσεις που προτείνονται, ιδιαίτερα από τα μεγαλύτερα παιδιά,  συνάδουν με
την επιστημονική άποψη. Διαπιστώνεται ότι ο βασικός τρόπος με τον οποίο πιστεύουν τα παιδιά
ότι μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ρύπανσης έχει σχέση μόνο με τη μια πηγή
ρύπανσης, τα σκουπίδια. Οι άλλες πηγές ρύπανσης φαίνεται να πιστεύουν ότι αφορούν στα μετα-
φορικά μέσα ή τα εργοστάσια και για αυτό το λόγο πιστεύουν ότι μόνο έμμεσα (λεκτικά) μπορούν
να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.   

Πίνακας 1.5:  Προτάσεις για  τη μείωση της ρύπανσης αέρα 

Προτάσεις αντιμετώπισης
Νήπια (27)

15 απαντήσεις
Γ’ τάξη (30)

38 απαντήσεις

Μείωση ρυπογόνων δραστηριοτήτων 7 10

Διαχείριση/ μείωση σκουπιδιών 5 9

Φίλτρα/όχι εργοστάσια 1 9

Άλλα μέσα μετακίνησης 0 8

Άλλο (Ο αέρας να σβήσει τη φωτιά, να μη φυσά, να μην 
κόβονται δέντρα) 

2 2
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Πίνακας 1.6: Αντιλήψεις για την προσωπική συμβολή στη  μείωση ρύπανσης

Προσωπική συμβολή
Νήπια (27)

8 απαντήσεις
Γ ’ τάξη (30)

19 απαντήσεις

Μαζεύω / Δεν πετώ / Ανακυκλώνω 3 6

Λεκτικά (όχι καπνό, όχι σκουπίδια, άλλα μέσα, όχι κάψιμο και 
κοπή δασών) 5 11

Άλλο (δε χρησιμοποιώ όσα ρυπαίνουν) 0 2 

Σπατάλη νερού και ηλεκτρικής ενέργειας

Τα μεγαλύτερα παιδιά προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης της σπατάλης του νερού σε διπλάσιο
βαθμό σε σχέση με τα νήπια και επικεντρώνονται στην εξοικονόμηση του νερού σε πολύ μεγαλύ-
τερο βαθμό σε σχέση με τα νήπια που προτείνουν συγκεκριμένες ενέργειες περισσότερο (κλείνω
τη βρύση).

Πίνακας 1.7:  Προτάσεις για  τη  μείωση της σπατάλης του νερού 

Προτάσεις αντιμετώπισης
Νήπια (28)

27 απαντήσεις
Γ’ τάξη (30)

54 απαντήσεις

Να κλείνουμε τη βρύση / μην την αφήνουμε 
ανοιχτή

15 12

Να χρησιμοποιώ λίγο νερό / όχι πολύ 7 24

Ενημέρωση (από δήμαρχο) 3 14

Τιμωρία (φυλακή, παρατήρηση, διακοπή) 1 2

Άλλο (να πουλούν λίγο νερό) 1 2

Πίνακας 1.8: Αντιλήψεις για την προσωπική συμβολή στη  μείωση σπατάλης 

Προσωπική συμβολή
Νήπια (28)

17 απαντήσεις
Γ ’ τάξη (30)

30 απαντήσεις

Να χρησιμοποιώ λίγο /όχι πολύ 6 15

Να ενημερώσω 4 10

Να κλείνω τη βρύση 4 5

Άλλο (να μην πίνω πολύ νερό, να τιμωρώ όποιον σπαταλά) 3 0
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Συγκρίνοντας τους πίνακες 1.2, 1.4, 1.6 και 1.8 για την προσωπική συμβολή  διαπιστώνουμε ότι τα
παιδιά δίνουν περισσότερες απαντήσεις για τη μείωση της σπατάλης και λιγότερο για τη ρύπανση
για την οποία πιστεύουν ότι λεκτικά περισσότερο μπορούν να συμβάλουν παρά δρώντας άμεσα.

Συμπεράσματα και προτάσεις

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα. Φαίνε-
ται να υπάρχει ελλιπής κατανόηση των θεμάτων εφόσον δεν γίνεται αναφορά - τουλάχιστον σε
μεγάλο βαθμό - σε βασικούς τρόπους αντιμετώπισης, όπως είναι για το δάσος ο καθαρισμός του
από σκουπίδια και η αραίωσή του, για τα απορρίμματα η ανακύκλωση/μείωση τη κατανάλωσης,
για τη ρύπανση η δημιουργία χώρων πρασίνου και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
για την κατανάλωση η εξοικονόμηση και με άλλους τρόπους. Πιθανώς αυτό οφείλεται στο ότι δε
γίνεται συστηματική διδασκαλία των θεμάτων αυτών στο σχολείο.

Διαπιστώνεται ότι οι αντιλήψεις τους για τη συμβολή τους στη μείωση των προβλημάτων εξαρ-
τώνται  από τους τρόπους αντιμετώπισης  που γνωρίζουν. Επομένως, φαίνεται να υπάρχει κοινός
άξονας στη σκέψη των παιδιών, για τα συγκεκριμένα τουλάχιστον θέματα, σύμφωνα με τον οποίο
σκέφτονται ότι «βοηθώ να μειωθούν τα προβλήματα, αν εφαρμόζω όσα τα επιλύουν». Φάνηκε
να υπάρχει η πεποίθηση ότι μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων όχι
όμως τόσο στη μείωση της ρύπανσης.

Όπως είναι αναμενόμενο φάνηκε ότι τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν μια καλύτερη κατανόηση των
τρόπων αντιμετώπισης των υπό μελέτη περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα νήπια επικεντρώνο-
νται στις άμεσες λύσεις - θεραπεία, ενώ τα παιδιά της Γ΄ τάξης και στις μακροπρόθεσμες λύσεις -
πρόληψη. 

Τα μεγαλύτερα παιδιά σε διπλάσιο βαθμό πιστεύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν αν και δεν πι-
στεύουν ότι έχουν συμβάλει στο πρόβλημα,  γεγονός στο οποίο το σχολείο πρέπει να δώσει ιδιαί-
τερη έμφαση.

Η συμβολή της έρευνας μπορεί να προσδιοριστεί στα εξής: α. πρόκειται για μια διαθεματική διε -
ρεύνηση των αντιλήψεων μικρών παιδιών για σημαντικές διαστάσεις καίριων περιβαλλοντικών
ζητημάτων, β. δημιουργεί μια βάση δεδομένων για   κοινούς άξονες στη σκέψη των παιδιών, γ.
μπορεί να συμβάλει στον καλύτερο σχεδιασμό της διδασκαλίας στην κατεύθυνση του να διδάσκο-
νται σφαιρικά τα θέματα και όχι μεμονωμένα κάποιες διαστάσεις τους, όπως γίνεται τώρα σύμ-
φωνα με τη διερεύνηση των σχολικών εγχειριδίων (Ηλιοπούλου, 2012) και δ. τονίζει την έμφαση
που πρέπει να δοθεί στα πλαίσια της διδασκαλίας στους τρόπους αντιμετώπισης των προβλη-
μάτων  και στην ολιστική προσέγγισή τους ώστε να δημιουργηθούν πιο υπεύθυνοι και ενεργοί
μαθητές.

Για μελλοντική έρευνα προτείνεται να διερευνηθεί αν οι κοινοί άξονες στη σκέψη των παιδιών για
τα θέματα που μελετήθηκαν συγκροτούν κάποια νοητικά μοντέλα και να προσδιοριστεί ποια είναι
αυτά. Να επεκταθεί η έρευνα και για άλλα περιβαλλοντικά θέματα και  με μεγαλύτερο δείγμα για
συμπεράσματα σε συνάρτηση με κάποια κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία (φύλο, σχολική επίδο-
ση, τοποθεσία κατοικίας). Ακόμη, μπορεί να διεξαχθεί έρευνα εις βάθος χρόνου. 
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Καλλιέργεια επιστημονικού «εγγραμματισμού» σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
μέσα από ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα.

Τσιάρα Ευθυμία, Μπέση Μαρίνα
Νηπιαγωγός, Μedu efitsiara[at]yahoo.com

Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Ν. Θεσπρωτίας marinabesi[at]gmail.com

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να επωφεληθούν από την εμπλοκή τους σε επιστημονικές κατα-
στάσεις και ειδικότερα από την ενασχόληση με τις Φυσικές Επιστήμες μέσα από τις οποίες προσεγγίζονται
απλά γεγονότα και φαινόμενα του φυσικού και βιολογικού κόσμου με τρόπο βιωματικό. Ο ρόλος της/του
νηπιαγωγού είναι καθοριστικός στην καλλιέργεια του επιστημονικού εγγραμματισμού των παιδιών. Μια
προσπάθεια εφαρμογής της επιστημονικής προσέγγισης της γνώσης στην πράξη έγινε στο Νηπιαγωγείο
Γκρίκας Θεσπρωτίας μέσα από ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα: «Διερευνούμε τους
θησαυρούς της αυλής του σχολείου». Το κεντρικό θέμα προσεγγίστηκε διαθεματικά, σύμφωνα με το νέο
πρόγραμμα σπουδών (113713/Γ1./03-10-2011). Tα σχέδια εργασίας αλληλοσυμπληρώνονταν με θεματικές
προσεγγίσεις και τεχνικές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τα παιδιά εργαζόμενα ομαδικά και «ως μι-
κροί επιστήμονες» ενεπλάκησαν σε διάφορες καταστάσεις προβληματισμού, διαμόρφωσαν τα δικά τους
ερωτήματα, οργάνωσαν σε συνεργασία με τη νηπιαγωγό τα βήματα εργασίας, χρησιμοποίησαν ποικίλα ερ-
γαλεία και όργανα, έκαναν παρατηρήσεις, πειράματα, δοκιμές, μετρήσεις και εξήγαγαν τα συμπεράσματά
τους, δομώντας τη δική τους επιστημονική εμπειρία.

Εισαγωγή

Ο φυσικός και βιολογικός κόσμος αποτελεί μαζί με το κοινωνικό περιβάλλον πρωταρχική πηγή
εμπειριών για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά πριν ακόμη έρθουν στο Νηπιαγωγείο
έχουν διαμορφώσει απόψεις για τον κόσμο που τα περιβάλλει και για πολλά θέματα των Φυσι-
κών Επιστημών. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό για την οικοδόμηση της γνώσης. Χρειάζεται η πα-
ρέμβαση του εκπαιδευτικού για τη διαμόρφωση μαθησιακών εμπειριών που όχι μόνο θα αξιο-
ποιούν την έμφυτη περιέργεια των παιδιών, αλλά και θα τα βοηθούν να μεταβούν από τον εμπει-
ρικό τρόπο σκέψης στον «επιστημονικό» τρόπο κατανόησης όσων συμβαίνουν γύρω τους (Παιδα-
γωγικό Ινστιτούτο 2011α). 

Η ενασχόληση με τις Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο, εκτός του ότι μπορεί να αποτελέσει
έναν ευχάριστο και βιωματικό τρόπο διερεύνησης6 και κατανόησης του περιβάλλοντος κόσμου,
μπορεί να εισαγάγει τα παιδιά στις μεθόδους της επιστημονικής έρευνας και του επιστημονικού
συλλογισμού. Η ειδική διδακτική μεθοδολογία για τις  Φυσικές Επιστήμες αξιοποιεί διδακτικές
στρατηγικές  (π.χ.  συστηματική παρατήρηση,  οργάνωση πειραματικών διαδικασιών  για  έλεγχο
υποθέσεων κ.ά.),  προσαρμοσμένες στις νοητικές ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών
αυτής της ηλικίας, ώστε οι μικροί μαθητές να μυηθούν στις διαδικασίες κατάκτησης του επιστη-
μονικού εγγραμματισμού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  2011β).

6 Οι διερευνήσεις αποτελούν κατάλληλο πλαίσιο για μάθηση και αφορούν προσπάθειες της τάξης ή μιας ομάδας παιδιών να 
δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα-προβλήματα που είτε προκύπτουν, σε διάφορες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
από τα ίδια τα παιδιά, είτε προτείνονται από τον εκπαιδευτικό και υιοθετούνται από τα νήπια. Μπορεί να πηγάζουν από την 
ανάγκη να συλλέξουν επιπλέον πληροφορίες για να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους ή να πειραματιστούν για να ελέγξουν 
ιδέες, υποθέσεις και απορίες που προέκυψαν κατά το ελεύθερο παιχνίδι, κατά τη διάρκεια ομαδικών συζητήσεων ή 
διαφόρων περιστάσεων, όπως ένα επίκαιρο γεγονός (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011β).
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Η έννοια του επιστημονικού εγγραμματισμού, γραμματισμού ή αλφαβητισμού7 (scientific literacy)
αναφέρεται στις δεξιότητες και ικανότητες που το παιδί αναπτύσσει για την ερμηνεία των γεγο-
νότων και των φαινομένων του φυσικού και βιολογικού κόσμου μέσα από την καλλιέργεια του
επιστημονικού τρόπου σκέψης και την υιοθέτηση επιστημονικών πρακτικών. Έτσι το παιδί ανα-
πτύσσει διερευνητική και κριτική στάση απέναντι σε εμπειρίες και προβλήματα με απώτερο σκο-
πό την  προοδευτική ανάπτυξη της  αφαιρετικής  σκέψης.  Ταυτόχρονα,  μυείται  σε  πολιτισμικές
πρακτικές που χαρακτηρίζουν την εγγράμματη κοινωνία (Δαφέρμου κ.ά. 2006).

Ο ρόλος της νηπιαγωγού είναι καθοριστικός στην καλλιέργεια του επιστημονικού εγγραμματι-
σμού των παιδιών. Αξιοποιεί την καθημερινή εμπειρία, το τυχαίο γεγονός, ικανοποιώντας άμεσα
την έμφυτη περιέργειά τους. Εμπλέκει τους μαθητές σε πειραματικές8 δραστηριότητες, κατά τις
οποίες στρέφει την προσοχή τους σε απλά φαινόμενα ενισχύοντας παράλληλα την παρατηρητι-
κότητα τους. Δημιουργεί ευκαιρίες, ώστε τα νήπια να θέτουν ερωτήματα, να κάνουν προβλέψεις.
Μέσα από τις κοινές μαθησιακές εμπειρίες μαζί τους, επιχειρεί να τους συμπαρασύρει με το γνή-
σιο ενδιαφέρον που η ίδια εκδηλώνει και τους ωθεί να τη μιμηθούν ως μοντέλο. Διευκολύνει τους
μικρούς μαθητές στο να αναζητούν τις απαντήσεις με τη χρήση εργαλείων, οργάνων και βιβλίων,
να διερευνούν, να επαληθεύουν ή όχι τις υποθέσεις τους, ώστε να δομήσουν τη γνώση μέσα από
την εξαγωγή των δικών τους συμπερασμάτων (Ashbrook 2004). Επίσης η νηπιαγωγός αναζητά
επεκτάσεις και συνδέσεις με άλλες δραστηριότητες, αλλά και την πραγματική ζωή (Δαφέρμου κ.ά.
2006).

Επιστημονικός εγγραμματισμός μέσα από την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Μια προσπάθεια εφαρμογής της επιστημονικής προσέγγισης της γνώσης έγινε στο Νηπιαγωγείο
Γκρίκας του νομού Θεσπρωτίας, κατά το σχολικό έτος 2011-12, μέσα από ένα εξάμηνο πρόγραμμα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα: «διερευνούμε τους θησαυρούς της αυλής του σχολείου». 

Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε, λόγω του ενδιαφέροντος των νηπίων για τη φύση που δια-
γνώστηκε ήδη από την αρχή της χρονιάς. Στη ώρα του διαλείμματος, έκαναν παρατηρήσεις των
πουλιών, συγκέντρωναν στα κουβαδάκια τους φυσικά υλικά από τον αύλειο χώρο, καταπιάνονταν
με το χώμα και διερευνούσαν τους κρυμμένους σε αυτό θησαυρούς. Σε αυτήν την επιλογή συ-
νέτεινε και το γεγονός ότι ο αύλειος χώρος είναι κατάφυτος, με έντονη βιοποικιλότητα και αποτε-
λεί τμήμα του φυσικού τους περιβάλλοντος.

Τα κριτήρια που τέθηκαν για την επιλογή και υλοποίηση του συγκεκριμένου σχολικού προγράμ-
ματος ήταν:

 α) εκπαιδευτικά και κοινωνικά, προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν το εγγύς φυσικό περιβάλ-
λον, να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος, να προβληματιστούν για τις

7 Η έννοια έχει κατά καιρούς οριοθετηθεί με διάφορους τρόπους, γεγονός που αποκαλύπτει την ύπαρξη πολλών διαστάσεων 
στον εννοιολογικό της προσδιορισμό και δημιουργεί δυσκολίες στην καταγραφή των καθοριστικών της χαρακτηριστικών. Στο 
συγκεκριμένο κείμενο υιοθετείται ο ορισμός που παρατίθεται στον Οδηγό για το Νηπιαγωγείο και αφορά στην προσχολική 
εκπαίδευση (Δαφέρμου κ.ά. 2006). 

8 Ο πειραματισμός βρίσκεται στην κορωνίδα της επιστημονικής διαδικασίας και αποτελεί βασικό στοιχείο της ανακαλυπτικής 
μάθησης. Μέσω της πειραματικής διαδικασίας οι μαθητές επιχειρούν να ερμηνεύσουν τα φυσικά φαινόμενα, εμπλεκόμενοι 
σε καταστάσεις προβληματισμού, όπου αναλαμβάνουν να εντοπίσουν ένα πρόβλημα, να διατυπώσουν υποθέσεις, να 
σχεδιάσουν και να εκτελέσουν τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την επιστημονική μεθοδολογία, για να καταλήξουν στη 
λύση του (Παπαδόπουλος & Σέρογλου 2008).
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επιβλαβείς ανθρώπινες δραστηριότητες στη φύση9 και τα οικοσυστήματα και να συνειδητοποιή-
σουν την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος αναλαμβάνοντας ανάλογες δράσεις και

 β) επιστημονικά, ώστε οι μαθητές να μυηθούν στον επιστημονικό τρόπο σκέψης, την κριτική και
δημιουργική προσέγγιση θεμάτων και να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της επιστημονικής με-
θόδου στην καθημερινότητα.

Οι στόχοι -σε συνάρτηση με τα παραπάνω κριτήρια- τέθηκαν στηριζόμενοι στη ρήση που περι-
κλείει την ακόλουθη βασική παραδοχή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: «Αν δεν γνωρίσουμε το
περιβάλλον και δεν εμπλακούμε συναισθηματικά με αυτό, πως θα το προστατεύσουμε;». Έτσι,
λοιπόν οι στόχοι που τέθηκαν ήταν γνωστικοί, συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί /συμμετοχικοί.

Στα πλαίσια του σχεδιασμού του προγράμματος ήταν απαραίτητο να προσδιοριστούν και οι δια-
στάσεις του υπό διαπραγμάτευση θέματος σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ουσιαστικά
με το πρόγραμμα αυτό γινόταν διαπραγμάτευση των οικοσυστημάτων10 του αύλειου χώρου. Διε-
ρευνώντας τους έμβιους και αβιοτικούς οργανισμούς και τις αλληλεπιδράσεις τους εντός του αύ-
λειου χώρου, προσεγγίζουμε τη βιοποικιλότητα του συγκεκριμένου τόπου, της Γκρίκας που εμπε-
ριέχει δείγματα της χλωρίδας, της πανίδας και της ορνιθοπανίδας της χώρας μας. Αν οι μαθητές
κατανοήσουν την ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας του αύλειου χώρου, θα προβληματι-
στούν και θα αντιληφθούν την ανάγκη προστασίας των οικοσυστημάτων σε παγκόσμια κλίμακα.

Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν: α) η θεματική προσέγγιση, κατά τη διεξαγωγή
της οποίας η επιλογή, η στοχοθεσία, η οργάνωση των δραστηριοτήτων γίνονταν από τη νηπιαγω-
γό και β) τα σχεδία εργασίας κατά τη υλοποίηση των οποίων τα νήπια, βάσει των ενδιαφερόντων
τους, εμπλέκονταν καθοριστικά στην επιλογή του θέματος, το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την
αξιολόγηση. Οι δυο διδακτικές προσεγγίσεις λειτουργούσαν συμπληρωματικά. Στα πλαίσια αυτών
αξιοποιήθηκαν και  τεχνικές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,  όπως η μελέτη πεδίου,  τα πει-
ράματα, η συνέντευξη από ειδικούς, τα παιχνίδια σε ανοιχτό χώρο και οι προσομοιώσεις. Το κε-
ντρικό θέμα προσεγγίστηκε διαθεματικά, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο 2011β). 

Ερωτήματα προς διερεύνηση: Ποιος, που, πότε, πώς, γιατί;

Κατά τη διάρκεια διαγνωστικών συζητήσεων, τα παιδιά κατέθεταν τις προσωπικές τους εμπειρίες,
τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους που συχνά περιείχαν διαστρεβλώσεις, παρανοήσεις και γνωστι-
κά κενά. Οι ποικίλες απορίες, που προέκυπταν από τα ίδια τα παιδιά και οι προβληματισμοί που
αναδύονταν από τις νοητικές προκλήσεις της νηπιαγωγού, καταγράφονταν. Έτσι διαμορφώθηκαν
διάφορα ερωτήματα προς διερεύνηση, όπως: πώς τα λουλούδια μεγαλώνουν; πότε τα φύλλα αλ-
λάζουν χρώμα; πώς οι αράχνες κάνουν ιστούς; γιατί τα πουλιά κελαηδούν & πετούν; ποιος βρί-
σκεται μες το χώμα; ποιος τρώει τι; κ.α. Τα ερωτήματα αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες - θεμα-
τικές ενότητες διαπραγμάτευσης που εξακτινώθηκαν γύρω από το κεντρικό θέμα. 

9 Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών κρίνεται αναγκαίο να συμβάλει και στην καλλιέργεια στάσεων, ώστε μαθητές να 
αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιστημονικής ανάπτυξης και να δραστηριοποιούνται ως 
ενεργοί πολίτες (NCEE 1983). 

10 Το οικοσύστημα είναι ένα σύστημα μελέτης που αποτελείται από βιοτικούς παράγοντες (π.χ. ζώα, φυτά, μικροοργανισμούς) 
και αβιοτικούς παράγοντες, όπως το έδαφος, το νερό, το φως και τα θρεπτικά στοιχεία. Όλα τα στοιχεία βρίσκονται σε συνεχή 
αλληλεξάρτηση (Κωνσταντίνου κ.ά. 2002).

Σελίδα 182 από 392



Κεφάλαιο 4ο Εκπαίδευση για το Περιβάλλον - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο 
Νηπιαγωγείο”

Για τις ανάγκες του προγράμματος διαμορφώθηκε και η «γωνιά της φύσης» που εμπλουτιζόταν
καθ’ όλη τη χρονιά με διάφορους «θησαυρούς», όπως έντομα, βρύα, βιοδηλωτικά ίχνη (π.χ. πού-
πουλα πουλιών, μισοφαγωμένα από αρουραίους κουκουνάρια), ακόμα και στοιχεία της ανθρω-
πογενούς δραστηριότητας στη φύση π.χ. καλώδια, καρφιά.

Στην αρχή του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες εξορμήσεις με τη χρήση εργα-
λείων στην αυλή, κατά τη διάρκεια των οποίων τα παιδιά παρατηρούσαν βρύα σε σκιερά και με
αυξημένη υγρασία σημεία της αυλής μας, εντόπιζαν φυτά σε σχισμές του τσιμέντου. Ήταν μια
προσπάθεια από την πλευρά της νηπιαγωγού να καλλιεργήσει την παρατηρητικότητα τους και να
λειτουργήσει ως μοντέλο για τις διερευνήσεις. Οι οργανωμένες εξορμήσεις συνεχίστηκαν καθ’
όλη τη διάρκεια του προγράμματος και έδωσαν στα νήπια το έναυσμα για αυτόνομες διερευνή-
σεις κατά την ώρα του διαλείμματος. 

Θέματα για τα οποία γινόταν λόγος στην αίθουσα, ήταν συχνά αντικείμενα αυτόνομης διερεύνη-
σης στο πεδίο και μάλιστα χωρίς την παραίνεση της νηπιαγωγού. Αλλά και αντίστροφα, μικροί θη-
σαυροί που τα νήπια ανακάλυπταν στη φύση αυτόνομα, ήταν υλικό που τοποθετούταν στη γωνιά
της φύσης και αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Με άλλα λόγια, αξιοποιούταν το τυ-
χαίο γεγονός.

Στη συνέχεια, θα γίνει μια σύντομη περιγραφή ενδεικτικών δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες
έγινε προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στο ακόλουθο κεντρικό ερώτημα: «Διερευνώντας ποιος
ζει  μες  το  χώμα».   Μέσα  από  τις  δραστηριότητες  αυτές  επιχειρήθηκε  επιστημονικός  τρόπος
σκέψης και εργασίας.

Διερευνώντας ποιος ζει μες το χώμα. Θεματικές περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, 
Γλώσσα, Κοινωνική και Προσωπική Ανάπτυξη, Τ.Π.Ε., Φυσική Αγωγή. 

Στα πλαίσια των αυθόρμητων δραστηριοτήτων στον υπαίθριο χώρο, οι μαθητές σκάβοντας το
χώμα ανακάλυψαν διάφορους «μικρούς» θησαυρούς, όπως ρίζες και βολβούς που τοποθετήθη-
καν στη γωνιά της φύσης. Έτσι γεννήθηκε το ερώτημα: ποιοι άλλοι οργανισμοί ζουν στο χώμα,
ενώ τα παιδιά έκαναν τις σχετικές με το ερώτημα υποθέσεις. Η νηπιαγωγός επιδιώκοντας να διευ-
ρύνει τις μαθησιακές τους εμπειρίες, έθεσε διάφορους προβληματισμούς π.χ. τι θα συνέβαινε, αν
δεν υπήρχε χώμα; ποια η χρησιμότητά του για τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς (φωλιά,
καταφύγιο); κ.ά.

          

Εικόνα 1 &2 : Εξερεύνηση θησαυρών στο χώμα … και σε ένα τετράγωνο

Η δραστηριότητα επαναλήφθηκε οργανωμένη από τη νηπιαγωγό. Τα παιδιά που χωρίστηκαν σε
δυο ομάδες σχημάτισαν ένα τετράγωνο με τη χρήση σχοινιού και κώνων για τις γωνίες, με σκοπό
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να οριοθετήσουν δυο μικρές περιοχές της αυλής, έκτασης 1 τετραγωνικού μέτρου η καθεμιά. Η
κάθε ομάδα έσκαψε στην οριοθετημένη έκταση και συγκέντρωσε (δειγματοληψία) σε διάφανα
βαζάκια ό,τι έβρισκε. Ακολούθησε ταξινόμηση των ευρημάτων, καθώς στο ένα βαζάκι μάζεψαν
έντομα, ασπόνδυλα (ζωικούς οργανισμούς) και στο άλλο βολβούς, σπόρους, ριζίδια (στοιχεία φυ-
τικών οργανισμών). Στη συνέχεια η κάθε ομάδα έκανε καταμέτρηση, παρουσίαση των ευρημάτων
της και κατέληξε στα δικά της συμπεράσματα σχετικά με κάποιους από τους οργανισμούς που
ζουν στο χώμα. 

Η νηπιαγωγός αξιοποίησε και τυχαίο γεγονός που προέκυψε. Ένα νήπιο ανέφερε με ενθουσιασμό
ότι στην αυλή σπιτιού του υπάρχουν τρύπες που οι τυφλοπόντικες έχουν σκάψει στο χώμα. Έτσι
οργανώθηκε επίσκεψη στο σπίτι του, για να τις παρατηρήσουμε.

          

Εικόνα 3&4: Στα ίχνη τυφλοπόντικα

Σε εννοιολογικό χάρτη η νηπιαγωγός κατάγραψε τις προϋπάρχουσες γνώσεις των νηπίων σχετικά
με τον τυφλοπόντικα (χαρακτηριστικά,  διατροφικές συνήθειες).  Τα παιδιά έκαναν προβλέψεις
αναφορικά με το που θα αναζητούσαν τις φωλιές (στο χώμα, στα δέντρα;) Επίσης, οργανώθηκε ο
απαραίτητος για την εκπαιδευτική επίσκεψη εξοπλισμός (φωτογραφική μηχανή, φτυάρια, τσου-
γκράνες, σχοινί).

Κατά τη διεξαγωγή της επίσκεψης οι μαθητές παρατήρησαν μια ποντικότρυπα. Την ψηλάφισαν,
αν και ορισμένα νήπια στην αρχή ήταν διστακτικά, από το φόβο πιθανής εμφάνισης τυφλοπόντι-
κα. Η νηπιαγωγός τοποθέτησε προσεχτικά ένα ξύλο σε μια τρύπα για να διαπιστώσουν τα παιδιά
το  βάθος  της.  Έπειτα  τα  νήπια  αναζήτησαν  και  άλλες  ποντικότρυπες,  τις  φωτογράφισαν  και
μέτρησαν προσεκτικά το βάθος τους με τον ίδιο τρόπο, για να εντοπίσουν τη βαθύτερη φωλιά.

Ακολούθως η εκπαιδευτικός κάλεσε τα παιδιά να υποθέσουν την υπόγεια πορεία που πιθανώς
ακολούθησε ο τυφλοπόντικας. Έτσι τα νήπια άπλωσαν σχοινί πάνω από κάθε φώλια και έκαναν
υποθέσεις σχετικά με τη φωλιά από την οποία ξεκίνησε πρώτα κ.ο.κ. Μετά περπάτησαν παράλλη-
λα με το απλωμένο σχοινί, «ακολουθώντας» την πορεία του τυφλοπόντικα.

 Η νηπιαγωγός επέκτεινε τη μαθησιακή εμπειρία μέσα από ψυχοκινητικό παιχνίδι. Αυτή τη φορά
τα παιδιά σχημάτισαν δυάδες και φορώντας μαντίλι στα μάτια τους περπάτησαν ξανά παράλληλα
με το σχοινί. Το ένα παιδί «μπήκε» στο ρόλο του τυφλού ποντικού, ενώ το άλλο ήταν ο οδηγός
του. Με την ολοκλήρωση όλων των δυάδων, οι μεταξύ τους ρόλοι άλλαξαν. Με αυτή τη δραστη-
ριότητα η εκπαιδευτικός επιδίωξε τα νήπια να αναπτύξουν και την ενσυναίσθηση, μπαίνοντας στη
θέση των ατόμων με περιορισμένη όραση. 

Σελίδα 184 από 392



Κεφάλαιο 4ο Εκπαίδευση για το Περιβάλλον - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο 
Νηπιαγωγείο”

Επιστρέφοντας στην τάξη, τα νήπια σχεδίασαν ό,τι πίστευαν πως ζει μες το χώμα στο πρόγραμμα
ζωγραφικής tuxpaint. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόνο ορισμένα νήπια ζωγράφισαν
τους  μικροοργανισμούς  «μέσα στο χώμα»,  λαμβάνοντας  το  καφέ  χρώμα  ως  συμβολισμό του
εδάφους.  Τα υπόλοιπα ζωγράφισαν δέντρα, χορτάρια που είναι πάνω από το χώμα, χρησιμο-
ποιώντας το καφέ τμήμα της σελίδας ως καμβά και όχι χώμα. Αυτή η δραστηριότητα χρειάστηκε
να επαναληφθεί μετά από μια διεισδυτικότερη προσέγγιση.

Αξιολογώντας τις μαθησιακές εμπειρίες

Οι  διαδικασίες  αξιολόγησης  ήταν  συνεχείς  και  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  προγράμματος.  Το
πρόγραμμα ξεκίνησε  με  διαγνωστική  αξιολόγηση,  προκειμένου να ανιχνεύσουμε  το  γνωστικό
υπόβαθρο των παιδιών για το θέμα. Τα νήπια γνώριζαν περισσότερα πράγματα, σε σύγκριση με
τα προνήπια, είχαν προβληματισμούς, εξέφραζαν τις προτιμήσεις τους, ωστόσο σε πολλές περι-
πτώσεις καταγράφηκαν διάφορες διαστρεβλώσεις και γνωστικά κενά.

Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων διεξαγάγαμε εκλογές και ψηφίζαμε ποια δραστηριότη-
τα θα υλοποιούταν κάθε φορά. Μετά την υλοποίηση της δραστηριότητας, τη διαγράφαμε από τον
«χάρτη» των προτάσεων. Επίσης ρωτούσαν το παιδί του οποίου η δραστηριότητα ήταν δική του
πρόταση, αν έμενε ευχαριστημένο από τον τρόπο που η ομάδα την υλοποίησε. Ήταν δράσεις στα
πλαίσια της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Σε γενικές γραμμές το κάθε παιδί εκδήλωνε την ικανο-
ποίηση του, όταν υλοποιούταν η δική του πρόταση. Αισθανόταν σαν να ήταν «αρχηγός» που έδι-
νε «εντολή»  στην ομάδα. 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος η νηπιαγωγός ενημέρωνε και τον ατομικό φάκελο του
κάθε παιδιού (portfolio) με σχετικά σχόλια αναφορικά με τη συμμετοχή του στις διάφορες δρα-
στηριότητες, την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα στον τρόπο σκέψης, τις πιθανές δυσκολίες,
τα επίπεδα συνεργασίας, τον ενθουσιασμό, την αυτονομία κ.ά..

Τα παιδιά εργαζόμενα ομαδικά και  «ως μικροί  επιστήμονες» (Bruner 1960)   ενεπλάκησαν σε
διάφορες καταστάσεις προβληματισμού, διαμόρφωσαν τα δικά τους ερωτήματα, οργάνωσαν σε
συνεργασία με τη νηπιαγωγό τα βήματα εργασίας, χρησιμοποίησαν ποικίλα εργαλεία και όργανα,
έκαναν  παρατηρήσεις,  πειράματα,  δοκιμές,  μετρήσεις  και  οδηγήθηκαν  στα  δικά  τους  συμπε-
ράσματα, δομώντας τη δική τους επιστημονική εμπειρία. Τα ερεθίσματα της αυλής μεταφέρονταν
εντός τάξης, στη «γωνιά της φύσης» και αντιστρόφως οι πληροφορίες της νηπιαγωγού αποτελού-
σαν σημείο εκκίνησης για αυτόνομες διερευνήσεις στον αύλειο χώρο.

Τέλος έγινε γενική αποτίμηση όσων επετεύχθησαν ως προς τις γνώσεις, τις ικανότητες – δεξιότη-
τες που αποκτήθηκαν, τη διαφοροποίηση των στάσεων που υιοθετήθηκαν. Οι μαθητές ήρθαν σε
επαφή με διαφόρους θησαυρούς της φύσης, «άνοιξαν» τις αισθήσεις τους, χάρηκαν τη συμμετο-
χή τους. Έγινε μια προσπάθεια προβληματισμού τους για το μέλλον των οικοσυστημάτων. Ανέλα-
βαν να ενημερώσουν τη σχολική κοινότητα για την έντονη βιοποικιλότητα της  αυλής και  την
ανάγκη προστασίας της σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Η διαχείριση των απορριμμάτων συνιστά ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά  προβλήματα του
πλανήτη που χρήζει άμεσης επίλυσης. Ο σκοπός της εργασίας μας ήταν αφ’ ενός η διερεύνηση των περι -
βαλλοντικών αναπαραστάσεων που εμπεριέχονται στα βιβλία για παιδιά προσχολικής ηλικίας σχετικά με
τη θεματική των σκουπιδιών και της ανακύκλωσης και αφ’ ετέρου η διερεύνηση της λογοτεχνικής ποιότη-
τας των βιβλίων αυτών, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο μάθησης στο νηπιαγωγείο. Αναλύθηκαν
δέκα βιβλία σχετικά με τη θεματική που επιλέξαμε. Η ανάλυση περιεχομένου, ως προς τις περιβαλλοντικές
αναπαραστάσεις, βασίσθηκε σε θεματικούς άξονες που βρήκαμε στη βιβλιογραφία και σε άξονες που δη-
μιουργήσαμε εμείς μετά τη μελέτη του υλικού. Η αφηγηματολογία επέτρεψε να αποσαφηνιστεί η λειτουρ-
γική σχέση των ηρώων και η ψυχολογική τους κατάσταση σε ατομικό επίπεδο σε σχέση με το περιβάλλον
και την ανακύκλωση, μέσα από συγκεκριμένες συγγραφικές αφηγηματικές επιλογές.  Έτσι, αναδείξαμε με
τον τρόπο αυτόν τη στάση των συγγραφέων και των υπονοούμενων αναγνωστών απέναντι στο περιβάλ-
λον.

Εισαγωγή

Στην συγκεκριμένη εργασία αναλύθηκαν βιβλία για παιδιά προσχολικής ηλικίας που είναι σχετικά
με τα σκουπίδια και την ανακύκλωση. Η επιλογή της θεματικής αυτής βασίσθηκε στο ότι σύμφω-
να με τους Ken Webster & Graig Jonson (2008) το μεγαλύτερο μέρος μιας γραμμικής οικονομίας
είναι τα σκουπίδια, επιπλέον στον τρόπο σκέψης μας κυριαρχεί η αντίληψη «από την πρώτη  ύλη
στην ταφή», χωρίς να παίρνουμε υπόψη μας τη διάσταση του χρόνου, ότι δηλαδή δεν μπορούμε
να συνεχίσουμε αυτή τη γραμμική παραγωγή στο άπειρο. Αυτό συμβαίνει γιατί σε όλα τα στάδια
της παραγωγής των προϊόντων παράγονται σκουπίδια και φυσικά γίνονται και τα ίδια σκουπίδια
στην τελική εναπόθεση των αντικειμένων στο χώρο ταφής. Επιπλέον θα πρέπει να πάρουμε υπ’
όψη μας τις τεράστιες ποσότητες ενέργειας που δαπανώνται και διαφεύγουν στο περιβάλλον. Σε
αντίθεση με την γραμμικότητα που περιγράψαμε, στη φύση δεν υπάρχουν ουσιαστικά σκουπίδια
καθώς τα σκουπίδια του ενός κύκλου αποτελούν τροφή για τον άλλο. Τα σκουπίδια λοιπόν είναι
ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του πλανήτη, που απαιτεί άμεσα λύση, από καλά συνει-
δητοποιημένους και ενεργούς πολίτες, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έρχονται με το πρόβλημα
καθημερινά σε όλους τους χώρους που ζουν και κινούνται. 

Έργα της παιδικής λογοτεχνίας με αναφορές στο περιβάλλον μπορούν να εξοικειώσουν τα παιδιά
με ζητήματα που αφορούν το φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη (π.χ. φυσικοί πόροι, βιοποικιλότητα,
αλληλεξάρτηση), με συμπεριφορές και δράσεις που διαφυλάσσουν το φυσικό κεφάλαιο και τη
φυσική ισορροπία, να τα μυήσουν στην αίσθηση «του ανήκειν» στο περιβάλλον, να καλλιεργή-
σουν την αντίληψη ότι κάθε άτομο αποτελεί τμήμα του περιβάλλοντος και να διευκολύνει την
ανάπτυξη θετικών στάσεων και αξιών απέναντι στο περιβάλλον. Η Παιδική Λογοτεχνία, όρος που
το νόημά του ποικίλει από εποχή σε εποχή και από πολιτισμό σε πολιτισμό, αποτελεί σε κάθε πε-
ρίπτωση συστατικό στοιχείο της πνευματικής ζωής αλλά και της θεσμοθετημένης εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Προσφέρει στο παιδί αισθητική συγκίνηση, ενεργοποιεί και εμπλουτίζει τη φαντασία
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του, καλλιεργεί και εκλεπτύνει τον συναισθηματικό του κόσμο, το εξοικειώνει με τον κοινωνικό
του περίγυρο και τις κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε άτομα και ομάδες και το
βοηθά τελικά να ξεπεράσει τυχόν άγχη, φοβίες και προσωπικές του αδυναμίες, οργανώνοντας πιο
ισορροπημένα τον  προσωπικό ψυχικό του κόσμο. (Κανατσούλη 2002).

Ο σκοπός της εργασίας μας ήταν αφ’ ενός η διερεύνηση των περιβαλλοντικών αναπαραστάσεων
που εμπεριέχονται στα βιβλία για παιδιά προσχολικής ηλικίας σχετικά με τη θεματική των σκου-
πιδιών και της ανακύκλωσης και που υποδηλώνουν και ένα ανάλογο αξιακό σύστημα και αφ’
ετέρου η διερεύνηση της λογοτεχνικής ποιότητας των βιβλίων αυτών, ώστε να χρησιμοποιηθούν
ως εργαλείο μάθησης στο νηπιαγωγείο.

Μεθοδολογία

Αφού επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τη θεματική της ανακύκλωσης και των σκουπιδιών, συγκε-
ντρώσαμε ορισμένα από τα σχετικά με το θέμα βιβλία. Για την διευκόλυνση των αναγνωστών δη-
μιουργήσαμε μια λίστα με τα βιβλία μας και δώσαμε μια συντομογραφία για το καθένα αρχίζο-
ντας από το Β1 και καταλήγοντας στο Β10. (Πίνακας 1) Επίσης, ορίσαμε και μια υποτιθέμενη σελι -
δαρίθμηση στα βιβλία που δεν είχαν σελίδες για να είναι πιο εύκολη η καταγραφή των στοιχείων
μας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση των στόχων  μας αποτελεί ένα συνδυα-
σμό της ανάλυσης περιεχομένου με στοιχεία από τη θεωρία της λογοτεχνίας και πιο συγκεκρι-
μένα από τη λογοτεχνική θεωρία των χαρακτήρων. 

Η αφηγηματολογία  επέτρεψε να αποσαφηνιστεί η λειτουργική σχέση των ηρώων και η ψυχολογι-
κή τους κατάσταση σε ατομικό επίπεδο σε σχέση με το περιβάλλον και το πρόβλημα της ανακύ-
κλωσης, μέσα από συγκεκριμένες συγγραφικές αφηγηματικές επιλογές. Με τον τρόπο αυτόν ανα-
δείξαμε τη στάση των συγγραφέων και των υπονοούμενων αναγνωστών απέναντι στο περιβάλ-
λον και στα βιβλία για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Η μεθοδολογία της έρευνάς μας είναι ποιοτική. Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, ως τις περι-
βαλλοντικές αναπαραστάσεις βασίσθηκε σε θεματικούς άξονες που βρήκαμε στη βιβλιογραφία.
Το  πλαίσιο  ανάλυσης  μας  δηλαδή  αποτέλεσαν  κάποιοι  από  τους  άξονες  που  ανέπτυξαν  οι
Korfiatis  & Stamou & Paraskevopoulos (  2004) για την καταγραφή περιβαλλοντικών αναπαρα-
στάσεων στα σχολικά εγχειρίδια και σε επιπλέον άξονες που δημιουργήσαμε εμείς, στηριζόμενοι
σε ανάλογες προϋπάρχουσες  έρευνες σχετικές με το θέμα (Δημητρίου  & Χρηστίδου  2004) μετά
τη μελέτη του ερευνητικού υλικού. Ως προς τις περιβαλλοντικές αναπαραστάσεις/αξίες που εμπε-
ριέχονται στα βιβλία, κατά κύριο λόγο χρησιμοποιήσαμε κατηγορίες όπως: βιοφοβικές και βιοφι-
λικές απεικονίσεις της φύσης, καθώς και αναπαραστάσεις συμβατών με τη φύση συμπεριφορών.
Επιπλέον ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων προσθέσαμε μετά από την μελέτη του υλικού
μας κατηγορίες που σχετίζονται με την  ολοκληρωμένη διαχείριση: ανακύκλωση, επαναχρησιμο-
ποίηση, ελάττωση παραγωγής και τέλος διαλογή των υλικών. Ως προς την λογοτεχνική ανάλυση
συνοπτικά διακρίναμε τους πρωταγωνιστές, τους δευτεραγωνιστές και τους περιφερειακούς ήρω-
ες και τοποθετήσαμε κάθε χαρακτήρα των κειμένων μας σε μια κατηγορία τύπων (σφαιρικούς,
δυναμικούς, αντίθετους και στατικούς χαρακτήρες).
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Περιβαλλοντική ανάλυση 

Ως τις  περιβαλλοντικές  αναπαραστάσεις/αξίες  καταγράψαμε κατά κύριο λόγο τους  παρακάτω
άξονες:

1ο Θεματικός  Άξονας: Απεικονίσεις της φύσης

α) Βιοφοβική απεικόνιση της φύσης: Σύμφωνα με αυτή την απεικόνιση, η φύση είναι ένα εχθρικό
ή και ένα επικίνδυνο μέρος. 

Πίνακας 1: Το ερευνητικό υλικό (Δείγμα)

Τίτλος Όνομα
Συγγραφέα Εκδόσεις Έτος

έκδοσης Εξώφυλλο Μέγεθος Σελίδες

Το όνειρο των
σκουπιδιών

Κέντρο
Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης
Καλαμάτας

Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας

&
Θρησκευμάτων,
Περιφερειακή

Διεύθυνση
Πελοποννήσου

2008 Μαλακό Μικρό 18

Μην κλαις
Τενεκεδούλα

Κέντρο
Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης
Καλαμάτας

Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας

&
Θρησκευμάτων,
Περιφερειακή

Διεύθυνση
Πελοποννήσου

2008 Μαλακό Μικρό 15

Σκουπίδια εν δράσει! Λένα Τοξίδου Μίνωας 2009 Μαλακό Μεγάλο 30

Δωσ’ μου μια
δεύτερη ευκαιρία

Καραΐσκου
Χρυσάνθη

Διάπλαση 2009 Σκληρό Μεγάλο 38

Λίτσα η Σακουλίτσα Μηναδάκη
Ελπίδα Οσελότος 2011 Μαλακό Μεγάλο 32

Η Μικρή Γοργόνα
πώς να ζήσει στο

Σκουπιδονήσι;

Βαγγέλης
Ηλιόπουλος Πατάκη 2009 Σκληρό Μεγάλο 32

Η κυρία Ανακύκλωση
και οι φίλοι της

Τόλκα Ματούλα Λιβάνη 2007 Σκληρό Μεγάλο 43

Μια νύχτα στη
χωματερή Κώστας Μάγος Μικρή Άρκτος 1999 Σκληρό Μικρό 15

Ο κύριος Μπεν η
Μου και τα
σκουπίδια

Ζαραμπούκα
Σοφία Πατάκη 1999 Μαλακό Μεγάλο 32
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Τίτλος Όνομα
Συγγραφέα Εκδόσεις Έτος

έκδοσης Εξώφυλλο Μέγεθος Σελίδες

Μπλιαχ! Τα
σκουπίδια

Νούρια & Εμπάρ
Χιμένεθ

Μεταίχμιο 2010 Μαλακό Μεγάλο 35

«-Μη γελάτε. Με τόσα σκουπίδια που παράγουν οι άνθρωποι, σε λίγο το πρόβλημα θα το έχουν
όλες οι θάλασσες. Και τα δικά σας νησιά θα γίνουν σκουπιδονήσια. Όλος ο πλανήτης θα γεμίσει
σκουπίδια!» (Ηλιόπουλος 2009).

β) Βιοφιλική απεικόνιση της φύσης: Στο πλαίσιο αυτής της απεικόνισης, η φύση αναπαριστάται
ως ένα φιλικό ή και ασφαλές μέρος .

«Ο λαμπρός ήλιος μόλις που είχε ανατείλει. Τα πουλάκια κελαηδούσαν γλυκά. Η γαλάζια, απέρα-
ντη θάλασσα ήταν ήσυχη σαν λάδι» (Τόλκα 2007).

2ος Θεματικός Άξονας: Αναπαραστάσεις/ Απεικονίσεις ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

α) Προβληματική για τη φύση: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται  οι  ανθρώπινες δραστη-
ριότητες οποιουδήποτε είδους που εκπροσώπησαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή ή την ρύπαν-
ση φυσικών οικοσυστημάτων και την εξάλειψη ειδών.

«Τα σκουπίδια που πετάμε μπορούν να βλάψουν τα πλάσματα που ζουν εκεί» (Χιμένεθ 2010).

β) Συμβατή για τη φύση: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δραστηριότητες που απεικονί-
στηκαν ως περιβαλλοντικά φιλικές ή τουλάχιστον όχι βλαβερές για τη φύση. 

«Αυτό ελπίζουμε όλες, καθώς στην ανακύκλωση χρησιμοποιούν το υλικό μας για να φτιάξουν κάτι
καινούργιο από την αρχή» (Μηναδάκη 2011).

3ος Θεματικός Άξονας: Είδη της φύσης

α) Φυσικό περιβάλλον: Αυτή η κατηγορία αφορά είδη της φύσης που δεν ήταν κατ’ ανάγκη εντε-
λώς ανέπαφα, αλλά όπου η φυσική διαδικασία πραγματοποιήθηκε χωρίς την εμφανή παρέμβαση
των ανθρώπων, όπως δάση, χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα ή εικόνες /ζωγραφιές της πανί-
δας και της χλωρίδας.

«Ένα ανοιξιάτικο απόγευμα σ’ ένα μικρό δάσος όλα φαίνονται  να κυλούν ήρεμα» (Καραΐσκου
2009).  

β) Ανθρωπογενές Περιβάλλον: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα είδη της φύσης όπου είναι κυ-
ρίαρχη ή ανθρώπινη παρουσία όπως κήπους, χωράφια, τουριστικά θέρετρα, πόλεις κ.τ.λ.

«Ήταν Κυριακή απόγευμα, όταν η Άννυ, ένα κοριτσάκι της γειτονιάς, μπήκε στο ζαχαροπλαστείο
του κυρ Θάνου κι έδειξε με το στρουμπουλό δαχτυλάκι της το βάζο με τις καραμέλες»  (Τοξίδου
2009).

4ος Θεματικός Άξονας : Στοιχεία περιβαλλοντικής γνώσης

α) Οικολογία: Αναφορές σε τροφικές αλυσίδες, οικολογική προσαρμογή, εξηγήσεις οικολογικών
εννοιών όπως οικοσύστημα, πληθυσμός κ.τ.λ.

«Δεν είναι οικονομολόγος, είναι οικολόγος. Δηλαδή φροντίζει για την οικονομία της φύσης» (Ζα-
ραμπούκα 1999).
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β) Ζωολογία: Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλήφθηκαν αναφορές σχετικά με τα ανατομικά χαρα-
κτηριστικά των ζώων, περιγραφές φυσιολογικών λειτουργιών ή περιγραφές συγκεκριμένων ειδών
ζώων και πληροφορίες για την ταξινόμηση. «Ξεσήκωσαν τον ψαρόκοσμο της θάλασσας»(Τόλκα
2007).

γ) Βοτανολογία: Αυτά που συμπεριλήφθηκαν στον τομέα της Βοτανολογίας ήταν οι αναφορές
στην ανατομία, τη φυσιολογία και την ταξινόμηση των φυτών. 

«Τι δεν είχε μέσα αυτό το κηπάκι. Ντομάτες, κολοκύθια, φασολιές, πεπονιές, λεμόνια, αχλάδια κι
ένα σωρό λουλούδια»(Ζαραμπούκα 1999).

Επειδή όμως η θεματική της ανακύκλωσης και των σκουπιδιών είναι περιορισμένη ορίσαμε και
εμείς κάποιους επιπλέον άξονες κατάλληλους για τη θεματική μας μετά τη μελέτη του ερευνητι-
κού υλικού σύμφωνα με έρευνες της κ.α. Δημητρίου και της κ.α. Χρηστίδου (2004). Οι άξονες αυ-
τοί ήταν οι εξής:

5ος Θεματικός άξονας: Αναπαραστάσεις για τα απορρίμματα και την ανακύκλωση

Τα σκουπίδια ως α) κάτι που λερώνει το  περιβάλλον ή ως β) κάτι που δεν μπορούμε να διαχειρι-
στούμε τη μεγάλη τους ποσότητα.

«-Μη γελάτε. Με τόσα σκουπίδια που παράγουν οι άνθρωποι, σε λίγο το πρόβλημα θα το έχουν
όλες οι θάλασσες» (Ηλιόπουλος 2009) – 1α  άξονας και 1β άξονας.

Παρουσίαση της εξοικονόμησης των φυσικών πόρων: α) κυρίαρχη αναπαράσταση είναι να γλι-
τώσουμε από τα σκουπίδια; ή β) αναφέρεται ή όχι ότι ανακτούμε πρώτες ύλες;

«Κι αν το κάνουν αυτό, όχι μόνο τα σκουπιδοβουνά και οι σκουπιδόλοφοι θα σταματήσουν να ψη-
λώνουν, αλλά και τα δέντρα θα σωθούν και λιγότερη ενέργεια θα πηγαίνει χαμένη και εσείς θα
ξαναβρείτε μέρη πράσινα για παιχνίδια και κυνηγητά» (Μάγος 1999)-2α άξονας.

«Τότε εξήγησε σε όλους πως μπορούμε να ξεχωρίσουμε από τα σκουπίδια εκείνα που μπορούν να
μας δώσουν ξανά πρώτες ύλες» (Ηλιόπουλος 2009)-2β άξονας.

Η ανακύκλωση εμφανίζεται ως α) ανακύκλωση β) επαναχρησιμοποίηση ή γ) ελάττωση παραγω-
γής

«Δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν χρήσιμα να ξαναγίνουν!» (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης Καλαμάτας 2008) - 3α άξονας.

«Επαναχρησιμοποίησε ό, τι μπορείς» (Ηλιόπουλος 2009) - 3β άξονας 

«Όχι άλλα σκουπίδια! Οικονομία!» (Ηλιόπουλος 2009) - 3γ άξονας.

Διάκριση/Διαλογή των υλικών

«Αυτά είναι το αλουμίνιο, το χαρτί, το γυαλί  οι ηλεκτρικές συσκευές, κάποια πλαστικά και, φυσι -
κά οι μπαταρίες» (Καραΐσκου 2009).

Λογοτεχνική ανάλυση

Ως προς την λογοτεχνική ανάλυση συνοπτικά διακρίναμε τους πρωταγωνιστές, τους δευτεραγωνι-
στές και τους περιφερειακούς ήρωες και τοποθετήσαμε κάθε χαρακτήρα 
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των κειμένων μας σε μια κατηγορία τύπων (σφαιρικούς, δυναμικούς, αντίθετους και στατικούς
χαρακτήρες). Οι  πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές και περιφερειακοί ήρωες διακρίθηκαν σε αν-
θρώπους, ανθρωπόμορφα ζώα, άψυχα αντικείμενα ή φυσικά στοιχεία. Η τυπολογία που προκύ-
πτει, έστω και μέσα από αυτό το μικρό δείγμα μας, αποκαλύπτει πως συνειδητά ή ασυνείδητα οι
συγγραφείς  κατατείνουν  σε  συγκεκριμένους  λογοτεχνικούς  χαρακτήρες  για  να  εκφράσουν  τις
απόψεις τους, τα συναισθήματα τους ή τις προθέσεις τους  απέναντι στο περιβάλλον. Η επιλογή
αυτή αποτυπώνει την ανάδυση σε επίπεδο έκφρασης των βαθιών δομών του κειμένου και των
αξιακών συστημάτων του ίδιου του συγγραφέα αλλά και της εποχής και του τόπου στον οποίο ο
ίδιος δραστηριοποιείται. 

Σύνοψη Ευρημάτων

Σε έξι από τα δέκα παραμύθια της λίστας μας κυριαρχούν άψυχα αντικείμενα είτε ως πρωταγωνι-
στές, είτε ως δευτεραγωνιστές, είτε ως περιφερειακοί. Η επιλογή άψυχων προσωποποιημένων
αντικειμένων θεωρούμε πως είναι σκόπιμη για να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών προσχο-
λικής ηλικίας. Τα άψυχα αντικείμενα επιλέγονται συνειδητά με την ίδια λογική στα παραμύθια
που αναφέρονται στα σκουπίδια και την ανακύκλωση, επειδή μέσα από αυτά, τα παιδιά μπορούν
να αντιληφθούν ευκολότερα την επιβάρυνση που προκαλούν τα σκουπίδια στο περιβάλλον και να
κατανοήσουν τα στάδια της ανακύκλωσης, βλέποντας ότι ένα αντικείμενο μπορεί να ξαναγεννη-
θεί και να γίνει κάτι καινούργιο.

Πίνακας 2: Συνοπτικός πίνακας κατηγοριών περιβαλλοντικής ανάλυσης

Περιβαλλοντική Ανάλυση

Θεματικός Άξονας 1 Απεικονίσεις της φύσης
α) Βιοφοβική απεικόνιση
β) Βιοφιλική απεικόνιση

Θεματικός Άξονας 2
Αναπαραστάσεις/ Απεικονίσεις 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

α) Προβληματική για τη φύση
β) Συμβατή για τη φύση

Θεματικός Άξονας 3 Είδη της φύσης
α) Φυσικό περιβάλλον
β) Ανθρωπογενές Περιβάλλον

Θεματικός Άξονας 4 Στοιχεία περιβαλλοντικής γνώσης
α) Οικολογία
β) Ζωολογία
γ) Βοτανολογία
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Περιβαλλοντική Ανάλυση

Θεματικός Άξονας 5 Αναπαραστάσεις για τα απορρίμματα 
και την ανακύκλωση

1) Τα σκουπίδια ως α) κάτι που 
λερώνει το περιβάλλον ή ως β) κάτι 
που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε 
την ποσότητα τους.
2) Εξοικονόμηση των φυσικών πόρων: 
α) κυρίαρχη αναπαράσταση είναι να 
γλιτώσουμε από τα σκουπίδια; ή β) 
αναφέρεται ή όχι ότι ανακτούμε 
πρώτες ύλες;
3) Η ανακύκλωση εμφανίζεται ως α) 
ανακύκλωση β) επαναχρησιμοποίηση 
ή γ) ελάττωση παραγωγής
4) Διάκριση/Διαλογή των υλικών

Σε επτά από τα δέκα παραμύθια της λίστας μας έχουμε  την εμφάνιση και τη δράση των αν-
θρώπων ως πρωταγωνιστές, δευτεραγωνιστές ή περιφερειακούς. Η εμφάνιση των ανθρώπων γί-
νεται σκόπιμα για να δείξει στα παιδιά προσχολικής ηλικίας ότι και οι άνθρωποι επεμβαίνουν στο
περιβάλλον που ζούμε με τις ενέργειες τους είτε θετικές είτε αρνητικές.  Σε τέσσερα από τα δέκα
παραμύθια της λίστας έχουμε την εμφάνιση ανθρωπόμορφων ζώων. Η επιλογή των ζώων στα πα-
ραμύθια δικαιολογείται από την αγάπη των παιδιών προσχολικής ηλικίας, για τα ζώα με ανθρώπι-
νες ιδιότητες και ικανότητες. Σε τρία από τα δέκα παραμύθια της λίστας μας έχουμε την εμφάνιση
φυσικών στοιχείων (άνεμος, βροχή, ήλιος, φεγγάρι, βροχή), η οποία πιστοποιεί την δική του ενερ-
γητική συμμετοχή, έστω και περιορισμένη. Η παρουσία του μόνο σε τρία παραμύθια, θέλει να
μας δείξει πως τα παιδιά δεν μπορούν να κατανοήσουν πάντα τις υπερφυσικές δυνάμεις της φύ-
σης. Ως προς τους χαρακτήρες, σφαιρικοί χαρακτήρες εμφανίζονται μόνο σε τρία παραμύθια. Η
ελάχιστη αυτή συμμετοχή αποτελεί συγγραφική επιλογή γιατί στα παιδιά δεν ενδιαφέρει τόσο
πώς είναι οι χαρακτήρες σε διάφορες φάσεις της ζωής τους, αλλά μόνο η αλλαγή τους μετά την
ανακύκλωση. 

Οι  στερεοτυπικοί  χαρακτήρες απουσιάζουν,  καθώς οι  συγγραφείς εύλογα αποφεύγουν με τον
τρόπο αυτό την παρουσία στερεοτύπων και προκαταλήψεων που μπορεί να οδηγήσουν τους νεα-
ρούς αναγνώστες σε ρατσιστικές συμπεριφορές. 

Πίνακας 3: Συνοπτικός πίνακας κατηγοριών λογοτεχνικής ανάλυσης

Λογοτεχνική Ανάλυση

Χαρακτήρες

α) Άνθρωπος
β) Ανθρωπόμορφο Ζώο

γ) Φυσικό Στοιχείο
δ) Άψυχο Αντικείμενο
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Λογοτεχνική Ανάλυση

Πρωταγωνιστές

α) Πρωταγωνιστής/στρια
β)

Δευτεραγωνιστής/στρια
γ)Περιφερειακός

Τύποι Χαρακτήρων

α)Σφαιρικός
β) Δυναμικός

γ) Στατικός
δ) Αντίθετος

Συμπεράσματα

Κάποια πρώτα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από  αυτήν την ανάλυση, αναδεικνύουν αρ-
κετά θετικά χαρακτηριστικά στην περιβαλλοντική οπτική όπως για παράδειγμα η εμφάνιση όλων
των κατηγοριών της διαχείρισης απορριμμάτων: α) ελάττωση παραγωγής β) επαναχρησιμοποίη-
ση γ) ανακύκλωση. Επιπλέον γίνεται προσπάθεια για θετικές απεικονίσεις της φύσης και προβολή
των  συμβατών  με  τη  φύση  συμπεριφορών.  Ως  προς  τις  αφηγηματικές  τεχνικές  γίνεται  προ-
σπάθεια να χρησιμοποιηθούν αυτές που κυρίως προσελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον των
παιδιών. Προφανώς η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση του θέματος. Μια
περαιτέρω εμβάθυνση είναι απαραίτητη και μάλιστα εμπλουτισμένη με μεγαλύτερο δείγμα υλι-
κού αλλά και με ανάλογη τροποποίηση των ερευνητικών μας εργαλείων, δηλαδή ως προς την κα-
ταγραφή και την ανάλυση και άλλων χαρακτηριστικών των παιδικών περιβαλλοντικών βιβλίων, τα
οποία έχουν μεγάλη σημασία για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, όπως είναι για παράδειγμα
η εικονογράφηση.

Βιβλιογραφία

Δημητρίου Α. & Χρηστίδου Β. (2004) Οι αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τα απορρίμματα 
και τη διαχείριση της. Λευκωσία: 3ο Συνέδριο για τις φυσικές επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου.

Ζαραμπούκα Σοφία (1999) Ο κύριος Μπεν η Μου και τα σκουπίδια. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Ηλιόπουλος Βαγγέλης (2009) Η Μικρή Γοργόνα πώς να ζήσει στο Σκουπιδονήσι;  Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.

Κανατσούλη Μ. (2002) Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας Αθήνα: University Studio
Press.

Καραΐσκου Χρυσάνθη (2009) Δωσ’ μου μια δεύτερη ευκαιρία. Αθήνα: Εκδόσεις Διάπλαση.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας (2008) Το όνειρο των σκουπιδιών. Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας & Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας (2008) Μην κλαις Τενεκεδούλα. Υπουργείο Εθνικής Παι-
δείας & Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Μάγος Κώστας (1999) Μια νύχτα στη χωματερή. Αθήνα: Εκδόσεις Μικρή Άρκτος.

Μηναδάκη Ελπίδα (2011)  Λίτσα η Σακουλίτσα. Αθήνα: Εκδόσεις Οσελότος.

Σελίδα 194 από 392



Κεφάλαιο 4ο Εκπαίδευση για το Περιβάλλον - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο 
Νηπιαγωγείο”

Νούρια & Εμπάρ Χιμένεθ (2010) Μπλιαχ! Τα σκουπίδια. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.

Τόλκα Ματούλα (2007) Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη.

Τοξίδου Λένα (2009) Σκουπίδια εν δράσει. Αθήνα: Εκδόσεις Μίνωας.

Korfiatis K. & Stamou A. & Paraskevopoulos (2003) Images of Nature in Greek Primary School Textbooks στο 
Science Education.

Webster, K. & Jonhson, C. (2008) Sense and Sustainability. Educating for a low carbon world.. Terra-preta 
publishing UK. Ελληνική Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο 2011. 

Σελίδα 195 από 392



Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση δραστηριοτήτων εκτός σχολικού περιβάλλοντος - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι 
Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

Κεφάλαιο 5ο 
Οργάνωση δραστηριοτήτων εκτός σχολικού περιβάλλοντος

Σελίδα 196 από 392



Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση δραστηριοτήτων εκτός σχολικού περιβάλλοντος - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι 
Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

Η προσέγγιση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω των outdoor activities στο
προσχολικό σύστημα της Νορβηγίας.

Μπασδάρα Eλένη
απόφοιτος Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ΑΤΕΙΘ και  Queen Maud University College,

basdara.eleni[at]gmail.com
Dr. Καπουλίτσα Θωμαΐς

καθηγήτρια Εφαρμογών ΑΤΕΙΘ, mimitr[at]yahoo.com

Η παρούσα εργασία στο πρώτο μέρος επικεντρώνεται στη θεωρητική  προσέγγιση  των υποστηρικτών  των
Οutdoor Activities. Από το J.  J.Rousseau ,   τον Froebel,  την M. Mc Millan το R. Steiner έως   τον Peter
Petersen   εμπνευστή του  Jena  Plan  , την παιδαγωγική προσέγγιση  του Reggio Emilia και τους Pierre Léna
Yves Quéré ( La Main à la Pâte) , όλοι θεωρούν  υψίστη τη προσφορά της φύσης και του φυσικού περιβάλ-
λοντος  στην εκπαίδευση των παιδιών .Οι υπαίθριες δραστηριότητες δίνουν μια εμπειρία αισθήσεων που
στοχεύουν στη ενθάρρυνση και την προώθηση της  φυσικής περιέργειας που έχει το κάθε παιδί.Στο δεύτε-
ρο αναπτύσσονται  παραδείγματα  και προσωπικές παρατηρήσεις  από τις Οutdoor Activities στην προσχο-
λική αγωγή του εκπαιδευτικού  συστήματος  της Νορβηγίας οι οποίες  αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο
της  νορβηγικής  κουλτούρας.  Η  μελέτη  αυτή  εστιάζει  στις  δραστηριότητες   του  παιδικού  σταθμού
Frydenberg Barnehagen  του Trondheim.

Αν ένας τρόπος είναι καλύτερος από έναν άλλο, τότε σίγουρα είναι ο τρόπος της  φύσης . Αριστο-
τέλης

Στην ιστορία της Δυτικής Ευρώπης με έναυσμα τον 18ο αιώνα υπήρξαν πολλές παιδαγωγικές θεω-
ρίες οι οποίες έχουν υποστηρίξει όλα τα οφέλη της μάθησης στο φυσικό περιβάλλον και έχουν
επιμείνει στην άποψη ότι τα παιδιά πρέπει να παίξουν, να κινηθούν  και να έχουν κάθε είδους  αι-
σθητική διέγερση μέσα στην φύση για να έχουν  υγιή σωματική και νοητική ανάπτυξη. Από τους
πρώτους υποστηρικτές θεωρούνται  οι J. J. Rousseau , F. Froebel,Μ. Montessori και Μ.McMillan

Σύμφωνα με τον J.Rousseau  η εισαγωγή και η διατήρηση της αρχικής ιδέας σύμφωνα με την
οποία η φύση και το φυσικό περιβάλλον, έχει μια σαφή θέση στην καθημερινότητα των παιδιών
και θετικό ρόλο στην εκπαίδευση τους.

O F.Froebel  πίστευε πως οι δραστηριότητες στην εξοχή ενισχύουν την ευαισθητοποίηση των νη-
πίων για το φυσικό κόσμο και ότι διδάσκονται τις υπάρχουσες συνδέσεις μεταξύ του φυσικού πε-
ριβάλλοντος, των ζώων και των τροφίμων.

 Η Maria Montessori  θεωρούσε ότι τα παιδιά μπορούν να μάθουν τα πάντα μέσα από τις αισθή -
σεις τους. Μια καλά προετοιμασμένη αίθουσα , με επίκεντρο το παιδί με ομορφιά, απλότητα και
καλά επιλεγμένα υλικά για τις δραστηριότητες παρέχει τα σωστά ερεθίσματα. Το ίδιο συμβαίνει
και στο εξωτερικό χώρο, ένας υπαίθριο περιβάλλον μπορεί να δώσει μια ποικιλία ερεθισμάτων.
Σύμφωνα με την Μοντεσσόρι οι εξωτερικοί χώροι απαιτούν μεγάλη έκταση για τρέξιμο, άλμα,
ρίψη, αναρρίχηση, οικοδόμηση, το σκάψιμο, το παιχνίδι με το νερό, και την εξερεύνηση. 

Στη συνέχεια η Margareth Mc Millan (1860-1931) το 1911 μαζί με  την αδελφή της δημιούργησαν
ένα υπαίθριο νηπιαγωγείο για τα φτωχά παιδιά στο Deptford της Αγγλίας. Με ιδιαίτερη έμφαση
στην σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών υποστήριξε την επαφή των μικρών παιδιών με τη
φύση και προσπάθησε να αναδείξει  και να ενσωματώσει  στη καθημερινή τους παραμονή στο
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προσχολικό χώρο την άσκηση και  τις  δραστηριότητες στην ύπαιθρο με στόχο την καλλιέργεια
όλων των αισθήσεων μέσα στη φύση.

Η Susan Isaacs (1885-1948)  ψυχολόγος και καθηγήτρια ήταν έντονα επηρεασμένη από τις εκπαι-
δευτικές ιδέες του Froebel. Υποστήριζε το υπαίθριο παιχνίδι και τόνισε τη σπουδαιότητα του και
τα πολλαπλά οφέλη στη ζωή των μικρών παιδιών. Το Malting School House, το οποίο άνοιξε για
πρώτη φορά ως πειραματικό νηπιαγωγείο, και των οποίων η Susan Isaacs ήταν επικεφαλής, είχε
ένα καλά εξοπλισμένο κήπο με ένα δενδρόσπιτο, σκάμμα με άμμο, αποθήκη εργαλείων, χώρο για
την κηπουρική και ένα από τα πρώτα καρέ αναρρίχησης σε Βρετανία (Mickleburgh, 2007). Αν και
τέτοιες  εξωτερικές εγκαταστάσεις  στο Νορβηγικό προσχολικό σύστημα θεωρούνται δεδομένες
για την εποχή εκείνη και για την τότε προσχολική εκπαίδευση της τότε Αγγλίας ήταν εξαιρετικά
καινοτόμες και πρωτότυπες. Επίσης πρόσθεσε στο πρόγραμμα τις εκδρομές στην εξοχή με βασικό
στόχο την άμεση επαφή του παιδιού με τη φύση  μέσω του ελεύθερου παιχνιδιού και των οργα-
νωμένων δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα ( La Main à la Pâte) είναι μια μεταφορά στη Γαλλία (Pierre Léna,  Yves Quéré) του
προγράμματος  "Hands-on" από το Σικάγο και δημιουργήθηκε το 1996 από τον Georges Charpak,
αστροφυσικό με τη βοήθεια της Ακαδημίας επιστημών. Σήμερα έχει προσαρμοστεί με επιτυχία
στα σχολικά προγράμματα της Γερμανίας και της Κίνας και υποστηρίζεται από την UNESCO. Το
πρόγραμμα εστιάζει στη διαδικασία της έρευνας, το παιδί επομένως αναρωτιέται γιατί οι λακκού-
βες έχουν εξαφανιστεί από την αυλή του σχολείου, ή γιατί η σκιά του δεν έχει το ίδιο μέγεθος σε
διαφορετικές χρονικές στιγμές της ημέρας. Τονίζεται η πειραματική προσέγγιση, και όχι η μετάδο-
ση της θεωρητικής γνώσης και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια της γλώσσας. Τέλος
προσφέρει  ένα πλαίσιο προβληματισμού για την αειφόρο ανάπτυξη.

Η έννοια Outdoor Activities (Δραστηριότητες στην ύπαιθρο) στην προσχολική αγωγή δεν έχει ορο-
λογία έχει όμως πολλά παραδείγματα. Υπάρχουν αρκετά βιβλία με επίκεντρο τις δραστηριότητες
στην ύπαιθρο και πολλοί μελετητές στο εξωτερικό κυρίως έχουν ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα.
«΄Υπάρχουν πολλά οφέλη σε έναν καλά σχεδιασμένο υπαίθριο χώρο. Έξω, τα παιδιά μπορούν να
παίξουν δυνατά, να χρησιμοποιήσουν δυνατές φωνές, να αποβάλλουν ενέργεια, να τρέξουν και
να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες με λάσπη, νερό , άμμο και χιόνι. Στην ύπαιθρο, τα παιδιά
μπορούν να βιώσουν το κλίμα, την άγρια ζωή, καθώς και διάφορα τοπία και διαφορες επιφάνειες,
όπως λόφοι, τρύπες, ρέματα, και τις λακκούβες λάσπης» (Greenman, 1991). Μπορούν να δοκι-
μάσουν και να ενισχύσουν τις φυσικές τους ικανότητες και να συμμετάσχουν σε κοινωνικές, γνω-
στικές και δημιουργικές δραστηριότητες.

Η φιλοσοφία των Outdoor Activities ξεκινά με την αναγακαιότητα όλα τα παιδιά να επωφεληθούν
από ολοένα και περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Αυτή η αλληλεπίδραση των παιδιών
με τη φύση είναι καθοριστικής σημασίας για τη σωματική και πνευματική υγεία. Σχεδόν κάθε
δραστηριότητα  που  μπορεί  να  γίνει  σε  εσωτερικούς  χώρους  μπορεί  να  γίνει  σε  εξωτερικούς
χώρους. Η πλήρης ανάπτυξη και ολοκλήρωση των εξωτερικών προγραμμάτων δημιουργεί τη ιδα-
νικές συνθήκες μάθησης για μικρά παιδιά. Τα βρέφη και νήπια μπορούν να δοκιμάσουν και να
ενισχύσουν τις φυσικές τους ικανότητες και να συμμετάσχουν σε κοινωνικές, γνωστικές και δη-
μιουργικές δραστηριότητες. «Η έρευνα δείχνει ότι τα παιδιά που παίζουν σε εξωτερικούς χώρους
έχουν καλύτερη οπτική ικανότητα και μεγαλύτερη καλλιέργεια της φαντασίας καθώς και των λε-
κτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων από ό,τι τα παιδιά που παίζουν σε εσωτερικό χώρο.» (Yerkes,
1982). 
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Οι  Οutdoor activities είναι στοιχείο της Νορβηγικής κουλτούρας και είναι απόλυτα  φυσικό τα νή-
πια να περνούν το μεγαλύτερο διάστημα της παρουσίας τους στον προσχολικό χώρο όχι μέσα σε
μια αίθουσα άλλα στην ύπαιθρο. Κάθε παιδικός σταθμός από τη στιγμή της ίδρυσης του κατέχει
την πράσινη σημαία με στόχο την πραγματοποίηση ενός ετήσιου περιβαλλοντικού project που
διασπάται σε κατηγορίες με ποικιλία δραστηριοτήτων.

Η αλήθεια κρύβεται στο παρελθόν και φανερώνεται στις μέρες μας σε κάθε έναν Νορβηγικό Βα-
rnehagen( παιδικό σταθμό) που οργανώνει το πρόγραμμα του με πρωταρχικό στόχο την επαφή
των βρεφών και νηπίων με το φυσικό περιβάλλον και την προσαρμογή όλων των δραστηριοτήτων
στην ύπαιθρο. Οι outdoor activities σε έναν νορβηγικό παιδικό σταθμό λαμβάνουν χώρα κατά το
μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Καθημερινά τα παιδιά βρίσκονται στην ύπαιθρο τουλάχιστον 4
από τις 7 ώρες που λειτουργεί ο παιδικό σταθμός. Την καλοκαιρινή περίοδο είναι μόνο 1 ώρα
μέσα στις αίθουσες.

Οι υπαίθριες δραστηριότητες δίνουν μια εμπειρία αισθήσεων που στοχεύουν στη ενθάρρυνση
και την προώθηση και φυσικής περιέργειας που έχει το κάθε παιδί. Η φύση προσφέρει στα παιδιά
ως δώρο όλα τα φαινόμενα και τα πλάσματα της για να ανακαλύψουν , να δοκιμάσουν και να
προσεγγίσουν. Σύμφωνα με την Ηillary Harriman συγγραφέα του βιβλίου  The Outdoor classroom
το παιχνίδι στη ύπαιθρο προσφέρει τις εξής προοπτικές:

Στόχοι

Βασικός στόχος του σχεδιασμού  δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο είναι τα βρέφη και νήπια να χρη-
σιμοποιήσουν το φυσικό περιβάλλον , τοπίο, βλάστηση καιρικές συνθήκες, όσο το δυνατόν περισ-
σότερο, καθώς τα υλικά του ως εν δυνάμει παιχνίδια. Η ίδια η  φύση να γίνει παιχνίδι.

• Να ερευνήσουν και να πειραματιστούν.

• Να παρατηρήσουν τη φύση και τις καιρικές συνθήκες.

• Να τρέξουν, να πηδήξουν ,να σκαρφαλώσουν ελεύθερα και με θάρρος πως μπορούν να τα
καταφέρουν.

• Να ανακαλύψουν χρώματα , σχήματα και τους χώρους στο φυσικό περιβάλλον.

• Να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και υλικά.
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• Να προσπαθήσουν να συνυπάρξουν σε ομάδες και να αλληλεπιδράσουν.

• Να ανταποκριθούν σε δραστηριότητες που απαιτούν συνεργατικό πνεύμα.

• Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να έχουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους.

• Να φροντίζουν το περιβάλλον και να κατανοήσουν τη σημαντικότητα του για ανθρώπους ,
ζώα και κάθε ζωντανό οργανισμό για το σήμερα και το αύριο.

Η Προσχολική ηλικία είναι μια σημαντική στιγμή στη ζωή των παιδιών διότι ξεκινάει η διαδικασία
της κοινωνικοποίησης με άλλα παιδιά. Οι δραστηριότητες στη ύπαιθρο δεν αποτελούν μόνο έναν
τρόπος διασκέδασης που στις ημέρες ακόμη και αυτή η προοπτική τείνει να ξεχνιέται άλλα μέσω
τον παιδαγωγικών στόχων μεταμορφώνονται σε δραστηριότητες που επιτυγχάνουν την αλληλεπί-
δραση με τους συνομηλίκους τους και την ελευθερία κινήσεων που διακόπτεται στους εσωτερι-
κούς χώρους, έτσι το ενεργό παιχνίδι λαμβάνει τη θέση που του αξίζει. Ωστόσο, θα πρέπει να ση-
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μειωθεί η ανεπανάληπτη επαφή (οπτική , ακουστική, οσφρητική κλπ) που έχουν τα παιδιά με τα
υλικά, τα χρώματα, τις μυρωδιές και τα σχήματα που μπορούν να συναντήσουν στη φύση. Οι 5
αισθήσεις βρίσκονται σε απόλυτη έξαρση και το νήπιο δέχεται ποικιλία ερεθισμάτων.

Οι Outdoor  Activities στην πράξη

3.2.1 Προετοιμασία (ενδυμασία) 

Ο Νορβηγικός λαός  χρησιμοποιεί  πολύ συχνά ένα ρητό: «δεν υπάρχει άσχημος καιρός αλλά κακό
ντύσιμο » ,έτσι  το παιδί με όλες τις καιρικές συνθήκες  έχει την  επιλογή να είναι έξω στη φύση.

Η γεωγραφική θέση της χώρας και το κλίμα έχουν επηρεάσει σαφέστατα το είδος των δραστηριο-
τήτων, αυτό το είδος απαιτεί σωστές ενδυματολογικές επιλογές για την αποφυγή ασθενείας των
παιδιών καθώς και για την ελευθερία κινήσεων που χρειάζονται την ώρα του παιχνιδιού. Πράγμα-
τι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες ,το φθινόπωρο ξεκινάει με βροχή και μετά για αρκετούς
μήνες υπάρχει χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι τα μέσα της άνοιξης που αρχίζουν να
λιώνουν τα χιόνια και να ανεβαίνει η θερμοκρασία το μέγιστο στους 20 C.

Παρόλα αυτά οι Νορβηγοί έχουν καταφέρει να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτές τις καιρι-
κές συνθήκες και τις εξωτερικές δραστηριότητες του βρεφονηπιακού σταθμού και όχι απλά να
συμβιβαστούν αλλά να θεωρούν απαραίτητες αυτές τις καιρικές συνθήκες διότι προσφέρουν μια
μεγάλη πηγή ερεθισμάτων και δημιουργούν έναν θησαυρό εμπειριών. Από τη στιγμή που τα παι-
διά περνούν τον περισσότερο χρόνο τους έξω σε όλες τις καιρικές συνθήκες, χρειάζονται και τα
κατάλληλα ρούχα . Όλα  εξαρτώνται από την επιλογή των ρούχων και το αποδεικνύουν με την
προσεκτική επιλογή και τα αποτελέσματα της. Τα παιδιά δεν ενοχλούνται από το κρύο και τα πο-
σοστά ασθενείας σε αυτή την ηλικία είναι χαμηλά ( κρυολογήματα και λοιμώξεις). Οι παιδαγωγοί
καλούνται να ντυθούν με τα ίδια ρούχα και να δείξουν στα παιδιά πως να τα φοράνε. Χρειάζεται
μια σειρά προτεραιότητας για τα ρούχα. π.χ.:  πρώτα βαμβακερό καλσόν, μετά μάλλινο παντελόνι
και μετά η  χειμερινή αδιάβροχη στολή. . Από την ηλικία των 2,5  ετών τα περισσότερα παιδιά εί-
ναι σε θέση να προετοιμαστούν, να ντυθούν μόνα τους για τις outdoor activities. Εξάλλου αυτός
είναι ο στόχος παιδαγωγών και γονέων . Οι γονείς ντύνουν τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο όταν επι-
λέγουν να κάνουν μια καθημερινή βόλτα.

Περιγραφή δραστηριοτήτων.

Καθημερινά μια ηλικιακή ομάδα , διοργανώνει μια απόδραση στην ύπαιθρο. Η land art  με τη ζω-
γραφική στο χιόνι, οι εξορμήσεις στο δάσος για το μάζεμα διαφορετικών λουλουδιών και την εξε-
ρεύνηση στα μονοπάτια δημιουργεί ενθουσιασμό Οι αποδράσεις έχουν  ως στόχο την εξερεύνη-
ση νέου περιβάλλοντος και την αλληλεπίδραση της ίδιας ή διαφορετικής ηλικίας. Το συλλογικό
πνεύμα κυριαρχεί και η συνεργασία επιτυγχάνεται  μέσα από ελεύθερες ή ομαδικές δραστηριότη-
τες.
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Α. Ηλικιακή Ομάδα 5 ετών Εξόρμηση στο δάσος.: Στόχος προσέγγιση των γεωμετρικών σχημάτων
μέσω της φύσης και του σώματος. Ανακάλυψη σχημάτων-γραμμών στη φύση, σύγκριση διαφορε-
τικών μορφών.

Μεθοδολογία:  Ζητήσαμε  από τα παιδιά να εντοπίσουν σχήματα και  γραμμές γύρω μας π.χ.,
στρογγυλή πέτρα, οβάλ κουκουνάρι (μικρό και μεγαλύτερο), τα σχήματα από τα φύλλα των δέν-
δρων, οι καμπύλες των κλαδιών). Πόσες γραμμές έχει κάθε σχήμα; Μπορούμε να δημιουργήσου-
με σχήματα; (με τα ξύλα δημιουργούμε ένα τρίγωνο, με ένα ξύλο σχεδιάζουμε ένα τετράγωνο στο
χιόνι ή με τα χρώματα κάνουμε αναπαράσταση των σχημάτων στο χιόνι). Γεωμετρικά σχήματα:
τρίγωνο, κύκλος, ορθογώνιο, τετράγωνο με τη χρήση των σωμάτων  μας ή μελών των σωμάτων
μας..

Αποτέλεσμα τα παιδιά χρησιμοποιούν λογικομαθηματική σκέψη σε συνδυασμό με την καλλιέρ-
γεια των κινητικών δεξιοτήτων. Η φαντασία και η δημιουργικότητα δεν περιορίζονται σε τετραγω-
νικά αλλά απλώνονται στην μοναδικότητα του φυσικού περιβάλλοντος που παρέχει απλόχερα
υλικά, εργαλεία και εικόνες. 

Β. Εκδρομή με διανυκτέρευση με το τμήμα 5-6 ετών.

Το ηλικιακό τμήμα 5-6 ετών, έχει τη δυνατότητα να διανυκτερεύσει σε χειμερινή κατασκήνωση. Σε
αυτή την κατασκήνωση γίνεται ξενάγηση σε σπίτια παλαιάς εποχής που βρίσκονται στο χώρο της
κατασκήνωσης και σε φάρμα με ζώα (γουρούνια, κουνελάκια, πρόβατα κ.α). Τα παιδιά συμμε-
τέχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες όπως σκοποβολή, τοξοβολία, αναρρίχηση και είναι ελεύ-
θερα να εξερευνήσουν το τοπίο και να έρθουν σε επαφή με τα ζώα.
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Συμπέρασμα

Η φύση κύριος σύμμαχος του Νορβηγικού προσχολικού συστήματος είναι εκεί και περιμένει τα
πλάσματα της να δώσουν με το άγγιγμα τους και τις φωνές τους περισσότερη ζωή.  Είναι εκπλη-
κτική η κινητικότητα των παιδιών όταν βρίσκονται στη φύση, οι απορίες, οι σκέψεις , τα παράπο-
να  όλα  είναι  διαφορετικά.  Τα  ερεθίσματα  που  τους  προσφέρονται  ξεπερνούν  κάθε  λογής
πρόγραμμα που προσφέρει εικόνα και ήχο μέσω της τηλεόρασης ή του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Οι αισθήσεις ανυψώνονται,  η αφή εξασκείται καλύτερα όσο ποτέ, η όραση οξύνεται,  είναι σε
θέση να εντοπίσουν λεπτομέρειες να δούνε τα χρώματα και να τα ξεχωρίσουν μέσα από την πα -
λέτα της φύσης. « Ο φυσικός κόσμος έχει συνέχεια. Αν και αλλάζει, η μυρωδιά της βρεγμένη γης,
πάντα θα μας πηγαίνει πίσω σε αναμνήσεις της παιδικής μας ηλικίας » αναφέρει χαρακτηριστικά
η ερευνήτρια Louise Chawla στην έρευνα που διεξάχθει το 2006 από το Νορβηγικό Κέντρο Έρευ-
νας για το Παιδί με τίτλο: Learning to Love the Natural World  Enough to Protect It .
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και ανάλυση των απόψεων των νηπιαγωγών αναφορικά
με την οργάνωση σχολικών επισκέψεων σε μουσεία. Πρόσφατα, μία ποιοτική έρευνα ανέδειξε δύο μο-
ντέλα που περιγράφουν τον τρόπο οργάνωσης επισκέψεων σε τεχνοεπιστημονικά μουσεία από εκπαιδευ-
τικούς της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Καρνέζου, 2010). Τα δύο αυτά μοντέλα είναι το γνωστικό και το συ-
ναισθηματικό.  Στο γνωστικό μοντέλο,  οι  εκπαιδευτικοί  αντιλαμβάνονται  την άτυπη εκπαίδευση ως συ-
νέχεια της σχολικής εκπαίδευσης και εστιάζουν στη διεύρυνση των γνωστικών ενδιαφερόντων των παι-
διών. Στο συναισθηματικό μοντέλο, οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν τα παιδιά να αγαπήσουν το μουσείο και
να εκτονωθούν από τη σχολική πίεση. Προκειμένου να διερευνηθεί αν τα μοντέλα αυτά υιοθετούνται (και
σε ποιο βαθμό) από τις νηπιαγωγούς όταν σχεδιάζουν επισκέψεις στα μουσεία, διεξήχθη ποσοτική έρευνα
με 100 περίπου νηπιαγωγούς. Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, οι απόψεις των νηπιαγωγών σε
μεγάλο βαθμό τείνουν στο γνωστικό μοντέλο διότι δίνουν προτεραιότητα στην απόκτηση συγκεκριμένων
γνώσεων από τα παιδιά στο μουσείο και στη συσχέτιση της επίσκεψης με τις θεματικές που επεξεργάζο-
νται στο νηπιαγωγείο.

Εισαγωγή

Γνωρίζουμε ότι η γνώση που αποκτάται σε άτυπα περιβάλλοντα είναι ιδιαίτερα σημαντική (Hann
& Jackson 1995) δεδομένου ότι στα περιβάλλοντα αυτά επιτυγχάνεται αλλαγή στάσεων για τα
υπό μελέτη θέματα, καλλιεργούνται ψυχοκινητικές δεξιότητες και αναπτύσσεται η κοινωνική αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας (Ιωαννίδου κ.ά. 2002). Παρά το γεγονός ότι τα άτυπα
περιβάλλοντα μάθησης είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, η έρευνα σχετικά με την άτυπη εκπαίδευση
στους χώρους αυτούς είναι σαφώς περιορισμένη σε σχέση με την αντίστοιχη για την εκπαίδευση
στο σχολικό πλαίσιο. Η έρευνα ειδικότερα για τα μουσεία εστιάζει κυρίως στις ποικίλες μορφές
μάθησης (Falk & Dierking 1997, Rennie & McClafferty 1995, Rammey-Gassert et al. 1994) και στα
αποτελέσματα τους, γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά στο πλαίσιο των οργανωμένων σχο-
λικών επισκέψεων.

Σύμφωνα με έρευνες (Griffin 2007), οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι επιλέγουν να υλοποιήσουν ερ-
γασίες πεδίου και επισκέψεις σε μουσεία όταν θεωρούν ότι αυτές συνδέονται με θεματικές του
αναλυτικού  προγράμματος  και  είναι  εκπαιδευτικά  κατάλληλες  για  την  ηλικία  των  μαθητών.
Ακόμα, η αλλαγή από τη ρουτίνα του σχολείου, ο εμπλουτισμός των γνώσεων, η απόκτηση κοινω-
νικών εμπειριών αλλά και η ψυχαγωγική πλευρά αυτών των δραστηριοτήτων αποτελούν κίνητρα
για την υλοποίηση τους (Kubota & Olstad 1991, Gottfried 1980, Hicks 1986 στο Tal, Bamberger &
Morag 2005).
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Αν και η εκπαιδευτική αξία που προσδίδουν οι εκπαιδευτικοί σ’ αυτές τις επισκέψεις είναι με-
γάλη,  η  διεθνής  βιβλιογραφία  αποκαλύπτει  ότι  δυσκολεύονται  σε  κάποιο  βαθμό  να  θέσουν
στόχους  γι’  αυτές,  γεγονός  που  επηρεάζει  αρνητικά  τις  μαθησιακές  εμπειρίες  των  μαθητών
(Griffin & Symington 1997, Orion & Holfstein 1994). Συνήθως υπάρχει απουσία δραστηριοτήτων
τόσο κατά την προετοιμασία όσο και μετά την επίσκεψη σε περιβάλλοντα άτυπης εκπαίδευσης
(Griffin 2004, Karnezou & Kariotoglou 2004, Cox-Petersen et al. 2003, Kisiel 2003, Kubota & Olstad
1991). Δυσκολίες και ασυνέπειες διαφαίνονται και στον τρόπο που αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί
την επιτυχία μιας τέτοιας επίσκεψης (Anderson et al. 2002). 

Στη χώρα μας, η έρευνα τόσο για την άτυπη εκπαίδευση όσο και για το ρόλο, τις αντιλήψεις και
τις πρακτικές των εκπαιδευτικών βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Μια πρόσφατη μελέτη (Καρνέζου
2010) έδειξε ότι οι αντιλήψεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών που οργανώνουν επισκέψεις
σε τεχνοεπιστημονικά μουσεία διαφοροποιούνται σε δύο μοντέλα. Τα εκπαιδευτικά μοντέλα τα
οποία περιγράφουν τον τρόπο οργάνωσης επισκέψεων είναι το γνωστικό και το συναισθηματικό.
Στο γνωστικό μοντέλο, οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την άτυπη εκπαίδευση ως συνέχεια της
σχολικής εκπαίδευσης και θεωρούν ότι με τη δική τους διαμεσολάβηση οι μαθητές θα ενισχύ-
σουν και θα συμπληρώσουν τη σχολική γνώση. Οι ίδιοι προετοιμάζονται κατάλληλα ώστε να γνω-
ρίζουν το χώρο του μουσείου και το περιεχόμενο του. Στη συνέχεια, προετοιμάζουν και την τάξη
τους έτσι ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν από πριν τι θα δούνε στο μουσείο. Στο συγκεκριμένο μο-
ντέλο, οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν ένα διαμεσολαβητικό ρόλο στο μουσείο (Καρνέζου 2010).

Από την άλλη πλευρά, στο συναισθηματικό μοντέλο, οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την άτυπη
εκπαίδευση κυρίως από τη συναισθηματική της διάσταση. Δηλαδή δίνουν βαρύτητα στα συναι-
σθηματικά οφέλη από την επίσκεψη, ενώ σε δεύτερο επίπεδο επιδιώκουν κάποια γενικότερα
γνωστικά οφέλη. Συγκεκριμένα, θέλουν κυρίως τα παιδιά να εντυπωσιαστούν από το μουσείο, να
περάσουν ευχάριστα στο μουσείο και να το αγαπήσουν. Θεωρούν ότι η μάθηση στο μουσείο συν-
δέεται με παράγοντες όπως η φυσική παρουσία των εκθεμάτων και ο ξεναγός, ο οποίος μετα-
φέρει τη γνώση του χώρου και των εκθεμάτων στα παιδιά. Στο εν λόγω μοντέλο, οι εκπαιδευτικοί
έχουν μια περιορισμένη ή και ανύπαρκτη γνώση του χώρου και των εκθεμάτων, καθώς αναλαμ-
βάνουν έναν συνοδευτικό ρόλο στο μουσείο και ασχολούνται κυρίως με ζητήματα πειθαρχίας
(Καρνέζου 2010).

Μεθοδολογία Έρευνας

Λόγω του ότι  οι  έρευνες γύρω από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την οργάνωση επι-
σκέψεων (στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης) είναι ελάχιστες και τα μοντέλα που περιγράφη-
καν προηγουμένως προέκυψαν από μία έρευνα μελέτης περιπτώσεων, κρίθηκε σκόπιμο να διε-
ρευνηθεί η ισχύς των μοντέλων αυτών σε ένα μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών. Σκοπός, λοιπόν,
της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν και να περιγραφούν οι απόψεις των νηπιαγω-
γών αναφορικά με το σχεδιασμό και την οργάνωση επισκέψεων σε μουσεία, ως μέρος της άτυπης
εκπαίδευσης των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το ερώτημα πάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο ερευ-
νητικός σχεδιασμός ήταν το εξής: «Ποιο μοντέλο από αυτά που αναδείχθηκαν μέσα από την έρευ-
να της Καρνέζου (2010), το γνωστικό ή το συναισθηματικό, υιοθετούν οι νηπιαγωγοί όταν αποφα-
σίζουν να διεξάγουν επισκέψεις σε μουσεία;». Με άλλα λόγια, επιχειρήθηκε να σκιαγραφηθεί το
πώς οι νηπιαγωγοί αντιλαμβάνονται και οργανώνουν τέτοιου είδους επισκέψεις και ποια είναι η
κατεύθυνση των πρακτικών τους κατά τις επισκέψεις σε μουσεία (γνωστική ή συναισθηματική).
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Για τη μελέτη των απόψεων κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο, που βασιζόταν στα αποτε-
λέσματα της έρευνας της Καρνέζου (2010) και διερευνούσε τις απόψεις των νηπιαγωγών στις εξής
θεματικές: τον σκοπό της επίσκεψης, τα αποτελέσματα της επίσκεψης, τις δραστηριότητες που
υλοποιούνται πριν και μετά την επίσκεψη, την προετοιμασία για την επίσκεψη και το ρόλο του εκ-
παιδευτικού και των μαθητών. Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε συνολικά είκοσι δη-
λώσεις που αντιστοιχούσαν στις παραπάνω θεματικές (βλ. Παράρτημα). Για κάθε θεματική, περι-
λαμβάνονταν δύο δηλώσεις που αντιστοιχούσαν σε αντιλήψεις του γνωστικού μοντέλου και δύο
δηλώσεις που αντιστοιχούσαν σε αντιλήψεις του συναισθηματικού μοντέλου. Οι νηπιαγωγοί κα-
λούνταν  να  συμφωνήσουν  ή  να  διαφωνήσουν  με  τις  δηλώσεις  αυτές.  Η  μέτρηση  της
συμφωνίας/διαφωνίας πραγματοποιήθηκε με τετράβαθμη κλίμακα Likert («Διαφωνώ Απόλυτα»,
«Διαφωνώ», «Συμφωνώ» «Συμφωνώ Απόλυτα»). Η συμφωνία ή διαφωνία με τις είκοσι αυτές δη-
λώσεις τους κατέτασσε ανάλογα τις εκπαιδευτικούς στο γνωστικό ή το συναισθηματικό μοντέλο.
Για παράδειγμα, οι δηλώσεις

• «Η επίσκεψη σε ένα μουσείο είναι σημαντική για τις γνώσεις που θα αποκομίσουν οι μα-
θητές» 

• «Σκοπός της επίσκεψης σε ένα μουσείο είναι να εκτονωθούν οι μαθητές από την καθημε-
ρινή σχολική πίεση» 

αναφέρονται στον σκοπό της επίσκεψης και συνδέονται με το γνωστικό και το συναισθηματικό
μοντέλο αντίστοιχα. Η συμφωνία ενός εκπαιδευτικού με την πρώτη δήλωση (γνώσεις που θα απο-
κομίσουν οι μαθητές) τον κατέτασσε στο γνωστικό μοντέλο, ενώ η συμφωνία ενός με τη δεύτερη
δήλωση (εκτόνωση από την καθημερινή σχολική πίεση) κατέτασσε τον ερωτώμενο στο συναισθη-
ματικό μοντέλο. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί συμφωνούσαν και με τις δύο προτάσεις αυτό
καταγράφεται στα αποτελέσματα και αποδίδεται ως αδυναμία σαφούς κλίσης προς το ένα ή το
άλλο μοντέλο.

Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε ομαδική βάση, στο πλαίσιο μιας ημερίδας επιμόρφωσης νη-
πιαγωγών στην πόλη της Βέροιας. Το σύνολο των πλήρως και σωστά απαντημένων ερωτηματολο-
γίων που συλλέχθηκαν έφτασε τα 96. Εν συνεχεία, τα δεδομένα εισήχθησαν σε ένα λογιστικό
φύλλο του Microsoft Excel, όπου και έγινε η επεξεργασία και η περιγραφική ανάλυση των δεδο-
μένων.

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν 96, στο σύνολο τους γυναίκες με
εξαίρεση έναν άντρα. Το 60% περίπου ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών. Το 26% των συμμε-
τεχόντων είχε ηλικία μεταξύ 31-40 ετών και το 8,3% 20-30 ετών. Το μικρότερο ποσοστό των συμ -
μετεχόντων, δηλαδή το 6,3% είχε ηλικία μεταξύ 51-60 ετών. 

Αποτελέσματα Έρευνας

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, το ποσοστό των νηπιαγωγών που ούτε έχει επισκεφτεί
ένα μουσείο με την τάξη/το νηπιαγωγείο του, ούτε έχει οργανώσει κάποια επίσκεψη είναι σχετικά
χαμηλό (21,88% και 22,92% αντίστοιχα). Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
φαίνεται ότι έχουν επισκεφτεί μουσεία και έχουν οργανώσει επισκέψεις σε συχνότητα που κυμαί-
νεται από μία φορά μέχρι και  τέσσερις φορές.  Λιγότεροι είναι  αυτοί  που έχουν διεξάγει  επι-
σκέψεις με τις τάξεις τους πάνω από πέντε φορές.
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Εκτός από τη συχνότητα των επισκέψεων, οι νηπιαγωγοί ρωτήθηκαν αν πριν την επίσκεψη των
παιδιών σε κάποιο μουσείο, το επισκέπτονται οι ίδιοι έτσι ώστε να προετοιμαστούν. Συγκεκρι-
μένα ρωτήθηκαν για το πότε επισκέφθηκαν για τελευταία φορά κάποιο μουσείο πριν να οργα-
νώσουν κάποια επίσκεψη σε μουσείο με την τάξη / σχολείο τους. Το 27,08% των νηπιαγωγών το
είχε κάνει την προηγούμενη σχολική χρονιά, το 18,75% πριν από δύο χρόνια. Το 28,13%, των νη-
πιαγωγών δήλωσε ότι δεν έχει επισκεφτεί ποτέ κάποιο μουσείο, πριν να οργανώσει μία επίσκε-
ψη. 

Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες νηπιαγωγούς (σε ποσοστό 49%) δήλωσαν ότι έχουν επι-
σκεφθεί αρχαιολογικά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης, πολλοί (περίπου 19%) ανέφε-
ραν ότι έχουν επισκεφθεί λαογραφικά μουσεία. Αρκετά χαμηλό είναι το ποσοστό των νηπιαγω-
γών (9%) που έχουν επισκεφθεί κάποιο μουσείο από την κατηγορία μουσείων Φυσικών Επιστη-
μών και Τεχνολογίας (τεχνοεπιστημονικά, παλαιοντολογικά, μουσεία φυσικής ιστορίας, περιβαλ-
λοντικοί χώροι, ζωολογικοί κήποι).

Σ’ αυτό το σημείο θα παρουσιαστούν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων νηπιαγωγών στις 20 δη-
λώσεις  του  ερωτηματολογίου  πάνω  στις  οποίες  κλήθηκαν  να  εκφράσουν  το  βαθμό
συμφωνίας/διαφωνίας τους. Η απόκτηση γνώσεων (σε ποσοστό συμφωνίας 97%) και η πρόκληση
του ενδιαφέροντος για μάθηση (σε ποσοστό συμφωνίας 85%) αποτέλεσαν για τους ερωτηθέντες
νηπιαγωγούς τον σκοπό μιας επίσκεψης. Λιγότεροι είναι αυτοί που θεώρησαν ότι ο σκοπός της
επίσκεψης είναι η εκτόνωση από τη σχολική ρουτίνα (σε ποσοστό συμφωνίας 13,54%) και η δια-
μόρφωση θετικής στάσης για τα μουσεία (σε ποσοστό συμφωνίας 28,13%). Με άλλα λόγια, προ-
κύπτει ότι οι νηπιαγωγοί του δείγματος θέτουν περισσότερο γνωστικούς παρά συναισθηματικούς
στόχους για μία επίσκεψη που οργανώνουν με την τάξη τους.

Στο θέμα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από την επίσκεψη δεν υπάρχει μία τελείως ξεκάθα-
ρη κλίση των εκπαιδευτικών είτε προς το γνωστικό είτε προς το συναισθηματικό μοντέλο. Οι νη -
πιαγωγοί συμφωνούν ότι τα αναμενόμενα αποτελέσματα μπορεί να είναι τόσο γνωστικής φύσης
όσο και συναισθηματικής φύσης (Γράφημα 1). Φαίνεται λοιπόν ότι οι νηπιαγωγοί κρατούν μια
σύνθετη στάση, συνδυάζοντας τα γνωστικά και τα συναισθηματικά οφέλη από την επίσκεψη.
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Γράφημα 1: Ποσοστά συμφωνίας και διαφωνίας σχετικά με τη θεματική «αποτελέσματα της επίσκεψης»

Σχετικά με τις δραστηριότητες που κάνουν οι νηπιαγωγοί με τα παιδιά πριν και μετά την επίσκε-
ψη, οι απόψεις των νηπιαγωγών φανερώνουν μια κλίση προς το γνωστικό μοντέλο. Και αυτό γιατί
σε μεγάλα ποσοστά εκφράζουν τη συμφωνία τους με την αναγκαιότητα προετοιμασίας των μαθη-
τών πριν την επίσκεψη (98,96%) και την οργάνωση δραστηριοτήτων προς ενίσχυση των γνώσεων
μετά την επίσκεψη (68,75%), γεγονός που αναδεικνύει τη γνωστική προοπτική της επίσκεψης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δήλωση «Κατά την επίσκεψη σε ένα μουσείο το πιο σημαντικό είναι
οι μαθητές να περάσουν καλά και όχι τόσο το τι θα μάθουν», μόνο το 10% των ερωτηθέντων συμ -
φωνεί ενώ το 89% διαφωνεί. Αυτό δείχνει ότι στην περίπτωση που συγκρίνονται τα γνωστικά με
τα συναισθηματικά οφέλη, οι περισσότεροι εκφράζουν σαφή προτίμηση προς τα γνωστικά.

Οι ερωτηθέντες νηπιαγωγοί θεωρούν ότι η προετοιμασία μιας επίσκεψης συνίσταται τόσο στην
προετοιμασία του ίδιου του εκπαιδευτικού με καλή γνώση των εκθεμάτων και του μουσείου (σε
ποσοστό συμφωνίας 80%) όσο και στην προετοιμασία των μαθητών μέσω κατάλληλων δραστη-
ριοτήτων (σε ποσοστό συμφωνίας 100%). Βέβαια, πολύ λίγοι σε αριθμό (οι 14 από τους 96) είναι
αυτοί που υποστηρίζουν ότι η προετοιμασία αρκεί να έχει τη μορφή της κινητοποίησης του ενδια-
φέροντος των μαθητών για την επίσκεψη. Ελάχιστοι (οι 7 στους 96) είναι αυτοί που θεωρούν ότι
ο εκπαιδευτικός αρκεί να προετοιμάσει τους μαθητές του εξηγώντας τους μόνο το πόσο καλά θα
περάσουν στο μουσείο. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι και στην θεματική που αφορά την προετοιμα-
σία, οι απόψεις των νηπιαγωγών κλίνουν προς το γνωστικό μοντέλο.

Στη θεματική των ρόλων, η πλειονότητα των νηπιαγωγών (77,09%) υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτι-
κός θα πρέπει να παρεμβαίνει κατά τη διάρκεια της ξενάγησης για να συνδέει τη σχολική γνώση
με τα εκθέματα. Δηλαδή, οι απόψεις των περισσότερων συγκλίνουν στη γνωστική διάσταση του
ρόλου του εκπαιδευτικού. Επιπρόσθετα, ο ρόλος των μαθητών κατά την επίσκεψη έχει και αυτός
γνωστική κατεύθυνση καθώς το 88,54% επισημαίνει ότι κατά την επίσκεψη οι μαθητές θα πρέπει
να συμμετέχουν ενεργά στην οικοδόμηση της γνώσης. Ο υπεύθυνος, σύμφωνα με την πλειοψη-
φία των ερωτηθέντων νηπιαγωγών (60,42%), για τη διαμόρφωση θετικών στάσεων προς το μου-
σείο («να αγαπήσουν τα παιδιά το μουσείο») είναι ο ξεναγός του μουσείου. Κατά συνέπεια, για
τη θεματική των ρόλων, οι απόψεις του μεγαλύτερου μέρους των νηπιαγωγών φαίνεται να εντάσ-
σονται στο γνωστικό μοντέλο.

Συμπεράσματα και Συζήτηση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων, οι νηπιαγωγοί θέτουν περισσότερο
γνωστικούς παρά συναισθηματικούς στόχους σε μία επίσκεψη που οργανώνουν με την τάξη τους.
Παρότι οι στόχοι που θέτουν είναι περισσότερο γνωστικοί, τα αποτελέσματα που δηλώνουν ότι
αναμένουν από μία επίσκεψη δεν είναι μόνο γνωστικά. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μία επίσκεψη
έχει και κάποια συναισθηματικά οφέλη για τους μαθητές, όπως η ευχαρίστηση και η διαμόρφωση
θετικών στάσεων. Με άλλα λόγια, θεωρούν ότι τα οφέλη μιας επίσκεψης είναι τόσο γνωστικής
όσο και συναισθηματικής φύσης. Ωστόσο, να σημειωθεί ότι όταν ζητήθηκε να επιλέξουν ανάμεσα
σε γνωστικά και συναισθηματικά οφέλη, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι σημαντικότερα είναι τα
γνωστικά οφέλη («το τι  θα μάθουν οι μαθητές») και όχι τόσο τα συναισθηματικά («το να πε-
ράσουν καλά»). Με άλλα λόγια, έδωσαν προτεραιότητα στα γνωστικά οφέλη έναντι των συναι-
σθηματικών.
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Παράλληλα, το μεγαλύτερο μέρος τους δείγματος απέδωσε γνωστικό χαρακτήρα στο ρόλο του εκ-
παιδευτικού και του μαθητή κατά την επίσκεψη στο μουσείο. Το γεγονός ότι οι απόψεις των νη-
πιαγωγών για το ρόλο τους αλλά και για το ρόλο των μαθητών έχουν γνωστική κατεύθυνση εξη-
γείται αν λάβει κανείς υπόψη ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και το περιεχόμενο του συνε-
χίζει να είναι παραδοσιακού γνωσιοκεντρικού χαρακτήρα, ακόμα και στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση.

Όσον αφορά στις δραστηριότητες πριν και μετά την επίσκεψη, η προετοιμασία του εκπαιδευτικού
και του μαθητή πριν την επίσκεψη κρίθηκε από τους νηπιαγωγούς αναγκαία, όπως επίσης και η
διενέργεια δραστηριοτήτων μετά την επίσκεψη προς ενίσχυση των γνώσεων που αποκτήθηκαν.
Ελάχιστοι ήταν αυτοί που δήλωσαν ότι η προετοιμασία αρκεί να έχει τη μορφή κινητοποίησης του
ενδιαφέροντος και εμψύχωσης των μαθητών. Στη βιβλιογραφία βέβαια, αναφέρεται ότι υπάρχει
απουσία δραστηριοτήτων τόσο κατά την προετοιμασία της τάξης πριν από την επίσκεψη, όσο και
μετά από αυτήν (Griffin 2004, Karnezou & Kariotoglou 2004, Cox-Petersen et al. 2003, Kisiel 2003,
Kubota & Olstad 1991). Η Griffin (2007) υποστηρίζει ότι η προθυμία των εκπαιδευτικών για σωστή
προετοιμασία και σχεδιασμό δραστηριοτήτων μετά την επίσκεψη περιορίζεται λόγω χρονικών πε-
ριορισμών και πρακτικών ζητημάτων όπως η συγκέντρωση χρημάτων για την επίσκεψη, η μετακί-
νηση των μαθητών στο μουσείο, η έγκριση της εκδρομής από τη διεύθυνση του σχολείου κ.α.

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι οι απόψεις των νηπιαγωγών σε μεγάλο βαθ-
μό τείνουν στο γνωστικό μοντέλο, διότι σχεδόν σε όλες τις θεματικές που εξετάστηκαν, φάνηκε
ότι συσχετίζουν την άτυπη εκπαίδευση με τη νέα γνώση που θα αποκτήσουν τα παιδιά στο μου-
σείο. Εξαίρεση αποτελεί το θέμα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων μιας επίσκεψης, όπου εκεί
οι νηπιαγωγοί διατηρούν μια σύνθετη στάση. 

Συμπερασματικά, η πλειονότητα του δείγματος αντιλαμβάνεται την άτυπη εκπαίδευση από τη
γνωστική της διάσταση χωρίς αυτό να υποδηλώνει ότι οι νηπιαγωγοί που μελετήθηκαν δεν υιοθε-
τούν στοιχεία από το συναισθηματικό μοντέλο.  Η γνωστική διάσταση της άτυπης εκπαίδευσης
τονίζεται  στα  σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα λόγω της  συσχέτισης  της  επίσκεψης σε  ένα
χώρο με στόχους που συνδέονται με την ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών λειτουργιών, όπως η πα-
ρατήρηση, η σύγκριση, η ταξινόμηση, η σύνθεση κ.λπ. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2003, Δαφέρμου,
Κουλούρη & Μπασαγιάννη 2006, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011).

Δημοφιλέστερη κατηγορία μουσείων είναι τα αρχαιολογικά μουσεία, τα οποία οι μισοί από τους
νηπιαγωγούς δηλώνουν ότι έχουν επισκεφθεί. Επίσης, αρκετοί έχουν επισκεφθεί λαογραφικά και
βυζαντινά μουσεία καθώς και μουσεία τέχνης σε αντίθεση με τα μουσεία φυσικών επιστημών και
τεχνολογίας, τα οποία συγκέντρωσαν τα χαμηλότερα ποσοστά.

Οι  εκπαιδευτικοί  αποδίδουν μεγάλη αξία στις  επισκέψεις  σε  μουσεία και  συχνά οργανώνουν
τέτοιες με τις τάξεις τους. Ωστόσο, η απουσία παιδαγωγικά οργανωμένων εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων στα διάφορα μουσεία είναι πιθανό να αποτελέσει εμπόδιο και ανασταλτικό παράγο-
ντα για την διενέργεια επισκέψεων από τους εκπαιδευτικούς. Είναι πολύ σημαντικό τα μουσεία
να διαθέτουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές διευκολύνοντας έτσι το έργο των εκ-
παιδευτικών. Τέλος, κρίνεται αναγκαία η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων κα-
θώς  και  των  μελλοντικών  εκπαιδευτικών  σχετικά  με  θέματα  σχεδιασμού  και  οργάνωσης  επι-
σκέψεων και δραστηριοτήτων άτυπης εκπαίδευσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν ολιστικά, τόσο
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γνωστικά όσο και  συναισθηματικά,  οι  ευκαιρίες  που προσφέρει  η άτυπη εκπαίδευση για την
ανάπτυξη των παιδιών
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Παράρτημα

Παρατίθενται οι δηλώσεις του ερωτηματολογίου για κάθε μία από τις θεματικές.

Σκοπός της επίσκεψης

• Η επίσκεψη σε ένα μουσείο είναι σημαντική για τις γνώσεις που θα αποκομίσουν οι μαθη-
τές. (Γνωστικό Μοντέλο)

• Σκοπός της επίσκεψης σε ένα μουσείο είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών
για μάθηση. (Γνωστικό Μοντέλο)

• Σκοπός της επίσκεψης σε ένα μουσείο είναι να εκτονωθούν οι μαθητές από την καθημερι-
νή σχολική πίεση. (Συναισθηματικό Μοντέλο)

• Το ενδιαφέρον μιας επίσκεψης σε ένα μουσείο είναι αποκλειστικά να αγαπήσουν οι μαθη-
τές τα μουσεία. (Συναισθηματικό Μοντέλο)

Αποτελέσματα της επίσκεψης

• Εκείνο που αναμένει κανείς σε μία επίσκεψη με την τάξη του σε ένα μουσείο είναι να συν-
δέσουν οι μαθητές τη σχολική γνώση με τα εκθέματα του μουσείου. (Γνωστικό Μοντέλο)

• Εκείνο  που  αναμένει  κανείς  από  την  επίσκεψη  σε  ένα  μουσείο  είναι  να  δουν  οι
μαθητές/τριες στην πράξη αυτά που μάθανε θεωρητικά στο σχολείο. (Γνωστικό Μοντέλο)

• Η επίσκεψη σε ένα μουσείο με το σχολείο έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να περάσουν
μια ευχάριστη μέρα. (Συναισθηματικό Μοντέλο)

• Εκείνο που αναμένει κανείς από την επίσκεψη σε ένα μουσείο είναι να αποκτήσουν οι μα-
θητές/τριες θετική στάση για τη θεματική του μουσείου. (Συναισθηματικό Μοντέλο)

Δραστηριότητες που υλοποιούνται πριν και μετά την επίσκεψη 

• Πριν την επίσκεψη σε ένα μουσείο απαιτείται προετοιμασία των μαθητών για την επίσκε-
ψη. (Γνωστικό Μοντέλο)

• Ο εκπαιδευτικός οφείλει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην τάξη του μετά από μια
επίσκεψη σε μουσείο, ώστε να ενισχύσει τη γνώση που απέκτησαν οι μαθητές στο μου-
σείο παρά πριν την επίσκεψη. (Γνωστικό Μοντέλο)

• Πριν την επίσκεψη σε ένα μουσείο ο εκπαιδευτικός αρκεί να επισημάνει στους μαθητές το
πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται σε αυτό. (Συναισθηματικό Μοντέλο)

• Κατά την επίσκεψη σε ένα μουσείο το πιο σημαντικό είναι οι μαθητές να περάσουν καλά
και όχι τόσο το τι θα μάθουν. (Συναισθηματικό Μοντέλο)

Προετοιμασία για την επίσκεψη

• Ο εκπαιδευτικός πριν από μια επίσκεψη σε ένα μουσείο με την τάξη του οφείλει να γνωρί -
ζει (καλά) τα εκθέματα του μουσείου. (Γνωστικό Μοντέλο)

• Ο εκπαιδευτικός πριν από μια επίσκεψη σε ένα μουσείο με την τάξη του οφείλει να προε-
τοιμάζει τους μαθητές του για το τι πρόκειται να δουν στο μουσείο. (Γνωστικό Μοντέλο)
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• Ο εκπαιδευτικός πριν από μια επίσκεψη σε ένα μουσείο με την τάξη του αρκεί να προετοι-
μάσει τους μαθητές του μόνο ψυχολογικά/ συναισθηματικά γι’ αυτήν. (Συναισθηματικό
Μοντέλο)

• Ο εκπαιδευτικός πριν από μια επίσκεψη σε ένα μουσείο με την τάξη του αρκεί να εξηγήσει
στους μαθητές του το πόσο καλά θα περάσουν. (Συναισθηματικό Μοντέλο)

Ρόλος εκπαιδευτικού και μαθητών

• Κατά την επίσκεψη σε ένα μουσείο ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρεμβαίνει στην ξενάγη-
ση συνδέοντας τη σχολική γνώση με τα εκθέματα. (Γνωστικό Μοντέλο)

• Κατά την επίσκεψη σε ένα μουσείο οι μαθητές θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην οι-
κοδόμηση της γνώσης. (Γνωστικό Μοντέλο)

• Κατά την επίσκεψη σε ένα μουσείο οι μαθητές θα πρέπει απλά να απολαμβάνουν τα εκ-
θέματα. (Συναισθηματικό Μοντέλο)

• Κατά την επίσκεψη σε ένα μουσείο οι ξεναγοί θα πρέπει να στοχεύουν αποκλειστικά στο
να αγαπήσουν τα παιδιά το μουσείο. (Συναισθηματικό Μοντέλο)`
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Αντιλήψεις επιλογές και πρακτικές εκπαιδευτικών
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Επιλογές εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τη διδασκαλία θεμάτων
από το χώρο των φυσικών επιστημών

Βοϊνέσκου Ζαχαρούλα1 & Καλογιαννάκης Μιχαήλ2

1Σχολική Σύμβουλος 64ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, voineskou[at]sch.gr
2Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής - Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευ-

σης, mkalogian[at]edc.uoc.gr

Είναι γεγονός ότι το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τις φυσικές επιστήμες
αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για να υλοποιήσουν αντίστοιχες δραστηριότητες. Ο ρόλος των εκπαιδευτι-
κών είναι καταλυτικός για την καθοδήγηση των παιδιών και την εισαγωγή της νέας γνώσης, καθώς και για
τη δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος. Όμως, μερικές φορές οι εκπαιδευτικοί δεν κατανο-
ούν σε μεγάλο βαθμό τις έννοιες και τα φαινόμενα των φυσικών επιστημών. Το γεγονός αυτό έχει επι-
δράσεις στις ερωτήσεις που θα απευθύνουν στα παιδιά, στην κατανόηση των πρώιμων αντιλήψεων των
παιδιών καθώς και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων και για αυτό είναι
σημαντικό να μελετηθούν οι σχετικές διδακτικές επιλογές τους. Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας μελε-
τώνται οι επιλογές των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για τα θέματα που δίδαξαν κατά το σχο-
λικό έτος 2011-12 από το χώρο των φυσικών επιστημών, ενώ διερευνάται η μεθοδολογία που χρησιμο-
ποιούν για τις θεματικές που επιλέγουν. Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν μια ποικιλία
δραστηριοτήτων από το χώρο των φυσικών επιστημών για το νηπιαγωγείο. Ειδικότερα, επιλέγουν μια θε-
ματολογία κυρίως από το νερό, τη μέρα και τη νύχτα, τους μαγνήτες, τον αέρα, τη διαλυτότητα, τη βύθιση
και επίπλευση και την αποικοδόμηση-ανακύκλωση. 

Εισαγωγικά στοιχεία

Το αντικείμενο των φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση, αν και στις μέρες μας είναι
λιγότερο άγνωστο σε σχέση με το παρελθόν, παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικό για τους εκπαιδευτι-
κούς της προσχολικής αγωγής. Με τις δραστηριότητες από το χώρο των φυσικών επιστημών τα
παιδιά μαθαίνουν να υιοθετούν στάσεις και να αναπτύσσουν στρατηγικές μάθησης που συμβάλ-
λουν στην προοδευτική συγκρότηση της αφηρημένης σκέψης (Ραβάνης 1999, Vosniadou 2008). Η
διδασκαλία των φυσικών επιστημών μέσω μεθόδων έρευνας αποσκοπεί στη διευκόλυνση των μι-
κρών παιδιών για την απόκτηση αυθεντικών εμπειριών στην επιστημονική εμπειρία (Peters 2006)
και θεωρείται ότι οδηγεί σε μια ουσιαστική μάθηση βελτιώνοντας την κατανόηση διαφόρων εν-
νοιών από το χώρο των φυσικών επιστημών (Hogan 2000).

Οι δραστηριότητες από το χώρο των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο δεν είναι μόνο ένα
εμπειριστικό κατασκεύασμα του/της νηπιαγωγού ή μια απλή μεταφορά δραστηριοτήτων από με-
γαλύτερες ηλικίες στο νηπιαγωγείο (Μπαγάκης 2001). Ουσιαστικά, η δυσκολία των εκπαιδευτι -
κών  προσχολικής  εκπαίδευσης  να  μετασχηματίσουν  κατάλληλα  το  επιστημονικό  περιεχόμενο
ώστε να γίνεται κατανοητό από τα μικρά παιδιά, αποτελεί ένδειξη ότι αντιμετωπίζουν το πρόβλη-
μα της ανεπαρκώς ανεπτυγμένης παιδαγωγικής γνώσης του περιεχομένου (Tytler 2002, Garbett
2004). Όμως, δεν υπάρχουν πολλά ερευνητικά δεδομένα για το τι ακριβώς λαμβάνει χώρα στην
τάξη του νηπιαγωγείου κατά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από το χώρο των φυσικών επιστημών
(Garbett 2004). Οπότε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθεί αφενός η εφαρμογή του αναλυτι-
κού προγράμματος για τις φυσικές επιστήμες από τους/τις νηπιαγωγούς και αφετέρου η διδακτι-
κή τους συμπεριφορά κατά τις παραπάνω δραστηριότητες. Αναλυτικότερα, η παρούσα έρευνα,
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αναζητά τις διδακτικές πρακτικές που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης
κατά την εισαγωγή δραστηριοτήτων από το χώρο των φυσικών επιστημών.

Θεωρητικό πλαίσιο

Έρευνες για τις επιλογές των νηπιαγωγών από το χώρο των φυσικών επιστημών

Σύμφωνα με την Πλακίτση (2008) οι επιλογές πρακτικής που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί αντανα-
κλούν τις επιστημολογικές τους θέσεις και καλλιεργούν συγκεκριμένες αντιλήψεις και στάσεις για
τις φυσικές επιστήμες. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης θα πρέπει να στο-
χεύουν στην εισαγωγή των παιδιών στη διερευνητική φύση της επιστήμης, προωθώντας την κα-
τανόηση  και  τη  χρήση  των  μέσων  του  συλλογισμού  της  επιστημονικής  έρευνας  και  τις  νέες
γνώσεις της επιστήμης τόσο ως προς τις γνώσεις που έχουν ήδη αποκτηθεί όσο και ως προς τις
νέες εμπειρίες που σχετίζονται με τα διάφορα φαινόμενα (Lind 2005). Είναι γεγονός ότι οι νηπια-
γωγοί δεν είναι ούτε ειδικοί των φυσικών επιστημών, ούτε κατά κανόνα στη βασική τους εκπαί-
δευση προετοιμάστηκαν επαρκώς για τις  δραστηριότητες των φυσικών επιστημών (Μπαγάκης
2001),  ενώ διαπιστώνονται  αρκετά προβλήματα στη διδασκαλία  τους  σ’  αυτό το  αντικείμενο
(Καλλέρη κ.ά. 2001, Kallery & Psillos 2002, Garbett 2004; ). 

Πολλοί εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης συχνά αναφέρουν ότι αισθάνονται λιγότερο
προετοιμασμένοι να διδάξουν φυσικές επιστήμες σε σχέση με τα υπόλοιπα αντικείμενα (Wenner
1993, Kallery & Psillos 2002). Μέρος της αδυναμίας της προετοιμασίας των νηπιαγωγών να δι-
δάξουν φυσικές επιστήμες αποδίδεται σε διάφορες παρερμηνείες. Σύμφωνη με τη σημαντικότε-
ρη, η εκπαίδευση για την υλοποίηση δραστηριοτήτων από το χώρο των φυσικών επιστημών στο
νηπιαγωγείο είναι ιδιαίτερα δύσκολη να διδαχθεί. Οι διάφορες παρερμηνείες έχουν προκαλέσει
στους/στις νηπιαγωγούς έλλειψη εμπιστοσύνης και τους/τις κάνουν απρόθυμους/ες να διδάξουν
φυσικές επιστήμες (Seefeldt & Galper 2002). Όμως, αρκετά συχνά αναπτύσσουν μια ποικιλία δρα-
στηριοτήτων από το χώρο των φυσικών επιστημών (Βοϊνέσκου 2010). Έρευνα της Ζωγράφου-Τσα-
ντάκη (2001) σε δείγμα 170 νηπιαγωγών του νομού Πέλλας φανερώνει ότι ασχολούνται στο καθη-
μερινό τους πρόγραμμα με δραστηριότητες από το χώρο των φυσικών επιστημών, αλλά ενδια-
φέρονται για μια περισσότερο προγραμματισμένη εφαρμογή και ουσιαστικά επιθυμούν μια στα-
θερή και κατευθυνόμενη ενεργοποίηση.

Τα ευρήματα μιας άλλης ενδιαφέρουσας μελέτης (Καλλέρη κ.ά. 2001) αναδεικνύουν ασυμφωνίες
μεταξύ προτάσεων του αναλυτικού προγράμματος και της «πραγματικότητας» της τάξης. Αναλυτι-
κότερα, οι νηπιαγωγοί της παραπάνω έρευνας δεν είχαν δημιουργήσει «γωνιά φυσικών επιστη-
μών», ενώ το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων δεν επηρέασε τις εφαρμοζόμενες διδακτικές δια-
δικασίες (Καλλέρη κ.ά. 2001). Ουσιαστικά, όπως επισημαίνεται,  καμία από τις δραστηριότητες
δεν είχε σχεδιαστεί με προσανατολισμό τη φυσική εμπλοκή των παιδιών και ακολουθήθηκε η
γνωστή παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία (Καλλέρη κ.ά. 2001). 

Σύμφωνα με τις Γώτη & Μαρτίδου (2010) οι νηπιαγωγοί που διδάχθηκαν θέματα από το χώρο
των φυσικών επιστημών στις βασικές σπουδές τους υλοποιούσαν αντίστοιχες δραστηριότητες συ-
χνά πέρα από τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος (ΥΠΕΠΘ-Π.Ι. 2002). Όπως επισημάν-
θηκε, οι νηπιαγωγοί της παραπάνω έρευνας κατά βάση ασχολούνταν με τα φαινόμενα της εξα-
έρωσης -  υγροποίησης -  εξάτμισης,  της τήξης και  πήξης τα οποία θεωρούσαν οικεία.  Επίσης,
ανέπτυσσαν σχετικές δραστηριότητες με χρώματα καθώς και με σκιές, ενώ ιδιαίτερα δημοφιλείς
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ήταν οι δραστηριότητες που αναφέρονταν στη διαλυτότητα, στο νερό και τους μαγνήτες, ενώ θε-
ωρούσαν αρκετά δύσκολες τις  δραστηριότητες των θερμικών φαινομένων καθώς και  των θε-
μάτων από το μακρόκοσμο (Γώτη & Μαρτίδου 2010).

Ερευνητικά ερωτήματα

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα: 

(α) τι είδους δραστηριότητες υλοποιούν οι νηπιαγωγοί στις τάξεις τους από το χώρο των φυσικών
επιστημών; 

(β) με ποιο τρόπο υλοποιούν αυτές τις δραστηριότητες και  

(γ) ποια επίδραση έχουν οι σπουδές, το μορφωτικό επίπεδο και τα χρόνια υπηρεσίας των νηπια-
γωγών στις μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας που ακολουθούν για την υλοποίηση των δραστη-
ριοτήτων που επιλέγουν από το χώρο των φυσικών επιστημών; 

Μεθοδολογικό πλαίσιο

Βασικό σκοπό της παρούσας μελέτης, η οποία είναι μια διερευνητική εργασία, αποτελεί η μελέτη
των απόψεων των νηπιαγωγών για τις δραστηριότητες που υλοποιούν από το χώρο των φυσικών
επιστημών στην τάξη τους, ως προς τις επιλογές τους, καθώς και ως προς τις μεθόδους ή τεχνικές
διδασκαλίας που ακολουθούν κατά την υλοποίησή τους. 

Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ενός ανώνυμου
ερωτηματολογίου το οποίο περιελάμβανε 6 συνολικά ερωτήσεις (2 ανοικτού και 4 κλειστού τύ-
που) διαρθρωμένου σε 2 βασικούς άξονες. Ο 1ος άξονας αφορούσε τα ατομικά στοιχεία των συμ-
μετεχόντων και ο 2ος μελετούσε τα θέματα από το χώρο των φυσικών επιστημών τα οποία επέλε-
ξαν και ασχολήθηκαν οι νηπιαγωγοί του δείγματος της έρευνας κατά το σχολικό έτος 2011-12, κα-
θώς και τη σχετική μεθοδολογία που ακολούθησαν. 

Συνολικά διανεμήθηκαν 95 ερωτηματολόγια και τελικά συμπληρώθηκαν 80. Στο πιλοτικό στάδιο
της έρευνας δόθηκαν 5 ερωτηματολόγια και έγιναν ορισμένες μικρές τροποποιήσεις στην αρχική
μορφή του ερωτηματολογίου. Η συμπλήρωση κάθε ερωτηματολογίου δεν ξεπέρασε τα 15 λεπτά,
ενώ η επεξεργασία των απαντήσεων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS v.19.

Το δείγμα της έρευνας

Το δείγμα αποτέλεσαν 80 εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης που υπηρετούσαν στο νομό
Αχαΐας, εκ των οποίων και οι 80 ήταν γυναίκες. Όλες υπηρετούσαν σε σχολεία που ανήκαν στην
64η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής. Αναφορικά με το ηλικιακό επίπεδο των νηπιαγωγών του
δείγματος σε ποσοστό 61,3% ήταν 36-45 ετών, σε ποσοστό 30% ήταν 46-55 ετών και σε ποσοστό
8,8% ήταν 26-35 ετών. 

Σχετικά με τα έτη υπηρεσίας τους παραθέτουμε τα στοιχεία του πίνακα 1:
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Πίνακας 1: Έτη υπηρεσίας των νηπιαγωγών του δείγματος 

Χρόνια υπηρεσίας Συχνότητα Επί τοις %

κάτω από 3 1 1,3

4-10 23 28,8

11-20 38 47,5

21-30 15 18,8

πάνω από 30 3 3,8

Σύνολο 80 100,0

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα 1, στην πλειονότητά τους οι νηπιαγωγοί
του δείγματος είχαν 11-20 χρόνια υπηρεσίας (47,5%) και σε ποσοστό 28,8% είχαν 4-10 χρόνια
υπηρεσίας. Αναφορικά με τις σπουδές τους 63,8% κατείχαν πτυχίο ΑΕΙ, 20% πτυχίο διετούς φοιτή-
σεως και εξομοίωση, 8,8% πτυχίο διετούς φοιτήσεως, 6,3% μεταπτυχιακό και 1,3% διαθέτουν δι-
δακτορικό δίπλωμα.

Αποτελέσματα

Ξεκινώντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα αναφερθούμε στα βασικότερα
θέματα από το χώρο των φυσικών επιστημών με τα οποία ασχολήθηκαν οι νηπιαγωγοί του δείγ-
ματος  κατά  το  σχολικό  έτος  2011-12.  Τα  θέματα  αυτά  ήταν:  νερό,  μέρα-νύχτα,  μαγνητισμός,
αέρας, βύθιση, διαλυτότητα, φως και σκιά, βαρύτητα, ανακύκλωση-αποικοδόμηση, φυτά και το
σχήμα της γης και παρουσιάζονται αναλυτικά με βάση τον αριθμό των προτιμήσεων των νηπια-
γωγών στα στοιχεία του πίνακα 2.

Πίνακας 2: Επιλογές των νηπιαγωγών του δείγματος της έρευνας

Θεματικές επιλογές νηπιαγωγών από το χώρο των φυσικών
επιστημών

Αριθμός προτιμήσεων

Νερό 65

Μέρα-Νύχτα 29

Μαγνητισμός 27

Άλλο 25

Αέρας 24

Βύθιση 19

Διαλυτότητα 17

Φως και Σκιά 10

Ανακύκλωση-Αποικοδόμηση 8

Βαρύτητα 7
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Θεματικές επιλογές νηπιαγωγών από το χώρο των φυσικών
επιστημών Αριθμός προτιμήσεων

Φυτά 6

Σχήμα γης 4

Ως επεξήγηση για την απάντηση «Άλλο», οι νηπιαγωγοί ανέφεραν ότι ασχολούνται με τη φωτιά,
τα χρώματα, την υγιεινή διατροφή, τα ζώα, το διάστημα και τους πλανήτες, τον ήχο, τα στερεά
σώματα, την ηλιακή ενέργεια, τα ηφαίστεια, τον τρύγο, την τροφική αλυσίδα, τα έντομα, τον ηλε-
κτρισμό, τον καιρό, το χρόνο, τις γεύσεις, τις οσμές, την υφή, κ.λπ.

Αναφορικά με το πλαίσιο στο οποίο υλοποιήθηκαν οι παραπάνω δραστηριότητες, οι νηπιαγωγοί
απάντησαν σε ποσοστό 63,8% ότι κινούνται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΔΕΠΠΣ, σε ποσοστό
8,8% ότι ακολουθούν την υλοποίηση του προγράμματος Fibonacci για το οποίο θα αναφερθούμε
αναλυτικότερα  στη  συνέχεια  και  σε  ποσοστό  2,5%  σε  κάτι  άλλο.  Την  τελευταία  κατηγορία
(«Άλλο») την ανέλυσαν ως κάποιο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενώ ήταν ιδιαίτερα
υψηλό το ποσοστό των νηπιαγωγών του δείγματος (25%) που δεν απάντησε στη συγκεκριμένη
ερώτηση (Πίνακας 3).

Πίνακας 3: Πλαίσιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων από το χώρο των φυσικών επιστημών

 Συχνότητα Επί τοις % Ποσοστό επί απαντήσεων

Πλαίσιο

Fibonacci 7 8,8 11,7

ΔΕΠΠΣ 51 63,8 85,0

Άλλο 2 2,5 3,3

 Σύνολο 60 75,0 100,0

Χαμένες τιμές 20 25,0  

Σύνολο 80 100,0  

Αναλυτικότερα,  οι  νηπιαγωγοί  του  δείγματος  της  έρευνας  που  ακολούθησαν  το  πρόγραμμα
Fibonacci ασχολήθηκαν με τα θέματα: νερό, σχήμα της γης, μαγνητισμός, ανακύκλωση-αποικο-
δόμηση και  μέρα-νύχτα.  Ως  προς  τη  μέθοδο  και  τις  τεχνικές  διδασκαλίας  που ακολούθησαν,
δόθηκαν οι κατηγορίες του πίνακα 4 με βάση την εμπειρία των νηπιαγωγών για τις μεθόδους και
τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση δραστηριοτήτων από το χώρο των φυσικών
επιστημών. Όπως διαπιστώθηκε ότι ένα ποσοστό 28,8% των νηπιαγωγών του δείγματος χρησιμο-
ποιούσαν το πείραμα, 18,8% το τρίπτυχο παρατήρηση-πείραμα-συμπέρασμα, 10% τα σχέδια ερ-
γασίας, 10% τη διερευνητική μάθηση, 8,8% τη διαθεματική προσέγγιση, 6,2% την παρατήρηση
και 2,5% τη βιωματική μάθηση, ενώ 8,8% δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση (Πίνακας 4).
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Πίνακας 4: Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων από το χώρο των
φυσικών επιστημών

 Μεθοδολογία Συχνότητα Ποσοστό % Ποσοστό επί των
απαντήσεων

Μέθοδοι και 
τεχνικές

Παρατήρηση - Πείραμα  - 
Συμπέρασμα 15 18,8 20,5

Διαθεματική προσέγγιση 7 8,8 9,6

Σχέδιο εργασίας 8 10,0 11,0

Πείραμα 23 28,8 31,5

Διερευνητική 8 10,0 11,0

Παρατήρηση 5 6,2 6,8

Καταιγισμός ιδεών 5 6,2 6,8

Βιωματική 2 2,5 2,7

Σύνολο 73 91,2 100,0

Χαμένες τιμές 7 8,8  

Σύνολο 80 100,0   

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στις απαντήσεις των νηπιαγωγών του δείγματος για τη μέθοδο και
τις τεχνικές που ακολουθούσαν αναφέρθηκαν πολλές φορές σε διάφορα υλικά, όπως υπολογι-
στής, βιβλία, εποπτικό υλικό, κ.ά. Οι νηπιαγωγοί του δείγματος ηλικίας 26-35 χρησιμοποιούν την
παρατήρηση ως επικρατέστερη τεχνική, ενώ οι νηπιαγωγοί ηλικίας 36-45 και 46-55 είχαν σημαντι-
κή διασπορά στις επιλογές τους.

Επίσης, οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ σε ποσοστό 46,2% επιλέγουν δραστηριότητες και τις υλοποιούν με
βάση το ΔΕΠΠΣ, ενώ ένα ποσοστό 12,5% δεν απάντησε στη συγκεκριμένη ερώτηση. Οι νηπιαγω-
γοί διετούς φοιτήσεως σε ποσοστό 2,5% επιλέγουν το ΔΕΠΠΣ και σε ποσοστό 6,2% δεν απαντούν
στη συγκεκριμένη ερώτηση. Οι νηπιαγωγοί διετούς φοιτήσεως με εξομοίωση σε ποσοστό 8,8%
ακολουθούν το ΔΕΠΠΣ, σε ποσοστό 2,5% ακολουθούν κάτι άλλο και σε ποσοστό 6,2% δεν απα-
ντούν. Επίσης, οι νηπιαγωγοί με μεταπτυχιακό δηλώνουν σε ποσοστό 5% ότι ακολουθούν το ΔΕΠ-
ΠΣ και ο/η νηπιαγωγός με διδακτορικό ακολουθεί το ΔΕΠΠΣ, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του
πίνακα 5 που ακολουθεί. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στα στοιχεία που παρουσιάζουμε δεν
αναφερόμαστε στις επιλογές που προέκυψαν μέσα από το πρόγραμμα Fibonacci, αφού στο συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα δεν συμμετείχαν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί του δείγματος της έρευνας.

Πίνακας 5: Μεθοδολογία που ακολουθούσαν για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων από το χώρο των
φυσικών επιστημών σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο 

Μορφωτικό 
επίπεδο

 Υλοποίηση των δραστηριοτήτων στα πλαίσια του Γενικό
Σύνολο

 Fibonac
ci

ΔΕΠΠΣ Άλλο δεν 
απάντησαν
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Μορφωτικό 
επίπεδο

 Υλοποίηση των δραστηριοτήτων στα πλαίσια του Γενικό
Σύνολο

Πτυχίο ΑΕΙ
επέλεξαν 4 37 0 10 51

% επί του 
συνόλου 5,0% 46,2% ,0% 12,5% 63,8%

2/ετές
επέλεξαν 0 2 0 5 7

% επί του 
συνόλου

,0% 2,5% ,0% 6,2% 8,8%

Εξομοίωση
επέλεξαν 2 7 2 5 16

% επί του 
συνόλου 2,5% 8,8% 2,5% 6,2% 20%

Μεταπτυχιακ
ό

επέλεξαν 1 4 0 0 5

% επί του 
συνόλου

1,2% 5,0% ,0% ,0% 6,2%

Διδακτορικό
επέλεξαν 0 1 0 0 1

% επί του 
συνόλου ,0% 1,2% ,0% ,0% 1,2%

Σύνολο
Ποσότητα 7 51 2 20 80

% επί του 
συνόλου

8,8% 63,8% 2,5% 25,0% 100,0%

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ποσοστό 25% του δείγματος που δεν απήντησε στην ερώτηση
για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα το συζητήσουμε αναλυ-
τικότερα στη συνέχεια. Η σχέση των επιλογών των νηπιαγωγών με τις αντίστοιχες δραστηριότητες
που υλοποιούν στην τάξη έχουν υψηλό βαθμό εξάρτησης. Αναλυτικά, το σχήμα της γης επιλέγεται
μόνο από εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Fibonacci x2(2)=23,91, p=0,000 και οι
δραστηριότητες για το νερό που υλοποιούνται περισσότερο στα πλαίσια του ΔΕΠΠΣ x2(2)=24,15,
p=0,000.

Συμπεράσματα - Συζήτηση

Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καταδεικνύεται μια ποικιλία απόψεων των νη-
πιαγωγών για τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες από το χώρο των φυσικών επιστημών
στο νηπιαγωγείο και μας δίνει μια ενδεικτική πρώτη εικόνα της κατάστασης στις τάξεις των νηπια-
γωγείων. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας βρίσκονται σε συμφωνία με την έρευνα των Γώτη &
Μαρτίδου (2010) οι οποίες αναφέρουν ότι οι νηπιαγωγοί ασχολούνται με τα φαινόμενα της εξα-
έρωσης - υγροποίησης - εξάτμισης, της τήξης και πήξης, τα χρώματα, τις σκιές, τα διαλυτά και μη
διαλυτά στερεά, το νερό και τους μαγνήτες. Οι θεματικές αυτές αναδείχθηκαν και στα πλαίσια της
παρούσας έρευνας.
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Επίσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στα πλαίσια του Fibonacci υλοποιήθηκαν δραστηριότητες
από 7 νηπιαγωγούς του δείγματος της έρευνας. Στo πρόγραμμα Fibonacci συμμετείχαν 60 επιστη-
μονικά κέντρα από ολόκληρη την Ευρώπη. Η χώρα μας συμμετείχε με το «Εργαστήριο Διδακτικής
Θετικών Επιστημών» του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο πλαίσιο του προγράμματος
από το 2010 δημιουργήθηκε στο νομό Αχαΐας ένα τοπικό δίκτυο εκπαιδευτικών προσχολικής εκ-
παίδευσης για την (αυτο)επιμόρφωσή τους σχετικά με το μοντέλο της διερευνητικής διδασκαλίας
και μάθησης. Επιπρόσθετα, ζητήθηκε να εφαρμόσουν στις τάξεις τους επιλεγμένες ακολουθίες
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από το πεδίο των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών, σε
συνδυασμό  και  με  τη  χρήση  των  Τεχνολογιών  της  Πληροφορίας  και  της  Επικοινωνίας  (ΤΠΕ)
(Fibonacci Project 2010). Η διερευνητική διδασκαλία και μάθηση για τις φυσικές επιστήμες πραγ-
ματεύεται όχι μόνο την άμεση εμπειρία, αλλά και την ανάπτυξη συλλογισμών, συνεργασίας, συζή-
τησης,  παρουσίασης  συμπερασμάτων,  καθώς  και  χρήσης  δευτερογενών  πηγών  που  συμπλη-
ρώνουν την άμεση εμπειρία. 

Όπως διαπιστώσαμε, οι νηπιαγωγοί του δείγματος επιθυμούν περισσότερο μια σταθερή και κα-
τευθυνόμενη ενεργοποίηση στα θέματα των φυσικών επιστημών, στοιχείο που βρίσκεται   σε
συμφωνία με τα αποτελέσματα της έρευνας της Ζωγράφου-Τσαντάκη (2001). Το στοιχείο αυτό
ενισχύεται στα πλαίσια της παρούσας έρευνας αν λάβουμε υπόψη μας ότι επιθυμούσαν να συμ-
μετάσχουν  στο  πρόγραμμα  Fibonacci  περισσότεροι/ες  νηπιαγωγοί,  αλλά  τελικά  επιλέχθηκαν
όσοι/ες υπήρχε η σχετική δυνατότητα, ενώ κατά το τρέχον σχολικό έτος (2012-13) θα επιλεγούν
και νέοι/ες για να εργαστούν με βάση τη διερευνητική διδασκαλία και μάθηση. 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ-Π.Ι., 2002) υλοποίησαν δραστηριότητες 51 νηπιαγωγοί του δείγ-
ματος της έρευνας. Στο ΔΕΠΠΣ, στην ενότητα «Παιδί και Περιβάλλον», υπάρχουν ικανότητες που
επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί για να αναπτυχθούν, περιεχόμενο, ενδεικτικές διαθεματικές δραστη-
ριότητες  καθώς και  θεμελιώδεις  έννοιες,  όπως η μεταβολή,  η  αλληλεπίδραση και  άλλες.  Δεν
υπάρχει όμως αναλυτική αναφορά στις μεθόδους και τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Ουσιαστικά, μόνο στον Οδηγό Νηπιαγωγού (Δαφέρμου κ.ά. 2006, σσ.220-221) υπάρχει σχετική
αναφορά για να προωθούν οι εκπαιδευτικοί επιστημονικές πρακτικές σχετικές με τις φυσικές επι-
στήμες, ενώ περιορίζονται κυρίως στις συζητήσεις, τις προβλέψεις και τις παρατηρήσεις σε δρα-
στηριότητες με θέμα κυρίως το νερό.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης μας αποτελεί το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό
(25%) των νηπιαγωγών που δεν ακολούθησαν ούτε το ΔΕΠΠΣ, ούτε συμμετείχαν στο Fibonacci
project. Τα βασικά ερωτήματα που τίθενται είναι με ποιους τρόπους προχωρούν στην υλοποίηση
των σχετικών δραστηριοτήτων και που στηρίζονται; Αν μάλιστα το στοιχείο αυτό συνδυαστεί με
τα ευρήματα της μελέτης των Καλλέρη κ.ά. (2001) για ασυμφωνίες μεταξύ προτάσεων του αναλυ-
τικού προγράμματος και της «πραγματικότητας» της τάξης, βρισκόμαστε για άλλη μια φορά αντι-
μέτωποι μ’ ένα ουσιαστικό «κρυφό» αναλυτικό πρόγραμμα. 

Θα πρέπει να επισημανθεί όπως αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία ένα από τα σημαντικότε-
ρα ζητήματα για τις δραστηριότητες από το χώρο των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο απο-
τελεί το πλαίσιο της διδακτικής των φυσικών επιστημών (Ραβάνης 1999). Επιπλέον, διαπιστώσα-
με ότι η μέθοδος και οι τεχνικές υλοποίησης των δραστηριοτήτων από το χώρο των φυσικών επι-
στημών είναι ποικίλες. Όμως, δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε κάποια σχέση με την ηλικία ή το
μορφωτικό  επίπεδο,  διότι  όπως  προαναφέρθηκε  δεν  συμμετείχαν  στο  πρόγραμμα  Fibonacci
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όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί που το επιθυμούσαν και επομένως δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για το τι
θα μπορούσε αυτό να σημαίνει.

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η παρούσα έρευνα είχε ένα «τοπικό» και κατά
συνέπεια σχετικά περιορισμένο χαρακτήρα. Ουσιαστικά, δεν υλοποιήθηκε για να διαπιστώσουμε
ευρύτερα τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης, ούτε για να χρησιμοποιηθεί
επαγωγικά για γενικεύσεις. Όμως, με βάση τα αποτελέσματα μπορούν να δοθούν αφορμές και
δυνατότητες μελλοντικής βοήθειας και αξιοποίησης των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων των
νηπιαγωγών στο αντικείμενο των φυσικών επιστημών κάτι που αποτελεί ένα νέο στοιχείο στη
σχετική βιβλιογραφία του πεδίου. 

Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να προσδιοριστούν αναλυτικότερα οι παράγοντες τόσο για τις
συγκεκριμένες θεματικές, όσο και για τις μεθοδολογικές επιλογές των νηπιαγωγών που θα μπο-
ρούσαν να μας δώσουν μια καλύτερη αντίληψη των αναγκών τους στις φυσικές επιστήμες. Οι πα-
ράγοντες αυτοί  μπορούν να συντελέσουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού
πλαισίου στήριξης του έργου των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης στις φυσικές επιστή-
μες και της αναβάθμισης της γνώσης τους.
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Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία και πριν ακόμη διδαχτούν έννοιες των Φυσικών Επιστημών έχουν δια-
μορφώσει ιδέες, εννοιολογικά σχήματα για τον κόσμο που τα περιβάλλει και έχουν δώσει τη δική τους ερ -
μηνεία για τα φυσικά φαινόμενα. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να οδηγήσουν τους μαθητές μέσω κατάλλη-
λων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και με τη μέγιστη δυνατή ενεργητική συμμετοχή τους στην οικοδόμηση
της ορθής-επιστημονικής γνώσης. Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις 78 νηπιαγωγών του νομού
Θεσπρωτίας για την υλοποίηση δραστηριοτήτων φυσικής στην τάξη τους. Η συλλογή των δεδομένων έγινε
με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Από τις απαντήσεις προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με το είδος
των δραστηριοτήτων και τα θέματα που υλοποιούνται στα νηπιαγωγεία, καθώς και τη μέθοδο που εφαρ-
μόζεται (αναζήτηση υλικού, αφόρμηση, εμπέδωση της έννοιας). Επίσης από τα αποτελέσματα της μελέτης
προκύπτει ότι οι νηπιαγωγοί νιώθουν ελλείψεις στο γνωστικό αντικείμενο της φυσικής και επιθυμούν επι-
μόρφωση, ενώ ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αφορά την υλικοτεχνική υποδο-
μή του νηπιαγωγείου.

Εισαγωγή

Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στη μικρότερη εκπαιδευτική βαθμίδα περιλαμβάνει ένα
πλήθος δραστηριοτήτων, που έχει σαν στόχο την μύηση των μαθητών στο φυσικό κόσμο. Πρόκει-
ται για έναν ευχάριστο τρόπο εξερεύνησης και κατανόησης του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι  ποικίλες  αναφορές για τους  σκοπούς της  διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (Harlen &
Elstgeest, 2005) τους διακρίνουν α) στην κατάκτηση εννοιών, νόμων και διαδικασιών των φυσικών
επιστημών από τους μαθητές, β) στην εξοικείωση με τις μεθόδους της επιστημονικής έρευνας και
του επιστημονικού συλλογισμού και γ) στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών. Στο νηπια-
γωγείο βέβαια, η διδασκαλία των φυσικών επιστημών δεν προσφέρεται για συστηματική και σε
βάθος ανάλυση των φυσικών φαινομένων, νόμων, εννοιών και σχέσεων, παρά για τη γνωριμία
των μαθητών με στοιχεία του μακρόκοσμου που τους περιβάλλει και την εξοικείωση και άσκησή
τους με τις επιστημονικές διαδικασίες μέσα από καθημερινά, απλά υλικά, έτσι ώστε να ανακαλύ-
πτουν τη γνώση για τον εαυτό τους, ενώ παράλληλα να αποκτούν στάσεις και δεξιότητες που συ-
μπληρώνουν το προφίλ του σύγχρονου πολίτη (Harlen & Elstgeest, 2005; Κουμαράς, 2007). 

Το παιδί της προσχολικής ηλικίας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επιστημονι-
κής γνώσης των φυσικών επιστημών, με την προϋπόθεση ότι οι μαθησιακοί στόχοι, το διδακτικό
περιεχόμενο και η οργάνωσή του, οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις θα είναι προσαρμοσμένες κα-
τάλληλα και ευρηματικά στις νοητικές του ικανότητες.

Η εμπλοκή στη μάθηση και η ανάπτυξη των ικανοτήτων πραγματοποιείται μέσα από αυθεντικές
καταστάσεις, όπως οι συζητήσεις, οι αντιπαραθέσεις, η χρήση Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επι-
κοινωνίας (Τ.Π.Ε.),  το video, το θέατρο κλπ.,  που ενεργοποιούν ολόπλευρα το μαθητή και αυ-
ξάνουν την εμπλοκή του στη μαθησιακή διαδικασία. Η συλλογική/συνεργατική διαδικασία διευ-
ρύνει τους ορίζοντες και τις δυνατότητες της μάθησης στις φυσικές επιστήμες, ενώ καθοριστικός
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είναι ο ρόλος της γλώσσας και της λεκτικής αλληλεπίδρασης στο μετασχηματισμό και την οικειο-
ποίηση της γνώσης (Πήλιουρας & Κόκκοτας, 2003).

Ο ρόλος του νηπιαγωγού

Ο νηπιαγωγός είναι ο καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας ή όχι μιας διδασκαλίας. Βασική
προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση του αντικειμένου. Η καλή κατανόηση βασικών επιστημονι-
κών εννοιών, αρχών, νόμων και φυσικών φαινομένων. Πρέπει ο ίδιος να κατέχει ουσιαστικά και
πολυδιάστατα το αντικείμενο της διδασκαλίας. Εξάλλου η επιστημονική επάρκεια εφοδιάζει τον
εκπαιδευτικό με την απαραίτητη αυτοπεποίθηση.

Η εξοικείωση του νηπιαγωγού με τη μεθοδολογία των πειραμάτων και των οργάνων των φυσικών
επιστημών αποτελεί επίσης παράμετρο επιτυχίας. Αν φροντίσει εκ των προτέρων να προετοιμα-
στεί για τις δυσχέρειες που ενδέχεται να συναντήσει, αυξάνει τις πιθανότητες να τις αντιμετωπί-
σει επιτυχώς (Ραβάνης, 2005, σελ. 72). 

Μία άλλη συνιστώσα είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και σιγουριάς μέσα στην τάξη.
Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα θα επιτύχει την ενεργό συμμετοχή όλων των παιδιών. 

Η ανίχνευση των ιδεών των παιδιών της τάξης σε σχέση με έννοιες και φαινόμενα που θα προσεγ-
γιστούν, βοηθά ουσιαστικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων δραστηριοτήτων, που
θα ανταποκρίνονται στις ικανότητές τους και θα ενεργοποιούν τη φαντασία και τη δημιουργικότη-
τά τους. Είναι σημαντικό να  τεθούν στόχοι που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές γνωστικές
ανάγκες των παιδιών (Ραβάνης, 2005, σελ. 71). 

Είναι ακόμη σημαντικό ο νηπιαγωγός να έχει την ικανότητα να συνδέει τις επιστημονικές θεωρίες
με την καθημερινή ζωή. Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν συμμετέχουν σε δραστηριότητες
που θεωρούν χρήσιμες για την πραγματική ζωή και έχουν σχέση με το άμεσο περιβάλλον τους
(Κουμαράς, 2007).  

Συμπερασματικά, το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νηπιαγωγοί δεν είναι η προ-
σέγγιση των διδακτικών αντικειμένων, αλλά η οργάνωση των δραστηριοτήτων με τα παιδιά (Ρα-
βάνης, 2005, σελ. 73). Ο νηπιαγωγός οφείλει να διαμορφώνει το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλ-
λον, που προσφέρεται για διερευνήσεις,  πειραματισμούς και ανακαλύψεις ενθαρρύνοντας την
έκφραση του λόγου και προωθώντας την αλληλεγγύη, τη συνεργατικότητα και την επικοινωνία
(Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006; Driver et al., 2000; Κόκκοτας, 2002; Σέρογλου, 2006).

Έρευνα

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσουμε τις απόψεις και τις πρακτικές των νηπιαγωγών του
ν. Θεσπρωτίας, όπου υπηρετώ ως σχολική σύμβουλος, για τις δραστηριότητες των Φυσικών Επι-
στημών που υλοποιούν στο  νηπιαγωγείο. 

Το κεντρικό ερώτημα ήταν αν οι νηπιαγωγοί υλοποιούν δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών. Διε-
ρευνήθηκαν ακόμη α) οι απόψεις τους για την σημαντικότητα και τη δυνατότητα διδασκαλίας των
Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο, β) οι γνώσεις και η ανάγκη επιμόρφωσής τους και γ) τα
θέματα που διαπραγματεύτηκαν, όπως και ο τρόπος επεξεργασίας τους.
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  Ως κατάλληλη στρατηγική για μιας μικρής κλίμακας έρευνα θεωρήθηκε το κλειστό ερωτηματο-
λόγιο, ώστε να συγκεντρωθούν και να επεξεργαστούν γρήγορα τα δεδομένα και να εξασφαλιστεί
μεγαλύτερη συμμετοχή των νηπιαγωγών.

Η δειγματοληψία βασίστηκε στη συγκατάθεση των νηπιαγωγών να απαντήσουν στο ερωτηματο-
λόγιο με μόνο κριτήριο το ενδιαφέρον των θεμάτων που διαπραγματεύονταν.  Τα ερωτηματο-
λόγια δόθηκαν σε ενημερωτική συνάντηση στο νομό Θεσπρωτίας και επιστράφηκαν απαντημένα
78.

Για  τη  στατιστική  ανάλυση  των  δεδομένων  χρησιμοποιήθηκε  το  Statistical  Package  for  Social
Sciences (SPSS). 

Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 78 γυναίκες νηπιαγωγοί του νομού Θεσπρωτίας. 42 νηπιαγω-
γοί (53,8%) έχουν ηλικία μεταξύ 41 και 50 χρόνων, 27 νηπιαγωγοί (34,6%) είναι 31-40 χρονών, 5
νηπιαγωγοί (6,4%) 21-30 χρονών και 3 (3,8%) νηπιαγωγοί είναι πάνω από 51 χρονών.

Από πλευράς επαγγελματικής εμπειρίας (προϋπηρεσία) 11-20 χρόνια υπηρεσίας έχουν 34 νηπια-
γωγοί (43,6%), πάνω από 21 χρόνια υπηρεσίας έχουν 17 νηπιαγωγοί (21,8%), 6-10 χρόνια 14 νη-
πιαγωγοί (17,9%) και λιγότερα από 5 χρόνια υπηρεσίας έχουν 12 νηπιαγωγοί (15,4%) του δείγμα-
τος.

Όσον αφορά τις σπουδές τους, η πλειοψηφία του δείγματος (44 νηπιαγωγοί, 56,4%) έχει πτυχίο
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Αγωγής,  16 νηπιαγωγοί (20,5%) είναι  απόφοιτοι  Σχολής
Νηπιαγωγών και έχουν εξομοίωση, 7 νηπιαγωγοί (9%) είναι απόφοιτοι Σχολής Νηπιαγωγών, ενώ
μόνο 1 νηπιαγωγός (1,3%) έχει μεταπτυχιακό τίτλο.

Αποτελέσματα

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει την εκπαίδευση και τις απόψεις των νηπιαγωγών
για την υλοποίηση δραστηριοτήτων φυσικής στην τάξη τους. 

Στην ερώτηση αν οι νηπιαγωγοί πιστεύουν ότι είναι αναγκαία η διδασκαλία φυσικών επιστημών
στο νηπιαγωγείο, όλοι οι εκπαιδευτικοί εκτός από μία, απάντησαν θετικά.

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε στο αν οι νηπιαγωγοί χρειάζονται ειδικές γνώσεις για τη διδασκα-
λία των Φυσικών Επιστημών. Οι 57 νηπιαγωγοί απάντησαν θετικά και οι υπόλοιπες 21 αρνητικά.
Επίσης,  σχεδόν στο σύνολό τους (1 αρνητική απάντηση) πιστεύουν ότι οι μαθητές του νηπιαγω-
γείου δείχνουν ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες. 

Όταν ρωτήθηκαν αν θεωρούν ότι το νοητικό επίπεδο των νηπίων είναι κατάλληλο να διδαχτούν
Φυσικές Επιστήμες, 70 νηπιαγωγοί απάντησαν θετικά και οι υπόλοιποι 8 αρνητικά.

Αναφορικά με το αν ο Οδηγός Νηπιαγωγού καλύπτει τις ανάγκες τους πάνω στις Φυσικές Επιστή-
μες, οι νηπιαγωγοί έδωσαν διαφορετικές απαντήσεις. Περίπου οι μισοί (38) απάντησαν θετικά,
ενώ οι υπόλοιποι (40) έδωσαν αρνητική απάντηση.

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε στο αν υπάρχουν σαφείς στόχοι για τις Φυσικές Επιστήμες στο
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Κι εδώ οι νηπιαγωγοί δεν έδωσαν την ίδια απάντηση. Η πλειο-
ψηφία (52 νηπιαγωγοί) απάντησε θετικά, ενώ 26 νηπιαγωγοί έδωσαν αρνητική απάντηση.
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Στη συνέχεια οι νηπιαγωγοί ρωτήθηκαν αν στο νηπιαγωγείο τους υπάρχει γωνιά Φυσικών Επιστη-
μών. Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι σε 61 νηπιαγωγεία δεν υπάρχει και μόνο σε 17 νηπιαγω-
γεία έχει διαμορφωθεί γωνιά Φυσικών Επιστημών.

Σύμφωνα με την επόμενη ερώτηση, οι νηπιαγωγοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία (77 στον
αριθμό) υλοποιούν στα νηπιαγωγεία τους δραστηριότητες Φυσικής. Όσον αφορά τα θέματα που
επεξεργάζονται, προτιμούν στο μεγαλύτερο ποσοστό το νερό (77 νηπιαγωγοί), τη μέρα/νύχτα (70
νηπιαγωγοί) και ακολουθούν οι πλανήτες/γη (54 νηπιαγωγοί), η διαλυτότητα (53 νηπιαγωγοί), η
τήξη/πήξη (39), η εξαέρωση/υγροποίηση (38), οι σκιές (31) και οι μαγνήτες (28), ενώ σε μικρότε-
ρα  ποσοστά  ασχολούνται  με  την  τριβή  (10  νηπιαγωγοί),  τη  διαστολή/συστολή  (7)  ή  τους
καλούς/κακούς αγωγούς της θερμότητας (5 νηπιαγωγοί).

Στην ερώτηση αν γνωρίζουν οι νηπιαγωγοί πώς να υλοποιήσουν μια δραστηριότητα Φυσικής στη
μεγάλη τους πλειοψηφία απάντησαν θετικά (70 στον αριθμό), ενώ 8 νηπιαγωγοί έδωσαν αρνητι-
κή απάντηση. Σχετικές πληροφορίες οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί  αντλούν από βιβλία, αναζή-
τηση στο διαδίκτυο και πολυμεσικές εφαρμογές (43 νηπιαγωγοί), μόνο από βιβλία 14, μόνο στο
διαδίκτυο 17 και μόνο από πολυμεσικές εφαρμογές 3 νηπιαγωγοί. 

Στην ερώτηση αν χρησιμοποιούν κάποια αφόρμηση για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας, 23
νηπιαγωγοί είπαν ότι διαβάζουν ένα παραμύθι ή μια ιστορία, 21 νηπιαγωγοί απάντησαν ότι αφη-
γούνται μια ιστορία, 5 νηπιαγωγοί είπαν ότι η αφόρμηση είναι ένα τυχαίο γεγονός που συμβαίνει
στην τάξη, 4 νηπιαγωγοί ξεκινούν από την προβολή μιας ταινία ή video, 2 νηπιαγωγοί μετά από
παρατήρηση ενός φυσικού φαινομένου και 22 νηπιαγωγοί ότι μπορούν να έχουν σαν αφόρμηση
ένα από τα παραπάνω, ανάλογα με την δραστηριότητα.

Στην επόμενη ερώτηση αν οι νηπιαγωγοί διερευνούν την εμπέδωση της έννοιας μετά την υλοποί-
ηση της δραστηριότητας η συντριπτική πλειοψηφία (77 εκπαιδευτικοί) απάντησε θετικά.

Όταν ρωτήθηκαν αν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υλοποίηση δραστηριοτήτων φυσικής, οι πε-
ρισσότεροι νηπιαγωγοί (56) απάντησαν θετικά, ενώ 22 εκπαιδευτικοί του δείγματος έδωσαν αρ-
νητική απάντηση.

Η επόμενη ερώτηση ήταν διευκρινιστική για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Οι νηπιαγωγοί
εστιάζουν κυρίως στην έλλειψη εργαστηριακής ή κτιριακής υποδομής (36 νηπιαγωγοί), στην προ-
σωπική ανασφάλεια λόγω έλλειψης ειδικών γνώσεων (8 νηπιαγωγοί), στην επικινδυνότητα κατά
την υλοποίηση της δραστηριότητας (6 νηπιαγωγοί), ενώ 7 νηπιαγωγοί εντοπίζουν όλα τα παρα-
πάνω προβλήματα.

Στην ερώτηση αν έχουν καταρτιστεί στις Φυσικές Επιστήμες κατά τη διάρκεια των βασικών τους
σπουδών, θετικά απάντησαν 27 και αρνητικά 51 νηπιαγωγοί. Επίσης 29 εκπαιδευτικοί του δείγμα-
τος έχουν παρακολουθήσει άλλα επιμορφωτικά προγράμματα και 49 δεν έχουν καμία επιμόρφω-
ση στις Φυσικές Επιστήμες.

Πιο συγκεκριμένα 19 νηπιαγωγοί παρακολούθησαν ημερίδες ή σεμινάρια, 5 νηπιαγωγοί συμμε-
τείχαν σε συνέδρια, ενώ 5 νηπιαγωγοί επιμορφώθηκαν σε σεμινάρια και σε συνέδρια φυσικών
επιστημών.

Οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (70) θεωρούν ότι οι γνώσεις τους στις φυσικές επιστήμες δεν επαρ -
κούν, ενώ αντίθετα 8 νηπιαγωγοί θεωρούν ότι έχουν γνωστική επάρκεια.
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Τέλος, σχεδόν όλοι οι νηπιαγωγοί (77 από τους 78 εκπαιδευτικούς του δείγματος), πιστεύουν ότι
είναι απαραίτητη η επιμόρφωσή τους στις Φυσικές Επιστήμες.

Συζήτηση

Από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με τις γνώσεις των εκ-
παιδευτικών στο αντικείμενο της φυσικής, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τις επιμορφωτι-
κές τους ανάγκες. 

Όσον αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για την διδασκαλία των Φυσι-
κών Επιστημών στο νηπιαγωγείο, σχεδόν όλοι οι νηπιαγωγοί το θεωρούν απαραίτητο και οι πε-
ρισσότεροι πιστεύουν ότι χρειάζονται ειδικές γνώσεις (Γώτη & Μαρτίδου, 2008). Υπάρχει ωστόσο
κι ένας αρκετά σημαντικός αριθμός που ισχυρίζεται ότι για το επίπεδο διδασκαλίας στο νηπιαγω-
γείο δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις από τους νηπιαγωγούς.

Από την πλευρά των μαθητών υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για δραστηριότητες φυσικής και στην
πλειοψηφία τους οι νηπιαγωγοί  πιστεύουν ότι το νοητικό επίπεδο των παιδιών είναι κατάλληλο
για δραστηριότητες φυσικής, προσαρμοσμένες βέβαια στην ηλικία τους, σε αντίθεση με την έρευ-
να του Τζιμογιάννη (2002), όπου η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί ότι οι Φυσικές Επιστήμες
δεν μπορούν να είναι προσιτές στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης των παιδιών της προσχολικής
ηλικίας.

Οι νηπιαγωγοί του δείγματος δε δείχνουν να συμφωνούν ούτε στο αν ο Οδηγός του νηπιαγωγού
τους καλύπτει θεωρητικά ή πρακτικά, αλλά ούτε και αν το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
προσδιορίζει σαφείς στόχους για τις Φυσικές Επιστήμες. Επισημαίνουμε εντούτοις, ότι και στις
δύο ερωτήσεις υπερτερούν οι θετικές απαντήσεις.

Αν και θεωρούν αναγκαία την ενασχόληση με τις Φυσικές Επιστήμες στα περισσότερα νηπιαγω-
γεία δεν έχει οργανωθεί αντίστοιχη γωνιά. Αυτό βέβαια δεν φαίνεται να τους αποτελεί εμπόδιο,
αφού δηλώνουν ότι πραγματοποιούν αρκετές  δραστηριότητες με ποικίλη θεματολογία φυσικής
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Πιο συγκεκριμένα από την ανάλυση των δεδομένων προ-
κύπτει ότι οι νηπιαγωγοί δείχνουν προτίμηση σε ορισμένα θέματα, με πρώτο το νερό και ακολου-
θούν η εναλλαγή μέρας – νύχτας και η γη με τους άλλους πλανήτες, που φαίνεται να υλοποιού-
νται σχεδόν από όλα τα νηπιαγωγεία. Ο κύκλος του νερού φαίνεται να είναι στον ετήσιο προ-
γραμματισμό των εκπαιδευτικών, ενώ εντάσσουν την εναλλαγή μέρας – νύχτας στον τομέα των
μαθηματικών. Ακολουθούν σε συχνότητα πραγματοποίησης θέματα που σχετίζονται με το νερό, η
διαλυτότητα, η τήξη / πήξη και η εξαέρωση / υγροποίηση (Ραβάνης, 2005). Μία πιθανή εξήγηση
είναι το γεγονός ότι τα θέματα αυτά είναι πολύ οικεία στους νηπιαγωγούς και προκαλούν το εν-
διαφέρον των παιδιών με απλά πειράματα που τα εντυπωσιάζουν. Επίσης οι νηπιαγωγοί ασχο-
λούνται συχνά με το θέμα των σκιών στα σχολεία τους. Τέλος υπάρχουν κάποια αντικείμενα που
φαίνεται ότι δυσκολεύονται να διαπραγματευτούν, όπως την τριβή, τη διαστολή / συστολή των
σωμάτων και τους αγωγούς της θερμότητας. 

Οι νηπιαγωγοί δηλώνουν πως ξέρουν τον τρόπο να υλοποιήσουν δραστηριότητες Φυσικών Επι-
στημών και  συμβουλεύονται κυρίως αντίστοιχα βιβλία.  Λιγότεροι  νηπιαγωγοί ανατρέχουν στο
διαδίκτυο και στις νέες τεχνολογίες.
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Η μεθοδολογία που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί στην επεξεργασία θεμάτων Φυσικών Επιστη-
μών βασίζεται κυρίως στη βιωματική μάθηση μέσα από πειραματισμούς των παιδιών. Η αφόρμη-
ση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία των δραστηριοτήτων, γεγονός που ενστερνίζο-
νται οι νηπιαγωγοί. Πολύ συχνά διαβάζουν ένα παραμύθι, αφηγούνται μια ιστορία ή βλέπουν ένα
video για να εισάγουν τα παιδιά στο θέμα που θέλουν να επεξεργαστούν (Καλλέρη & Ψύλλος,
2001).  Είναι  ενθαρρυντικό  το  γεγονός  ότι  ακολουθεί  διερεύνηση  των  νηπιαγωγών  για  την
εμπέδωση της έννοιας από τους μαθητές, σε ύστερο χρόνο.

Είναι  γεγονός κατ’   ομολογία των εκπαιδευτικών,  ότι  παρόλο που πραγματοποιούνται  πολλές
δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών στην τάξη, οι νηπιαγωγοί αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια  -
δυσκολίες στην υλοποίησή τους. Αυτές αφορούν κυρίως σε πρακτικό επίπεδο, στην υλικοτεχνική
υποδομή του σχολείου (Τζιμογιάννης,  2002).  Αναφέρονται  όμως και  δυσκολίες  που έχουν να
κάνουν με τα παιδιά. Οι νηπιαγωγοί νιώθουν ανασφάλεια και δεν εμπιστεύονται τον εαυτό τους,
λόγω έλλειψης εξειδικευμένων γνώσεων  ή λόγω επικινδυνότητας κάποιων πειραμάτων (Γώτη &
Μαρτίδου, 2008).

Η επιμόρφωση αποτελεί πάντα ένα αίτημα των εκπαιδευτικών σε όλα τα αντικείμενα. Ιδιαίτερα
στις Φυσικές επιστήμες που οι περισσότεροι νηπιαγωγοί του δείγματος δεν έχουν ενημερωθεί
ούτε στις βασικές τους σπουδές ούτε από άλλα επιμορφωτικά προγράμματα, κρίνεται απαραίτη-
τη. Αυτό επισημαίνουν και οι εκπαιδευτικοί, αφού στη συντριπτική τους πλειοψηφία επιθυμούν
και θεωρούν αναγκαία την επιμόρφωσή τους στις Φυσικές Επιστήμες (Γώτη & Μαρτίδου 2008;
Τζιμογιάννης, 2002).

Τέλος θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι καμία ουσιαστική διαφοροποίηση δεν εντοπίστηκε στις
απαντήσεις των νηπιαγωγών του δείγματος κατά τις συσχετίσεις που κάναμε ως προς την ηλικία,
τη διδακτική εμπειρία ή το επίπεδο σπουδών τους.
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Αντιλήψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για την αέρια ρύπανση. Ο ρόλος της
διδασκαλίας 

Παπαδοπούλου Πηνελόπη1 & Μαλανδράκης Γεώργιος2

1Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ppapadopoulou[at]uowm
2Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,

gmalandrakis[at]uowm.gr

Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει τη σύγκριση των αντιλήψεων μελλοντικών εκπαιδευτικών για το φαινόμενο
του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή, την αραίωση της οζοντικής στιβάδας και τον σχηματισμό της
όξινης βροχής, ώστε να αποτυπωθεί ο ρόλος της διδασκαλίας. Συμμετείχαν 158 φοιτήτριες/τές του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΤΝ=78, ΠΤΔΕ=80) οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα on-line ερωτηματολόγιο.
Παρόλο που καταγράφονται παρόμοια επίπεδα κατανόησης μεταξύ των δυο Τμημάτων και στα τρία περι-
βαλλοντικά ζητήματα που διερευνήθηκαν, ωστόσο παρατηρούνται και ορισμένες διαφοροποιήσεις σε επι-
μέρους θέματα. Πιο συγκεκριμένα, ως προς το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την παγκόσμια υπερθέρ-
μανση, εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την αναγνώριση των χημικών ουσιών και τη
διάκριση των παραγόντων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου, ως προς την αναγνώριση
των συνεπειών και των επιλογών και των ατομικών συμπεριφορών που μπορούν να συνεισφέρουν στην
αποτροπή του. Τέλος, διαδεδομένες εναλλακτικές αντιλήψεις, όπως το ότι η αραίωση της οζοντικής στι -
βάδας ενισχύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου καταγράφονται, σε υψηλά ποσοστά και στις δύο ομάδες,
στατιστικώς σημαντικά υψηλότερα στις μελλοντικές νηπιαγωγούς.

Εισαγωγή 

Από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα έχει επισημανθεί (UNCED 1997) ο κρίσιμος ρόλος της εκ-
παίδευσης στην προσπάθεια διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής (ΚΑ) ώστε αυτή να μην καταλή-
ξει σε καταστροφή. Η αντιστροφή της ΚΑ θα πραγματοποιηθεί μέσω της κατανόησης των σχετι-
κών φαινομένων και, κυρίως, με την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών προς μια πιο περιβαλλο-
ντικά υπεύθυνη κατεύθυνση.

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές εκπαιδευτικές έρευνες οι οποίες διερευνούν τις ιδέες
και  αντιλήψεις  εκπαιδευομένων  όλων  των  βαθμίδων  (βλ.  Boyes  &  Stanisstreet  1993,  1997,
Liarakou, Athanasiadis & Gavrilakis 2011) αλλά και εκπαιδευτικών, σχετικά με αυτά τα ζητήματα.
Το πιο συνηθισμένο εύρημα είναι η ανίχνευση μιας μόνιμης, σχεδόν, παρανόησης μεταξύ του
φαινομένου του θερμοκηπίου (ΦΘ) και  της αραίωσης της οζοντικής στιβάδας (ΑΟΣ),  όπου το
οποιοδήποτε από τα δύο αυτά προκαλεί το άλλο  (ενδεικτικά: Boyes & Stanisstreet 1993, 1997,
Khalid 2001, Papadimitriou 2004, Kalipsi, Yener, & Ozkadif 2009, Kisoglu et al. 2010, Hestness et al.
2011, Ikonomides et al. 2012). Αυτή η συσχέτιση του φαινομένου του θερμοκηπίου με την εξα-
σθένιση της οζοντικής στιβάδας έχει καταγραφεί τόσο σε μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας και
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και σε μελλοντικούς καθώς επίσης και σε εν ενεργεία εκ-
παιδευτικούς. Αντίστοιχες έρευνες με έλληνες εκπαιδευτικούς, τόσο εν ενεργεία όσο και φοιτη-
τές/τριες, καταγράφουν παρόμοιες εναλλακτικές ιδέες με αυτές της διεθνούς βιβλιογραφίας, με
κυριότερες από αυτές τη λανθασμένη συσχέτιση της κλιματικής αλλαγής με την περιβαλλοντική
ρύπανση και το σχηματισμό της όξινης βροχής (ΣΟΒ) και την, επίσης, λανθασμένη συσχέτιση της
ΚΑ με την ΑΟΣ (Ikonomidis et al. 2012, Michail et al. 2007, Daskolia 2006, Papadimitriou 2004, Δη-
μητρίου & Χατζηνικήτας 2004, Δημητρίου 2002, 2003α, 2003β, Κουλαϊδής, Χρηστίδου & Brosnan
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1994). Ειδικότερα, όσον αφορά την ΑΟΣ, η ερευνητική δραστηριότητα καταγράφει την ύπαρξη
σωστής μεν, αλλά αποσπασματικής σχετικής πληροφορίας (Boyes & Stanisstreet 1993), και επι-
πλέον όπως προαναφέρθηκε καταγράφεται η παρανόηση ότι η ΑΟΣ, η όξινη βροχή και η ρύπανση
γενικά ευνοούν την ΚΑ. Επιπλέον, υπάρχει σύγχυση μεταξύ των φαινομένων, των αιτίων και των
μηχανισμών που τα προκαλούν (Papadimitriou 2004). 

Ωστόσο, οι περισσότερες από τις έρευνες αυτές έχουν διεξαχθεί αρκετά χρόνια πριν και παρά την
πληθώρα τους, είναι σχετικά περιορισμένος ο αριθμός αυτών που αφορούν τις αντιλήψεις ελλή-
νων  μελλοντικών  εκπαιδευτικών  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  για  τα  υπό  μελέτη  θέματα
(Papadimitriou 2004, Ikononidis 2012) και των μελλοντικών νηπιαγωγών (Daskolia et al. 2006).
Επίσης, ο ρόλος της διδασκαλίας σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς έχει μελετηθεί σε μία μόνο
έρευνα (Groves & Pugh 2002). Η περαιτέρω μελέτη των αντιλήψεων αυτών είναι σημαντική προ-
κειμένου να αναπτυχθούν, να αξιολογηθούν και να προσαρμοστούν οι διδακτικές παρεμβάσεις
με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώσουν την κατανόηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών. 

Με βάση τα παραπάνω, τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα τα οποία καθοδήγησαν την έρευνά μας
είναι τα ακόλουθα: 

1. Ποιές διαφορές υπάρχουν στην κατανόηση ανάμεσα στις φοιτήτριες/τές του ΠΤΔΕ και του
ΠΤΝ του ΠΔΜ σχετικά με τις πηγές, επιπτώσεις και τρόπους αντιμετώπισης του φαινο-
μένου του θερμοκηπίου, της εξασθένισης της στοιβάδας του όζοντος και της όξινης βρο-
χής; 

2. Ποιός είναι ο ρόλος σχετικής διδασκαλίας στις παρατηρούμενες διαφορές;  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη μέσω μιας on-line επισκόπησης χρησιμοποιώντας το λογισμικό ανοι-
κτού κώδικα Limesurvey. Το ερευνητικό εργαλείο περιελάμβανε συνολικά 26 ερωτήσεις κλειστού
τύπου και αποτελούνταν από 4 τμήματα όπου συλλέγονταν δημογραφικά στοιχεία καθώς και οι
ιδέες των φοιτητριών/τών σε θέματα σχετικά με τις αιτίες, επιπτώσεις και πιθανούς τρόπους αντι-
μετώπισης του ΦΘ και της παγκόσμιας θέρμανσης (ΠΘ), την ΑΟΣ και το ΣΟΒ (για αναλυτικότερη
περιγραφή της κλίμακας βλ. Malandrakis & Papadopoulou 2012). 

Συμμετείχαν 157 φοιτήτριες/τές της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔΜ. Οι 80 από αυτές (50,6%)
ήταν από το ΠΤΔΕ και οι 78 (49,4%) από το ΠΤΝ. Εκατόν τριάντα έξι (86.1%) ήταν κορίτσια και 22
ήταν αγόρια (13.9%). Οι φοιτήτριες/τές του ΠΤΔΕ παρακολούθησαν σύντομη διδακτική παρέμβα-
ση σχετική με τα διερευνώμενα περιβαλλοντικά θέματα, ως μέρος ενός εξαμηνιαίου μαθήματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Εκτός από τα περιγραφικά στοιχεία, έγινε έλεγχος με το κριτήριο x2 (chi-square) για τυχόν στατι-
στικά σημαντικές διαφορές ως προς το Τμήμα Φοίτησης. Ως όριο σημαντικότητας τέθηκε το 5% (p
< 0,05). 

Αποτελέσματα 

Τα βασικά ευρήματα της έρευνάς μας είναι: 
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1. Αντιλήψεις για το ΦΘ και την ΚΑ 

Σε σχέση με τις δραστηριότητες και τα φαινόμενα που ενισχύουν το ΦΘ (Σχήμα 1) οι στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ των συγκρινόμενων ομάδων καταγράφονται στην σωστή αναγνώρι-
ση από τους φοιτητές/τριες του ΠΤΔΕ της χρήσης αεροζόλ και σπρέι (x2= 5,862, p<0,05) και του
βιαερίου που εκλύεται στα απορρίμματα (x2= 4,412, p<0,05),  αλλά και στη λάθος επιλογή της
ύπαρξης όζοντος κοντά στο έδαφος (x2=6,056, p<0,05), ως ενισχυτικά του ΦΘ. Εμφανίζονται στα-
τιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων σε σχέση με τις ουσίες οι οποίες προκα-
λούν ή ενισχύουν το ΦΘ (Σχήμα 2), καθώς περισσότεροι φοιτητές του ΠΤΔΕ επιλέγουν σωστά το
μεθάνιο (x2= 4,716, p<0,05), τους χλωροφθοράνθρακες (x2= 15,730, p<0,01) και τους υδρατμούς
(x2=  7,341,  p<0,05).  Όμως αντίστοιχα  επιλέγουν  λάθος  τα  φυτοφάρμακα και  τα  εντομοκτόνα
(x2=4,776, p<0,05) καθώς επίσης και το άζωτο (x2= 4,591, p<0,05). Ως προς τις συνέπειες της ενί-
σχυσης του ΦΘ, οι στατιστικά σημαντικές διαφορές καταγράφονται στο ότι περισσότεροι/ες φοι-
τητές/τριες του ΠΤΔΕ λανθασμένα πιστεύουν ότι θα προκύψουν περισσότεροι σεισμοί (25% ΠΤΔΕ
– 11,5% ΠΤΝ, x2=4,776, p<0,05), ενώ αντίστοιχα περισσότερες φοιτήτριες του ΠΤΝ εξίσου λανθα-
σμένα πιστεύουν ότι θα υπάρξουν περισσότερες δηλητηριάσεις ψαριών (23,1% ΠΤΝ – 10% ΠΤΔΕ,
x2=4,913, p<0,05). 

Σχήμα 1: Δραστηριότητες και φαινόμενα που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
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Σχήμα 2: Ουσίες και συστατικά που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Σε σχέση με τις δραστηριότητες που θα βοηθούσαν στην αποκλιμάκωση του ΦΘ (Σχήμα 3), οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες των δύο Τμημάτων απαντούν με τον ίδιο τρόπο. Αποδέχονται λανθα-
σμένα ότι γενικά οι φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις (όπως η χρήση αμόλυβδης βενζίνης και η προ-
στασία σπάνιων φυτών και των ζώων) είναι αποτελεσματικές και στην περίπτωση του ΦΘ και
μάλιστα οι προερχόμενοι από το ΠΤΔΕ θεωρούν επίσης λανθασμένα (37,5%) και σε στατιστικά ση-
μαντικότερο μεγαλύτερο βαθμό (x2=5,522, p<0,05) από αυτούς του ΠΤΝ (20,5%) ότι οι καθαρές
παραλίες συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της ενίσχυσης του ΦΘ. Επίσης οι φοιτητές/ριες του
ΠΤΔΕ σε πολύ χαμηλό ποσοστό μεν (13,8%), όμως σημαντικά υψηλότερο (x2=4,797, p<0,03) αυ-
τών του ΠΤΝ (3,8%),  αποδέχονται  ότι  η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από πυρηνικά εργο-
στάσια  αποκλιμακώνει  την  ισχύ  του  ΦΘ.  Αντίστοιχα  είναι  σημαντικά  υψηλότερο  (x2=9,741,
π<0,01) το ποσοστό των φοιτητριών του ΠΤΝ (96,2%) σε σχέση με τις συναδέλφους τους του ΠΤΔΕ
(80%) που εκτιμά σωστά ότι η φειδώ στη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος συνεισφέρει θετικά
στην αντιμετώπιση του ΦΘ.
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Σχήμα 3: Χρήσεις & Δραστηριότητες που συντείνουν στην αποκλιμάκωση του φαινομένου του
Θερμοκηπίου

Σχήμα 4: Δραστηριότητες και χρήσεις για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής

Σε σχέση με απαιτούμενη δράση για την αποτροπή της ΚΑ (Σχήμα 4), οι στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των φοιτητών των δύο τμημάτων εμφανίζονται στις εναλλακτικές αντιλήψεις,
δηλαδή: την τοποθέτηση φίλτρων στα εργοστάσια (ΠΤΔΕ 97,5%, ΠΤΝ 82,5%, x2=10,357, p<0,01),
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την ανακάλυψη προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον (ΠΤΔΕ 78,8%, ΠΤΝ 59%, x2=7,219, p<0,01)
και στη μείωση της χρήσης συστατικών επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία σε διάφορα προϊ-
όντα (ΠΤΔΕ 37,5%, ΠΤΝ 20,5%, x2=5,502, p<0,05). Οι φοιτητές/τές του ΠΤΔΕ απαντούν σωστότερα
και σε τρεις από τις αποδεκτές επιλογές για την αποτροπή της ΚΑ συγκεκριμένα: με περισσότερες
γνώσεις, ενημέρωση και υπευθυνότητα (ΠΤΔΕ 97,5%, ΠΤΝ 89,7%, x2=4,008, p<0,05), με σχετική
νομοθεσία (ΠΤΔΕ 85%, ΠΤΝ 67,9%, x2=6,403, p<0,01) και με τη χρήση λιγότερων προϊόντων μιας
χρήσης (ΠΤΔΕ 62,5%, ΠΤΝ 42,3%, x2=6,458, p<0,01).

2. Αντιλήψεις για την ΑΟΣ

Οι φοιτήτριες/τές του ΠΤΝ εμφανίζονται καλύτερα ενημερωμένες από τις/τους συναδέλφους του
ΠΤΔΕ για την ύπαρξη όζοντος στα ανώτερα στρώματα  αλλά και στα κατώτερα στρώματα της
ατμόσφαιρας του πλανήτη (ΠΤΔΕ 31,3%, ΠΤΝ 51,9%, x2=6,928, p<0,01). Ενώ οι φοιτήτριες/τές του
ΠΤΔΕ έχουν ακριβέστερη γνώση για το ότι οι χλωροφθοράνθρακες ενοχοποιούνται κατά κύριο
λόγο για την ΑΟΣ (ΠΤΔΕ 93,9%, ΠΤΝ 81,8%, x2=5,252, p<0,05). 

Οι φοιτητές και των δύο Τμημάτων χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους αποδέχο-
νται σε υψηλά ποσοστά την ξεπερασμένη γνώση ότι η χρήση αεροζόλ και σπρέυ είναι η ανθρωπο-
γενής δραστηριότητα που κυρίως ευθύνεται για την ΑΟΣ (ΠΤΔΕ 86,3%, ΠΤΝ 77,6%), ενώ σε πολύ
χαμηλά ποσοστά αποδέχονται την σύγχρονη αιτίαση που είναι η παραγωγή αφρωδών προϊόντων
(ΠΤΔΕ 2,5%, ΠΤΝ 2,6%).

Ως προς τις συνέπειες της ΑΟΣ οι φοιτητές/τριες των δυο τμημάτων εμφανίζουν σε γενικές γραμ-
μές παρόμοια επίπεδα ενημέρωσης, με εξαίρεση την επίδραση στο DNA τον οργανισμών που οι
φοιτητές του ΠΤΔΕ φαίνεται να είναι πολύ καλύτερα ενημερωμένοι και η διαφορά είναι στατιστι -
κά σημαντική  (ΠΤΔΕ 83,3%, ΠΤΝ 57,5%, p<0,01).

3. Αντιλήψεις για το ΣΟΒ

Οι φοιτήτριες/τές και των δύο τμημάτων έχουν επαρκή και παρόμοιου επιπέδου ενημέρωση – κα-
θώς δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Σχήμα 5: Ποσοστά σωστών και λάθος απαντήσεων για τη σχέση μεταξύ των δυο φαινομένων

4. Σχέση ΦΘ και ΑΟΣ

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5, η πολύ γνωστή από την βιβλιογραφία παρανόηση η οποία αφορά τη
σύγχυση μεταξύ ΦΘ και ΑΟΣ είναι υπαρκτή καθώς όταν αθροιστούν οι σωστές και οι λάθος απα-
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ντήσεις φαίνεται ότι το ποσοστό των σωστών απαντήσεων και για τα δύο τμήματα είναι πολύ χα-
μηλό, όμως οι φοιτήτριες/τές του ΠΤΔΕ απαντούν σωστότερα (ΠΤΔΕ 18,8%, ΠΤΝ 7,8%) και η δια-
φορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (x2=4,066, p<0,05).

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματά μας διαπιστώνουμε ότι γενικά καταγράφονται παρόμοια επίπεδα
κατανόησης μεταξύ των δυο ομάδων συμμετεχόντων και στα τρία περιβαλλοντικά ζητήματα που
διερευνήθηκαν, ωστόσο παρατηρούνται και ορισμένες στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις
σε επιμέρους θέματα και οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν το ΦΘ και δευτερευόντως την ΑΟΣ.
Επιπλέον, διαδεδομένες εναλλακτικές αντιλήψεις, πολλαπλά καταγραμμένες στη βιβλιογραφία,
όπως είναι ότι η ΑΟΣ ενισχύει το ΦΘ καταγράφονται, σε υψηλά ποσοστά και στις δύο ομάδες,
όμως στις μελλοντικές νηπιαγωγούς τα ποσοστά αυτά είναι στατιστικώς σημαντικά υψηλότερα.
Θα μπορούσαμε λοιπόν να ισχυριστούμε βάσιμα ότι το ΦΘ δεν είναι επαρκώς κατανοητό από τις
φοιτήτριες/τές του ΠΤΝ. Η ελαφρά βελτιωμένη εικόνα των φοιτητριών/τών του ΠΤΔΕ, είναι δυνα-
τόν να αποδοθεί στην σύντομη διδακτική παρέμβαση, η οποία όμως δεν αποδεικνύεται επαρκής
να βελτιώσει αντιλήψεις όπως της λανθασμένης σύνδεσης της ΑΟΣ με την παγκόσμια υπερθέρ-
μανση.

Για τα ζητήματα που σχετίζονται με την ΑΟΣ και το ΣΟΒ, η ελαφρά βελτιωμένη εικόνα των φοιτη-
τών/τριών του ΠΤΔΕ δεν διατηρείται, καθώς προφανώς η διδακτική παρέμβαση στους φοιτητές
του ΠΤΔΕ δεν εστιάστηκε σε αυτά τα ζητήματα.

Τα τελευταία χρόνια η ΠΘ και η ΚΑ απετέλεσαν αντικείμενα διδασκαλίας υψηλής προτεραιότητας
για τα εκπαιδευτικά συστήματα όλου του κόσμου. Η έρευνά μας όμως καταδεικνύει ότι ο παρα-
μερισμός από τη διδασκαλία περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως η ΑΟΣ, καταλήγει στη διατή-
ρηση ξεπερασμένων γνώσεων και πολύ πιθανόν στην υιοθέτηση ακατάλληλων συμπεριφορών ως
ενδεικνυόμενων και φιλοπεριβαλλοντικών.

Φαίνεται ότι η ενίσχυση της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου των φοιτητριών/τών ως προς το
επιστημονικό περιεχόμενο που θα κληθούν να διδάξουν είναι απαραίτητη και μάλιστα η εκπαί-
δευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με την ΚΑ αποτελεί πρόκληση
τόσο για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, όσο και για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
(Papadimitriou 2004). Επίσης, αποτελεί πρόκληση και για τους εκπαιδευτές τους καθώς οι παρα-
δοσιακές διδακτικές στρατηγικές έχουν αποδειχθεί κατ’ επανάληψη ατελέσφορες. Κατά συνέπεια
νέες και καινοτόμες διδακτικές στρατηγικές και τεχνικές θα πρέπει να επινοηθούν και να σχεδια-
στούν, πράγμα που σημαίνει την ανάδυση ενός ευρύτατου πεδίου εκπαιδευτικής έρευνας. 
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Προώθηση της δημιουργικότητας μέσα από τη διδασκαλία των Φυσικών
Επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: Αποτελέσματα

ερωτηματολογίου σε νηπιαγωγούς και δασκάλους για τις απόψεις και τις
πρακτικές τους.

Ρώσσης Δημήτρης, Στυλιανίδου Φάνη
Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, Ελληνογερμανική Αγωγή, drossis[at]ea.gr

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, Ελληνογερμανική Αγωγή, fani[at]ea.gr

Η σημασία της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση τονίζεται έντονα κατά τα τελευταία χρόνια. Η διδακτική
των Φυσικών Επιστημών θεωρείται εξίσου σημαντική για μία πληθώρα λόγων. Μεταξύ των δύο φαίνεται
να υπάρχει ένας εγγενής σύνδεσμος. Το Ευρωπαϊκό έργο Creative Little Scientists στοχεύει να συμβάλλει
στην καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το κοινό έδαφος που μοιράζονται η διδασκα-
λία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών με τη δημιουργικότητα στην προσχολική και πρώτη
σχολική ηλικία (δηλαδή παιδιών 3-8 ετών). Στα πλαίσια του έργου, σε πρώτο στάδιο διεξήχθη ποσοτική
έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς της προσχολικής και πρώτης σχο-
λικής ηλικίας στις εννέα χώρες των εταίρων του έργου.Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα
της παραπάνω έρευνας στην Ελλάδα επικεντρώνοντας στις Φυσικές Επιστήμες: πώς αυτά αναδεικνύουν
τις συγκεκριμένες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπό εξέταση, πώς συνδέονται με τις υποδείξεις
της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και με ποιο τρόπο θα τροφοδοτήσουν τη συνέχεια του ερευνητικού έρ-
γου.

Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μίας ποσοτικής έρευνας με χρήση ερωτηματο-
λογίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου Creative Little Scientists (FP7-SIS-CP-2011-289081) το
οποίο απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (παιδιά 3-8
ετών) στην Ελλάδα με επίκεντρο τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών.

Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) θεωρείται σημαντική για την Ευρώπη. Καινοτόμα ανα-
λυτικά προγράμματα και εναλλακτικοί τρόποι οργάνωσης της διδασκαλίας, τα οποία στοχεύουν
στην αντιμετώπιση του μειωμένου ενδιαφέροντος και  στη διασφάλιση της δραστηριοποίησης
των παιδιών πριν την ηλικία των δεκατεσσάρων ετών στα γνωστικά πεδία των Φυσικών Επιστη-
μών, προτείνονται στα κράτη μέλη (Rocard et al., 2007; Osborne and Dillon, 2008). Αντίστοιχα, η
δημιουργικότητα και η καινοτομία θεωρούνται έννοιες εξίσου σημαντικές και η ενίσχυσή τους
μέσα από την εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα ζωτικής σημασίας, η οποία παρέχει τη δυνα-
τότητα στα παιδιά να εξελιχθούν στους δημιουργικούς πολίτες του μέλλοντος (EC 2002, 2008a,
2008b).

Μεταξύ της διδακτικής των ΦΕ και της δημιουργικότητας φαίνεται να υπάρχει ένας εγγενής σύν-
δεσμος. Η διερεύνηση και η καινοτομία αποτελούν άρρηκτο κομμάτι των ΦΕ και ενεργοποιούνται
από την περιέργεια, τη διαίσθηση, τη φαντασία, στοιχεία στενότατα συνδεδεμένα με τη δημιουρ-
γικότητα (Ginsburg and Golbeck, 2004; Barrow, 2010). Είναι ευρέως αποδεκτό πως η επιστήμη βα-
σίζεται στη διερεύνηση, η οποία οδηγεί στο θαυμασμό και τροφοδοτείται από την περιέργεια.
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Παρόλα αυτά, οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας των ΦΕ δεν συμπεριλαμβάνουν το στοιχείο
της δημιουργικότητας. Η διερευνητική μάθηση, παρά την καθολική αναγνώριση της στη διδακτική
των ΦΕ, δεν έχει εφαρμοστεί ευρέως στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Αξίζει να σημειωθεί
πως ακόμη και σε χώρες όπου η διερευνητική μάθηση εφαρμόζεται στα σχολεία, η σύνδεσή της
με τη δημιουργικότητα δεν αναγνωρίζεται ρητά.

Η αναγνώριση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο προσανατολισμός προς δημιουργικότερες προ-
σεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία των ΦΕ οι οποίες στηρίζονται στην περιέργεια και τη διε-
ρεύνηση, μπορεί να απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από την παιδαγωγική των σωστών απα-
ντήσεων η οποία αποθαρρύνει τα παιδιά από την έκφραση των ιδεών τους υπό το φόβο του
λάθους, περιορίζοντας προοδευτικά την προθυμία τους να ρισκάρουν και να είναι ανοικτά σε
εναλλακτικές ιδέες.

Η ισχυροποίηση της δημιουργικότητας στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία είναι εξαιρετι-
κά σημαντική, καθώς τα παιδιά αυτών των ηλικιών είναι περισσότερο δεκτικά απέναντι της. Η πίε-
ση για το αποτέλεσμα δεν είναι παρούσα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν εμποδίζει την
καινοτομία από την πλευρά των εκπαιδευτικών, όπως συμβαίνει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Τα σχεδιασμένα για αυτές τις ηλικίες Αναλυτικά Προγράμματα (Α.Π.) τείνουν να είναι λιγότερο δε-
σμευτικά, παρέχοντας σχετική ελευθερία κινήσεων στον εκπαιδευτικό, τονίζοντας παράλληλα τη
διαθεματικότητα των γνωστικών αντικειμένων με τα οποία ασχολούνται τα παιδιά. Οι παραδο-
σιακές τάσεις στη εκπαίδευση επικεντρώνονται στη μετάδοση γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιο-
τήτων καταλλήλων για το μοντέλο της βιομηχανικής κοινωνίας το οποίο έχει πλέον αποδυναμω-
θεί. Είναι συνεπώς αναγκαίο να υποστηριχθεί το δημιουργικό δυναμικό των παιδιών, ώστε να
προετοιμαστούν κατάλληλα για μία κοινωνία απαραίτητα χαρακτηριστικά της οποίας θα είναι η
εφευρετικότητα, η φαντασία, η διαίσθηση και η περιέργεια.

Το έργο στοχεύει να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το
κοινό έδαφος που μοιράζονται η διδασκαλία των ΦΕ και των Μαθηματικών με τη δημιουργικότη-
τα στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Οι δύο βασικοί σκοποί του έργου είναι:

Να προσφέρει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μία ξεκάθαρη εικόνα των υπαρχουσών και δυνατών πρα-
κτικών στην ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία δια-
μέσου της μάθησης των ΦΕ και των Μαθηματικών, καθώς και να αποτυπώσει τις συνέπειες, τις
σχετικές ευκαιρίες και προκλήσεις της εφαρμογής αυτών των πρακτικών στα σχολεία.

Να μεταμορφώσει τη νέα γνώση που θα παραχθεί μέσα από την έρευνα σε οδηγίες για την εκπαι-
δευτική πολιτική, καθώς και σε κατευθύνσεις, αναλυτικά προγράμματα και υποδειγματικό υλικό
για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Μεθοδολογία της έρευνας

Για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, οι εταίροι του έργου έχουν σχεδιάσει και διεξάγουν
έρευνα, η οποία ενσωματώνει στοιχεία συγκριτικής έρευνας, διεξοδικής έρευνας πεδίου και σχε-
διασμού εκπαιδευτικών αναλυτικών προγραμμάτων. Στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότη-
τας του έργου, διεξήχθη ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου απευθυνόμενου σε εκπαι-
δευτικούς προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στις εννέα χώρες των εταίρων (Βέλγιο, Γαλ-
λία,  Γερμανία,  Ελλάδα,  Ηνωμένο  Βασίλειο,  Μάλτα,  Πορτογαλία,  Ρουμανία  και  Φινλανδία)  με
στόχο να χαρτογραφήσει και να αξιολογήσει συγκριτικά τις υπάρχουσες προσεγγίσεις στη διδακτι-
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κή των ΦΕ και των Μαθηματικών, αναδεικνύοντας την παρουσία ή μη, πρακτικών οι οποίες «πα-
ντρεύουν» τη μάθηση, την αξιολόγηση και τη διδασκαλία των ΦΕ και των Μαθηματικών με τη δη-
μιουργικότητα.

Πιο συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα  τα οποία έθεσε η έρευνα είναι:

1. Με ποιό τρόπο αντιλαμβάνονται εννοιολογικά τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιο-
λόγηση των ΦΕ στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία οι εκπαιδευτικοί; Ποιό ρόλο
διαδραματίζει η δημιουργικότητα σε αυτές; 

2. Ποίες προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση στις
ΦΕ στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία οι εκπαιδευτικοί; Ποιό ρόλο διαδραματίζει
η δημιουργικότητα σε αυτές;

3. Με ποιούς τρόπους αυτές οι προσεγγίσεις επιδιώκουν να προωθήσουν τη μάθηση, το εν-
διαφέρον και το κίνητρο των παιδιών για τις ΦΕ; Πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο τους σε
αυτή τη διαδικασία οι εκπαιδευτικοί;

Τα συμπεράσματα της έρευνας θα αναδείξουν τις δυνατότητες για την προώθηση της δημιουργι-
κότητας και του ρόλου που διαδραματίζει η διερευνητική μάθηση στην ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στηριζόμενα σε έννοιες και συνέρ-
γιες τις οποίες έχει επισημάνει το έργο στο εννοιολογικό του πλαίσιο (CLS, 2012a).

Ο σχεδιασμός του ερευνητικού εργαλείου, καθώς και η παρουσίαση των ευρημάτων στην παρού-
σα εργασία βασίζεται στις 9 διαστάσεις του Α.Π. όπως αυτές έχουν θεμελιωθεί από τον Van der
Akker (2007): σκεπτικό, σκοποί και στόχοι, περιεχόμενο, τοποθεσία, μαθησιακές δραστηριότητες,
ρόλος εκπαιδευτικού, διδακτικά υλικά, ομαδοποίηση και χρόνος. Όλες οι ερωτήσεις οι οποίες συ-
μπεριελήφθησαν στο ερωτηματολόγιο στηρίζονται στη Λίστα Παραγόντων (CLS, 2012b) την οποία
έχει παράγει το έργο σε προηγούμενη φάση του και η οποία βασίζεται σε έννοιες που προσδιορί -
ζονται στο εννοιολογικό πλαίσιο (CLS, 2012a). Η Λίστα Παραγόντων παρέχει το πεδίο εφαρμογής
καθώς και συγκεκριμένες παραμέτρους για τη χαρτογράφηση των υπαρχουσών προσεγγίσεων
στη διδακτική των ΦΕ και των Μαθηματικών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, διευκο-
λύνοντας και θεμελιώνοντας την αξιολόγησή τους υπό το πρίσμα του τεθειμένου από το έργο
πλαισίου.

Το δείγμα για τη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε μέσω διαδικασίας συμπτωματικής δειγματολη-
ψίας (εκπαιδευτικοί προσφερόμενοι να συμμετάσχουν εθελοντικά) και είχε ως αποτέλεσμα τη συ-
γκέντρωση 154 συμμετεχόντων. Για να εξασφαλισθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των αποτελε-
σμάτων διεξήχθη, πριν αποσταλεί το τελικό ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευτικούς, μία έρευνα
πιλότος (pilot study) τα αποτελέσματα της οποίας διαμόρφωσαν την τελική μορφή του ερευνητι-
κού εργαλείου.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 44 ερωτήσεις, 39 από τις οποίες ήταν ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής, ζητώντας από τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν μία ή και περισσότερες απαντήσεις. 3
από τις ερωτήσεις τους ζητούσαν να παραθέσουν τις απόψεις τους για τους τρόπους προώθησης
της δημιουργικότητας διαμέσου της διδασκαλίας των ΦΕ και τέλος, 2 ζητούσαν την έκθεση των
διαφορών μεταξύ της διδασκαλίας των ΦΕ και των Μαθηματικών.
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Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 110 εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν σε 70 Νηπιαγω-
γεία και Δημοτικά της Επικράτειας, σχεδόν ισομερώς καταμερισμένους στις δύο βαθμίδες (56 νη-
πιαγωγοί/ 54 δάσκαλοι). Τα δεδομένα τα οποία παρουσιάζονται συλλέχθηκαν μέσω της διαδι-
κτυακής υπηρεσίας SurveyMonkey, ενώ για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν δύο λογι-
σμικά, Microsoft Excel και SPSS.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως οι παράγοντες οι οποίοι έχουν αποτυπωθεί στα προηγούμενα
στάδια του έργου δεν καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των πιθανών διδακτικών προσεγγίσεων
στις  ΦΕ,  αλλά χρησιμοποιούνται  ως «επιτρέποντες την ανάπτυξη της δημιουργικότητας».  Λει-
τουργούν συνεπώς, βοηθητικά στην αναγνώριση των προσεγγίσεων στην διδακτική πρακτική οι
οποίες έχουν ισχυρή πιθανότητα να προωθήσουν τη δημιουργικότητα στα παιδιά σε σχέση με τη
διερευνητική μάθηση.

Αποτελέσματα και συζήτηση

Τα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία περιορίζονται σε
5 από τις 9 διαστάσεις του «Ιστού της αράχνης» του van der Akker (2007)  και χωρίζονται σε δύο
βασικές κατηγορίες, την εννοιολογική κατανόηση και τις προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της
μάθησης.

Το σκεπτικό του Α.Π. αποτελεί το κέντρο του ιστού, παρέχει τις γενικές αρχές και την κεντρική
αποστολή της διδακτικής των ΦΕ με τις υπόλοιπες διαστάσεις να τοποθετούνται γύρω του.  Οι εκ-
παιδευτικοί που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο θεωρούν πως όλοι οι σκοποί που αναφέρο-
νται στο ερωτηματολόγιο είναι σημαντικοί για τη διδακτική των ΦΕ. Η ανάπτυξη επιστημονικού
γραμματισμού, η προώθηση γενικών δεξιοτήτων και προδιαθέσεων των παιδιών και η προώθηση
της καινοτομικής σκέψης θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές συγκεντρώνοντας πάνω από 90%
στις απαντήσεις 3 και 4 (Πολύ Σημαντικό), ενώ η παραγωγή μελλοντικών επιστημόνων και μηχανι-
κών συγκεντρώνει σημαντικά λιγότερες απαντήσεις (37,7%).

Παρατηρώντας τις  απαντήσεις  των εκπαιδευτικών (Εικόνα 1)  φαίνεται  καθαρά η ταύτιση των
απόψεων τους με το σκεπτικό το οποίο προωθεί το ισχύον Α.Π., όπου δίνεται βάση στην κοινωνι-
κή και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών ενώ η σημασία της παροχής εφοδίων για
τους μελλοντικούς επιστήμονες έρχεται σε δεύτερη μοίρα (Π.Ι., 2003).
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Εικόνα 1:  Σκεπτικό της διδακτικής των ΦΕ

Όσον  αφορά  στους  διδακτικούς  στόχους  που  θέτουν  οι  εκπαιδευτικοί,  η  προώθηση  θετικών
στάσεων απέναντι στη μάθηση (τόσο γενικά (97,3%) όσο και συγκεκριμένα στις ΦΕ (90,3%), η συ-
νεργασία (97,3%), η διατύπωση ερωτήσεων (96,4%) και το ενδιαφέρον για τις ΦΕ (90,4%) αποτε-
λούν τους στόχους οι οποίοι τίθενται περισσότερο στην τάξη. Αντίθετα, η κατανόηση εκ μέρους
των παιδιών θεμάτων τα οποία σχετίζονται με την επιστημονική διερεύνηση (41%), οι σημαντικές
επιστημονικές ιδέες και διεργασίες (55,1%), αλλά και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων (54,4%)
είναι διδακτικοί στόχοι οι οποίοι δεν τίθενται συχνά από τους εκπαιδευτικούς.

Παρατηρώντας τη συνολική εικόνα των απαντήσεων (Εικόνα 2), φαίνεται ξεκάθαρα πως οι εκπαι-
δευτικοί και των δύο βαθμίδων θέτουν διδακτικούς στόχους οι οποίοι προωθούν τη συναισθημα-
τική διάσταση της μάθησης αντί της γνωστικής της διάστασης. Η βαρύτητα η οποία δίνεται στη
συναισθηματική διάσταση είναι μεν δικαιολογημένη για τις νηπιαγωγούς όπου το Α.Π. κινείται
προς αυτή την κατεύθυνση (Π.Ι., 2003) αλλά όχι για τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού, το Α.Π.
του οποίου προσανατολίζεται περισσότερο προς τη γνωστική διάσταση (Π.Ι., 2003). 
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Εικόνα 2:  Διδακτικοί στόχοι της διδακτικής των ΦΕ

Οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο απάντησαν πως
προτιμούν να χρησιμοποιούν δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την παρατήρηση (94,3%),
τις ερωτήσεις (91,9%) και την εξοικείωση των παιδιών με απλά εργαλεία (83,7%). Αντίθετα, δρα-
στηριότητες οι οποίες παρέχουν ελευθερία στα παιδιά είτε να σχεδιάζουν έρευνες (55,2%), είτε
να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα ερευνών που εκτελούν (58,6%) τείνουν να χρησιμοποιούνται
σημαντικά λιγότερο στη τάξη (Εικόνα 3).

Αξίζει να σημειωθεί πως σε ξεχωριστή ερώτηση του ερωτηματολογίου η οποία ζητούσε από τους
εκπαιδευτικούς να επιλέξουν τις δραστηριότητες που θεωρούν πως προωθούν τη δημιουργικότη-
τα, οι απαντήσεις που έδωσαν είναι σύμφωνες με τις δραστηριότητες τις οποίες χρησιμοποιούν
συχνότερα στην τάξη.
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Εικόνα 3:  Μαθησιακές δραστηριότητες

Η διάσταση της παιδαγωγικής εξετάζεται  μέσα από μία σειρά πλαισίων και  προσεγγίσεων οι
οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα «δημιουργικών προσεγγίσεων» που έχουν ήδη επισημανθεί
από το εννοιολογικό πλαίσιο του έργου. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερώτησης είναι εν-
θαρρυντικά για τους εκπαιδευτικούς μιάς και μόνο 4 από το σύνολο των 22 συγκέντρωσαν ποσο-
στό μικρότερο του 70% για τις στήλες 3 (Αρκετά συχνά) και 4 (Πολύ συχνά) (Εικόνα 4). Ενδια-
φέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο κατά πόσο ενσωματώνουν τις ΦΕ σε
άλλες μαθησιακές περιοχές. 24% απάντησε πως χρησιμοποιεί διαθεματικές δραστηριότητες στις
ΦΕ ποτέ ή σπάνια, ποσοστό το οποίο προκαλεί εντύπωση καθώς η διαθεματικότητα αποτελεί τον
κεντρικότερο άξονα ολόκληρου του Α.Π.

Όπως και στην προηγούμενη διάσταση του Α.Π. έτσι και εδώ, οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν τις προ-
σεγγίσεις και τα διδακτικά πλαίσια τα οποία πιστεύουν πως προωθούν τη δημιουργικότητα. Η ερ-
γασία σε μικρές ομάδες, η φυσική εξερεύνηση υλικών, το ανοικτό παιχνίδι και η ενθάρρυνση της
αυτενέργειας των παιδιών θεωρούνται πως είναι τα διδακτικά πλαίσια με τις περισσότερες δυνα-
τότητες για την προώθηση της δημιουργικότητας στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.
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Εικόνα 4:  Παιδαγωγική

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να υποδείξουν τη σημασία που προσδίδουν σε μια σειρά από προτε-
ραιότητες για την αξιολόγηση. Οι προτεραιότητες αυτές παρόμοια με το σκεπτικό αλλά και με
τους διδακτικούς στόχους πιο πάνω, χωρίζονται σε αυτές που συνδέονται με συναισθηματικές και
σε αυτές που συνδέονται με γνωστικές διαστάσεις της μάθησης. Τόσο οι νηπιαγωγοί όσο και οι
δάσκαλοι που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, θεωρούν πως οι προτεραιότητες της αξιολόγη-
σης πρέπει να επικεντρώνονται σε συναισθηματικές διαστάσεις της μάθησης όπως η ανάπτυξη
θετικών στάσεων για τη μάθηση στις ΦΕ (88,1%) αλλά και γενικότερα του ενδιαφέροντος για τις
ΦΕ (88,1%). Η αξιολόγηση ως διαδικασία ελέγχου του βαθμού κατάκτησης γνώσης (48,8%) ή δε-
ξιοτήτων απαραίτητων για τη διεξαγωγή επιστημονικής διερεύνησης (53,3%) δε φαίνεται να έχει
εξίσου σημαντικό ρόλο στο μυαλό των εκπαιδευτικών.
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Εικόνα 5:  Προτεραιότητες για την αξιολόγηση

Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από την ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτι-
κών στο ερωτηματολόγιο είναι συνδυασμός των εννοιολογικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών
και των διδακτικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν στην τάξη.

Οι συναισθηματικοί παράγοντες της μάθησης στις ΦΕ φαίνεται να έχουν σημαντική θέση τόσο
στις αντιλήψεις, όσο και στη διδακτική πρακτική. Η έμφαση που προσδίδουν οι εκπαιδευτικοί στη
σημασία αλλά και στη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούνται στη τάξη οι συναισθηματικοί
παράγοντες της μάθησης έναντι των γνωστικών, είναι σύμφωνη με τις αναφορές του εννοιολογι-
κού πλαισίου του έργου στις καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές πιθανότητες να
προωθήσουν τη δημιουργικότητα των παιδιών. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη μάθηση
σε αυτή την ηλικία φαίνεται να τους οδηγεί σε μία διδακτική πρακτική η οποία επικεντρώνεται
στην υποστήριξη του κινήτρου και της ευχαρίστησης των παιδιών για την ενασχόληση με τις ΦΕ
και μακριά από τη λογική της εκπαίδευσης για την απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων.

Μολονότι οι εκπαιδευτικοί απορρίπτουν την παραδοσιακή άποψη της διδακτικής των ΦΕ ως με-
τάδοση γνώσης για την προετοιμασία των μελλοντικών επιστημόνων, δείχνουν διστακτικοί να συ-
μπεριλάβουν διδακτικούς στόχους και δραστηριότητες που έχουν στόχο την κατανόηση της φύ-
σης της επιστήμης και της ανάπτυξης της επιστημονικής μεθόδου και γνώσης. Η κατανόηση της
φύσης της επιστήμης αλλά και  των διαδικασιών της επιστημονικής διερεύνησης,  στηριζόμενη
στην περιέργεια και τη διάθεση για εξερεύνηση ώστε να ερμηνευθεί το φυσικό περιβάλλον, προ-
σφέρει εμπειρίες οι οποίες οδηγούν τα παιδιά να παράγουν αλλά και να αξιολογούν εναλλακτικές
ιδέες σε συνεργασία με ενήλικες αλλά και άλλα παιδιά. Τέτοιου είδους εμπειρίες μπορούν να
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προσφέρουν, κατά το εννοιολογικό πλαίσιο του έργου, τόσο η διερευνητική μάθηση όσο και άλ-
λες διδακτικές προσεγγίσεις, όπως το ανοικτό παιχνίδι.

Από την άλλη, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις διδακτικές προσεγγίσεις που
χρησιμοποιούν, δίνουν σαφή έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την παρατή-
ρηση και την θέση ερωτήσεων από τα παιδιά. Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται συχνότε-
ρα τείνουν να επικεντρώνονται στο να κρατούν τα παιδιά δραστήρια,  να τους επιτρέπουν να
θέτουν ερωτήματα και να διατυπώνουν εξηγήσεις βασιζόμενα σε αποδείξεις. Αντίθετα, διδακτι-
κές προσεγγίσεις οι οποίες προωθούν την επικοινωνία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων,
σημαντικά  χαρακτηριστικά  της  διερευνητικής  μάθησης,  χρησιμοποιούνται  σαφώς  σπανιότερα
από τους εκπαιδευτικούς. Η ίδια εικόνα ισχύει για τις διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες προω -
θούν τη δημιουργικότητα. Η κοινωνική πλευρά της μάθησης, η οποία συνδέεται με την παρουσία-
ση αποτελεσμάτων και εξηγήσεων, δε θεωρείται πως μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά στη δη-
μιουργικότητα. Από την άλλη μεριά, η γνωστική πλευρά της μάθησης μέσω της παρατήρησης και
των ερωτήσεων θεωρείται από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών πως συμβάλλει στην προώθη-
ση της δημιουργικότητας των παιδιών.

Η ποσοτική έρευνα που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως
στατιστικά σημαντική και γενικεύσιμη, αποτελεί όμως μια πρώτη προσπάθεια μελέτης της πραγ-
ματικότητας της ελληνικής τάξης χρησιμοποιώντας ένα εννοιολογικά θεμελιωμένο πλαίσιο για τη
δημιουργικότητα και τη διδακτική των ΦΕ στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Παράλλη-
λα, εξυπηρετεί τους σκοπούς του έργου και συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς το τελικό προϊόν
της έρευνας το οποίο θα αποτελείται από κατευθύνσεις για την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και
για αναλυτικά προγράμματα και υποδειγματικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σε
μία περιοχή ενδιαφέροντος η οποία δεν έχει μελετηθεί συστηματικά μέχρι τώρα.

Βιβλιογραφία

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003), Διαθεματικό Ενιαίο Πλάισιο Προγραμμάτων Σπουδών για την υποχρεωτική
εκπαίδευση.

Barrow, L. H. (2010), Encouraging creativity with scientific inquiry. Creative Education, 1 1-6.

EC (2002). COUNCIL RESOLUTION of 27 June 2002 on lifelong learning. Ανασύρθηκε από 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:163:0001:0003:EN:PDF

EC (2008a). Lifelong Learning for Creativity and Innovation. A Background Paper. Slovenian EU Council 
Presidency. Ανασύρθηκε από http://www.sac.smm.lt/images/12%20Vertimas%20SAC%20Creativity%20and
%20innovation%20%20SI%20Presidency%20paper%20anglu%20k.pdf

EC (2008b). DECISION No 1350/2008/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 
December 2008 concerning the European Year of Creativity and Innovation (2009).

Osborne, J. & Dillon, J. (2008). Science Education in Europe: Critical Reflections. London: The Nuffield 
Foundation. 

Ginsburg, H.P. & Golbeck, S. L. (2004), Thoughts on the future of research on mathematics and science 
learning and education.  Early Childhood Research Quarterly, 19(1).

Σελίδα 251 από 392

http://www.sac.smm.lt/images/12%20Vertimas%20SAC%20Creativity%20and%20innovation%20%20SI%20Presidency%20paper%20anglu%20k.pdf
http://www.sac.smm.lt/images/12%20Vertimas%20SAC%20Creativity%20and%20innovation%20%20SI%20Presidency%20paper%20anglu%20k.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:163:0001:0003:EN:PDF


Κεφάλαιο 6ο Αντιλήψεις επιλογές και πρακτικές εκπαιδευτικών - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές 
Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., Walberg-‐Henriksson, H. and Hemm, V. (2007). Science 
Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe. Brussels: Directorate General for Research, 
Science, Economy and Society. 

Van den Akker, J. (2007) Curriculum design research. In T.Plomp & N. Nieveen (Eds), An introduction to 
Educational Design Research (pp 37-‐52) Enschede: Netherlands Institute for Curriculum Development.

Σελίδα 252 από 392



Κεφάλαιο 6ο Αντιλήψεις επιλογές και πρακτικές εκπαιδευτικών - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές 
Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”
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Στο νηπιαγωγείο σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ 2003) οι
αυθόρμητες διερευνήσεις των παιδιών οργανώνονται και ενθαρρύνονται μέσα από αναπτυξιακά κατάλλη-
λες  ατομικές  και  ομαδικές  δραστηριότητες.  Οι  δραστηριότητες  αυτές,  οι  οποίες  έχουν  αφετηρία  τις
ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις των παιδιών εισάγουν τα νήπια στον επιστημονικό γραμματισμό
και εντάσσονται στο γνωστικό πεδίο της Μελέτης του Περιβάλλοντος. Για να έχει αποτέλεσμα και επιστη-
μονική οντότητα η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να αξιολογείται αφού η αξιολόγηση είναι συστατικό
και οργανικό στοιχείο όχι μόνο της επιστημονικής έρευνας αλλά και της ανάπτυξης της κριτικής και μετα-
γνωστικής σκέψης. Στο νηπιαγωγείο η αξιολόγηση προσδιορίζεται από εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης.
Μια μορφή εναλλακτικής αξιολόγησης ο ατομικός φάκελος του νηπίου (Portfolio), αντλεί τις αρχές του από
την «αυθεντική αξιολόγηση», βασίζεται στην παρατήρηση, στην ποιοτική αξιολόγηση, και στην αυτοαξιο-
λόγηση και αποτυπώνει την πορεία της προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης των νηπίων. Σκοπός της πα-
ρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της συγκρότησης του Portfolio στο γνωστικό αντικείμενο των Φυσι-
κών Επιστημών (Φ.Ε.). 

Εισαγωγή

Ο όρος «εκπαιδευτική αξιολόγηση» αφορά στη συστηματική και οργανωμένη διαδικασία συλλο-
γής πληροφοριών και αποβλέπει στο να προσδιορίσει, έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά, την
καταλληλότητα, τη λειτουργικότητα και το αποτέλεσμα μιας διδακτικής και παιδαγωγικής δραστη-
ριότητας σε σχέση με συγκεκριμένους στόχους, κριτήρια και μεθοδολογία (Κωνσταντίνου 2002,
Παναγάκος 2006).

Η αξιολόγηση του μαθητή – επιμέρους τομέας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης – είναι σφαιρική,
αναφέρεται στην επίδοσή του αλλά και σε άλλα στοιχεία της διδακτικής διαδικασίας, όπως στη
συνεργασία, στην τήρηση των κανόνων, στις προσπάθειες που καταβάλλει κ.λπ. (Ζμπάινος 2007).
Στη χώρα μας, στον χώρο της  Προσχολικής Εκπαίδευσης η πρώτη αναφορά στην αξιολόγηση γίνε-
ται στο Διαθεματικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του Νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ 2003). Στο ΔΕΠ-
ΠΣ η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας και
χαρακτηρίζεται από το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή στην πράξη. Βασικός
σκοπός της αξιολόγησης  είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο τη
βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ο εκπαιδευτικός της Προσχολικής Εκπαίδευσης για να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για
κάθε παιδί, ακολουθεί την παρακάτω πορεία:

• Αρχικά διαπιστώνει τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες, τα βιώματα, τις γνώσεις των παιδιών
(αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση) με σκοπό να προσαρμόσει τις μαθησιακές διαδικασίες
στις δυνατότητες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. 
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• Στη συνέχεια θέτει τους στόχους του προγράμματος, εφαρμόζει το πρόγραμμα, ελέγχει
την πορεία κάθε παιδιού και ανασχεδιάζει διδακτικές παρεμβάσεις  (σταδιακή ή διαμορ-
φωτική αξιολόγηση).

• Τέλος  αξιολογείται  η  ατομική πορεία  κάθε παιδιού  σε  σχέση με τους  επιδιωκόμενους
στόχους (τελική ή συνολική αξιολόγηση). 

Ο/Η νηπιαγωγός αξιολογεί το νήπιο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου σε όλα τα γνωστικά αντικεί-
μενα. Στη διαδικασία αξιολόγησης χρησιμοποιεί εναλλακτικές τεχνικές όπως τη συστηματική πα-
ρατήρηση και την καταγραφή, την τήρηση ημερολογίου, τον διάλογο, τη συνέντευξη, τις φωτο-
γραφήσεις,  τις μαγνητοφωνήσεις, τις βιντεοσκοπήσεις, τον ατομικό φάκελο εργασιών του παι-
διού, την αυτοαξιολόγηση  και την ετεροαξιολόγηση. Οι  εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης  πα-
ρέχουν πληροφορίες και στοιχεία για τον τρόπο που το παιδί σκέφτεται και προσεγγίζει τη μάθη-
ση καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει (Δαφέρμου, Κουλούρη &  Μπασαγιάννη 2006).
Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στον Ατομικό Φάκελο Αξιολόγησης  του νηπίου (Portfolio).

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ 2003) ο Φάκελος Αξιολόγησης (Portfolio),
του νηπίου ως εναλλακτική μορφή αξιολόγησης κινείται σε θεωρητικό επίπεδο, υπολείπεται σε
πρακτικές οδηγίες με αποτέλεσμα οι νηπιαγωγοί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή
του (Κακανά, 2006).

Σκοπός της  παρούσας εργασίας είναι η ενδεικτική παρουσίαση του Portfolio στο γνωστικό αντι -
κείμενο των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) για το νηπιαγωγείο. 

Ατομικός Φάκελος Αξιολόγησης (Portfolio)

Ο ατομικός φάκελος αξιολόγησης (portfolio) - μια σκόπιμη, συστηματική και πολυδιάστατη συλ-
λογή πειστηρίων μάθησης - δείχνει τις προσπάθειες, τα επιτεύγματα και την πρόοδο των παιδιών
(Ντολιοπούλου & Γουργιώτου 2008). Ο Φάκελος Εργασιών (Φ.Ε.Μ) του Μαθητή  (portfolio) απο-
τελεί συλλογή των έργων ενός μαθητή, τα οποία έχουν επιλεγεί με τη συναίνεσή του και με βάση
συγκεκριμένο στόχο. Τα έργα αυτά είναι τεκμήρια της προσπάθειας, της προόδου και της επίδο-
σής του σε δεδομένο ή δεδομένα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος (μεμονω-
μένα ή συσχετιζόμενα). Η συλλογή περιλαμβάνει το σκεπτικό που αναπτύσσει ο μαθητής καθώς
καταβάλει προσπάθεια για να εκπονήσει τις εργασίες, που θα περιληφθούν στον Φ.Ε.Μ., τις οδη-
γίες του εκπαιδευτικού, τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των έργων και την κριτική του κοι-
νού που έχει κληθεί να μελετήσει και να αξιολογήσει το φάκελο εργασιών  (Κουλουμπαρίτση &
Ματσαγγούρας 2004: 6).

Στο portfolio συλλέγονται στοιχεία από τον εκπαιδευτικό, με την  ενεργό συμμετοχή  τόσο του
παιδιού όσο και  της οικογένειας.  Είναι  αντιπροσωπευτικό δείγμα της ανάπτυξης του παιδιού,
αφορά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος και. το περιεχόμενό του
ποικίλει από παιδί σε παιδί αφού το επίπεδο ανάπτυξης και οι μαθησιακές εμπειρίες των παιδιών
δεν είναι ίδιες. Επίσης περιέχει αυθεντικές εργασίες των παιδιών (δείγματα γραφής, σχέδια, ζω-
γραφιές, κατασκευές κ.α.), φωτογραφίες από τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες, μαγνητοφω-
νήσεις αφηγήσεων, σχόλια – αυτοαξιολογήσεις των νηπίων, λίστες ελέγχου σημειώσεις και κατα-
γραφές του εκπαιδευτικού κ.α. Το υλικό τοποθετείται στο φάκελο κατά χρονολογική σειρά και κα-
τηγορία ώστε να είναι εύκολη η σύγκριση των πρόσφατων εργασιών με τις προηγούμενες.
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Ο/Η νηπιαγωγός αναλύει όλες τις πληροφορίες  και εξάγει συμπεράσματα για την μαθησιακή
ετοιμότητα  του  νηπίου.  Προσαρμόζει  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  στις  ανάγκες  του  παιδιού
θέτοντας στόχους, επιλέγοντας τις κατάλληλες διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές και διερευ-
νώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να υποστηρίξει τα παι-
διά και να παράσχει πληροφορίες στην οικογένεια, σε συναδέλφους άλλων βαθμίδων κ.α.

Το νήπιο, με την εμπλοκή του στη δημιουργία του ατομικού  φακέλου (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
του Νηπιαγωγείου 2011):

• αναπτύσσει τη κριτική σκέψη καθώς μπαίνει στη διαδικασία του αναστοχασμού και της
αυτοαξιολόγησης, 

• ενισχύει την αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμησή του, 

• γνωρίζει τις αδυναμίες του, 

• διαπιστώνει όσα μπορεί και κατάφερε να κάνει,

• θέτει σε συνεργασία με τον/την νηπιαγωγό του στόχους που προσπαθεί να τους εκπλη-
ρώσει,

• έχει επίγνωση της μαθησιακής του πορείας και αποκτά εσωτερικά κίνητρα μάθησης (Τσί-
νας 2006).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η οικογένεια συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία συλλογής υλικού
του φακέλου αξιολόγησης καθώς παρέχει χρήσιμες πληροφορίες (συνήθως μέσω ερωτηματολογί-
ων) στο/στη νηπιαγωγό για τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του παιδιού. Επίσης παρακολουθεί
την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού, ενημερώνει την νηπιαγωγό για την εξέλιξή του, κατανοεί
ενδεχόμενες δυσκολίες του και συνεργάζεται μαζί της.

Ατομικός Φάκελος Αξιολόγησης (Portfolio) και Φυσικές Επιστήμες

Τα μικρά παιδιά από τη φύση τους περιεργάζονται, παρατηρούν, κάνουν ερωτήσεις και εμπλέκο-
νται σε εξερευνήσεις των στοιχείων του περιβάλλοντός τους. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (2003) το νη-
πιαγωγείο πρέπει να ενθαρρύνει και να οργανώνει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες,  με
βάση τις αυθόρμητες διερευνήσεις των παιδιών. Ο/Η νηπιαγωγός, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδια-
φέροντα και τα βιώματα των παιδιών της τάξης, τις ικανότητές τους και  τα πλαίσια που ορίζει η
επιστήμη και ο ορθός λόγος, επιλέγει τα διδακτικά περιεχόμενα και διαμορφώνει τις κατάλληλες
μαθησιακές εμπειρίες. 

Στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου (2003) οι δραστηριότητες που εισάγουν τα παιδιά
στον επιστημονικό εγγραμματισμό, εντάσσονται στο πλαίσιο της Μελέτης του Περιβάλλοντος και
κινούνται σε δύο άξονες: α. Στο Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση β. Στο Φυσικό Πε-
ριβάλλον και Αλληλεπίδραση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο Νέο (Πιλοτικό) Πρόγραμμα
Σπουδών του Νηπιαγωγείου (2011) το γνωστικό αντικείμενο «Φυσικές Επιστήμες» είναι αυτόνο-
μο και δομείται στις ακόλουθες ενότητες : 

• ζωντανοί οργανισμοί

• αντικείμενα και υλικά
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• έννοιες και φαινόμενα από το φυσικό κόσμο

• πλανήτης γη και διάστημα.

Και στα δύο προγράμματα αναφέρεται  με έμφαση ότι  το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο
συνδέεται άρρηκτα με τα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας, της Τεχνολογίας, των Μαθηματι-
κών, της Υγειάς και Φυσικής Ανάπτυξης, των Τεχνών, της Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης.

Η αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας στις  Φ. Ε. πραγματοποιείται με δεδομένα που συλ-
λέγει ο/η νηπιαγωγός και  τα οποία αποκαλύπτουν τι ακριβώς ενδιαφέρει το παιδί, τι έχει μάθει,
πως σκέφτεται, πως δημιουργεί, πως αναλύει και πως συνθέτει. Όλα τα παραπάνω συγκροτούν
τον Ατομικό Φάκελο Αξιολόγησης (Portfolio)  του νηπίου στις Φ. Ε..

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά περιεχόμενα του ατομικού φακέλου του μαθητή στο γνω-
στικό αντικείμενο  των Φ.Ε. όπως:

• Συνεντεύξεις με τα νήπια (ομαδικά ή ατομικά) με σκοπό την ανίχνευση των γνώσεών τους
για το θέμα που πραγματεύονται, στην αρχή, στο τέλος αλλά και σε διάφορες φάσεις της
μαθησιακής διαδικασίας (Εικ. 1, 2) Παραδείγματα :

◦ Θέμα «Εναλλαγή Μέρας – Νύχτας» (Ατομική Συνέντευξη). Στόχος : Ανίχνευση των πρω-
ταρχικών ιδεών του νηπίου στο συγκεκριμένο θέμα και των ιδεών του μετά τη διδακτι-
κή παρέμβαση (Εικόνα 1).

Εικόνα 1 : Ατομική Συνέντευξη Νηπίου

◦ Θέμα «Πλανήτες – Διάστημα» (ομαδική συνέντευξη). Στόχος : Ανίχνευση των πρωταρ-
χικών ιδεών των νηπίων στο συγκεκριμένο θέμα και των ιδεών τους μετά τη διδακτική
παρέμβαση (Εικόνα 2).
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Εικόνα 2 : Ομαδική Συνέντευξη Νηπίων

• Έργα των παιδιών (αυθεντικές παραγωγές) (Εικ. 3, 4, 5, 6, 7). Παραδείγματα :

◦ Θέμα «Κατηγορίες ζώων ανάλογα με την τροφή τους». Ομαδική εργασία. Στόχος : Να
εφαρμόσουν γνώσεις που απέκτησαν ώστε να ταξινομήσουν σε κατηγορίες τα ζώα
σύμφωνα με τροφή τους. Εικονίζονται οι εργασίες των νηπίων, περιγράφεται η δρα-
στηριότητα και σχολιάζεται από τη νηπιαγωγό και το νήπιο. (Φ.Ε. – Γλώσσα) (Εικόνα 3).
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Εικόνα 3 : Εργασία σε ομάδες

◦ Θέμα «Ποια ζώα γεννούν αυγά και ποια μικρά ζωάκια». Ατομική εργασία με τη χρήση
Η/Υ. Στόχος : Να εφαρμόσουν γνώσεις που απέκτησαν ώστε να ταξινομήσουν σε κατη-
γορίες τα ζώα ανάλογα με τον τρόπο αναπαραγωγής τους. Στο φύλλο αναφέρονται η
περιγραφή της δραστηριότητας από τη νηπιαγωγό, το αποτέλεσμα της εργασίας του
νηπίου,  σχόλια της νηπιαγωγού και  σχολιασμός της εργασίας από το ίδιο το νήπιο
(αναστοχασμός – αυτοαξιολόγηση) (Φ.Ε. – Η/Υ) (Εικόνα 4).
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Εικόνα 4 : Ατομική Εργασία

◦ Θέμα «Φυτολόγιο». Ομαδική εργασία. Στόχος : Να δημιουργήσουν φυτολόγιο λουλου-
διών κατανοώντας ομοιότητες και διαφορές τους (φύλλα, χρώμα και σχήμα άνθους
κ.α.) . Το αυθεντικό φυτολόγιο μένει στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Στο φάκελο του νη-
πίου σκανάρονται οι σελίδες του και η νηπιαγωγός σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο
εργάστηκε το συγκεκριμένο νήπιο. (Φ.Ε. – Γλώσσα – Προσωπική Ανάπτυξη) (Εικόνα 5).

Σελίδα 259 από 392



Κεφάλαιο 6ο Αντιλήψεις επιλογές και πρακτικές εκπαιδευτικών - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές 
Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

Εικόνα 5 : Εργασία σε ομάδες

◦ Θέμα  «Στάδια  ανάπτυξης  του  φυτού».  Ατομική  εργασία.  Στόχος  :  Να  εφαρμόσουν
γνώσεις  που  απέκτησαν  ώστε  να  περιγράψουν  τα  στάδια  ανάπτυξης  ενός  φυτού.
Μετά από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο συγκεκριμένο θέμα δόθηκε ως εμπέδω-
ση στα νήπια το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας όπου το νήπιο κόβει και κολλάει σε
χρονική ακολουθία τις εικόνες ανάπτυξης του φυτού, περιγράφει το τι έχει κάνει και τι
γνωρίζει για την ανάπτυξη των φυτών (Φ.Ε. – Μαθηματικά – Γλώσσα) (Εικόνα 6).

Εικόνα 6 : Ατομική Εργασία

◦ Θέμα «Ποια υλικά επιπλέουν και ποια βυθίζονται στο νερό». Ατομική εργασία. Στόχος:
Να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σχετικά με τις ιδιότητες των υλικών. Στο
φύλλο αναφέρονται οι στόχοι και η περιγραφή της δραστηριότητας από τη νηπιαγωγό,
το αποτέλεσμα της εργασίας του νηπίου και σχολιασμός της εργασίας από το ίδιο το
νήπιο (αναστοχασμός – αυτοαξιολόγηση) (Φ.Ε. – Γλώσσα) (Εικόνα 7).
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Εικόνα 7 : Ατομική Εργασία

• Φωτογραφικό υλικό από την συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες (Εικ. 8, 9). Παρα-
δείγματα : 

◦ Θέμα «Μετρήσεις ύψους». Φωτογραφίες από τη δράση που πραγματοποιεί ένα νήπιο
προκειμένου να δώσει λύση σε μία υπόθεση που κάνει. Η νηπιαγωγός σημειώνει την
υπόθεσή του, περιγράφει τη δράση του και αναφέρει το συμπέρασμα στο οποίο το
ίδιο καταλήγει (Εικόνα 8).

◦ Θέμα «Σχεδιάζουμε το σώμα μας». Στόχος : Διερεύνηση των γνώσεων των νηπίων σχε-
τικά με το πώς είναι το ανθρώπινο σώμα. Το σχεδιάζουν, ονομάζουν τα εξωτερικά μέρη
του, απεικονίζουν τα εσωτερικά όργανα και περιγράφουν τη λειτουργία τους. Η ομαδι-
κή εργασία των νηπίων αποτυπώνεται σε φωτογραφίες. Η νηπιαγωγός περιγράφει τη
δραστηριότητα και εστιάζει στη συμβολή του νηπίου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα
(Εικόνα 9).
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Εικόνες 8 και 9

• Παρατηρήσεις και καταγραφές του τρόπου σκέψης των παιδιών μετά από τον προβλημα-
τισμό που τους τίθεται για κάποιο θέμα. Στο παρακάτω παράδειγμα αποτυπώνεται η ζω-
γραφιά ενός νηπίου κατά τη διάρκεια της ελεύθερης απασχόλησης την εποχή που εξελίσ-
σεται το σχέδιο δράσης για το Φως. Επίσης η συζήτηση που έχει το νήπιο με τη νηπιαγωγό
αποκαλύπτει τον τρόπο σκέψης του και τη λύση που δίνει στον προβληματισμό που του
τέθηκε (εικόνα 10). 
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Εικόνα 10

• Φόρμα Παρατήρησης για την αξιολόγηση του νηπίου, η οποία συμπληρώνεται από τη νη-
πιαγωγό στο τέλος κάθε σχεδίου δράσης ή στο τέλος  κάθε τριμήνου (Ντολιοπούλου Ε. &
Γουργιώτου Ε., 2005) (Εικόνα 11).
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Εικόνα  11: Φόρμα Παρατήρησης

Φύλλο αιτιολόγησης του νηπίου (Εικόνα 12). Όταν το νήπιο επιλέγει μία εργασία  για το portfolio
καλείται να συμπληρώσει το συγκεκριμένο φύλλο όπου περιγράφει τη δραστηριότητα, αιτιολογεί
γιατί την επέλεξε, αναφέρει τι το δυσκόλεψε ή τι κατάφερε να κάνει. (Αναστοχασμός – Αυτοαξιο-
λόγηση).
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Εικόνα 12: Φύλλο Αιτιολόγησης

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του ατομικού φακέλου του νηπίου στις Φ.Ε. είναι σημαντικό να
αναφερθεί ότι το υλικό είναι οργανωμένο κατά χρονολογική σειρά και κατηγορία, με ευδιάκρι-
τους τους μαθησιακούς στόχους ώστε να είναι δυνατή  η παρακολούθηση της μαθησιακής πορεί-
ας του νηπίου.

Συμπεράσματα

Η τήρηση του ατομικού φακέλου αξιολόγησης (portfolio) στις Φ.Ε.  είναι ένα ερευνητικό εργαλείο
στα χέρια του/της νηπιαγωγού αφού της δίνει πληροφορίες για τον τρόπο σκέψης των παιδιών,
το αναπτυξιακό τους επίπεδο και  τα ενδιαφέροντά τους. Με αυτή την οπτική ο/η νηπιαγωγός
μπορεί να σχεδιάσει, να προγραμματίσει και να αναπροσαρμόσει τις διδακτικές στρατηγικές ώστε
να οδηγήσει τα παιδιά στην κατάκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Τα νήπια με την εμπλοκή τους στην οργάνωση του φακέλου αναπτύσσουν τις μεταγνωστικές τους
ικανότητες και την κριτική τους σκέψη καθώς αναστοχάζονται και αυτοαξιολογούνται, . Έτσι σύμ-
φωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, τα λάθη, που μόνα τους εντοπίζουν γίνονται τα σκαλο-
πάτια που θα τους οδηγήσουν στην κατάκτηση των στόχων που έχουν τεθεί. Ταυτοχρόνως ανα-
πτύσσεται η αυτοεκτίμηση και η θετική αυτοεικόνα τους.  Τέλος η διαδικασία κατά την οποία τα
νήπια επιλέγουν τις εργασίες τους μέσα από διάλογο και κοινή δράση, συμβάλλει στην ανάπτυξη
και ενίσχυση των σχέσεων νηπίων – νηπιαγωγού, καθώς  και μεταξύ των νηπίων.
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 Όσον αφορά στη σχέση εκπαιδευτικού – γονέων, η οργάνωση και εμπλουτισμός του ατομικού
φακέλου συμβάλλει  στην  καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία τους. Η συστηματική δου-
λειά του εκπαιδευτικού, αφού με τον τρόπο αυτό οι γονείς έχουν σαφή και πλήρη εικόνα της ανα-
πτυξιακής πορείας του παιδιού τους, αποτιμάται θετικά με την παροχή ανατροφοδότησης και
πληροφοριών.

Δεν θα ήταν πλήρης η παρουσίαση του ατομικού φακέλου (portfolio) εάν δεν αναφερθεί ότι  η τή-
ρηση του για κάθε παιδί από τον/την νηπιαγωγό  είναι μια επίπονη διαδικασία που απαιτεί χρόνο
εκτός εργασιακού ωραρίου. Η δέσμευση αυτή  του χρόνου όμως αντισταθμίζεται από το γεγονός
ότι  αναβαθμίζεται  το έργο του/της  και βελτιώνεται  η επαγγελματική του/της    ικανότητα  κα-
θώς στηρίζεται σε επιστημονικές νόρμες.  
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Διδασκαλία των φυσικών επιστημών με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα σε
μαθητές με αυτισμό

Φακάζη Ελένη
Νηπιαγωγός, Ειδική παιδαγωγός, Συνεργάτρια Π.Τ.Δ.Ε, Α.Π.Θ, elfakazi[at]yahoo.com 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης των Τ.Π.Ε, για τη διδασκαλία των
φυσικών επιστημών. Σκοπός της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε ένα ειδικό σχολείο πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης του Ανατολικού Λονδίνου σε μαθητές που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού ήταν η διερεύνη-
ση του τρόπου χρήσης και του τρόπου παρουσίασης και τροποποίησης του μαθήματος με τη χρήση του
διαδραστικού πίνακα. Παράλληλα, περιγράφονται τα τρία στάδια που ακολουθούσε ο εκπαιδευτικός κατά
τη διάρκεια της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών: η παρουσίαση του μαθήματος, οι πειραματικές δρα-
στηριότητες και τέλος η εξαγωγή συμπερασμάτων και η ανατροφοδότηση.  Η μέθοδος που ακολουθήθηκε
είναι η μελέτη περίπτωσης και συμπεριελάμβανε την παρατήρηση του εκπαιδευτικού έργου κατά τη διδα-
σκαλία των φυσικών επιστημών και συνεντεύξεις του εκπαιδευτικού και των βοηθών του. Τα ευρήματα της
έρευνας ανέδειξαν ότι η υλοποίηση του μαθήματος με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα ευνόησε τους
συγκεκριμένους μαθητές που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. 

Εισαγωγή

Η εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος στο πεδίο των φυσικών επιστημών, τόσο στους μα-
θητές του κανονικού σχολείου όσο και στους μαθητές της ειδικής αγωγής, έχει φέρει στο προσκή-
νιο ζητήματα όπως είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση αφορά τόσο την διδα-
κτική μεθοδολογία όσο και την αξιοποίηση και την χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
Ο διαδραστικός πίνακας (Interactive Whiteboard), αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα μέσα
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (στο εξής ΤΠΕ). Σύμφωνα με σχετικές
έρευνες (Haldane 2007, Hennessy,  Deaney,  Ruthven & Winterbottom 2007, Kennewell,  Tanner,
Jones & Beauchamp 2008) ο διαδραστικός πίνακας φαίνεται ότι διευκολύνει και βελτιώνει την εκ-
παιδευτική διαδικασία πρωτίστως στους μαθητές του κανονικού σχολείου αλλά και στους μαθη-
τές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, πρόκειται να επικεντρωθούμε στους μαθη-
τές που κινούνται στο φάσμα του αυτισμού (Autistic Spectrum Disorder), που παρουσιάζονται ως
μαθητές με επικοινωνιακά και κοινωνικά προβλήματα, αντιληπτικές διαταραχές, μαθησιακά προ-
βλήματα και επαναλαμβανόμενες και άκαμπτες συμπεριφορές. Στηριζόμενοι στην άποψη ότι η
χρήση του διαδραστικού πίνακα ευνοεί τη μάθηση εννοιών από τις φυσικές επιστήμες πρόκειται
να παρουσιαστεί μια διδακτική ακολουθία αλλά και η άποψη του εκπαιδευτικού και των βοηθών
του για την χρήση του διαδραστικού πίνακα κατά τη διάρκεια διδακτικής πραγμάτευσης της έν-
νοιας ‘ανάπτυξη των φυτών’. 

Αυτισμός και διαδραστικός πίνακας

Παρόλο που οι μαθητές με αυτισμό παρουσιάζονται ως μαθητές με επικοινωνιακά και κοινωνικά
προβλήματα, αντιληπτικές διαταραχές, και μαθησιακά προβλήματα συνήθως δίνουν σημασία στη
λεπτομέρεια, συγκεντρώνονται και τους αρέσει η ακολουθία. Επομένως, ο διαδραστικός πίνακας
φαίνεται ότι διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς η προσφορά της ύλης πραγματο-
ποιείται με (α) ποιοτικό οπτικό υλικό (χρήση κειμένου, εικόνας, video), (β) πολυμεσικό (ακρόαση
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ήχων και μουσικής) και (γ) διαδραστικό (διάδραση με φυσική κίνηση)  (Frith 2003, Haldane 2007,
Hennessy et al. 2007, Jordan 2005, Kennewell et al.  2008).  Έτσι, ο διαδραστικός πίνακας μπορεί
να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους. Στην πρώτη περίπτωση, όταν ο διαδραστικός πίνακας χρησι-
μοποιείται ως αντικαταστάτης του μαυροπίνακα τότε η χρήση του περιγράφεται ως ‘επιφανειακή’
χρήση (surface form) (Kennewell et al. 2008).  Στην δεύτερη περίπτωση, όταν ο διαδραστικός πί-
νακας λειτουργεί ως εργαλείο για την διεύρυνση των γνώσεων του μαθητή και για την ανάπτυξη
των κοινωνικών και γνωστικών του δεξιοτήτων τότε η χρήση του αναφέρεται ως ‘βαθύτερη’ ή ‘ου-
σιαστική’ (deep form) (Kennewell et al. 2008). 

Σύμφωνα με τους Kennewell et al. (2008), παρόλο που η ανάπτυξη των τεχνολογικών μέσων, έχει
εισάγει το διαδραστικό πίνακα στη σχολική πραγματικότητα, από μόνη της η χρήση του διαδρα-
στικού πίνακα δεν μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρά μόνο
άμα  συνδυαστεί  λειτουργικά  και  εκμεταλλευτούν  πλήρως  οι  λειτουργίες  τους  ως  εργαλείο
διάδρασης. Σημαντικό ρόλο επιτελεί ο εκπαιδευτικός που θα διευκολύνει τους μαθητές ώστε να
πραγματοποιήσουν μια ‘ουσιαστική’ σχέση και χρήση του διαδραστικού πίνακα (Hennessy et al.
2007, Kennewell et al. 2008, Tanner et al. 2005). Ο εκπαιδευτικός, επομένως, πρέπει να είναι ο
ρυθμιστής της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού και εμπλουτισμένου εκπαιδευτικού περιβάλ-
λοντος που θα δομήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα ευνοήσει την αλληλεπίδραση του μα-
θητή με το διαδραστικό πίνακα αλλά και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών  (Haldane 2007,
Tanner et al. 2005). 

Η διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα θα μπορούσε να αλλάξει τον ‘παραδοσιακό’
ρόλο του εκπαιδευτικού, καθώς οι μαθητές αλληλεπιδρούν με το διαδραστικό πίνακα και βελ-
τιώνεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Webb & Cox 2004). Ο διαδραστικός πίνακας
μπορεί να λειτουργήσει με τρεις τρόπους, (α) ως ‘βοηθητικό μέσο’ κατά τη διάρκεια της διδασκα-
λίας στους μαθητές με αυτισμό (supportive didactic), (β) ως εργαλείο που ευνοεί την ‘αλληλεπί-
δραση με το μαθητή’ (interactive) και (γ) ως εργαλείο που δημιουργεί αυξημένη διάδραση στους
μαθητές με αυτισμό (enhanced interactive) (Davison & Pratt 2003, Higgins et al. 2007). Επομένως,
η χρήση του διαδραστικού πίνακα δημιουργεί ένα εμπλουτισμένο μαθησιακό περιβάλλον, όπου ο
εκπαιδευτικός δύναται να απευθύνει στους μαθητές εύστοχα ερωτήματα, να τους κινητοποιεί και
να συμμετέχουν σε μια δημιουργική και ενεργητική διαδικασία  (Hennessy et al. 2007, Smith et al.
2006).

Αναφορικά με τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως είναι ο αυτισμός ο διαδρα-
στικός πίνακας προσαρμόζεται στις ατομικές τους ανάγκες και ευνοούνται οι σκοποί της ‘παιδα-
γωγικής της ένταξης’ καθώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να διδάσκει σύνθετες έννοιες φυσικών επι-
στημών χρησιμοποιώντας τις Τ.Π.Ε και ειδικότερα με τη χρήση πολλαπλών πηγών διαδικτυακών
πολυμέσων (youtube), μπορεί να προσφέρει στους μαθητές με αυτισμό ένα ασφαλές και οργανω-
μένο μαθησιακό περιβάλλον με σταθερά και προβλέψιμα όρια, βελτιώνει την κατανόηση των θε-
μάτων που διαπραγματεύονται και ευνοεί την ομαλή μετάβαση από το ένα μάθημα στο άλλο κάτι
που είναι σημαντικό στην ειδική αγωγή και ειδικότερα στους μαθητές με αυτισμό  (Beeland 2002,
Jordan 2005, Mesibov & Howley 2003, Smith et al. 2005).  Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αξιο-
ποιούν  και να επωφελούνται από τις δυνατότητες του διαδραστικού πίνακα για να διευκολύνο-
νται οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Smith et al. 2005). 

Στην παρούσα  μελέτη παρουσιάζεται μια περίπτωση αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα στη
διδασκαλία των φυσικών επιστημών στη θεματική ‘η ανάπτυξη των φυτών’ σε ένα ειδικό σχολείο
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πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ανατολικό Λονδίνο. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης καθώς
οι μαθητές που κινούνταν στο φάσμα του αυτισμού ήταν υψηλής λειτουργικότητας. Συγκεκρι-
μένα, η διδακτική πραγμάτευση της έννοιας ‘ανάπτυξη των φυτών’ απευθυνόταν σε Ν=8 μαθη-
τές, ηλικίας 8-10 ετών και αποτελούνταν από τέσσερα αγόρια και τέσσερα κορίτσια με διάγνωση
αυτισμού.

Μεθοδολογία της έρευνας

Τα ποιοτικά δεδομένα αποκτήθηκαν μέσα από την συνέντευξη του εκπαιδευτικού και των βοη-
θών του και στόχευαν στην απόκτηση επιπρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διδακτική αξιο-
ποίηση του διαδραστικού πίνακα κατά τη διδασκαλία φυσικών επιστημών. Οι συνεντεύξεις πραγ-
ματοποιήθηκαν μετά το πέρας των μαθημάτων τόσο προς τον εκπαιδευτικό όσο και στους βοη-
θούς του. Μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στη συνέντευξη του εκπαιδευτικού καθώς εκείνος ορ-
γάνωνε την διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στις φυσικές επιστήμες όσο και την
αλληλεπίδραση των μαθητών με υλικά και πειραματικές διαδικασίες. Η διαδικασία ανάλυσης της
συνέντευξης ακολούθησε τη θεματική ανάλυση, όπου η ερευνήτρια μελέτησε τις απαντήσεις του
εκπαιδευτικού και δημιούργησε κατηγορίες για περαιτέρω θεματικές συνδέσεις και αναλύσεις.
Παρακάτω, παρουσιάζεται μια διδακτική εφαρμογή στη διδακτική των φυσικών επιστημών με
θέμα ‘η ανάπτυξη των φυτών’. Το παράδειγμα αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας που
στόχευε στην παρατήρηση με τη χρήση κωδικοποιημένου φύλλου παρατήρησης των παιδαγωγι-
κών στρατηγικών του εκπαιδευτικού και δημιουργήθηκε σύμφωνα με το σύστημα του Flanders
(1970, cited in Robson 2002). 

Περιγραφή της εφαρμογής

Για να πραγματοποιηθεί επιτυχώς μια διδακτική εφαρμογή θα πρέπει να προετοιμαστεί και να
οργανωθεί από τον/την εκπαιδευτικό με μεθοδικότητα. Ο σκοπός όταν οργανώνεται μια διδασκα-
λία στην ειδική αγωγή και συγκεκριμένα για τους μαθητές με αυτισμό είναι να πλαισιώνεται γύρω
από μια συγκεκριμένη δομή και να ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα, ώστε να μην προκαλείται
αναστάτωση στους μαθητές. Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση ο εκπαιδευτικός στόχευε να
μελετήσουν σαν τάξη την ανάπτυξη των φυτών (plant growth). Στην πρώτη φάση της ενότητας οι
μαθητές κάθονταν σε ημικύκλιο στραμμένοι προς τον εκπαιδευτικό και τον διαδραστικό πίνακα. Ο
εκπαιδευτικός είχε οργανώσει εκ των προτέρων την παρουσίαση που θα πραγματοποιούσε με τη
βοήθεια του διαδραστικού πίνακα και είχε θέσει τους διδακτικούς του στόχους. Στην αρχή παρου-
σίασε εικόνες και έθεσε ερωτήσεις με στόχο να διερευνήσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες των μα-
θητών για το θέμα. Στη συνέχεια, καλούσε τυχαία ένα μαθητή να ‘ακουμπήσει’ την οθόνη του δια-
δραστικού πίνακα σε ένα συγκεκριμένο σημείο για να προβληθεί ένα βίντεο για την ανάπτυξη των
φυτών από τη μηχανή αναζήτησης (youtube). Μετά την προβολή του βίντεο οι μαθητές και ο εκ-
παιδευτικός συζητούσαν και ο εκπαιδευτικός πρότεινε στους μαθητές να μελετήσουν και οι ίδιοι
την ανάπτυξη των φυτών μέσα από μια πειραματική δραστηριότητα. Στη δεύτερη φάση οι μαθη-
τές χωρίζονταν σε ομάδες και πραγματοποιούσαν μια βιωματική-πειραματική δραστηριότητα. Συ-
γκεκριμένα, με τη βοήθεια του καθηγητή των φυσικών επιστημών και των βοηθών του εκπαιδευ-
τικού οι μαθητές φύτευαν χρησιμοποιώντας το τσόφλι από αυγό για γλάστρα, χώμα και σπόρους
το φυτό τους. Στη συνέχεια, έβαφαν εξωτερικά τη γλάστρα τους (τσόφλι από αυγό) με τέμπερα.
Στην τρίτη φάση, επέστρεφαν στις θέσεις τους γύρω από το διαδραστικό πίνακα με στόχο την εξα-
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γωγή συμπερασμάτων και την ανατροφοδότηση. Ο εκπαιδευτικός πρόβαλε τα βίντεο και καλούσε
τους μαθητές να προβλέψουν τι πρόκειται να συμβεί στο δικό τους φυτώριο.

Πίνακας 1: Οι διδακτικές φάσεις που ακολούθησε ο εκπαιδευτικός

Ενδεικτικό παράδειγμα διδακτικής με πειραματικές δραστηριότητες και χρήση του
διαδραστικού πίνακα

Χώρος διεξαγωγής Περιεχόμενο ενότητας Διαδικασία

 
 

Α Φάση-
Οι μαθητές σε ημικύκλιο

απέναντι από τον διαδραστικό
πίνακα

 
 

Ανάπτυξη των φυτών

Ο εκπαιδευτικός διερευνά
τις εμπειρίες των μαθητών

για το θέμα μέσα από
συζήτηση με χρήση εικόνων

από το διαδίκτυο.
Παράλληλα, χρησιμοποιεί
το Διαδραστικό πίνακα για

την προβολή βίντεο και
αντιστοίχως θέτει

ερωτήματα και συζητά με
τους μαθητές

Β Φάση-
Πειραματικές δραστηριότητες

Ανάπτυξη των φυτών

Οι μαθητές δουλεύουν σε
ομάδες με τον εκπαιδευτικό

των φυσικών επιστημών
πραγματοποιώντας

πειραματικές
δραστηριότητες (φυτεύουν
και ποτίζουν το δικό τους

φυτό)

Γ Φάση-
Οι μαθητές σε ημικύκλιο

απέναντι από τον διαδραστικό
πίνακα

Ανάπτυξη των φυτών

Όλοι οι μαθητές
επανέρχονται στην αρχική

τους θέση για εξαγωγή
συμπερασμάτων και
ανατροφοδότηση. Ο

εκπαιδευτικός επαινεί τους
μαθητές.

Αποτελέσματα των συνεντεύξεων

Η συνέντευξη του εκπαιδευτικού αλλά και οι συνεντεύξεις των βοηθών του αναλύθηκαν και κωδι-
κοποιήθηκαν θεματικά. Στην πρώτη θεματική που αναφερόταν ως ‘Εκπαιδευτικές στρατηγικές’ ο
εκπαιδευτικός ανέφερε ότι:
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‘…Χρησιμοποιώ πολλές στρατηγικές …στις φυσικές επιστήμες ειδικότερα όταν ασχολούμαστε με
ένα θέμα μπορούμε να ανατρέξουμε στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα και να δούμε τις θεματικές με
τις οποίες ασχοληθήκαμε μέσα στην εβδομάδα…’

‘…χρησιμοποιώ απλές λέξεις και απλή γλώσσα έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε όσα κάνω και χρησιμοποιώ το διαδραστικό πίνακα για να υποστηρίζω τα οπτικά και
λεκτικά στοιχεία…’

 ‘…πιστεύω ότι πρέπει καλύτερα να αφήνω τους μαθητές να συμμετέχουν και να αλληλεπιδρούν
με το διαδραστικό πίνακα…’

Στη δεύτερη θεματική με τον τίτλο ‘Νέες Τεχνολογίες και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασί -
ας’ ο εκπαιδευτικός ανέφερε ότι:

‘…οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλα
οπτικά, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βίντεο και ήχο χωρίς  κόπο…’

 ‘…είναι χρήσιμος για την εισαγωγή σε κάτι …στο να επιμεριστεί το μάθημα σε μικρές ενότητες
ώστε να πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς, μπορείς να ανατρέχεις σε προηγούμενες ενότητες
με τα οπτικά στοιχεία, τους δίνεται η δυνατότητα να συγκεντρώνονται και είναι χρήσιμο για να ει -
σάγονται καινούργιες θεματικές…’

Στην τρίτη θεματική με τον τίτλο ‘Παιδαγωγική της Ένταξης’ ο εκπαιδευτικός ανέφερε ότι:

‘…παρόλο που οι νέες τεχνολογίες θεωρούνταν ότι προωθούν την αντικοινωνικότητα, στην πραγ-
ματικότητα έδεναν τους μαθητές ως ομάδα και όταν κάποιος συμμαθητής τους είχε πρόβλημα τον
βοηθούσαν και του επεξηγούσαν κάτι που εκείνοι γνώριζαν…’

 ‘…η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι απλή και κάποιες φορές πιο περίπλοκη έτσι ώστε ο κάθε
μαθητής να μπορεί να διαβάζει με το δικό του ρυθμό και έτσι όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση
στη γνώση…’

‘…οι μαθητές ενδιαφέρονται απολύτως ο ένας για τον άλλο, τους αρέσει να αλληλεπιδρούν και
ακόμα περισσότερο να παίζουν μαζί παρά μόνοι τους και τους αρέσει να εργάζονται ομαδικά…’

Στην τέταρτη θεματική με τον τίτλο ‘Ο διαδραστικός πίνακας και η βελτίωση της διδασκαλίας’ ο
εκπαιδευτικός ανέφερε χαρακτηριστικά:

‘…επιλέγω το διαδραστικό πίνακα ως εισαγωγή και ως κλείσιμο του μαθήματός μου επειδή θεω-
ρώ ότι είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να παρακολουθούν όλοι οι μαθητές και να αλληλεπι-
δρούν μεταξύ τους…’

Στην πέμπτη θεματική με τον τίτλο ‘Κίνητρα και χρήση του διαδραστικού πίνακα’ ο εκπαιδευτικός
ανέφερε ότι:

‘…χρησιμοποιώ πολλά βίντεο, πολλές εικόνες και κινητοποιώ τους μαθητές να χρησιμοποιούν ει-
κόνες από τον παγκόσμιο ιστό (Google) αλλά και το (tag galaxy)…’

Στην έκτη θεματική με τον τίτλο ‘Η άποψη του εκπαιδευτικού για τη χρήση των Τ.Π.Ε’ ο εκπαιδευ-
τικός ανέφερε ότι:

‘…οι νέες τεχνολογίες πρέπει να ενταχθούν περισσότερο στη διδασκαλία…’

‘…ελπίζω ότι το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τις νέες τεχνολογίες αυξάνεται διαρκώς…’
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Οι βοηθοί του εκπαιδευτικού σε γενικές γραμμές ανέφεραν ότι : 

‘με το διαδραστικό πίνακα οι μαθητές συγκεντρώνονται, εντάσσονται όλοι στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, μαθαίνουν καλύτερα και είναι ανεξάρτητοι’ 

Συζήτηση

Η επεξεργασία και ανάλυση των συνεντεύξεων ανέδειξε ότι ο διαδραστικός πίνακας μπορεί να
λειτουργήσει ως σημαντικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό καθώς βελτιώνει την εκπαιδευτική δια-
δικασία. Όπως αναφέρουν οι Smith et al. (2005) ο εκπαιδευτικός μπορεί να ανατρέξει στο υλικό
που χρησιμοποίησε σε προηγούμενες διδακτικές ενότητες. Η αποτελεσματικότητα του διαδραστι-
κού πίνακα βρίσκεται στην παροχή ενός οργανωμένου μαθήματος με τη χρήση πολλών πηγών,
στοιχείο που ευνοεί τους μαθητές με αυτισμό (Jordan 2005). Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες και οι
οδηγίες του μαθήματος παρουσιάζονται οπτικά, η διδακτέα ύλη οργανώνεται με ξεκάθαρο τρόπο
και οι μαθητές γνωρίζουν εκ των προτέρων τι πρόκειται να ακολουθήσει και εμπλέκονται στην εκ-
παιδευτική διαδικασία. Στην περίπτωσή μας, και οι μαθητές χρησιμοποιούσαν το διαδραστικό πί-
νακα ως ‘εγχειρίδιο αναφοράς’ δηλαδή μπορούσαν να ανατρέξουν προς τα πίσω (ένα είδος φυλ-
λομετρήματος), να ξαναδούν πληροφορίες, αναφορές και βίντεο. Στοιχεία που είναι πολύ σημα-
ντικά στην ειδική αγωγή καθώς οι μαθητές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα πραγματικό εγ-
χειρίδιο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η χρήση του διαδραστικού πίνακα βοηθά στην ανάδειξη των
κατάλληλων διαδικτυακά διαθέσιμων βίντεο (youtube) και κατ’ επέκταση βελτιώνει την κατανόη-
ση περίπλοκων εννοιών και φαινομένων. Η ‘εις βάθος’ χρήση (deep form)  της διαδραστικότητας
βοηθά τον αυθεντικό διάλογο και την ανάπτυξη της σκέψης στοιχείο που έρχεται σε συμφωνία με
τα αποτελέσματα όπου φάνηκε ότι ο εκπαιδευτικός μπορούσε να θέσει περισσότερες ερωτήσεις
και μπορούσε να προκληθεί η εφόρμηση για μια συζήτηση με τους μαθητές (Kennewell et al.
2008). Ιδιαίτερο σημαντικό γεγονός στους μαθητές με αυτισμό που υπάρχει δυσκολία στην επι-
κοινωνία και δεν χρησιμοποιούν το γραπτό λόγο. Επομένως, η χρήση του διαδραστικού πίνακα
ευνόησε το ξεπέρασμα εμποδίων όπως: τα επικοινωνιακά προβλήματα, την κατανόηση και τη με-
τάβαση ανάμεσα στις θεματικές ενότητες. 

Μέσα από την ανάλυση των συνεντεύξεων, ο εκπαιδευτικός ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της δι-
δασκαλίας προωθήθηκαν στρατηγικές ένταξης στην ομάδα, δηλαδή επικοινώνησε καλύτερα με
τους μαθητές και μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τη διδακτική ακολουθία που σχεδίασε ο εκπαι-
δευτικός. Πράγματι, επιβεβαιώνονται οι Tanner et al (2005) ότι ο διαδραστικός πίνακας προωθεί
τη διδασκαλία ολόκληρης της ομάδας και ευνοείται η ένταξη των μαθητών ειδικής αγωγής στην
ομάδα καθώς οι μαθητές με αυτισμό συνήθως είναι απομονωμένοι. Ο εκπαιδευτικός προτείνεται
να χρησιμοποιεί το διαδραστικό πίνακα με τρόπο που να προωθεί την διαδραστικότητα ανάμεσα
στο μέσο και στον μαθητή αλλά και ένα διαρκή διάλογο ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μα-
θητές, ώστε να παρέχεται ένα ενεργό, πολυποίκιλο, σύνθετο και διαδραστικό μάθημα στον προ-
βλεπόμενο χρόνο και ιδιαίτερα στον απαιτητικό χώρο της ειδικής αγωγής και της παιδαγωγικής
της ένταξης. 
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Στην εργασία αυτή επιχειρούμε να δείξουμε έναν τρόπο με τον οποίο οι θεατρικές αφηγηματικές δομές
μπορούν να αξιοποιηθούν στην Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, εμπλέκοντας τα παιδιά προσχολικής
ηλικίας σε καταστάσεις συγνωσιακής δράσης. Στις καταστάσεις αυτές τα υποκείμενα εμπλέκονται συναι-
σθηματικά και δρουν σωματικά και νοητικά στην κατεύθυνση της δυναμικής αλλαγής των πραγμάτων και
όχι  ως  παρατηρητές  των στοιχείων  της  «πραγματικότητας».  Προκειμένου  τα  παιδιά  να  οικοδομήσουν
γνώσεις, για τα χρώματα ως λειτουργίες του φωτός στις σχέσεις του με τον άνθρωπο και τα αντικείμενα,
δημιουργήσαμε ένα θεατρικό σενάριο που περιλάμβανε δράσεις των παιδιών μέσα στον μυθικό «Κάτω
Κόσμο» του Πλούτωνα, της Περσεφόνης και της Ίριδας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιδιά κατανο-
ούν αφηρημένες ιδέες που οικοδομούν με τη φαντασία τους και διαχειρίζονται μ’ αυτές τόσο τα γεγονότα
της θεατρικής δράσης όσο και τα καθημερινά της δράσης τους μέσα στην τάξη. Παρέχονται επίσης ενδεί-
ξεις για τη χρήση αυτών των ιδεών και σε άλλα πλαίσια (οικογενειακό, παρέες φίλων). 

Εισαγωγή

Θεωρώντας ότι η μάθηση ή ισοδύναμα η οικοδόμηση νέων γνώσεων είναι μια ενεργητική διαδι -
κασία, κατά την οποία τα υποκείμενα, οποιασδήποτε ηλικίας, μέσα από τις περισσότερο ή λιγότε-
ρο στοχούμενες (αλληλεπι)δράσεις τους δομούν τα προσωπικά τους νοήματα, αναζητήσαμε στη
βιβλιογραφία τεκμήρια σχετικά με τα χαρακτηριστικά των πλαισίων δράσης εκείνων των υποκει-
μένων που, αναμφισβήτητα, οικοδόμησαν νέες γνώσεις σχετικές με τις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ).
Μιλάμε ασφαλώς για τους "διάσημους επιστήμονες". Εξ υποθέσεως, αυτή η αναζήτηση πραγμα-
τοποιείται εντός του κατά Reichenbach πλαισίου της ανακάλυψης, που απασχολεί την Ψυχολογία,
την Κοινωνιολογία ή την Ιστορία. Του πλαισίου όπου μπορούν να γεννηθούν οι νέες ιδέες και υπο-
θέσεις. Δεν πραγματοποιείται εντός του πλαισίου της επικύρωσης, όπου οι νέες ιδέες υφίστανται
τις δοκιμασίες του εμπειρικού και λογικού ελέγχου που αποβλέπουν στην επίρρωση, τη διάψευ-
ση ή τον μετασχηματισμό τους αλλά όχι στη γέννησή τους.

Ο σκοπός αυτής της αναζήτησης σχετίζεται με την προσπάθειά μας να κατασκευάσουμε μαθησια-
κά περιβάλλοντα κατάλληλα να οδηγήσουν παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
στην (επ)οικοδόμηση ιδεών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως καταρχήν επιστημονικές.  Η
αναλογία με το πλαίσιο της ανακάλυψης δεν σημαίνει ότι υποθέτουμε πως τα παιδιά λειτουρ-
γούν εντός της τάξης ως επιστήμονες. Αυτό μάλλον το υποθέτουν όσοι θεωρούν ότι οι διαδικασί-
ες εμπειρικής και λογικής επικύρωσης, που προτείνονται ως διδακτικές, ενδιαφέρουν τα παιδιά
όσο και τους επιστήμονες. Η αναλογία χρησιμοποιείται από εμάς ως αφετηρία για την απελευ-
θέρωση των διδακτικών διαδικασιών, τουλάχιστον στο Νηπιαγωγείο, από τις προκαταλήψεις του
ψυχροπολεμικού διδακτικού επιστημονισμού (Παπασωτηρίου & Τσελφές 2009). 
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Θεωρητικό πλαίσιο

Οι επιστήμονες δεν φαίνεται να ζουν και να εργάζονται αντικειμενικά αποστασιοποιημένοι από
τα φαινόμενα αλλά το ακριβώς αντίθετο. Αναπτύσσουν μια βαθιά και προσωπική οικειότητα μαζί
τους. «Νιώθουν» τι κάνει το σύστημα που εξετάζουν (Girod, Rau & Schepige 2003). Αναγνωρίζουν
στα αντικείμενα της έρευνάς τους οντότητες με δική τους «σιωπηρή ζωή», η οποία εκφράζεται
μέσα από  τις  ιδιότητες  και  τις  αλληλεπιδράσεις  της  με  το  περιβάλλον  (Root-Bernstein  1988,
2002).  Μπαίνουν  σε  μια  διαδικασία  κατανόησης,  συμπάσχοντας  με  το  αντικείμενό  τους
(empathetic understanding), το οποίο προσπαθούν να φανταστούν «πως νιώθει» και «τι έχει να
τους πει» (Keller 1983). To να εμβαθύνεις με έναν τέτοιο τρόπο στο αντικείμενο της μελέτης σου
δε σημαίνει να το φέρεις στα μέτρα σου, αλλά να έρθεις εσύ στα δικά του: ξεκινώντας από το
υποκειμενικό σου δυναμικό να μπορέσεις να βρεις μια γέφυρα κατανόησης του αντικειμενικού
απέναντί σου. 

Με ανάλογο τρόπο ο Dewey (1933,1934) περιγράφει την εμπλοκή με μια ιδέα ως μια «δοσολη-
ψία» πρότερων και  νέων εμπειριών,  η οποία «δένει» υποκείμενο και  αντικείμενο τόσο πολύ,
ώστε αυτά αρχίζουν να συγχωνεύονται μέσα στην εμπειρία και την έκβαση της. Έτσι αυτό που
συμβαίνει  αντικειμενικά,  και  αυτό  που  μου  συμβαίνει  υποκειμενικά,  λειτουργούν  αμοιβαία,
αθροιστικά  και τελεσιουργά  το ένα για το άλλο. Το «είμαι» και το «είναι» ταυτίζονται στο «πράτ-
τω» και η πράξη συγκροτεί τη συγχώνευση υποκειμένου και αντικειμένου.

Από την δική του πλευρά, ο φιλόσοφος της επιστήμης και φυσικός Michael Polanyi (1958), θεωρεί
ότι κάποιος που θέλει να μάθει κάτι δε μπορεί να βρίσκεται έξω από αυτό το κάτι και να το κοι-
τάει αποκομμένος. Ο κάθε ένας που θέλει να μάθει δεν ξεχωρίζει τον εαυτό του από το σύμπαν,
συμμετέχει προσωπικά μέσα σε αυτό. Και δε συμμετέχει μηχανιστικά αλλά με ένταση και πάθος.
Οι διανοητικές του ικανότητες καθοδηγούνται από έντονες, συναισθηματικές πιέσεις, που τον κι-
νητοποιούν καταρχήν προς την προσωπική του ανακάλυψη και στη συνέχεια προς την επικύρωση
της.

Στηριγμένος στην επιστημολογία του Dewey και του Polanyi, o Root- Bernstein (2001, 2002) ει-
σάγει την έννοια της «συγνωσίας», που παραπέμπει σε μια συνθετική γνώση, μέσα στην οποία
«λιώνουν» οι αντικειμενικοί και υποκειμενικοί τρόποι του «γιγνώσκειν». Νόηση, αισθήσεις και αι-
σθητική  συνενώνονται  και  μας  καθοδηγούν  να  γνωρίζουμε  αυτό  που  νιώθουμε  αλλά  και  να
νιώθουμε αυτό που γνωρίζουμε.

Θεωρούμε ότι μια τέτοια διαδικασία οικοδόμησης νέων γνώσεων αναπαριστά με ικανοποιητικό
τρόπο αυτό που συμβαίνει με τα παιδιά, τουλάχιστον της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικί-
ας.  Το  ότι  αυτά μαθαίνουν  (οικοδομούν  καθημερινά πλήθος  νέων σχημάτων και  ικανοτήτων)
βιώνοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους μαζί με τις εμπειρίες τους επιβεβαιώνεται από
το συμβολικό τους παιχνίδι, από τον τρόπο που συζητούν ή και επιχειρηματολογούν αφηγούμενα,
από τον τρόπο που «βυθίζονται» στα παραμύθια. 

Έτσι, το δικό μας πρόβλημα φαντάζει απλό. Πρέπει να κατασκευάσουμε ένα κατάλληλο πλαίσιο
μέσα στο οποίο τα παιδιά θα μπορούν να φανταστούν τις ούτως ή άλλως αφηρημένες επιστημο-
νικές ιδέες και να δράσουν πάνω τους. Για να το δημιουργήσουμε βασιστήκαμε στις αφηγηματι-
κές δομές, που είναι ίσως οι κατεξοχήν επικοινωνιακές δομές που μπορούν να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά με παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Norris et all, 2005). Απ' αυ-
τές  επιλέξαμε τις  θεατρικές δομές,  ως τις  πιο αποτελεσματικές στο να δημιουργούν κόσμους
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στους οποίους «βυθιζόμαστε» με γνώση και συναίσθημα. Και προκειμένου να διδάξουμε ιδέες
σχετικές  με  το  φως  και  τα  χρώματα  δημιουργήσαμε  μια  σειρά  από  δράσεις,  ως  επιμέρους
«πράξεις» ενός ενιαίου θεατρικού δρώμενου: Η Ίριδα στον Κάτω Κόσμο.

Δημιουργία αφηγήσεων-δράσεων, εφαρμογή και ανταπόκριση

Οι μεταμορφώσεις της Ίριδας

Η νηπιαγωγός διηγείται στα παιδιά την ιστορία της αρπαγής της Περσεφόνης απ’ τον Πλούτωνα,
σταματώντας τη διήγηση στον εγκλεισμό της Περσεφόνης στον Κάτω Κόσμο, με την προοπτική
«να δούμε τι απέγινε» αργότερα. Την επόμενη μέρα, εμφανίζει την Περσεφόνη (κούκλα που «παί-
ζει» η ίδια), η οποία διηγείται το δράμα της στον Κάτω Κόσμο και αποζητά λίγο φως στο σκοτάδι.
Την επιθυμία της ακούει η Ίριδα (κούκλα με φόρεμα στα χρώματα του ουράνιου τόξου), η οποία
κατά τη μυθολογία είναι αγγελιαφόρος και μεταφέρει μηνύματα μεταξύ ανθρώπων και θεών. Η
Ίριδα ψάχνει να βρει τρόπο να φτάσει στον Κάτω Κόσμο απαρατήρητη, αλλά αυτό είναι δύσκολο
με την πολύχρωμη εμφάνισή της. Έτσι αποφασίζει να μεταμορφωθεί σε «λευκή ακτίνα» (φοράει
πάνω από το πολύχρωμο φόρεμα της, ένα λευκό). Το λευκό φόρεμα τη στενεύει και πιέζει τα
χρώματά της, αλλά με λίγη εξάσκηση αρχίζει να κινείται πολύ γρήγορα. Πριν προλάβεις να τη δεις,
φσσστ, αυτή με τα χρώματα της είχαν ταξιδέψει χιλιόμετρα. Μόνο που, όποτε συναντούσε στο
διάβα της ένα εμπόδιο «τράκαρε» πάνω του, άνοιγε το φουστάνι κι εμφανίζονταν τα χρώματα
της. 

Εδώ, η θεατρική σύμβαση εισάγει τα παιδιά σε έναν κόσμο όπου το λευκό φως αποκτά προσωπι-
κότητα και δομή. Ταξιδεύει και ταυτόχρονα κλείνει μέσα του τα χρώματα, που αποκαλύπτονται
στις αλληλεπιδράσεις του με άλλα σώματα.

Η είσοδος στον Κάτω Κόσμο

Η νηπιαγωγός με τα παιδιά έχουν κατασκευάσει, με σκληρά χαρτόνια συσκευασίας και αδιαφανή
υφάσματα, τον Κάτω Κόσμο (ένα κουτί-δωμάτιο, 2Χ3μ2, τελείως σκοτεινό). Τα παιδιά, η νηπιαγω-
γός και  οι  κούκλες της Περσεφόνης και  του Πλούτωνα, μπαίνουν στον Κάτω Κόσμο και  περι-
μένουν να δουν αν θα καταφέρει η Ίριδα να φτάσει εκεί και να μπει αθέατη. Η Ίριδα πράγματι
φτάνει, χτυπάει αλλά δεν έχει από πουθενά να τρυπώσει και τότε ζητάει από την Περσεφόνη να
κάνει μια τρύπα στον τοίχο (στο χαρτόνι) για να  μπει. Τα παιδιά και η Περσεφόνη βλέπουν ότι
από την τρύπα μπήκε φως, αλλά όχι η Ίριδα (τα χρώματα). Τότε η Ίριδα ζητάει από την Περσεφόνη
να βάλει το δαχτυλίδι των αρραβώνων της με τον Πλούτωνα (το δαχτυλίδι είναι ένα πρίσμα) εκεί
που μπαίνει φως. Η Περσεφόνη το κάνει αλλά και πάλι δεν φαίνεται κάτι. Τα παιδιά ψάχνουν μή-
πως την δουν και ξαφνικά αναφωνούν ενθουσιασμένα «να τη!», δείχνοντας το φάσμα που προ-
βάλλεται σε ένα τοίχο. 

Εδώ δεν χρειάστηκαν εξηγήσεις. Μέσω της θεατρικής σύμβασης τα παιδιά είχαν περάσει στο σύ-
νολό τους στον κόσμο του υλικού φωτός. Γι’ αυτά, η ακτίνα-μεταμφιεσμένη Ίριδα είχε πέσει πάνω
στο δαχτυλίδι-πρίσμα το οποίο ελευθέρωσε τα χρώματα-αληθινή Ίριδα. Ο φυσικός κόσμος είχε
«λιώσει» μαζί με τον κόσμο της θεατρικής αφήγησης και δράσης. Το μόνο που έμενε ήταν να αφή-
σουμε τα παιδιά εκεί. Και για να μην τα επαναφέρουμε στον κόσμο της σχολικής τάξης, ο Πλού-
τωνας  αναλαμβάνει  το  ρόλο  της  δασκάλας.  Μόλις  αντιλαμβάνεται  πώς  εισέβαλε  κάποιος
απρόσκλητος στον Κόσμο του, «ανακρίνει» τα παιδιά για το πώς μπήκε η Ίριδα εκεί. Τα «διατάζει»
να την συλλάβουν. Τα παιδιά προσπαθούν να την πιάσουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν...
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Η δοκιμασία των μαθητών στον Κάτω Κόσμο, για να ελευθερώσουν την Περσεφόνη. 

Είναι πια άνοιξη και μια μέρα που στο σχολείο βρέχει και τα παιδιά γκρινιάζουν που έχει ακόμα
κακοκαιρία, η νηπιαγωγός λέει ότι «ο Πλούτωνας αθέτησε την υπόσχεση του ότι θα αφήνει την
Περσεφόνη να ανεβαίνει Άνοιξη στη Γη. Τα παιδιά πάνε να του ζητήσουν το λόγο. Ο Πλούτωνας
λέει ότι έχει θυμώσει, για διάφορα, και θα αφήσει την Περσεφόνη να φύγει μόνο αν περάσουν
μια δοκιμασία. Μέσα στον κατασκότεινο Κάτω Κόσμο υπάρχει ένα σεντούκι. Τα παιδιά σε ομάδες,
η κάθε ομάδα με ένα φακό, πρέπει να πάνε να κοιτάξουν και να του πουν ποιος είναι ο θησαυρός
μέσα σ’ αυτό. Το σεντούκι είναι άδειο από πράγματα αλλά ο κάθε φακός έχει χρωματιστή ζελατί-
να και  δείχνει  άλλο χρώμα.  Η νηπιαγωγός δε  βοηθά τις  ομάδες που,  ολομόναχες στον Κάτω
Κόσμο, ερευνούν. Παρότι κάποια παιδιά θεωρούν ότι ο Πλούτωνας τους κορόιδεψε και το σε-
ντούκι δεν είχε μέσα τίποτα, όλοι λένε ότι το ίδιο σεντούκι για κάθε ομάδα έχει διαφορετικό
χρώμα. Συζητώντας τα «στοιχεία» της κάθε ομάδας, τα παιδιά, καθοδηγούμενα από τη νηπιαγω-
γό, αποφαίνονται ότι τελικά το σεντούκι δεν ήταν άδειο: είχε μέσα χρώματα! 

Εδώ, η καθοδηγούμενη ανακάλυψη, που δίνει υλική υπόσταση στο «τίποτα» των χρωμάτων, φαί-
νεται να πετυχαίνει όχι επειδή τα παιδιά πιεζόμενα από τη λογική προσπαθούν να εκπληρώσουν
τις προσδοκίες της δασκάλας τους αλλά επειδή δρώντας μέσα στη θεατρική σύμβαση προσπα-
θούν να αντιμετωπίσουν τον Πλούτωνα. Εκείνος θυμώνει που τα παιδιά έλυσαν τον γρίφο και
βάζει δεύτερη δοκιμασία.

Ο γρίφος του Πλούτωνα και ο από μηχανής θεός.

Ο Πλούτωνας λέει ότι μόνο αν τα παιδιά απαντήσουν θα επιτρέψει στην Περσεφόνη ν’ ανέβει στη
Γη. Ο γρίφος λέει: τα χρώματα είναι θησαυρός και κρύβονται μέσα στο φως/ αν σε διαμάντι κου-
τουλήσουν την Ίριδα θα εμφανίσουν/ μα γιατί  όταν πέφτουν σ'  άλλο σώμα δίνουν μόνο ένα
χρώμα. Γατί δηλαδή, τους επεξηγεί το ερώτημα, ο κορμός στα δέντρα είναι καφέ και τα φύλλα
πράσινα και δεν είναι όλα πολύχρωμα, αφού η Ίριδα κουτουλά πάνω τους; 

Τα παιδιά έκαναν διάφορες υποθέσεις, εκ των οποίων σχεδόν καμία ανιμιστική. Όλες προέκυπταν
από παρατηρήσεις και  σύνδεση φαινομένων, π.χ.  το καφέ είναι σκούρο και ρουφάει τα άλλα
χρώματα κλπ. Η νηπιαγωγός δε δίνει καμία απάντηση αλλά με σχόλια δείχνει τα προβλήματα στις
υποθέσεις τους: εντάξει το καφέ είναι σκούρο, αλλά ας πούμε ο ουρανός έξω τώρα γιατί είναι γα-
λάζιος κι όχι πολύχρωμος; Το γαλάζιο δεν είναι σκούρο. 

Δυο μέρες μετά, απογοητευμένοι, πάνε να πουν στον Πλούτωνα ότι απέτυχαν σ’ αυτή τη δοκιμα-
σία, και τότε, μέσα στον Κάτω Κόσμο, εμφανίζεται κάποιος που θέλει να τα βοηθήσει: είναι το
Φως! Η νηπιαγωγός χειρίζεται έναν φακό ως τον από μηχανής θεό-Φως που θέλει να βοηθήσει τα
παιδιά να σώσουν την Περσεφόνη. Η θεατρική σύμβαση όμως έχει τα απρόοπτά της: τα παιδιά
θεωρούν το φως απ’ τον φακό «ψεύτικο φως», που το έστειλε ο Πλούτωνας να τα παραπλανήσει.
Για να πιστέψουν ότι είναι αληθινό του ζητούν, με τη σειρά τους, να περάσει κι αυτό μια δοκιμα-
σία: Αν είσαι αληθινό φως πρέπει να μπορείς να βγάλεις την Ίριδα. Και κάνουν «το τεστ του δα -
χτυλιδιού». Το φως το περνά (αχνά μεν, αλλά ευτυχώς το πέρασε) και μόνο τότε του επέτρεψαν
να μιλήσει. Κι εκείνο τους εξηγεί ότι «όταν τρακάρει πάνω σε κάτι, βγαίνουν όλα τα χρώματά του,
όπως ήδη ξέρουν. Αλλά το κάθε πράγμα τρώει τα χρώματα, κι αν κάποιο χρώμα δεν του αρέσει το
αφήνει έξω, το … «φτύνει». Και αυτό είναι το χρώμα που βλέπουμε να έχουν τα πράγματα. Οπότε
ο κορμός των δέντρων είναι καφέ γιατί ο φλοιός του δέντρου τρώει όλα τα χρώματα και… φτύνει
το καφέ». 
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Δεν χρειάστηκε δεύτερο παράδειγμα. Τα παιδιά έτρεξαν να πουν στον Πλούτωνα γιατί το κάθε
πράγμα είχε το δικό του χρώμα. Εκείνος τα «ανέκρινε» για πολλά διαφορετικά αντικείμενα, ακόμη
και με δυο χρώματα επάνω τους, αλλά αυτά ήξεραν τι να του απαντήσουν. Η απόλυτα αντι-διαι-
σθητική ιδέα ότι τα χρώματα είναι οντότητες του φωτός και τα αντικείμενα δείχνουν το χρώμα
που «φτύνουν», λειτουργούσε μέσα στο «τήγμα» φυσικού και θεατρικού κόσμου.    

Συζήτηση

Η διδασκαλία διενεργήθηκε με μια ομάδα 25 νηπίων, σε συνθήκες καθημερινού μαθήματος στην
απογευματινή βάρδια Ολοήμερου Τμήματος δημοσίου νηπιαγωγείου της Αττικής. Παρότι υπήρ-
χαν κι άλλες προσχεδιασμένες δραστηριότητες, η κατανόηση των ιδεών επιτεύχθηκε με τις προα-
ναφερθείσες δράσεις και εξελίχθηκε μέσα από τις απορίες των παιδιών σε σχέση με αυτές τις
δράσεις.  

Τα παιδιά πήραν πρίσματα από τη νηπιαγωγό και πέρασαν πολλές μέρες, στις ελεύθερες δραστη-
ριότητες εντός και εκτός τάξης, να προσπαθούν «να βγάλουν» την Ίριδα. Το ενδιαφέρον τους ήταν
αμείωτο για μήνες. Έφεραν απ΄ τα σπίτια τους «κρύσταλλα» από τα φωτιστικά για να δείξουν ότι
εμφανίζουν την Ίριδα. Την έψαχναν με άλλα διαφανή αντικείμενα (ποτήρια, μπουκάλια νερού,
μεγεθυντικούς φακούς) και αποφάσισαν να πάρει κάθε μέρα από ένα παιδί το πρίσμα σπίτι του,
για να δείξει την Ίριδα στην οικογένειά του. Άρχισαν να φτιάχνουν Ίριδες με πλαστελίνες, μπογιές,
μπαλόνια και να την αναζητούν παντού (σε ρούχα, έπιπλα, βιβλία). Έφτιαξαν παιχνίδια που έπαι-
ζαν στον Κάτω Κόσμο: «φωτομαχίες», «φωτοζωγραφιές», αγώνες ταχύτητας με το φως.

Μέσα από την ενασχόλησή τους αναδύθηκαν ερωτήματα όπως: τι σχέση έχει η Ίριδα με τον Ήλιο;
Τι είναι τελικά η Ίριδα; Πώς μελετάμε το φως αφού δεν πιάνεται. Πώς γεννήθηκε το φως; Μόνο ο
Ήλιος (οι αχτίδες) είναι φως,; Τι μορφή έχει τελικά ο Ήλιος; Υπάρχουν οι ηλιαχτίδες ή όχι; Πώς τα-
ξιδεύουν; Τι χρώμα έχει τελικά ο Ήλιος; Πώς αλλάζει χρώματα ο ουρανός;

Οι παραπάνω προσωπικές δράσεις των παιδιών, καθώς και οι ερωτήσεις τους (που ασφαλώς δεν
απαντήθηκαν ούτε στο σύνολό τους ούτε με επιστημονική επάρκεια), επιβεβαιώνουν την προσω-
πική εμπλοκή τους, με ένταση και πάθος, στο ζήτημα του φωτός και των χρωμάτων. Δείχνουν επί -
σης τι μπορεί να πετύχει αυτή η εμπλοκή: τόσο τα παιδιά όσο και η νηπιαγωγός, «επανείδαν» το
φως με μια «φρέσκια» ματιά. Σταμάτησαν να το προσπερνούν ως κάτι αυτονόητο, που απλώς
υπάρχει. Η εμμονή τους να δοκιμάζουν σε «κάθε φώς» αν μπορεί να εμφανίσει την Ίριδα, δίνει το
στίγμα του ερευνητή που μπορεί να φανταστεί τη διπλή υπόσταση φώς-χρώματα, που μπορεί να
χειριστεί τα χρώματα ως οντότητες/ λειτουργίες του φωτός, που μπορεί να διερωτάται για πράγ-
ματα που δεν πρόκειται ποτέ να δει ή να πιάσει. 

Έτσι, θεωρούμε ότι η θεατρική αφήγηση βοηθάει στην ουσιαστική οικοδόμηση αφηρημένων ιδε-
ών, στην μακροχρόνια αποτύπωσή τους στη μνήμη, καθώς και στη λειτουργική ένταξή τους στην
καθημερινή γλώσσα. Από την άλλη μεριά, το πλαίσιο αυτό, σε αρκετές περιπτώσεις μετασχηματί -
ζει αναπόφευκτα επιστημονικές οντότητες, ιδέες και πρακτικές σε ανιμιστικές κατευθύνσεις. Κα-
τευθύνσεις που ούτως ή άλλως είναι αναπόφευκτες και λειτουργικές για τα μικρά παιδιά ενώ εμ-
φανίζονται και στους ενεργούς επιστήμονες, τουλάχιστον της πρώτης επιστημονικής περιόδου
(Case, 2007). Έτσι, πιστεύουμε πως η ανάπτυξη ολοκληρωμένων διδακτικών προτάσεων που θα
εκμεταλλεύονται τα αναφερόμενα οφέλη της θεατρικής αφήγησης μπορεί να δώσει νέα πνοή
στην ΔΦΕ, τουλάχιστον για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας.  
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«Τι γίνεται ο χιονάνθρωπος όταν λιώσει;»
Πειράματα, παιχνίδια και …εμπόδια στο νηπιαγωγείο με αφορμή την

παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης
Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι

Σιδηροπούλου Χριστίνα1, Γώγου Βίκυ2

1 Νηπιαγωγός, Δρ. Ανθρωπιστικών Επιστημών Université Marc Bloch Strasbourg, 3ο Νηπιαγωγείο Αλεξάν-
δρειας, sidichris_4[at]yahoo.gr

2 Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Γόννων, gvicky10[at]yahoo.gr

Μία θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή ώστε να ανοίξει η πόρτα ενός μικρού νηπιαγωγείου σε μια πιο
εμπεριστατωμένη προσέγγιση των φυσικών επιστημών και να έρθουν στην επιφάνεια ποικίλες απορίες
και αυτοαναφορικοί στοχασμοί που αποτυπώνονται στα παρακάτω ερωτήματα: α) ποιες είναι οι αντιλή-
ψεις των παιδιών για τα φυσικά φαινόμενα; β) ο παιδικός τρόπος σκέψης δημιουργεί γνωστικά εμπόδια; γ)
πόσο απροσπέλαστα είναι αυτά; δ) ποιες είναι οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για τις Φυσικές Επιστήμες;
ε) πόσο η στάση των νηπιαγωγών απηχεί εμπεριστατωμένη γνώση και κατοχή μεθοδολογικών εργαλείων
από το χώρο των Φ.Ε. ώστε να καλλιεργούνται στα παιδιά δεξιότητες επιστημονικής μεθόδου και να προ-
άγεται ο επιστημονικός αλφαβητισμός; Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που αναδύθηκαν από τα ίδια τα παιδιά
και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτήματα, σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε σχετική διδακτική παρέμ-
βαση. Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να προβάλει α) τον προβληματισμό, β) τη διαδικασία και γ) τα συ-
μπεράσματά αυτής.

Εισαγωγή

Μία θεατρική παράσταση στάθηκε αφορμή ώστε οι  μαθητές ενός μικρού νηπιαγωγείου στην
Ημαθία1 να προσεγγίσουν θέματα από το χώρο των Φυσικών Επιστημών. Το ιδιαίτερο ενδια-
φέρον αυτής της περίπτωσης έγκειται στο γεγονός ότι τα παιδιά, μέσα από τον προβληματισμό
που τους προκάλεσε η υπόθεση του έργου Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι2 κινητοποίησαν τις νη-
πιαγωγούς τους προκειμένου να ασχοληθούν πιο συστηματικά και με πιο ενδελεχή τρόπο με τις
Φυσικές Επιστήμες. Τα παιδιά έγιναν δηλαδή συνδιαμορφωτές του διδακτέου (Χρυσαφίδης 2002)
και καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο της μάθησής τους. Η αναπαράσταση του χιονάν-
θρωπου από έναν ηθοποιό που μετέπειτα εξαφανίστηκε από τη σκηνή διότι έλιωσε και η αιχμή
που άφηνε παράλληλα το θεατρικό έργο ότι ο χιονάνθρωπος ήταν εκεί, όμως με άλλη μορφή,
γέννησε απορίες στα παιδιά για τη μοίρα του χιονάνθρωπου. Οι απορίες τους εκφράζονταν με
συχνές και επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις όπως: Κυρία, ο χιονάνθρωπος έλιωσε; Πέθανε δηλα-
δή; Πού είναι ο χιονάνθρωπος τώρα; Έτσι αποφασίστηκε να προσεγγιστεί στην τάξη το φαινόμενο
της τήξης, να σχεδιαστεί και να εκπονηθεί μία σχετική διδακτική παρέμβαση. Οι συγκυρίες ήταν
ευνοϊκές. Ήταν Ιανουάριος, είχε χιονίσει και αυτό ήταν επιπλέον μία εξαιρετική ευκαιρία για επι-
τόπια παρατήρηση και βιωματικά συμπεράσματα.

1 Η διδακτική παρέμβαση που παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση πραγματοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο Τρικάλων Ν. 
Ημαθίας κατά το σχολικό έτος 2010-11. 

2 Πρόκειται για τη θεατρική παραγωγή του ΚΘΒΕ Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι του Ευγ. Τριβιζά. Για την υπόθεση του έργου 
επιγραμματικά αναφέρουμε: Ένα κορίτσι επιθυμεί ο χιονάνθρωπός της να μη λιώσει ποτέ . Τότε εκείνος για την αγάπη της, 
ταξιδεύει στο Β. Πόλο. Εκεί όμως λιώνει από τα δάκρυα της ευτυχίας που νιώθει, επειδή πραγματοποίησε την επιθυμία του 
αγαπημένου του κοριτσιού.
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Προβληματισμός

Η παραπάνω απόφαση και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο λήφθηκε αυτή, αποτελούσε από μόνη
της μία πρόκληση διότι έφερνε στην επιφάνεια ερωτήματα σχετικά: α) με τις αντιλήψεις των παι-
διών για τα φυσικά φαινόμενα και β) με το πόσο απροσπέλαστα είναι τα γνωστικά εμπόδια που
δημιουργεί ο παιδικός τρόπος σκέψης στην αντίληψη και ερμηνεία τους. Αποτελούσε, επίσης,
πρόκληση διότι έφερνε στην επιφάνεια αυτοαναφορικά ερωτήματα σχετικά: α) με τις αντιλήψεις
των νηπιαγωγών για τις Φυσικές Επιστήμες και β) με την κατάρτισή τους σε θέματα διδακτικής
των Φυσικών Επιστημών. Η προσωπική μας εμπειρία έδειχνε πως οι φυσικές επιστήμες είναι συ-
χνά για τα νηπιαγωγεία ένα γνωστικό αντικείμενο που παραμένει αρκετά υποβαθμισμένο. Προ-
έκυπτε λοιπόν το καθοριστικό ερώτημα σχετικά με το πώς οφείλει μία/ένας νηπιαγωγός να σχε-
διάζει διδακτικές παρεμβάσεις με θέμα από τις Φυσικές Επιστήμες. Η επίδειξη πειραμάτων, από
την πλευρά των εκπαιδευτικών, με κύρια πηγή γνώσης τους ίδιους, από τη στιγμή που δε συνάδει
με τις πάγιες παιδαγωγικές θέσεις για ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία
και στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος, δεν πρόβαλε ως ικανοποιητι-
κή και ο προβληματισμός που συνεχίστηκε ανέδειξε τα ακόλουθα ερωτήματα που καθοδήγησαν
τις επιλογές μας: 

1. Πώς στήνεται ένα πείραμα με την ενεργό συμμετοχή των παιδιών; Με τον όρο «ενεργό
συμμετοχή» εννοούμε τα παιδιά ως ισότιμους συνδιοργανωτές του διδακτέου (Χρυσαφί-
δης 2002) και ως δρώντα υποκείμενα που καθορίζουν και νοηματοδοτούν τις μαθησιακές
εμπειρίες. Η διαρκής και άμεση συμβολή των παιδιών σε όλες τις φάσεις μιας διδακτικής
παρέμβασης – άρα και  μιας πειραματικής διαδικασίας -  αποτελεί  ένα εχέγγυο πως το
οποιοδήποτε εγχείρημα θα έχει νόημα για τα παιδιά και άρα θα διασφαλίζει, ως ένα βαθ-
μό, τη συμμετοχή τους. Η εφαρμογή ενός ανοιχτού Αναλυτικού Προγράμματος και το προ-
φίλ ενός εκπαιδευτικού που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής και εμψυχωτής της ομάδας εί-
ναι επιτακτικές προϋποθέσεις.

2. Τι διαχωρίζει την πειραματική διαδικασία από μια απλή πρακτική; Μια πειραματική διαδι-
κασία στο νηπιαγωγείο για να διαφοροποιείται από μία απλή πρακτική ή επίδειξη οφείλει
να προσιδιάζει στον επιστημονικό τρόπο σκέψης και εργασίας και να βασίζεται στην ερευ-
νητική μεθοδολογία. Μέσα από την εφαρμογή στην εκπαίδευση πρότυπων ορθολογικής
σκέψης, παρόμοιων με αυτά που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα, μπορεί να
διαμορφωθεί μία έγκυρη διδακτική πρόταση, η οποία θα οφείλει να ακολουθεί τα παρα-
κάτω βήματα: παρατήρηση, υπόθεση, πειραματική διαδικασία, συλλογή αποτελεσμάτων,
επεξεργασία/ανάλυση/ερμηνεία  αποτελεσμάτων,  συμπεράσματα,  πρακτική  εφαρμογή
(Ραβάνης 2005).

3. Πώς γεφυρώνει  ο/η εκπαιδευτικός το χώρο των επιστημών με το  χώρο του σχολείου;
Μέσα από ποιες στρατηγικές διαμεσολάβησης θα επιδιώξει ή και θα καταφέρει ο/η νη-
πιαγωγός, να μετασχηματίσει την επιστημονική γνώση σε σχολική (Καριώτογλου 2006),
χωρίς όμως να υποπέσει σε διαστρεβλωτικές απλουστεύσεις; Η κατασκευή νοητικών μο-
ντέλων και η καλλιέργεια από τον/τη νηπιαγωγό στα παιδιά δεξιοτήτων παρατήρησης, σύ-
γκρισης,  συσχέτισης,  πρόβλεψης,  αναστοχασμού,  σύνδεσης  με  τα  καθημερινά  τους
βιώματα είναι απαραίτητο μεθοδολογικό εργαλείο (Ραβάνης 2005, Νικολάου & Κυριακί-
δου 2004)
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4. Με ποια κριτήρια επιλέγονται ο εξοπλισμός και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην πει-
ραματική διαδικασία; Τα διάφορα αντικείμενα και υλικά που χρησιμοποιούνται σ’ ένα πεί-
ραμα μπορούν να δώσουν ώθηση σε περαιτέρω προβληματισμούς και πειραματισμούς ή
ακόμη να περιορίσουν κάποιους άλλους.  Γι’  αυτό,  θα πρέπει  να βρίσκονται  σε  πλήρη
σχέση με τους στόχους του πειράματος, να είναι ασφαλή και να προσφέρουν τη δυνατότη-
τα συγκρίσεων και πλούσιων συμπερασμάτων.

5. Τι είναι ικανά να κατανοήσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας από το χώρο των Φυσικών
Επιστημών και σε ποιο βαθμό; Ο τρόπος σκέψης στην προσχολική ηλικία, η περίοδος της
προσυλλογιστικής σκέψης, δημιουργεί γνωστικά εμπόδια στα παιδιά. Πώς οι βιωματικές
νοητικές παραστάσεις των παιδιών θα συγκροτηθούν σε νοητικά μοντέλα, των οποίων τα
χαρακτηριστικά θα είναι συμβατά με αυτά των επιστημονικών μοντέλων; Η ανίχνευση των
μαθησιακών εμποδίων των παιδιών αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για το σχεδιασμό
μιας διδακτικής παρέμβασης ικανής να συμβάλει έως ένα βαθμό στην αποσταθεροποίησή
τους μέσα από τη γνωστική σύγκρουση που πιθανώς θα προκαλέσει σε μερικά από αυτά.
(Ραβάνης 2005) Τα γνωστικά εμπόδια των παιδιών λειτουργούν στο σχεδιασμό της διδα-
κτικής παρέμβασης ως μια πυξίδα που οφείλει να οριοθετεί τις απαιτήσεις και να καθορί-
ζει τους στόχους των νηπιαγωγών.

Διαδικασία

Ο εμπλουτισμός της λεγόμενης γωνιάς της φύσης με κατάλληλο εξοπλισμό3 και η μετατροπή της
σε  μια ευρύτερη περιοχή δραστηριοτήτων των Φυσικών Επιστημών επέτρεψε στα παιδιά  να
εμπλακούν σε όλο το εγχείρημα με φυσικό τρόπο. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και παιχνί-
δια4 έγινε προσπάθεια ανίχνευσης των προϋπάρχουσων αντιλήψεων τους προκειμένου να προσ-
διοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι μαθησιακοί στόχοι. Μετά από μία καταγραφή των αντιλή-
ψεών/γνώσεών τους διαπιστώθηκε ότι ενώ τα παιδιά γνώριζαν εμπειρικά αρκετά για την τήξη, εί-
χαν ασαφείς και ελλιπείς γνώσεις ως προς τη μεταβολή των στερεών σε υγρά, το είδος των υγρών
στα οποία μεταβάλλονταν και το λόγο μεταβολής τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η σύγχυση
που τους προκάλεσε η ερώτηση «τι θα γίνει το βούτυρο εάν λιώσει;». Απάντησαν ότι το βούτυρο
όταν λιώνει γίνεται κι αυτό νερό, όπως ο πάγος. Διαπιστώθηκε επίσης ότι συνέχεαν την έννοια της
θερμοκρασίας και της θερμότητας, τις οποίες υποδήλωναν με τη λέξη ζέστη. Μέσα από έναν κα-
ταιγισμό ιδεών διαμορφώθηκε τελικά ο βασικός στόχος των δράσεων που υλοποιήθηκαν, ο οποί-
ος - πέρα από το «να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τι φυσικές επιστήμες» και άλλες επιμέρους
επιδιώξεις από τα υπόλοιπα θεματικά πεδία5 - ήταν ο εξής: «να διαπιστώσουν τα παιδιά ότι τα

3 Π.χ. Εικόνες από τους πόλους, το animation της Κωνσταντίνας Ζαφείρη Bears οn ice (http://www.youtube.com/watch?
v=WA_hq2fMukY) με θέμα το λιώσιμο των πάγων, η ιστορία του Δαίδαλου και Ίκαρου, σχετικό φωτογραφικό κι έντυπο υλικό 
χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να ενεργοποιήσουμε τη διάθεση των παιδιών για παρατήρηση. 

4 Τα παιδιά έκαναν γλυπτική από πάγο, ασχολήθηκαν με το πολικό οικοσύστημα, προσπάθησαν να αναπαραστήσουν στην 
υδρόγειο τους πόλους κ.ά.

5 Σύμφωνα με το ισχύον Α.Π. οι διδακτικές παρεμβάσεις στο νηπιαγωγείο οφείλουν να αντλούν τους στόχους και τις 
μαθησιακές τους επιδιώξεις μέσα από το σύνολο των γνωστικών αντικείμενων (θεματικά πεδία) και να καλύπτουν ολιστικά το 
θέμα τους. Στην προκειμένη περίπτωση επιμέρους επιδιώξεις ήταν ενδεικτικά οι εξής: να ενεργοποιήσουν τα παιδιά τη σκέψη
τους μέσα από πειράματα και χρήση υλικών, μέσων και μοντέλων, να εξοικειωθούν με την πρακτική της συστηματικής 
διερεύνησης, να επιλύουν προβλήματα και να διαμορφώνουν κριτική σκέψη, να καλλιεργήσουν θετική στάση απέναντι στην 
επιστήμη, να μάθουν να χρησιμοποιούν διάφορα σύμβολα και πίνακες που καταλήγουν σε συγκρίσεις, να εμπλουτίσουν τον 
προφορικό τους λόγο με σχετικό λεξιλόγιο, να κάνουν σύνθετες λέξεις π.χ. α’ συνθετικό το νερό ή το χιόνι, να εξοικειωθούν με
τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής ως μέσο καταγραφής, να είναι ικανά να εξάγουν συμπεράσματα, να εκφραστούν 
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υλικά σώματα όταν θερμαίνονται μεταβάλλουν τη στερεή τους κατάσταση σε υγρή (τήξη) και να
διαπιστώσουν ότι κάθε στερεό λιώνει σε συγκεκριμένη θερμοκρασία (σημείο τήξης)». Τα παιδιά
έπρεπε λοιπόν να εντοπίσουν και να καθορίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο
της τήξης. Για να οδηγηθούν σε ασφαλή συμπεράσματα μέσα από μία έγκυρη πειραματική διαδι-
κασία (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη 2007),  αποφασίστηκε να λιώσουμε παγάκια και
βούτυρο, χρησιμοποιώντας το γκαζάκι, το καλοριφέρ και τον ήλιο, φυσικές και τεχνητές πηγές
θερμότητας δηλαδή, για τις οποίες τα παιδιά δεν έδειξαν να τις διαχωρίζουν ως τέτοιες.

Για ευνόητους λόγους τα παιδιά εργάστηκαν σε μικτές ομάδες6. Στην ερώτηση τι θα συνέβαινε
στον πάγο αν τον τοποθετούσαμε πάνω στη φλόγα από το γκαζάκι, το καλοριφέρ και στην αυλή,
τα παιδιά υπέθεσαν ότι «το χιόνι/ο πάγος θα λιώσει επειδή θα ζεσταθεί» κι έδωσαν τον εξής λει-
τουργικό ορισμό για το φαινόμενο της τήξης: «Από τη ζέστη λιώνουν». Ανά ομάδες, τα παιδιά πή -
ρανε από την κατάψυξη τα παγάκια που υπήρχαν εκεί, τα βάλανε σε πλαστικά διαφανή ποτήρια
και τοποθέτησαν μερικά πάνω στο καλοριφέρ, άλλα έξω στην αυλή και τα υπόλοιπα μέσα σε ένα
μπρίκι στο γκαζάκι. Τα παιδιά έκαναν προβλέψεις: 1) Τα παγάκια στο καλοριφέρ και στο γκαζάκι
θα λιώσουν, 2) Ο πάγος στην αυλή δε θα λιώσει, γιατί έξω κάνει κρύο. Η πρόβλεψή τους για τον
πάγο στην αυλή παρουσιάζει ενδιαφέρον διότι διαφοροποιείται από την αρχική τους απάντηση
ότι δηλαδή και στις 3 περιπτώσεις ο πάγος θα έλιωνε. Τα παιδιά δυσκολευότανε να κατανοήσουν
πώς στην αυλή θα έκανε την απαραίτητη «ζέστη» που θα έλιωνε τον πάγο, αφού είχε κρύο. Κατά
την παρατήρηση/εξέλιξη των πειραμάτων γινόταν προσπάθεια καταγραφής του απαιτούμενου
χρόνου με τη βοήθεια κλεψύδρας. Τα παιδιά παρατήρησαν ότι ο πάγος έγινε νερό, τα παγάκια
πάνω στο γκαζάκι έλιωσαν πιο γρήγορα από αυτά που ήταν στο καλοριφέρ και από εκείνα που
βγάλαμε στην αυλή. Έλιωσαν, όπως είπαν, επειδή το γκαζάκι έχει φωτιά, το καλοριφέρ είναι ζεστό
και έξω έχει  ήλιο, κάνοντας μία άτυπη διαβάθμιση της θερμοκρασίας των πηγών θερμότητας
(φωτιά-καλοριφέρ-ήλιος). Χαρακτηριστικά είπε κάποιο παιδί: «γίνεται μάχη και πολεμάει ο πάγος
με τη ζέστη, αλλά στη μάχη, τα κανόνια της ζέστης γκρεμίζουν τον πάγο. Ο πάγος τελικά είναι
νερό». Σ’ αυτό το σημείο εισήχθηκε στη συζήτηση ο όρος υγρό και χρησιμοποιήθηκε η έκφραση
αλλάζει μορφή, μεταβάλλεται η μορφή του. Η παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε και με βού-
τυρο. Το νέο υλικό τροφοδότησε τη σχετική συζήτηση. Τα παιδιά προέβλεψαν ότι θα λιώσει κι
αυτό, θα γίνει νερό, θα γίνει λάδι, ενώ σχολίασαν κατά την έκβαση του πειράματος ότι έγινε σαν
νερό. Με τον όρο νερό εννοούσαν την υγρή κατάσταση του βουτύρου. Το κοινό σημείο του λιω-
μένου πάγου και του λιωμένου βουτύρου ήταν η υγρή μορφή τους. Ζητήσαμε να σκεφτούν σχετι -
κά παραδείγματα από την καθημερινή τους ζωή και να τα ερμηνεύσουν. Αναφέρθηκαν στο παγω-
τό και τη λαμπάδα της Ανάστασης και μερικά παιδιά συνέδεσαν την απάντησή τους με τα πει-
ράματα. Μας εξήγησαν πως η θερμότητα (τα παιδιά χρησιμοποιούσαν τη λέξη «ζέστη») λιώνει το
κερί και το παγωτό, όπως έλιωσε το παγάκι και το βούτυρο. Ανέφεραν τα εξής: Το κερί όταν καίγε -
ται γίνεται κι αυτό σαν καυτό νερό. Η μαμά μου είχε ένα κερί στη βεράντα μας και έλιωσε από τον
καύσωνα το καλοκαίρι. Καταγράψαμε την παραπάνω διαδικασία με φωτογραφική μηχανή, προ-
κειμένου να υπάρχει  φωτογραφικό υλικό  κατά  τη  σχετική συζήτηση προς  εξαγωγή συμπερα-
σμάτων. Εκπονήσαμε μαζί με τα παιδιά πίνακες δεδομένων και ζητήσαμε από τα παιδιά να θυμη-
θούν το λειτουργικό ορισμό που έδωσαν στην αρχή της πειραματικής διαδικασίας «Από τη ζέστη
λιώνουν». Στη νέα αυτή συζήτηση μερικά, ελάχιστα, παιδιά χρησιμοποίησαν με τη δική μας πα-

εικαστικά.
6 Η δημιουργία μικτών ομάδων εργασίας στο νηπιαγωγείο αποτελεί πλέον μία συνήθη πρακτική λόγω της συμβολής τους στην 

κοινωνικοσυναισθηματική, ψυχική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. 
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ρότρυνση,  τον όρο θερμότητα. Επιμείναμε σε αυτό. Διαπίστωσαν ότι  δε λιώνει μόνο το χιόνι,
αλλά και το βούτυρο και το κερί. Διαπίστωσαν με τη δική μας προτροπή και εκμαίευση, ότι η με-
ταφορά θερμότητας στα στερεά μεταβάλει τη μορφή τους και ότι για τη μεταβολή αυτή χρειάζε-
ται διαφορετικός χρόνος, αλλά και διαφορετική θερμοκρασία. Αναφέραμε στα παιδιά τους όρους
λιώνω-τήξη-υγρό,  σημείο  τήξης.  Κατά  τη  διάρκεια  της  συζήτησης  που ακολούθησε  τα  παιδιά
βρέθηκαν αντιμέτωπα με τη σύγκριση των προβλέψεών τους πριν το πείραμα και των παρατηρή-
σεών τους κατά τη διάρκεια αυτού. Έτσι, ενώ στην αρχή αναρωτιόνταν εάν ο χιονάνθρωπος πέθα-
νε λιώνοντας (ανιμισμός), διαπίστωσαν ότι αλλάζει μορφή, μεταβάλλεται η κατάσταση της ύλης
(γνωστική σύγκρουση). Διαπίστωσαν ιδίοις όμμασι ότι το βούτυρο όταν λιώνει δε γίνεται ούτε
νερό, ούτε λάδι, διαψεύστηκε δηλαδή, ο φαινομενισμός με τον οποίο συλλογίστηκαν αρχικά, για-
τί είδαν ότι γίνεται υγρό, βούτυρο σε υγρή μορφή. Σ’ αυτό βοήθησε το πείραμα της πήξης που
ακολούθησε,  κατά το οποίο παρατήρησαν ότι  το λιωμένο βούτυρο ξαναέγινε βούτυρο. Η νέα
γνώση ως προς ένα βαθμό επαλήθευσε την αρχική, αλλά ως προς ένα άλλο τη διέψευσε (π.χ. ο
πάγος έλιωσε και στην αυλή κάτω από τον ήλιο, παρά το κρύο που έκανε, γιατί υπήρχε πηγή θερ-
μότητας ικανή να λιώσει σε βάθος χρόνου τον πάγο). Πιθανώς, αυτή η διάψευση να βοήθησε τα
παιδιά να κατανοήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι πηγή θερμότητας δεν είναι αποκλειστικά μόνο
η φωτιά ή ό,τι είναι άμεσα ζεστό και μας καίει. Επιχειρήθηκε ο επαναπροσδιορισμός του αρχικού
λειτουργικού ορισμού, ο οποίος θα ενσωμάτωνε τη νέα γνώση: «μερικά υλικά όταν θερμαίνονται
αλλάζουν μορφή και από στερεά γίνονται υγρά». Προσπαθήσαμε τέλος, να συνδέσουμε τη γνώση
που αποκτήθηκε για την τήξη με την καθημερινή ζωή. Μετά από διάφορες ιδέες αποφασίσαμε
μαζί με τα παιδιά να φτιάξουμε σοκολατάκια λιώνοντας κουβερτούρα.

Αξιολόγηση – Συμπεράσματα

Στην ερώτηση εάν «δόθηκε στα παιδιά με αυτά τα πειράματα η ευκαιρία να μυηθούν στις Φ.Ε, να
καλλιεργήσουν δεξιότητες επιστημονικής μεθόδου και να κατανοήσουν το φαινόμενο της τήξης;»
η απάντηση δεν θα είναι αρνητική ή απόλυτα θετική. Μπορούμε να ισχυριστούμε πως έγιναν
προσπάθειες εμπλοκής των παιδιών σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας (το σχεδιασμό, την υλο-
ποίηση, την αξιολόγηση) και πως οι στόχοι που τέθηκαν ήταν σε συνάρτηση με τις γνώσεις/ικα-
νότητες και γνωστικά εμπόδια των παιδιών. Έγιναν προσπάθειες να τηρηθούν οι απαραίτητες με-
θοδολογικές συνθήκες μιας πειραματικής/ερευνητικής διαδικασίας και να αναπαρασταθεί το φυ-
σικό φαινόμενο της τήξης με κάποιο διδακτικό μοντέλο, ώστε η κατανόησή του να γίνει πιο προσι-
τή στα παιδιά. Οι πειραματικές διαδικασίες που επιχειρήθηκαν μπόλιασαν τη σκέψη των περισ-
σότερων παιδιών και ενθάρρυναν τον αναστοχασμό τους. Τα περισσότερα από αυτά συμμετείχαν
στα πειράματα με ενθουσιασμό, αν και ο βαθμός συμμετοχής τους εξαρτιόταν από την ηλικία,
αλλά και το στάδιο ανάπτυξης του καθενός. Μερικά έδειξαν πως κατανόησαν ότι η μεταφορά
θερμότητας μετατρέπει μερικά στερεά σώματα σε υγρά, ότι υπάρχει διαφορετικό σημείο τήξης
για τα διάφορα υλικά και πως ο χρόνος τήξης εξαρτάται και από το βαθμό της θερμοκρασίας. Το
γεγονός ότι στη μετέπειτα σχολική τους καθημερινότητα εκδήλωναν ενδιαφέρον και για άλλα πει-
ράματα  δηλώνει  ότι  η  εμπειρία  που  έζησαν  τους  επηρέασε.  Ενδεικτικά  αναφέρουμε  πως  το
διάστημα που ακολούθησε χρησιμοποιούσαν συστηματικά στο καθημερινό λεξιλόγιό τους όρους
όπως πείραμα, ας επαληθεύσουμε, με όποιον τρόπο και αν τους νοηματοδοτούσαν. 

Κατά την υλοποίηση των παραπάνω πειραματισμών παρουσιάστηκαν δυσχέρειες που οφείλονταν
σε ζητήματα θεωρητικής κατάρτισης των νηπιαγωγών ή σε δυσλειτουργίες του εκπαιδευτικού συ-
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στήματος. Η ουσιαστικότερη όμως δυσκολία που παρουσιάστηκε στην κατανόηση των πειραματι-
σμών οφειλόταν σε ζητήματα ιεράρχησης της ύλης. Εάν, για παράδειγμα, είχαμε προβεί πρώτα σε
δραστηριότητες με στόχο τη διάκριση των πηγών θερμότητας σε φυσικές και τεχνητές ή εάν είχα-
με προσεγγίσει  πρωτύτερα τις ιδιότητες της ύλης να είχαμε μια πιο ολοκληρωμένη διδακτική
πρόταση που θα προσέφερε στα παιδιά τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να προσεγγί-
σουν με μεγαλύτερη άνεση το φαινόμενο της τήξης. Η κατάκτηση της γνώσης είναι όμως μία
διαρκής  και  πολυπαραγοντική  διαδικασία  και  η  διαπίστωση  αδυναμιών  δείχνει  ότι  υπάρχει
πάντοτε περιθώριο βελτίωσης του διδακτικού έργου, της παρεχόμενης γνώσης και των επαγγελ-
ματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Έτσι εκτιμούμε πως η παραπάνω διδακτική παρέμβαση
ήταν ταυτόχρονα ένα πολύτιμο βίωμα και μια ώθηση για μια νέα αρχή.
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Το διδακτικό μας θέμα είναι η επίπλευση και βύθιση στερεών αντικειμένων σε νερό. Στην παρούσα εργα-
σία επιχειρείται: μια επισκόπηση στις έρευνες που έχουν γίνει για το θέμα επίπλευση – βύθιση σε παιδιά
νηπιαγωγείου, μία διαδικασία ανίχνευσης ιδεών σ’ έναν μικρό αριθμό νηπίων και η επαλήθευση τους μετά
από πείραμα καθώς και μία πρόταση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένο στα αποτελέσματα και
σχεδιασμένο έτσι ώστε να οικοδομηθούν οι γνώσεις σταδιακά. Τα αποτελέσματα από την ανίχνευση ιδεών
και την επαλήθευση με το πείραμα έδειξαν ότι τα περισσότερα παιδιά θεωρούν πως ο καθοριστικός πα-
ράγοντας για τη βύθιση ή την επίπλευση των σωμάτων είναι ο παράγοντας βάρος και δεν αναθεώρησαν το
νοητικό τους μοντέλο μετά από την παρατήρηση του σχετικού πειράματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά,
τη σύγκριση των ευρημάτων μας με ανάλογες έρευνες καθώς και την ιδιαιτερότητα κάποιων απαντήσεων
προτείνουμε ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Εισαγωγή

Ο τρόπος με τον οποίο κάθε παιδί βιώνει το φυσικό περιβάλλον αποτελεί αντικείμενο εκτετα-
μένων ερευνών από ειδικούς επιστήμονες.  Τα τελευταία χρόνια μάλιστα παρατηρείται έντονη
ερευνητική δραστηριότητα στο θέμα της προσέγγισης των φυσικών επιστημών από τα παιδιά της
προσχολικής ηλικίας (Χατζηγεωργίου 1999).

Η ηλικία αυτή διακατέχεται από μια αγωνία κατανόησης του κόσμου η οποία εκφράζεται από τα
ατελείωτα «γιατί». Τα μικρά παιδιά θέτουν καθημερινά προβληματισμούς και οι ενήλικες καλού-
νται  να τα βοηθήσουν στην κατανόηση εννοιών. Τα μικρά παιδιά βέβαια οικοδομούν έννοιες
αλλά μαθαίνουν και με τις αισθήσεις τους. Μια έννοια έχει πραγματική σημασία για τα παιδιά
όταν την έχουν δοκιμάσει στην πράξη μέσω της εξερεύνησης. Αντλούν ικανοποίηση από την ικα-
νότητα τους να χειρίζονται και να ελέγχουν υλικά, κάνουν υποθέσεις, παρατηρούν τις αλλαγές,
προσπαθούν να κατανοήσουν κτλ. Έτσι οδηγούνται σταδιακά στην αποσαφήνιση και την κατανόη-
ση του φυσικού κόσμου και οικοδομούν σταδιακά τη γνώση προσαρμόζοντας νέες έννοιες σε ήδη
υπάρχουσες. 

Στο θέμα της επίπλευσης και της βύθισης τα παιδιά καθώς βάζουν αντικείμενα να επιπλεύσουν
στο νερό επηρεάζονται από το βάρος, προβληματίζονται για τη μάζα και τη σύσταση της ύλης και
κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις. Με τη βοήθεια λοιπόν κατάλληλων πρακτικών και την εφαρμογή
σχετικών πειραμάτων τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν τις ιδιότητες των υλικών, τις ιδιότητες
του νερού κατανοώντας καλύτερα μια πλευρά του φυσικού περιβάλλοντος (Brown 1995).
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Θεωρητική θεμελίωση

Το νερό – όπως και όλα τα υγρά – έχει μία σημαντική ιδιότητα που επιτρέπει την επίπλευση ορι-
σμένων σωμάτων σε αυτό. Πρόκειται για την αρχή του Αρχιμήδη με βάση την οποία, όταν ένα
σώμα βρίσκεται βυθισμένο στο νερό, ολόκληρο ή κατά ένα μέρος, τότε δέχεται από το νερό μία
δύναμη με κατακόρυφη διεύθυνση και φορά προς τα επάνω, την άνωση, ίση με το βάρος του
εκτοπιζόμενου από το σώμα υγρού. Ο συνδυασμός της άνωσης με το  βάρος του σώματος, επι-
τρέπει στα σώματα να βρίσκονται μέσα στο νερό και να επιπλέουν, εκτός αν η πυκνότητα του υλι -
κού είναι μεγαλύτερη του νερού οπότε το σώμα βυθίζεται. 

Σχετικά με το θέμα της επίπλευσης και της βύθισης από έρευνες που έχουν γίνει για τις ιδέες των
παιδιών στην Ελλάδα, αποδεικνύεται ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ερμηνεύουν το φαινόμε-
νο χρησιμοποιώντας κυρίως το μοντέλο ότι «τα βαριά  σώματα βυθίζονται, ενώ τα ελαφριά επι-
πλέουν» (Ιωαννίδης κ.α. 2008). Αλλά και στο εξωτερικό τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ερμηνεύ-
ουν  το φαινόμενο αυτό με κριτήριο το βάρος ή /και το μέγεθός τους (Iωαννίδης κ.α. 2008). Επί-
σης τα νήπια συσχετίζουν την επίπλευση με το μέγεθος ή τη σκληρότητα του αντικειμένου (Ρα-
βάνης 2003).  

Ακόμα τα νήπια φαίνεται να οδηγούνται στη συγκρότηση πρόδρομου μοντέλου σχετικά με το
φαινόμενο της επίπλευσης και της βύθισης στο οποίο: α) υπάρχουν νοητικές παραστάσεις που
σχετίζουν το φαινόμενο με το υλικό από το οποίο αποτελούνται τα σώματα. Σχετίζουν μάλιστα,
έμμεσα την ιδιότητα του σώματος να «αντιστέκεται» στο υγρό με την έννοια «πυκνότητα», β)
υπάρχουν νοητικές παραστάσεις που σχετίζουν το φαινόμενο με τον όγκο ή το βάρος και γ) υπάρ-
χουν αντιφατικές ή συγκεχυμένες παραστάσεις ή απάντηση «δεν ξέρω» (Τάνταρος κ.α. 2004). Η
σκέψη των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το φαινόμενο επίπλευσης – βύθισης συμπεριλαμ-
βάνει κι άλλες σημαντικές παραμέτρους όπως: 1. Όταν ένα μικρό τμήμα του αντικειμένου είναι
επάνω από την επιφάνεια του νερού, αυτό μερικώς επιπλέει και μερικώς βυθίζεται, 2. Αντικείμε-
να που κολυμπούν μέσα στο νερό, όπως τα ψάρια, δεν επιπλέουν, 3) Τα πράγματα επιπλέουν για-
τί είναι ελαφριά και 4) Οι τρύπες των αντικειμένων επηρεάζουν την ικανότητα τους να επιπλέουν
(Driver, et al 1998).

Απ’ όλα τα παραπάνω παρατηρούμε ότι τα νήπια θεωρούν πως τα αντικείμενα που βυθίζονται εί-
ναι τα βαριά ή/και τα μεγάλα και ότι την επίπλευση μπορεί να επηρεάζει η σύσταση του αντικει -
μένου (σκληρότητα/πυκνότητα) ή οι τρύπες που έχει.

Λαμβάνοντας τα παραπάνω ως εμπόδιο στον τρόπο σκέψης των παιδιών, ο στόχος που επιχει-
ρούμε να ικανοποιήσουμε με το πρόγραμμα μας είναι ότι η επίπλευση και η βύθιση των σω-
μάτων εξαρτάται από το υλικό που αποτελείται το κάθε στερεό σώμα. 

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε περιλαμβάνει προκαταρκτική φάση που πραγματοποιήθηκε
στην τάξη με τη συμμετοχή του συνόλου των παιδιών. Στόχος της εφαρμογής της ήταν να ενεργο-
ποιηθεί το ενδιαφέρον των παιδιών με την αφήγηση της ιστορίας, με ένα σενάριο ώστε να εξα-
σφαλιστεί η συμμετοχή τους στη δραστηριότητα ανίχνευσης και να εξοικειωθούν τα παιδιά με τα
υλικά και τις ονομασίες τους. Η  δραστηριότητα ανίχνευσης χωρίσθηκε σε τρεις φάσεις:

Α΄ φάση:  να προβλέψουν τη συμπεριφορά των υλικών στο νερό.

Β΄ φάση:  να κρατήσουν σημειώσεις των προβλέψεων.
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Γ΄ φάση:  να εκτελέσουν το πείραμα, ώστε να επιβεβαιώσουν ή όχι τις προβλέψεις τους, να επι-
χειρηματολογήσουν και να αιτιολογήσουν τα φαινόμενα που παρατηρούν σε αντιδιαστολή με την
αρχική τους πρόβλεψη.

Το δείγμα αποτέλεσαν οχτώ παιδιά ολοήμερου νηπιαγωγείου της περιοχής της Έδεσσας. Η ηλικία
των παιδιών ήταν 5,5 με 6,5 έτη.  Πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις από 4 νηπιαγω-
γούς. Η διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν  10 – 15 λεπτά.

Τα υλικά ήταν μία κούκλα –κοράκι, ισομεγέθη κομμάτια από πέτρα, φελλό, ξύλο, μέταλλο, φύλλο
και γυαλί, τέσσερις λεκάνες με νερό, χαρτιά Α4, μαρκαδόροι.

Στην   προκαταρκτική  φάση  εμφανίσαμε  στην  ομάδα  των  παιδιών  της   τάξης   τον  «Ράκι  το
κοράκι», ένα περίεργο κοράκι που του αρέσει να μαζεύει παράξενα αντικείμενα στην φωλιά του.
Το κοράκι παρουσιάζει ένα προς ένα τα αντικείμενα που βρήκε στο δρόμο. Τα παιδιά πιάνουν στα
χέρια τους τα αντικείμενα, τα περιεργάζονται, τα αναγνωρίζουν και σχολιάζουν. Μετά τα παιδιά
βοηθούν τον Ράκι να τα μεταφέρει στη φωλιά του, βάζοντας όλα τα αντικείμενα στο ράμφος του.
Ο Ράκι πετάει προς τη φωλιά του. Στη διαδρομή όμως υπάρχει κίνδυνος να χάσει τις δυνάμεις του
και περνώντας πάνω από τη λίμνη να πέσουν τα αντικείμενα από το ράμφος του. Άραγε σε μια
τέτοια περίπτωση τι θα απογίνουν αυτά, καθώς θα πέσουν στη λίμνη;  

Στη δραστηριότητα ανίχνευσης πήραμε ξεχωριστά κάθε νήπιο σ’ ένα απομονωμένο σημείο εκτός
τάξης και ρωτήσαμε τι θα γίνουν τα αντικείμενα, ένα κάθε φορά, που θα πέσουν μέσα στη λίμνη
(«Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί αν πέσει ο φελλός μέσα στο νερό;», «Γιατί νομίζεις ότι θα συμβεί
αυτό;»). Σημειώσαμε τις προβλέψεις των παιδιών για το κάθε αντικείμενο, προσπαθώντας να
πάρουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς απαντήσεις. Αποφύγαμε βέβαια διατυπώσεις που μπορεί
να κατευθύνουν τη σκέψη των νηπίων, όπως «μπορεί να βυθιστεί ο φελλός;», «νομίζεις ότι θα
επιπλεύσει επειδή είναι ελαφρύς;».

Στην επόμενη φάση προτρέψαμε το νήπιο να σημειώσει όπως μπορεί, σε χαρτί, τις προβλέψεις
του για κάθε υλικό, για να τις θυμάται («θέλεις να το σημειώσεις με κάποιο τρόπο στο χαρτί για
να το θυμάσαι  ή πως μπορείς να το σημειώσεις στο χαρτί για να το θυμάσαι;»).  Όλοι οι τρόποι
καταγραφής έγιναν δεκτοί. 

Στην τρίτη φάση ζητήσαμε από το κάθε παιδί να εκτελέσει το πείραμα ώστε να δει αν επιβε-
βαιώνονται  οι  προβλέψεις του («Τι  συνέβη  τελικά με το φελό;» «Γιατί  πιστεύεις ότι  συνέβη
αυτό;»). Τα παιδιά παρατήρησαν τι συνέβη και επιχειρηματολόγησαν. Όλες οι απαντήσεις των
παιδιών καταγράφηκαν.

Συνοψίζοντας λοιπόν η προκαταρτική φάση κατά την έρευνα μας περιλάμβανε την ιστορία με το
Ράκι το κοράκι ως έναυσμα για να γίνει το πέρασμα στην κανονική ερευνητική φάση, δηλαδή στα
παραπάνω βήματα κατά τα οποία καταγράψαμε με τη σειρά: τις προβλέψεις και αιτιολογήσεις
των νηπίων σε συγκεντρωτικό πίνακα, τα σχόλια για τις καταγραφές (ζωγραφιές-σημειώσεις) των
προβλέψεων των νηπίων και τέλος τις τελικές απαντήσεις τους, επίσης σε συγκεντρωτικό πίνακα,
μετά την εκτέλεση του  πειράματος. 

Αποτελέσματα

Από τα αποτελέσματα της διαδικασίας που ακολουθήσαμε, μία πρώτη διαπίστωση είναι ότι τα
νήπια δυσκολεύονται αρκετά να καταλάβουν τη σχέση της επίπλευσης και της βύθισης με τη
φύση των υλικών. Αποδίδουν εξολοκλήρου τη βύθιση και την επίπλευση στο βάρος των σωμάτων
και όχι στα υλικά από τα οποία αποτελούνται (Μπαγάκης κ.α. 2006). Έγινε ακόμα φανερό πως τα
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παιδιά διαμορφώνουν νοητικά μοντέλα για να ερμηνεύσουν φαινόμενα του φυσικού κόσμου. Η
συνεπής χρήση κάποιου μοντέλου από τα περισσότερα παιδιά δείχνει ότι ακόμα και σ’ αυτήν την
ηλικία τα παιδιά προσπαθούν να μη δίνουν αντιφατικές απαντήσεις (πχ. η Μαρία που στην Α΄
φάση θεώρησε ότι ο φελλός θα βουλιάξει γιατί είναι «βαρύς» διαπίστωσε στην Γ΄ φάση ότι επι-
πλέει και τροποποίησε την απάντησή της σε «ελαφρύς» χωρίς ουσιαστικά να αλλάξει το νοητικό
της μοντέλο, παρέμεινε δηλαδή στην έννοια του βάρους (Κουλαϊδής, 1994). Το μικρό ποσοστό
όμως αυτών των παραστάσεων επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα των περισσοτέρων ερευνών σύμ-
φωνα με τις οποίες το πιο διαδεδομένο νοητικό μοντέλο για την ερμηνεία των φαινομένων της
βύθισης και της επίπλευσης είναι; «τα βαριά σώματα βυθίζονται, ενώ τα ελαφριά επιπλέουν»
(Ιωαννίδης κ.α. 2008). Στη διαδικασία της ανάλυσης των φάσεων Α΄ και Γ΄ συγκεντρώσαμε τα
αποτελέσματα,  πίνακας 1, με τα επικρατέστερα νοητικά μοντέλα στις απαντήσεις των παιδιών
για να παρατηρήσουμε τυχόν μετακινήσεις.  

Πίνακας 1
Καταγραφή των προβλέψεων των παιδιών κατά την Α΄ φάση

και των επιβεβαιώσεων τους κατά την Γ΄ φάση 

 
Προβλέψεις / Επιβεβαιώσεις

 
 

Υλικά

Απαντήσεις παιδιών

Α  Φάση
πριν το πείραμα

Β  Φάση
μετά το πείραμα

 
 

Θα επιπλεύσει/
Επιπλέει

Πέτρα 1 -

Φελλός 7 8

Ξύλο 5 8

Μέταλλο 2 -

Φύλλο 1 8

Γυαλί -  

 
 
 

Θα βυθιστεί/
Βυθίζεται 

Πέτρα 7 8

Φελλός 1 -

Ξύλο 3 -

Μέταλλο 6 8

Φύλλο 7 -

Γυαλί 8 8

Τα παιδιά στις δύο φάσεις έδιναν απαντήσεις βασιζόμενα κυρίως στον παράγοντα υλικό και στον
παράγοντα βάρος  χωρίς να λείπουν και κάποιες αντιφατικές ερμηνείες ή και το «δεν ξέρω». Δια-
πιστώθηκε όμως πως στην πλειοψηφία των απαντήσεων τους επικράτησε ένα νοητικό μοντέλο
για το κάθε παιδί: για κάποια παιδιά δηλαδή υπερίσχυε το βάρος ενώ για κάποια άλλα το υλικό
ως αιτία επίπλευσης ή βύθισης.  Η Μαρία, για παράδειγμα, ενώ κατά την Α΄φάση έκανε προ-
βλέψεις δίνοντας απαντήσεις με κυρίαρχο παράγοντα το βάρος, στη Β΄φάση μετακινήθηκε, στις
μισές απαντήσεις της, στον παράγοντα υλικό. Στον πίνακα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζουμε τα
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επικρατέστερα νοητικά μοντέλα στις απαντήσεις των παιδιών κατά την Α΄ και Γ΄ φάση της ερευνη-
τικής μας δραστηριότητας και παρατηρήσουμε μία μόνο μετακίνηση.

Πίνακας 2
Σύγκριση των νοητικών μοντέλων από τα παιδιά πριν και μετά το πείραμα

Νοητικά μοντέλα
Σύνολο παιδιών 
κατά την Α΄ΦΑΣΗ
πριν το πείραμα

Σύνολο παιδιών 
κατά την Γ΄ΦΑΣΗ
μετά το πείραμα

Παράγοντας
Υλικό

3 4

Παράγοντας Βάρος 5 4

Συμπερασματικά, τα περισσότερα παιδιά πιστεύουν πως ο καθοριστικός παράγοντας για τη βύθι-
ση ή την επίπλευση των σωμάτων είναι ο παράγοντας βάρος, και δεν αναθεώρησαν το νοητικό
τους μοντέλο από την Α΄ στην Γ΄ φάση. Η συνεπής χρήση κάποιου μοντέλου από σημαντικό αριθ-
μό παιδιών δείχνει ότι ακόμα και σ’ αυτήν την ηλικία τα παιδιά προσπαθούν να μη δίνουν αντιφα-
τικές απαντήσεις. Πήραμε ακόμα ερμηνείες με βάση το μοντέλο: «τα σκληρά σώματα βυθίζονται,
τα μαλακά επιπλέουν» και «τα μεγάλα σώματα επιπλέουν, τα μικρά βυθίζονται». Το μικρό ποσο-
στό όμως αυτών των παραστάσεων επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα των περισσοτέρων ερευνών
σύμφωνα με τις οποίες το πιο διαδεδομένο νοητικό μοντέλο για την ερμηνεία των φαινομένων
της  βύθισης  και  της  επίπλευσης  είναι:  «τα  βαριά  σώματα  βυθίζονται,  ενώ  τα  ελαφριά
επιπλέουν».

Στη Β΄ φάση, δηλαδή στην απεικόνιση και τα σχόλια των παιδιών είδαμε κατά πόσο οι λεκτικές
διατυπώσεις των νηπίων αναφορικά με τις ιδέες τους για την επίπλευση και τη βύθιση, είναι σύμ-
φωνες με αυτό που καταγράφουν, καθώς και τον τρόπο που επιλέγουν να απεικονίσουν αυτά που
πριν ισχυρίστηκαν. 

Έτσι, και τα 8 νήπια αποτύπωσαν στο χαρτί τις αρχικές τους προβλέψεις χωρίς αξιόλογες μεταβο-
λές. Συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε και στον πίνακα 3, μόνο ένα νήπιο μετακινήθηκε ζωγραφίζο-
ντας το γυαλί να επιπλέει ενώ είχε προβλέψει ότι θα βυθιστεί. Αιτιολογώντας την πρόβλεψη του
είπε «γιατί θα πέσει, γιατί θα έχει βουλιάξει». 

Πίνακας 3
Καταγραφή των προβλέψεων των παιδιών από τις απαντήσεις και τις ζωγραφιές τους

πριν τη διεξαγωγή του πειράματος

 
Πρόβλεψη πιθανού

αποτελέσματος

 
 

Υλικά

Προβλέψεις παιδιών

Α  Φάση
 

Απαντήσεις

Β  Φάση
 

Ζωγραφική απεικόνιση

 Πέτρα  1 1
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  Προβλέψεις παιδιών

 
 

Θα επιπλεύσει

Φελλός 7 7

Ξύλο 5 5

Μέταλλο 2 2

Φύλλο 1 1

Γυαλί - 1

 
 
 
 

Θα βυθιστεί

Πέτρα 7 7

Φελλός 1 1

Ξύλο 3 3

Μέταλλο 6 6

Φύλλο 7 7

Γυαλί 8 7

Όσον αφορά τον τρόπο έκφρασης των ιδεών τους μόνο ένα νήπιο χρησιμοποίησε τη γραφή ως
συμβολικό τρόπο απεικόνισης, καταγράφοντας τις προβλέψεις της για τα υλικά, ακριβώς κάτω
από τη ζωγραφική απεικόνιση του καθενός. Υπήρξε ένα ακόμα νήπιο που επίσης ζωγράφισε όλα
τα υλικά, αλλά ζήτησε από τη νηπιαγωγό να καταγράψει αυτή, καθ’ υπαγόρευση, τις προβλέψεις.

Προτάσεις

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματά μας, τη σύγκριση των ευρημάτων μας με ανάλογες έρευ-
νες καθώς και την ιδιαιτερότητα κάποιων απαντήσεων προτείνουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
το οποίο λαμβάνει υπόψη τα εξής:

α) Τα παιδιά μπορούν και πρέπει να βοηθηθούν να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα τους πάνω
σε συγκεκριμένα αντικείμενα κι όχι σε πολύπλοκα φυσικά φαινόμενα. Από τη μικρή μας έρευνα
φαίνεται ότι ξεκινώντας από απλές έννοιες όπως το βάρος και το υλικό των αντικειμένων τα μικρά
παιδιά οδηγούνται σταδιακά στη συνειδητοποίηση εννοιών όπως το φαινόμενο της επίπλευσης
και βύθισης, φαινόμενα για τα οποία οι ενήλικες θεωρούμε δεδομένα. 

β) Εκτός της παρατηρητικότητας κατά τη διάρκεια ενός πειράματος, η πρόβλεψη και η αιτιολόγη-
ση αποτελούν διαδικασίες που είναι κατάλληλες και απαραίτητες για το παιδί στο νηπιαγωγείο
(Χατζηγεωργίου 1999). Η ανίχνευση των ιδεών των παιδιών, όπως φάνηκε κι από την έρευνα μας,
βοηθάει στη διαπίστωση της πιθανής ύπαρξης προϋπάρχουσας γνώσης και στη δυνατότητα μετα-
σχηματισμού της σε κάθε παιδική σκέψη.

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα όλης της διαδικασίας που περιγράψαμε και λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι τα παιδιά επικεντρώνονται περισσότερο στο βάρος προτείνουμε πρώτα απ’
όλα μία δραστηριότητα που επικεντρώνεται στο υλικό των αντικειμένων (Ραβάνης, 2003).

Σε δεύτερη φάση, επειδή τα παιδιά δεν έδωσαν έμφαση τόσο στο μέγεθος, προτείνουμε μια δρα-
στηριότητα που επικεντρώνεται και πάλι στο υλικό κι όχι στο μέγεθος. Η έννοια του μεγέθους άλ-
λωστε μπορεί να προκύψει κι από την πρώτη δραστηριότητα και να αντιμετωπιστεί με εποικοδο-
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μητική προσέγγιση, με τη στρατηγική της γνωστικής σύγκρουσης. Σ’ αυτή τη δραστηριότητα μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε και μια άλλη παράμετρο, αυτή της διαφορετικής ποσότητας του νε-
ρού (Θασίτης κ.α. 2004). Αυτή η διάσταση δεν σχετίζεται άμεσα με τα αποτελέσματα αλλά προκύ-
πτει ως πρόθεση για σταδιακή πιθανή προέκταση του θέματος.

Στη συνέχεια κι αφού έχουμε καλύψει με το πιο δυνατό τρόπο τη βασική έννοια του είδους του
υλικού για το φαινόμενο της επίπλευσης και της βύθισης, μπορούμε να πάμε τα παιδιά ένα βήμα
πιο πέρα,  προσεγγίζοντας αυτή τη φορά το ρόλο των μη συμπαγών υλικών (Ραβάνης,  2003).
Τέλος, σε μια τέταρτη δραστηριότητα, προτείνουμε τη χρήση σχετικού εκπαιδευτικού λογισμικού
το οποίο εμπλέκει τους μικρούς μαθητές σε διαδικασίες διερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων
(Πλιάσα κ.α. 2007). Έτσι τα παιδιά αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και την εφευρετικότητα
τους,  μέσα  από  διαφορετικές  οδούς,  ενώ αξιοποιούν  τις  γνώσεις  τους  από  τις  πειραματικές
εμπειρίες των τριών προηγούμενων δραστηριοτήτων.  
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Τα προγράμματα σπουδών των Φυσικών Επιστημών του 2003 και του 2011 για το
νηπιαγωγείο: Μια κριτική προσέγγιση

Γκουβεντάρη Καλλιόπη, Γώτη Ευθυμία, Απιδοπούλου Σοφία
Νηπιαγωγός (Νηπ/γείο Λευκαδίων, Νάουσα) , popigouv[at]hotmail.com 

Σχολική Σύμβουλος 36ης Περιφέρειας Π.Α,. efigoti[at]yahoo.gr 
Νηπιαγωγός (12ο Νηπ/γείο Βέροιας) sapidopoulou[at]gmail.com

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών συνοψίζει και εκφράζει: α)τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να
κατακτήσει ο μαθητής β)τις μεθόδους διδασκαλίας που πρέπει να υιοθετεί ο εκπαιδευτικός γ)τον τρόπο
αξιολόγησης των μαθητών. Η σύνταξη του Αναλυτικού Προγράμματος και ειδικότερα το ΑΠ των Φυσικών
Επιστημών για το νηπιαγωγείο εστιάζει στη συγκρότηση του αντικειμένου των ΦΕ, στο σχεδιασμό των δι-
δακτικών στρατηγικών και στην οργάνωση κατάλληλων δραστηριοτήτων και διδακτικών παρεμβάσεων. Το
2003 εκπονήθηκε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο, όπου οι ΦΕ
εμπεριέχονται στο γνωστικό πεδίο Μελέτη Περιβάλλοντος όπου εντάσσονται ως αντικείμενα μελέτης, ο
άνθρωπος και τα δημιουργήματά του, οι κοινωνικές σχέσεις, τα ζώα, τα φυτά, οι τόποι, τα φυσικά φαι-
νόμενα και οι καταστάσεις. Το 2011 εκπονήθηκε νέο Πρόγραμμα Σπουδών (πιλοτικό) για το νηπιαγωγείο
και οι ΦΕ για πρώτη φορά εμφανίζονται αυτόνομα με ομώνυμο γνωστικό πεδίο. Σκοπός της παρούσας ερ-
γασίας είναι μια κριτική «ανάγνωση» του νέου ΑΠ των ΦΕ στο νηπιαγωγείο, ώστε να απαντηθεί: Τι αλ -
λάζει; Αν υπάρχουν σημεία που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια πραγματικά σύγχρονη εκπαί-
δευση στις Φυσικές Επιστήμες; Και τελικώς αν η αλλαγή του Α.Π. ήταν αναγκαία;

Εισαγωγή

Τα αναλυτικά προγράμματα (Α.Π.) -συγκροτημένες προτάσεις που αναφέρονται στο περιεχόμενο
και τη μορφή της σχολικής γνώσης -υποδεικνύουν τον τρόπο που πρέπει να οργανώνεται η σχολι-
κή γνώση και επικεντρώνονται στις διαδικασίες μέσω των οποίων αποκτάται και αξιοποιείται από
τα παιδιά (πβ. Βρεττός & Καψάλης, 1997).

Στη χώρα μας το 2003 συντάχθηκε για το ελληνικό νηπιαγωγείο, το Διαθεματικό Πλαίσιο Προ-
γραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) (Φ.Ε.Κ. 304 του 2003), με βάση το οποίο συγγράφηκαν τα Αναλυτι-
κά Προγράμματα Σπουδών των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων.

Οι κοινωνικο-πολιτισμικές αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας, όπως η θέσπιση της υποχρεωτικής
φοίτησης στο νηπιαγωγείο, ο αυξανόμενος αριθμός δίγλωσσων μαθητών, αλλά και προτεραιότη-
τες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκόσμιας κοινότητας, (π.χ. δια βίου μάθηση, η αειφόρος
ανάπτυξη,  κ.λπ)  δημιούργησαν την ανάγκη για αναθεώρηση και  βελτίωση του προηγούμενου
προγράμματος. Έτσι το 2011 εκπονήθηκε το ΝΠΣ για το νηπιαγωγείο το οποίο βρίσκεται σε πιλοτι-
κή εφαρμογή (ΝΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013).

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την αναγκαιότητα τη θέση, και τη διδασκαλία των Φυ-
σικών Επιστημών (Φ.Ε.) στην προσχολική εκπαίδευση (Κολιόπουλος, 2002, Eshach και Fried 2005,
Ραβάνης, 1999, Παπανδρέου, 2003, Σολομωνίδου & Κακανά 2003, Χρηστίδου, 2008). προκύπτει
ότι η συμμετοχή παιδιών μικρής ηλικίας σε σχεδιασμένες αναπτυξιακά κατάλληλες και συστημα-
τικές διδακτικές παρεμβάσεις:

α. συμβάλλει στη συγκρότηση επιστημονικής καλλιέργειας των παιδιών,
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β. είναι γνωσιακά εφικτή καθώς τα παιδιά διαθέτουν την κοινωνικο-γνωστική δυνατότητα προ-
σέγγισης εννοιών και φαινομένων από το φυσικό κόσμο και

γ. είναι διδακτικά επιτεύξιμη

δ.  είναι  συμβατή προς  το  επιστημονικό μοντέλο των μετασχηματισμένων διδακτικών  αντικει -
μένων για μικρά παιδιά

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διερευνηθεί σε σχέση με το ΔΕΠΠΣ: Τι αλλάζει στο Νέο Αναλυ-
τικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στο γνωστικό πεδίο των Φ.Ε., εάν υπάρχουν σημεία που μπο-
ρούν να αποτελέσουν τη βάση για μια πραγματικά σύγχρονη εκπαίδευση στις Φ.Ε. και τελικώς αν
η αλλαγή του Αναλυτικού Προγράμματος ήταν αναγκαία;

Οι Φυσικές Επιστήμες στο ΔΕΠΠΣ (2002) 

Στο ΔΕΠΠΣ οι Φ.Ε. εντάσσονται στα πλαίσια της ευρύτερης μαθησιακής περιοχής της Μελέτης Πε-
ριβάλλοντος, ως μια υποπεριοχή/υποδιαίρεση, με τίτλο «Φυσικό Περιβάλλον και Αλληλεπίδρα-
ση». 

Ο σκοπός αναδύεται μέσα από τις αναφορές για τα ενδιαφέροντα, την παρατήρηση, την περιέρ-
γεια των παιδιών και την προσπάθεια να ερμηνεύσουν τον κόσμο γύρω τους: «τα μικρά παιδιά
«ανακαλύπτουν» τον κόσμο με την κίνηση, την εξερεύνηση και την αλληλεπίδραση…, τα παιδιά
ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τα ζώα και τα φυτά, … (Υ.Π.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2002, σ. 4).

Η ενότητα «Φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση δομείται σε τρία μέρη: α. τις ικανότητες που
επιδιώκεται  να επιτευχθούν (στόχοι),  β.  το περιεχόμενο/ οι  ενδεικτικές  διαθεματικές δραστη-
ριότητες και γ. τις θεμελιώδεις έννοιες των Φ.Ε.

Οι ειδικοί στόχοι της προσέγγισης των Φ.Ε. όπως περιγράφονται στο ΔΕΠΠΣ είναι κυρίως γνωστι-
κοί ( π.χ. να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον ανθρώπινο οργανισμό, τους ζωικούς και τους φυ-
τικούς οργανισμούς, για το φυσικό περιβάλλον κ.λπ.) Υπάρχουν ωστόσο και στόχοι που προω-
θούν την διερεύνηση και ανακάλυψη ( τα παιδιά ανακαλύπτουν βασικά χαρακτηριστικά του φυσι-
κού και τεχνητού κόσμου κ.λπ.).

Βασικοί κρίκοι διασύνδεσης του περιεχομένου του προγράμματος και προώθησης της διαθεματι-
κότητας αποτελούν ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες των επιστημών, οι οποίες προσφέρονται για
διαθεματική ανάπτυξη (π.χ. Ομοιότητα- Διαφορά, Σύστημα (ταξινόμηση), Αλληλεπίδραση (εξάρ-
τηση), κ.λπ.).

Ως προς το περιεχόμενο οι θεματικές ενότητες που εμπεριέχονται αφορούν στον:

ανθρώπινο οργανισμό, τους ζωικούς & φυτικούς οργανισμούς, πηγές ενέργειας μαγνήτες κλπ).

Στο ΔΕΠΠΣ η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας, και στοχεύει στην ανατροφοδότησή της. Κύριες μορφές αξιολόγησης είναι: η
αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση, η σταδιακή ή διαμορφωτική αξιολόγηση και η τελική ή συνολι-
κή αξιολόγηση. Επίσης, προτείνονται εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης, όπως: α. Η πορεία και
τα αποτελέσματα σχεδίων εργασίας, β. η αξιολόγηση της ομάδας από τα ίδια τα παιδιά συλλογι-
κά, και γ. ο ατομικός φάκελος αξιολόγησης του παιδιού (portfolio). 
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Τέλος στο ΔΕΠΠΣ προσδιορίζεται ρόλος του εκπαιδευτικού της προσχολικής εκπαίδευσης καθώς,
βοηθά, συνεργάζεται, διαμεσολαβεί, διευκολύνει και συνδιαμορφώνει την όλη μαθησιακή διαδι-
κασία. Ειδικότερα: 

• δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε μέσα σε ένα ελκυστικό, ασφαλές, φιλικό και
πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον να εξασφαλίζονται κίνητρα και προϋποθέσεις μάθη-
σης για όλα τα παιδιά, 

• υποστηρίζει την προσέγγιση της γνώσης μέσα από το παιχνίδι, τη διερεύνηση, τη συζήτη-
ση, την ανταλλαγή απόψεων, κ.λπ.,

• επιδιώκει  την  αβίαστη συμμετοχή κάθε  παιδιού  στις  καθημερινές  δραστηριότητες  του
προγράμματος σύμφωνα με το δικό του τρόπο και ρυθμό και

• αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις, τα βιώματα και τις εμπειρίες των παιδιών (ΔΕΠΠΣ,
σ.7).

Οι Φυσικές Επιστήμες στο νέο (πιλοτικό) πρόγραμμα σπουδών(2011)

Οι Φ.Ε στο Ν.Π.Σ. (2011) αποτελούν ένα διακριτό, αυτόνομο επιστημονικό πεδίο. Η ξεχωριστή
τους  θέση σύμφωνα με τους  συντάκτες  του  υποστηρίζεται  για τους  παρακάτω λόγους  (ΝΠΣ,
σ.81):

• Τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν πολύ νωρίς τις πρώτες ιδέες, ερμηνείες, θεωρίες για έν-
νοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου, γεγονός που αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να
προσεγγίσουν σε ένα πρώτο επίπεδο σχετικά ζητήματα. Συνεπώς η οργάνωση ανάλογων
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στο χώρο του νηπιαγωγείου είναι αναγκαία. 

• συμβάλλουν στην αξιοποίηση της περιέργειας και του εσωτερικού κινήτρου των παιδιών
για τη διερεύνηση του κόσμου που τα περιβάλλει.

• υποστηρίζουν τον  επιστημονικό «γραμματισμό», αφού τα παιδιά  διερευνούν συστηματι-
κά, κατανοούν βασικές λειτουργίες, επιλύουν προβλήματα, διαμορφώνουν κριτική στάση
και λαμβάνουν αποφάσεις που υποστηρίζουν την ανάδειξη της αλληλεξάρτησης επιστή-
μης, τεχνολογίας και κοινωνίας.

• συμβάλλουν στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη, στην οργάνωση των
εμπειριών με συστηματικό τρόπο και στη συνειδητοποίηση ότι η επιστήμη αποτελεί πολι-
τισμικό προϊόν σε διαρκή εξέλιξη.

Στο ΝΠΣ το οποίο δομείται σε 4 στήλες περιγράφονται με σαφήνεια το περιεχόμενο, οι μαθησια-
κοί στόχοι, οι ενδεικτικές δραστηριότητες και οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις με τις οποίες οι εκ-
παιδευτικοί συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων. 

Ως προς τους στόχους το ΝΠΣ προωθεί την ανάπτυξη των «βασικών ικανοτήτων»,   (π.χ. επικοινω-
νία, κριτική σκέψη, η αυτονομία, κ.λπ), οι οποίες διευκολύνουν το άτομο να συμμετέχει αποτελε-
σματικά σε διάφορα περιβάλλοντα (μαθησιακό, εργασιακό, οικογενειακό) και κρίνονται αναγκαί-
ες για να ανταπεξέλθει στους εναλλασσόμενους ρόλους που καλείται να αναλάβει στη διάρκεια
της ζωής του.

Στο περιεχόμενο του Ν.Π.Σ. περιλαμβάνονται επιλεγμένες ενότητες διδακτικών αντικειμένων, από
τους επιστημονικούς κλάδους της Βιολογίας (μελέτη των ζωντανών οργανισμών στο περιβάλλον
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τους), της Φυσικής (ιδιότητες της ύλης και διάφορα απλά φυσικά φαινόμενα),  της Μετεωρολογί-
ας (καιρικά φαινόμενα), της Γεωγραφίας (γεωφυσικά χαρακτηριστικά) και της Αστρονομίας (πλα-
νήτης Γη και το ηλιακό σύστημα). Η διαπραγμάτευση των θεμάτων ξεκινά από τα πιο οικεία και
συγκεκριμένα θέματα (ζωντανοί οργανισμοί) και προχωρά προς τα πιο αφηρημένα και ευρεία
(πλανήτης Γη και διάστημα). Ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζει με απόλυτο τρόπο τη δυσκολία ή τη
συνθετότητα των επιμέρους διδακτικών περιεχομένων, ούτε προτείνει τη διακριτή προσέγγιση
των τεσσάρων ενοτήτων.

Ιδιαίτερα σημαντική θέση κατέχει η αξιολόγηση, ως συστατικό στοιχείο της επιστημονικής έρευ-
νας, αλλά και της ανάπτυξης της κριτικής και μεταγνωστικής σκέψης. Αφορά κυρίως στις διαδικα-
σίες που χρησιμοποιούν για την προσέγγιση εννοιών και φαινομένων (π.χ. πρακτικές καταγρα-
φής, ανάλυσης, διαπραγμάτευσης, διατύπωση υποθέσεων και συμπερασμάτων) και δεν περιορί-
ζεται στις γνωστικές κατακτήσεις των παιδιών (ΝΠΣ, σ.84).

Όσον αφορά στον ρόλο του εκπαιδευτικού της προσχολικής εκπαίδευσης υποστηρίζεται η δια-
μόρφωση κατάλληλων μαθησιακών εμπειριών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου.
Έτσι οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να: 

• μελετούν το Πρόγραμμα Σπουδών - ανιχνεύουν τις ιδέες των παιδιών της τάξης τους σε
σχέση με τις έννοιες και τα φαινόμενα που σκοπεύουν να προσεγγίσουν

• αξιοποιούν ή οργανώνουν μαθησιακές εμπειρίες με νόημα για τα παιδιά

• παρέχουν ευκαιρίες και προωθούν τη χρήση διαφόρων συμβολικών συστημάτων σε δια-
φορετικές φάσεις της διδακτικής διαδικασίας (ΝΠΣ, σ.83).

Αναφορικά με τη διδακτική μεθοδολογία των Φ.Ε. αναφέρονται διδακτικές στρατηγικές, ενσωμα-
τωμένες στην καθημερινή πρακτική, οι οποίες έχουν στόχο να διευκολύνουν τα παιδιά ώστε να
υιοθετήσουν μια πιο διερευνητική στάση απέναντι σε εμπειρίες και προβλήματα,. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• η συστηματική παρατήρηση αντικειμένων ή φαινομένων και συλλογή δεδομένων που δί-
νουν απαντήσεις ή λύσεις σε ερωτήματα 

• η καταγραφή των δεδομένων που συλλέγουν τα παιδιά από τη συστηματική παρατήρηση,
η ανάλυση και ερμηνεία, η διατύπωση προβλέψεων και υποθέσεων, 

• ο αναστοχασμός για τον τρόπο δράσης τους,  και η εφαρμογή των νέων γνώσεων σε δια-
φορετικά πλαίσια (ΝΠΣ, σ.82).

Θα ήταν ελλιπής η παρουσίαση του Ν.Π.Σ των Φ.Ε για το νηπιαγωγείο εάν δεν αναφερθεί ότι
διευκρινίζεται με μεγάλη σαφήνεια η διασύνδεση των Φυσικών Επιστημών με τα υπόλοιπα γνω-
στικά αντικείμενα .όπως της  Τεχνολογίας, της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Προσωπικής και
Κοινωνικής ανάπτυξης,  της Υγείας και Φυσικής  Ανάπτυξης. και των Τεχνών. (ΝΠΣ, σ.85).

Συμπεράσματα

Από την παρουσίαση  του γνωστικού πεδίου των Φ.Ε στο ΔΕΠΠΣ (2003) και στο Νέο (Πιλοτικό)
Πρόγραμμα Σπουδών (2011) επισημαίνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

• Οι Φ.Ε. στο ΝΠΣ αποτελούν ένα διακριτό, αυτόνομο επιστημονικό πεδίο.
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• Ο σκοπός των Φ.Ε στο ΔΕΠΠΣ δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια αλλά κυρίως αναφέρεται ο
τρόπος με τον οποίο τα παιδιά γνωρίζουν και «ανακαλύπτουν» τον κόσμο (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι.,
2002, σ. 4), ενώ στο ΝΠΣ καθορίζεται ευκρινώς ο σκοπός της ενασχόλησης των νηπίων με
τις Φ. Ε.   (ΝΠΣ, σ. 81)

• Ως προς τη δομή του αναλυτικού προγράμματος στο ΝΠΣ αφαιρέθηκε η ενότητα με τίτλο
«Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση», η οποία εντάχθηκε στη νέα μαθησιακή
περιοχή με τίτλο «Προσωπική και κοινωνική Ανάπτυξη» και προστέθηκε μία νέα ενότητα
με τίτλο «Πλανήτης Γη και Διάστημα» 

• Αναφορικά με τους μαθησιακούς στόχους, στο ΔΕΠΠΣ ς οι ικανότητες που επιδιώκεται να
αναπτυχθούν, είναι πολύ γενικοί ενώ στο ΝΠΣ οι μαθησιακοί στόχοι είναι συγκεκριμένοι
και αναλυτικοί 

• Στο ΔΕΠΠΣ το περιεχόμενο των Φ.Ε. αναπτύσσεται με τους ειδικούς στόχους και τις ενδει-
κτικές δραστηριότητες κάθε ενότητας ενώ στο ΝΠΣ τα θέματα/ περιεχόμενα αποτελούν
διακριτό μέρος. Οι θεμελιώδεις έννοιες των Φ.Ε. (Ομοιότητα- Διαφορά- κ.λπ.) που ανα-
φέρονται διακριτά στο ΔΕΠΠΣ και προσφέρονται για διαθεματική ανάπτυξη, στο ΝΠΣ ανα-
δεικνύονται μέσα από τους μαθησιακούς στόχους (π.χ. να εφαρμόζουν τις γνώσεις που
απέκτησαν σχετικά με τα μορφολογικά και άλλα βασικά χαρακτηριστικά των ζωντανών ορ-
γανισμών, και να τα υιοθετούν συνδυαστικά ως κριτήρια ταξινόμησης που επιτρέπουν τη
συγκρότηση κατηγοριών»- Σύστημα, ταξινόμηση, σ. 88

• Όσον αφορά στη Διδακτική Μεθοδολογία στο ΝΠΣ υιοθετείται η επιστημονική μεθοδολο-
γία για τη συγκρότηση διδακτικών στρατηγικών από τον εκπαιδευτικό αλλά και την ορ-
γάνωση και ανάπτυξη του περιεχομένου από τα παιδιά (π.χ. συστηματική παρατήρηση,
καταγραφή, …, εφαρμογή των νέων γνώσεων σε διαφορετικά πλαίσια, σ. 82). Επίσης, η με-
θοδολογία περιγράφεται αναλυτικά για κάθε ενότητα και για κάθε μαθησιακό στόχο.

• Η αξιολόγηση στο ΔΕΠΠΣ αποτελεί μια γενική ενότητα, στην οποία αναφέρονται ο σκοπός,
τα χαρακτηριστικά στοιχεία, οι μορφές και οι τεχνικές της και συνδέεται με την ανάπτυξη
του συνολικού προγράμματος στο νηπιαγωγείο, ενώ στο ΝΠΣ αναφέρονται με σαφήνεια
οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά της αξιολόγησης ξεχωριστά για  κάθε γνωστικό αντικείμε-
νο. Ο βασικός σκοπός της αξιολόγησης στο ΔΕΠΠΣ είναι «η ανατροφοδότηση της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης», (σ. 84), ενώ
στο ΝΠΣ αναφέρεται ότι «η αξιολόγηση ως συστατικό στοιχείο της επιστημονικής έρευνας
αλλά και της ανάπτυξης της κριτικής και μεταγνωστικής σκέψης, εντάσσεται στις διαδικα-
σίες με τις οποίες έρχονται σε επαφή τα παιδιά μέσα από την ενασχόλησή τους με τις Φυ-
σικές Επιστήμες»(σ. 84). Η βασική διάσταση της αξιολόγησης στο ΔΕΠΠΣ αφορά στο απο-
τέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας σε συνάρτηση με το μαθησιακό επίπεδο του κάθε
παιδιού και συνδέεται με την ανάπτυξη, τη μάθηση και την κοινωνικοποίηση, «Ουσιαστικά
συγκρίνεται το αποτέλεσμα … με τις προσδοκώμενες επιδιώξεις» (ΔΕΠΠΣ, σ. 8). Στο ΝΠΣ η
αξιολόγηση στις Φ.Ε. δεν αφορά μόνο τις γνωστικές κατακτήσεις των παιδιών αλλά και τις
διαδικασίες που χρησιμοποιούν για την προσέγγιση εννοιών και φαινομένων, όπως πρα-
κτικές  καταγραφής,  ανάλυσης,  διαπραγμάτευσης,  διατύπωση υποθέσεων και  συμπερα-
σμάτων (ΝΠΣ, σ. 84).  Αξίζει να επισημανθεί ότι η αξιολόγηση στο γνωστικό αντικείμενο
των Φ.Ε. αφορά στην εφαρμογή από τα παιδιά των νέων γνώσεων σε διαφορετικά πλαί-
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σια, στη διεύρυνση της σκέψης και δράσης τους και στον συσχετισμό των μαθησιακών
εμπειριών τους με την καθημερινή ζωή (Ν.Π.Σ. σ. 92).     

• Τέλος στο ΔΕΠΠΣ ο ρόλος του εκπαιδευτικού εξαντλείται σε μία παράγραφο που αναφέρε-
ται γενικώς στις μεθόδους και τις τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιήσει κατά την εκπαι-
δευτική διαδικασία. Στην ενότητα του Φυσικού Περιβάλλοντος υπάρχουν μόνο δύο ανα-
φορές για τον ρόλο του εκπαιδευτικού:  «ο εκπαιδευτικός παρατηρεί τα παιδιά καθώς αλ-
ληλεπιδρούν με τα αντικείμενα και με κατάλληλες ερωτήσεις ανιχνεύει τις αντιλήψεις που
διαμορφώνουν….Δεν διορθώνει τα λάθη των παιδιών αλλά τα διευκολύνει προκειμένου
να ανακαλύψουν ιδιότητες και σχέσεις και να αρχίσουν να κατανοούν ορισμένα απλά φαι-
νόμενα» (ΔΕΠΠΣ, σ.24), «Όπου είναι απαραίτητο η εισαγωγή των παιδιών σε απλές διαδι-
κασίες διερεύνησης διευκολύνεται από τον εκπαιδευτικό με κατάλληλες συζητήσεις και
ερωτήσεις» (ΔΕΠΠΣ, σ. 25). Στο ΝΠΣ αναφέρεται με σαφήνεια ο ρόλος του εκπαιδευτικού
στις Φ.Ε. Σε ξεχωριστή ενότητα, αναφέρονται το θεωρητικό επιστημονικό υπόβαθρο που
πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός, Μαθησιακές περιοχές, 2ο μέρος, σ. 83), και τα εργαλεία
εκείνα και τις στρατηγικές που θα τον βοηθήσουν να διαμορφώσει τις κατάλληλες μαθη-
σιακές εμπειρίες ( Μαθησιακές περιοχές, 2ο μέρος, σ. 83). Σε κάθε ενότητα και για κάθε
μαθησιακό στόχο που θέτει το ΝΠΣ υπάρχει η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει ο
εκπαιδευτικός για να συμβάλει στην υλοποίησή του. Π.χ. στην ενότητα «Αντικείμενα και
υλικά» αναφέρεται: «παρατηρούν και καταγράφουν τις ιδέες που θέτουν σε εφαρμογή τα
παιδιά κατά τους ελεύθερους χειρισμούς, μελετούν τις καταγραφές τους … με στόχο την
προσέγγιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αντικειμένων και των ιδιοτήτων των υλι-
κών, όσο και με στόχο την ασφαλή τους χρήση από τα παιδιά» (Μαθησιακές περιοχές, 2 ο

μέρος, σ. 99-100).

Όσα προαναφέρθηκαν, αποτελούν τα σημεία αλλαγής του Αναλυτικού Προγράμματος των Φ.Ε.,
τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια πραγματικά σύγχρονη εκπαίδευση στις Φ. Ε.

Επιλογικά

Οι Φ.Ε. δεν είναι ένα γνωστικό πεδίο  που εξαντλείται στη διδασκαλία κάποιων θεμάτων και στην
απόκτηση κάποιων γνώσεων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον του, αλλά διασφαλίζει επιπλέον
ευκαιρίες για συμμετοχή σε διαδικασίες μάθησης και συλλογική δράση (επικοινωνία και συνεργα-
σία).

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη γενικότερη φιλοσοφία του Προγράμματος Σπουδών για τις Φ.Ε., το Νέο
Σχολείο προετοιμάζει τα παιδιά, ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία ως υπεύθυνοι, δημοκρατικοί,
ενεργοί και κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες. Έτσι μαθητές και εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν, αυτε-
νεργούν και είναι σε θέση να επεξεργάζονται με δημιουργικό τρόπο κάθε είδους πληροφορίες. 

Βιβλιογραφία

Βελλοπούλου, Α. (2011). Η μετάβαση από το επίσημο Αναλυτικό Προγράμματα  του Νηπιαγωγείου στην 
εφαρμογή του. Το παράδειγμα του διδακτικού αντικειμένου «Ύλη και ιδιότητες της Ύλης». (Διδακτορική 
Διατριβή). Πανεπιστήμιο Πατρών, 2011, 29

Βρεττός, Γ. & Καψάλης, A. (1997). Αναλυτικό Πρόγραμμα: σχεδιασμός αξιολόγηση- αναμόρφωση. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα 

Σελίδα 301 από 392



Κεφάλαιο 8ο Προγράμματα σπουδών - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

Κολιόπουλος, Δ. (2002). Είναι δυνατή η διδασκαλία των φυσικών επιστημών  στην προσχολική εκπαίδευση;
Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη, 3, 13-16

Κολιόπουλος, Δ. (2006). Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών. Η συγκρότηση 

της σχολικής γνώσης. Αθήνα: Μεταίχμιο

Παπανδρέου, Μ. (2003). Μαθηματικά, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία στο νηπιαγωγείο: Απλή πρόκλη-
ση ή αναγκαιότητα; Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού 5, 123-135

Ραβάνης, Κ. (1999). Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση.  Αθήνα: Τυπωθήτω –Γιώργος 
Δαρδανός

Σολομωνίδου, Χ. & Κακανά, Δ.-Μ. (2003). Σύγχρονες τάσεις στα αναλυτικά  προγράμματα των Φυσικών 
Επιστημών για την προσχολική εκπαίδευση. Στο Π. Κόκκοτας, Ι. Βλάχος, Π. Πήλιουρας & Πλακίτση, Αικ. 
(επιμ.) Η Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 
70-74

ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. (2002). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών  (ΔΕΠΠΣ) για το Νηπιαγωγείο 
και Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων. Αθήνα.

ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. (2011). Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, ΕΣΠΑ 2007-2013/Ε.Π. Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-
2-3

Χρηστίδου, Β. (2008). Εισαγωγή. Στο Β. Χρηστίδου (επιμ.) Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις Φυσικές Επι-
στήμες. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 9-52

Aikenhead, G. & Ogawa, M.( 2007). Expanding the Research Agenda for Scientific Literacy, “Promoting 
Scientific Literacy: Science Education Research in Transaction” Uppsala University, Uppsala, Sweden, 28-29 
May 2007.

Eshach, Η. & Fried, M. (2005). Should Science be taught in Early Childhood? Journal of Science Education 
and Technology, 14 (3), 315-336

OECD (2006). Starting Strong II: Early Childhood Education and Care. Paris: 

Organisation for Economic Co-operation and Development, http://www.oecd-
ilibrary.org/education/starting-strong-ii_ 9789264035461-en

Σελίδα 302 από 392



Κεφάλαιο 8ο Προγράμματα σπουδών - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

Προσεγγίζοντας την «εξαέρωση»: διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και
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Καβαλάρη Παρασκευή, Κακανά Δόμνα – Μίκα, Χρηστίδου Βασιλεία, Καζέλα Κατερίνα
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Την παρούσα έρευνα πυροδοτεί ο προβληματισμός που έχει εκφραστεί με προηγούμενες μελέτες ότι οι εκ-
παιδευτικοί συχνά αντιστέκονται στις αλλαγές, παραμένοντας προσκολλημένοι σε ήδη δοκιμασμένες πρα-
κτικές. Η έρευνα στοχεύει να εντοπίσει τα σημεία σύγκλισης ή απόκλισης των διδακτικών επιλογών των
νηπιαγωγών  κατά  την  προσέγγιση  της  έννοιας  της  «Εξαέρωσης»  σε  σχέση  με  το  ισχύον  Αναλυτικό
Πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο, εξετάζοντας παράλληλα δύο παράγοντες επιρροής: τη γνώση του περιεχο-
μένου και την εξοικείωση των νηπιαγωγών με το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΑΠ). Για το σκοπό αυτό
πραγματοποιήθηκαν 15 ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε εν ενεργεία νηπιαγωγούς με συμπλήρωση αντί-
στοιχων ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν μια τάση για υιοθέτηση πρακτικών
που απομακρύνονται από τις σύγχρονες τάσεις που εκφράζονται από το ισχύον ΑΠ, ακόμα και από νηπια-
γωγούς που είναι εξοικειωμένες μόνο με αυτό το ΑΠ. Επίσης, δεν φαίνεται άμεση επίδραση της γνώσης
του περιεχομένου, παράγοντας που πρέπει να εξετασθεί σε συνάρτηση με όλους τους παράγοντες που
επηρεάζουν τη διδασκαλία. 

Εισαγωγή 

Η παρούσα έρευνα υποκινήθηκε από ευρήματα προηγούμενων μελετών και εμπειρικών παρατη-
ρήσεων που αναφέρονται στην απόσταση ανάμεσα στο επίσημο και στο εφαρμοσμένο Αναλυτικό
Πρόγραμμα (στο εξής ΑΠ) (Kwon 2004, Gibbons 2011). Βασικό σημείο εστίασης της έρευνας απο-
τελεί η διδακτική μεθοδολογία για την προσέγγιση της έννοιας της «εξαέρωσης» και η απόσταση
ανάμεσα σε αυτήν που προτείνεται από το επίσημο ΑΠ και αυτήν που εφαρμόζεται από τις εκπαι-
δευτικούς τελικά στην τάξη.

Ειδικά για τη μαθησιακή περιοχή των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ), έχει κατά καιρούς εντοπιστεί
αντίσταση των εκπαιδευτικών στις αλλαγές που αφορούν στην υιοθέτηση σύγχρονων διδακτικών
προσεγγίσεων και μεθόδων, στην τήρηση των νέων προσανατολισμών των ΑΠ, κλπ. και προσκόλ-
ληση σε δοκιμασμένες πρακτικές, με την υιοθέτηση ενός δασκαλοκεντρικού μοντέλου διδασκαλί-
ας, που στηρίζεται στη μεταβίβαση της γνώσης στα παιδιά, στην αισθητηριακή προσέγγιση και
στη χρήση ακατάλληλων διδακτικών τεχνικών και μέσων (όπως η στείρα αφήγηση, η επίδειξη, η
ανάγνωση  βιβλίων,  κτλ.)  (Kallery  &  Psilos  2002,  Τζιμογιάννης  2002,  Kavalari  &  Kakana  2004,
Kavalari, Kakana & Christidou 2012). 

Το επίσημο ΑΠ για το νηπιαγωγείο είναι το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
(στο εξής ΔΕΠΠΣ) (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι. 2003) στο οποίο οι Φυσικές Επστήμες (στο εξής ΦΕ) κατέχουν
σημαντική θέση υπό την ενότητα «Μελέτη Περιβάλλοντος». Το ΔΕΠΠΣ δίνει έμφαση στα στάδια
ανάπτυξης δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την επιλογή υλικών με γνώμονα το διδακτικό
αντικείμενο, την ανίχνευση των ιδεών των παιδιών, τον πειραματισμό με συστηματική παρατήρη-
ση, τη διατύπωση προβλέψεων και έλεγχο αυτών και την καταγραφή ευρημάτων και εξαγωγή συ-
μπερασμάτων.

Ωστόσο, προγενέστερες έρευνες έχουν δείξει ότι αρκετοί παράγοντες επηρεάζουν την προσέγγιση
των ΦΕ: οι εναλλακτικές ιδέες που διατηρούν οι εκπαιδευτικοί (Lawrenz 1986, Kruger & Summers
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1988, Kruger 1990, Κουλαϊδής, Χρηστίδου, & Brosnan 1994, Kallery & Psilos 2001, Kallery 2004),
έλλειψη αυτοπεποίθησης, (Harlen & Holroyd 1997, Yoon & Onchwari 2006), καθώς και η αμφιβο-
λία τους για τα οφέλη της διδασκαλίας των ΦΕ (Eshach & Fried 2005). Από τους παράγοντες επιρ-
ροής, την παρούσα έρευνα απασχολεί η γνώση του περιεχομένου και ο βαθμός που σχετίζεται με
τον τρόπο προσέγγισης της εξαέρωσης. 

Μια άλλη παράμετρος επιρροής που εξετάζεται είναι ο βαθμός εξοικείωσης των εκπαιδευτικών
με το ισχύον ΑΠ. Η περίπτωση της προσχολικής εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερη αφενός γιατί η πιστή
τήρηση του ΑΠ δεν θεωρείται τυπική υποχρέωση των εν ενεργεία νηπιαγωγών, αφετέρου δε γιατί
ο βαθμός εξοικείωσής τους με το ισχύον ΑΠ είναι πολύ διαφοροποιημένος. Η συγκεκριμένη έν-
νοια της «εξαέρωσης», επιλέχθηκε για την παρούσα έρευνα με κύριο γνώμονα τη δημοτικότητά
της μεταξύ των εννοιών των ΦΕ που προσεγγίζονται στην προσχολική εκπαίδευση, όπως έχουμε
διαπιστώσει σε προγενέστερες σχετικές μελέτες (Kavalari & Kakana 2004, Καβαλάρη, Κακανά, &
Καζέλα  2007)  αφού  μπορεί  να  ενταχθεί  στην  ευρέως  διαδεδομένη  θεματική  προσέγγιση  ‘Το
Νερό’. Το ΔΕΠΠΣ δίνει λεπτομερή ενδεικτική περιγραφή της συγκεκριμένης θεματικής, γεγονός
που λογικά αποτελεί για τις νηπιαγωγούς αφορμή να την προσεγγίσουν. Ένας δευτερεύων λόγος
είναι ότι στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διεξαγωγή πειράματος και στο ΔΕΠΠΣ δίνεται ακριβής
και λεπτομερής περιγραφή στα στάδια της πειραματικής διαδικασίας.

Μέθοδος 

Στόχος 

Η έρευνα αποσκοπεί να αναδείξει το βαθμό σύγκλισης του εφαρμοσμένου ΑΠ με το επίσημο ΑΠ
σχετικά με τα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης της «Εξαέρωσης» στην προσχολική
εκπαίδευση. 

Τα επιμέρους ερωτήματα της έρευνας είναι:

(α) Ποιος είναι ο συνήθης τρόπος προσέγγισης της εξαέρωσης;

(β) Συγκλίνει ο τρόπος ανάπτυξης της δραστηριότητας με το ισχύον ΑΠ;

(γ) Σχετίζονται οι διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών με το οικείο σε αυτές ΑΠ; 

(δ) Σχετίζονται οι διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών με το βαθμό γνώσης του περιεχομένου; 

Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 15 νηπιαγωγοί που εργάζονται σε δημόσια νηπιαγωγεία της
Αττικής. Έχουν από 2 ως 29 έτη προϋπηρεσίας (Μ.Ο. = 11 έτη), οι 11 έχουν αποφοιτήσει από
ΠΤΠΕ, ενώ οι υπόλοιπες 4 είναι απόφοιτες Παιδαγωγικής Ακαδημίας 2ετούς φοίτησης και έχουν
ολοκληρώσει τα μαθήματα εξομοίωσης. Από τις 11 απόφοιτες ΠΤΠΕ, οι 8 διδάχθηκαν στο πανεπι-
στήμιο το παλιό ΑΠ του’89, ενώ οι 3 μόνο το ΔΕΠΠΣ. Όσον αφορά το οικείο προς αυτές ΑΠ, 6 δη-
λώνουν ότι είναι εξοικειωμένες μόνο με το ΔΕΠΠΣ. Σε αυτές περιλαμβάνονται και 3 από τις συμ -
μετέχουσες που διδάχθηκαν το παλιό ΑΠ, αλλά λόγω του πολύ πρόσφατου διορισμού (3 ή 4
χρόνια) έχουν δουλέψει μόνο σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ. Οι υπόλοιπες 9 είναι εξοικειωμένες και με
τα δύο τελευταία ΑΠ.
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Μέσα συλλογής δεδομένων

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω 15 ημι-δομημένων συνεντεύξεων, με μέσο όρο διάρκειας 19 λε-
πτά και ενός ερωτηματολογίου με 10 ερωτήσεις για τις γνώσεις αναφοράς των νηπιαγωγών σχετι-
κά με την έννοια. 

Το πρωτόκολλο συνέντευξης περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του
φαινομένου της εξαέρωσης. Μερικές ενδεικτικές ερωτήσεις απο τις συνεντεύξεις είναι οι παρα-
κάτω: 

• Πού εντάσσεται συνήθως η εξαέρωση; 

• Πώς θα ξεκινάτε την ανάπτυξη του θέματος; 

• Ποιες ερωτήσεις θέτετε συνήθως στα παιδιά;

• Τι υλικά χρησιμοποιείτε για τη συγκεκριμένα δραστηριότητα; 

• Περιγράψτε τη διαδικασία όσο αναλυτικότερα μπορείτε.

Διαδικασία

Έγινε ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου των κειμένων των συνεντεύξεων βάσει κατηγοριών και
υποκατηγοριών κάποιες από τις οποίες συστάθηκαν με γνώμονα τα ερευνητικά ερωτήματα και
άλλες προέκυψαν από τα δεδομένα της έρευνας. Τα δεδομένα εξετάζονται υπό μία ερμηνευτική
σκοπιά, δεν αντιμετωπίζονται ως απλές μεταβλητές αλλά περισσότερο ελαστικά, με στόχο τη σύν-
θεση μιας ολοκληρωμένης εικόνας. 

Για τη μελέτη του ερευνητικού ερωτήματος (δ), η γνώση του περιεχόμενου που αποδόθηκε στην
κάθε νηπιαγωγό προέρχεται από τις σωστές απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. 

Οι 5 κατηγορίες που διαμορφώθηκαν: 

• Κ1 - Πλαίσιο ένταξης δραστηριότητας

• Κ2 – Εισαγωγικές ερωτήσεις

• Κ3 - Πειραματική διαδικασία

• Κ4 – Κριτήρια επιλογής υλικών

• Κ5 - Καταγραφή ευρημάτων – συμπεράσματα

Αποτελέσματα

Ερώτημα (α): Ποιος είναι ο συνήθης τρόπος προσέγγισης της εξαέρωσης;

Κ1 - Πλαίσιο ένταξης

14 νηπιαγωγοί την προσεγγίζουν στο πλαίσιο της θεματικής «Βροχή, κύκλος του νερού», 1 νηπια-
γωγός στη «Βροχή» ή στη «Ζωή στους πάγους». Αξίζει να αναφερθεί ότι οι θεματικές δεν προ-
τάθηκαν από την ερευνήτρια αλλά προέκυψαν ελεύθερα από τις συνεντευξιαζόμενες. Η κύρια
διαδικασία περιλαμβάνει «διάβασμα» εικόνων και πείραμα (6 νηπ.), συζήτηση και πείραμα (4),
Η/Υ και πείραμα (1), πείραμα και επέκταση σε άλλα ΠΣ (1), βίντεο και αποτύπωση σε χαρτί (1) και
απλή αναφορά (1).
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Κ2 – Εισαγωγικές ερωτήσεις

Οι εισαγωγικές ερωτήσεις που διατυπώνονται αφορούν τη δημιουργία, την περιγραφή και τις συ-
νέπειες της βροχής. 

Κ3 – Πειραματική διαδικασία

Από τις 12 νηπιαγωγούς που πραγματοποιούν το πείραμα, 2 κάνουν αναφορά στη διατύπωση
υποθέσεων από τα παιδιά, ενώ 11 δηλώνουν ότι το δείχνουν στα παιδιά και αυτά παρακολου-
θούν. Σε 3 περιπτώσεις ο βρασμός συνδυάζεται και με την τήξη. 

Κ4 – Επιλογή υλικών

Τα περισσότερα από τα χρησιμοποιούμενα υλικά επιλέγονται με γνώμονα την κατανόηση από τη
μεριά των παιδιών ενός φαινομένου δύσκολου να κατανοηθεί αλλιώς και γι αυτό συχνά (8) είναι
γραφικές απεικονίσεις του φαινομένου. Ακόμα και το πείραμα διεξάγεται με αυτό το χαρακτήρα
(5), να καταλάβουν τα παιδιά καλύτερα αυτό που έχει συζητηθεί πιο πριν. 

Κ5 – Συμπεράσματα – Σύνδεση

Μόνο 2 νηπιαγωγοί κάνουν αναφορά σε καταγραφή ευρημάτων και σύνδεση του πειράματος με
τη διαδικασία που έχει προηγηθεί, δηλαδή τη διατύπωση των αρχικών ιδεών των παιδιών, τις ει-
σαγωγικές ερωτήσεις ή την εισαγωγική συζήτηση.

Ερώτημα (β): Συγκλίνει ο τρόπος ανάπτυξης της δραστηριότητας με το ισχύον ΑΠ;

Κατά την ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων εντοπίστηκαν τα θέματα-περιε-
χόμενα που αναφέρονται στον τρόπο ανάπτυξης της δραστηριότητας. Τα θέματα αυτά εντάχθη-
καν σε 5 κατηγορίες βάσει των οποίων έγινε αντιπαραβολή με όσα περιέχονται στο ισχύον ΑΠ.
Σύγκλιση με το ΔΕΠΠΣ εντοπίζεται στην Κ1 – Πλαίσιο ένταξης δραστηριότητας καθότι σε όλες τις
περιπτώσεις δεν προσεγγίζεται αποκομμένη αλλά εντάσσεται σε μία θεματική που αφορά την κα-
θημερινότητα και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Σημαντική απόκλιση από το ΔΕΠΠΣ παρουσιάζε-
ται στην Κ3 – Πειραματική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή του πειράματος όποτε αυτό
πραγματοποιείται, καθώς απουσιάζουν οι υποθέσεις των παιδιών και ο έλεγχος αυτών. Το πείρα-
μα έχει τη μορφή επίδειξης από τη νηπιαγωγό και στοχεύει στην κατανόηση ή στην εμπέδωση του
φαινομένου. Αντιμετωπίζεται ως μία δραστηριότητα - επίλογος της θεματικής. Τέλος, σε 3 περι-
πτώσεις η προσέγγιση της εξαέρωσης συνδυάζεται με την τήξη, αντιμετωπίζοντάς τις ως μία ίδια
έννοια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση. 

Ερώτημα (γ) Σχετίζονται οι διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών για την προσέγγιση της έννοιας 
με το οικείο σε αυτές ΑΠ; 

Μελετώντας τις αναφορές των νηπιαγωγών σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες επιχειρήθηκε για
κάθε νηπιαγωγό η σύνθεση της συνολικής εικόνας που παρουσιάζει η προσέγγιση της έννοιας,
δηλαδή αν συγκλίνει ή αποκλίνει από τις μεθοδολογικές προτάσεις του ΔΕΠΠΣ. 

Από τις  15 νηπιαγωγούς που συμμετείχαν στην έρευνα,  13 εμφανίζουν περισσότερα στοιχεία
απόκλισης από το ΔΕΠΠΣ και  2 περισσότερα στοιχεία σύγκλισης. Οι δύο αυτές συμμετέχουσες εί-
ναι νέες νηπιαγωγοί με λίγα χρόνια προϋπηρεσίας (3 και 4) που διδάχθηκαν και είναι εξοικειω-
μένες μόνο με το ΔΕΠΠΣ. Εντούτοις υπάρχουν άλλες 4 νηπιαγωγοί που δηλώνουν εξοικειωμένες
μόνο με το ΔΕΠΠΣ αλλά η προσέγγισή τους εμφανίζει απόκλιση από αυτό. 
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Ερώτημα (δ) Σχετίζονται οι διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών με το βαθμό γνώσης του 
περιεχομένου της εξαέρωσης; 

Με το ίδιο τρόπο, όπως και για το ερώτημα (γ), για κάθε νηπιαγωγό αποδόθηκε ένας χαρακτηρι-
σμός στην προσέγγιση (αποκλίνουσα ή συγκλίνουσα ως προς το ΔΕΠΠΣ), καθώς και ένα σκορ που
αντικατοπτρίζει τις σωστές απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο για τη γνώση του αντικειμένου. Οι
τρεις νηπιαγωγοί που εμφανίζουν στην προσέγγισή τους περισσότερα στοιχεία που συγκλίνουν
με το ΔΕΠΠΣ, σημειώνουν υψηλή επίδοση στο ερωτηματολόγιο για τη γνώση του περιεχομένου.
Αντίστοιχα, τρεις είναι και οι νηπιαγωγοί με χαμηλή επίδοση στο γνωστικό κομμάτι οι οποίες δεί-
χνουν να απομακρύνονται από το ισχύον ΑΠ. 

Συζήτηση

Με βάση το παραπάνω εύρημα, θα μπορούσε κανείς να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει
κάποια σχέση ανάμεσά στη γνώση του περιεχομένου και τη σύγκλιση ή απόκλιση από το ΔΕΠΠΣ.
Ωστόσο υψηλή επίδοση σημειώνουν και νηπιαγωγοί των οποίων η προσέγγιση απομακρύνεται
από το ΔΕΠΠΣ. Το θέμα της επίδρασης της γνώσης του περιεχομένου στις διδακτικές πρακτικές εί-
ναι πολυσύνθετο και πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της αλληλεπίδρασής του με όλους τους
άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία. 

Η προσέγγιση της έννοιας γίνεται μέσω παγιωμένων διδακτικών πρακτικών, που φαίνονται ανε-
πηρέαστες από τις υποδείξεις του ισχύοντος ΑΠ και που κυρίως αφορούν στα στάδια διεξαγωγής
του πειράματος. Η έντονη απουσία διατύπωσης υποθέσεων από τα παιδιά, η απουσία εξαγωγής
ή σύνδεσης των συμπερασμάτων και η μη συστηματική παρατήρηση, φανερώνουν μία προσέγγι-
ση που είναι σε δυσαρμονία με τις επιστημονικές πρακτικές. Το πείραμα γίνεται με στόχο τα παι-
διά να εμπεδώσουν και να καταλάβουν καλύτερα όσα πρωτύτερα συζήτησαν ή είδαν στις εικόνες.

Από τις περιγραφές των νηπιαγωγών για το πλαίσιο ένταξης της προσέγγισης της έννοιας διαφαί-
νεται μια τάση προσκόλλησης σε αυτό που οι ίδιες ερμηνεύουν ως διαθεματικότητα με κίνδυνο
να παραγκωνιστούν στοιχεία που αφορούν στο διδακτικό αντικείμενο και λειτουργούν προς όφε-
λός του. 

Τέλος, οι νηπιαγωγοί με εμπειρία στην εφαρμογή και των δύο πρόσφατων ΑΠ φαίνεται ότι δεν
έχουν απαγκιστρωθεί εντελώς από το παλιό. Οι νηπιαγωγοί που δεν είχαν ποτέ ή έχουν χάσει
επαφή με το παλιό ΑΠ, φαίνεται ότι τελικά δεν εφαρμόζουν πλήρως το ισχύον ΑΠ.

Η παρούσα έρευνα που παρουσιάστηκε στηρίχθηκε στα δεδομένα που αντλήθηκαν από τις συνε-
ντεύξεις με τις νηπιαγωγούς και τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και αντικατοπτρίζουν το πώς
αντιλαμβάνονται οι ίδιες την εργασία τους στην τάξη. Σε επόμενο στάδιο θα πραγματοποιηθεί
παρατήρηση διδασκαλιών της «εξαέρωσης», ώστε να διαπιστωθεί αν τα αποτέλεσματα της πα-
ρούσας έρευνας βρίσκονται σε αντιστοιχία με όσα πραγματικά διαδραματίζονται στην τάξη. 
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Από τους προβληματισμούς για τις Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση, στην
ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής Φυσικών Επιστημών

Καλεράντε Εαυαγγελία, Μπέτσας Ιωάννης
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Στην εργασία μας εξετάζεται η περίοδος των διερευνήσεων για την ανάδειξη των Φυσικών Επιστημών
(1900-1906), όπως προβάλλεται από τα έντυπα της εποχής, που εκφράζουν τις γενικότερες απόψεις για
την ανεξαρτητοποίηση των Φυσικών Επιστημών και την  αυτόνομη παρουσία τους στα αναλυτικά προ-
γράμματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων. Είναι ενδιαφέρον ότι το  ζήτημα των Φυσι -
κών Επιστημών εντάσσεται στο γενικό πρόταγμα της αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, με
έμφαση στις Θετικές Επιστήμες. Παρατηρούμε ότι η εκπαίδευση αρχίζει να συνδέεται με οικονομικούς
όρους,  με την αγορά εργασίας και εκτιμάται ότι η ενασχόληση με τις Θετικές Επιστήμες θα διαμορφώσει
ένα διαφορετικό περιεχόμενο γνώσης, ως κεφάλαιο, που θα διατεθεί στην κοινωνία διευρύνοντας τις προ-
οπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης  της οικονομίας. Αν μέχρι το 1900 δινόταν έμφαση, από τους προοδευτι-
κούς διανοούμενους, στις Θετικές Επιστήμες εννοώντας κυρίως τα Μαθηματικά, την περίοδο αυτή η έμφα-
ση δίνεται και στις Φυσικές Επιστήμες. Παρουσιάζεται η έννοια του περιβάλλοντος και της δυναμικής των
Φυσικών Φαινομένων, μέσα από αναλύσεις επικεντρωμένες στο «πραγματικό περιβάλλον». 

Εισαγωγή

Η συνήθης αντιπαράθεση Θεωρητικών και Θετικών επιστημών έθετε ζητήματα που  εντάσσονταν
στα διαφορετικά πεδία σκέψης και στη διαφορετική αντίληψη των στόχων και σκοπών της εκπαί-
δευσης. Η έμφαση στις Θετικές Επιστήμες αναδεικνύει την φιλελεύθερη αντίληψη για το άτομο-
ως δημιουργό, παραγωγό ατομικής και οικονομικής αξίας-αντίθετα στις Θεωρητικές Επιστήμες
αναδύεται η δυναμική του Έθνους-κράτους, με την προβολή ιδεολογημάτων για την ιστορική συ-
νέχεια μιας συλλογικότητας, με έμφαση στη δομή και στο περιεχόμενο της γλώσσας και στη σύν-
δεση με την ιστορία και τη θρησκεία.

Φαίνεται την περίοδο που εξετάζουμε οι Θετικές Επιστήμες να έχουν ενισχύσει την επιχειρηματο-
λογία τους για μια άλλη μορφή εκπαίδευσης και να είναι ώριμες πλέον οι συνθήκες για την προ-
ώθηση των Φυσικών Επιστημών, δηλαδή ενός ακόμη κλάδου θετικής και εμπειρικής προσέγγισης,
που ουσιαστικά ενδυναμώνει την αμφισβήτηση της μονομερούς εμμονής στις θεωρητικές σπου-
δές.

Πρόκειται για αλλαγή της προσέγγισης της επιστημονικής γνώσης όπου το θέμα της διδασκαλίας
των Φυσικών Επιστημών εντάσσεται στο ευρύτερο παράδειγμα της γνώσης και η διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη μελέτη του φυσικού αλλά και του κοινωνι -
κού περιβάλλοντος.

Από την Φιλοσοφική οπτική της Φυσικομαθηματικής Σχολής στο αυτόνομο Φυσικομαθηματικό
Τμήμα.

Στην «Ιόνιο Ακαδημία», που ιδρύθηκε το 1824 και είναι η πρώτη προσπάθεια οργάνωσης πανεπι-
στημιακής εκπαίδευσης στον ελληνικό χώρο, υπήρχαν τέσσερα τμήματα: Θεολογική, Φιλοσοφική,
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Νομική και Ιατρική. Στην Φιλοσοφική Σχολή εντάσσονταν και οι Φυσικές Επιστήμες1. Όταν ιδρύ-
θηκε το Ελληνικό Πανεπιστήμιο (Β.Δ.22/6-Μαίου1837)2 ακολούθησε την ίδια δομή σχολών, αν και
αρχικά προβλεπόταν στο Πρότυπο Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου (1834) και Σχολή Φυ-
σιογνωστικών Μαθημάτων. 

Η σύνδεση της Φυσικομαθηματικής3 με τη Φιλοσοφική καθόριζε τη μορφή και το περιεχόμενο της
εκπαίδευσης- αν και η Φιλοσοφική Σχολή είχε τρία τμήματα: Φιλολογικό, Μαθηματικό και Φυσι-
κό, στα γενικά μαθήματα αναφέρεται η Διδασκαλία της Λογικής, της Μεταφυσικής, της Ηθικής,
της Ψυχολογίας, του Φυσικού Δικαίου, της Γενικής Ιστορίας, των Στοιχειωδών Μαθηματικών, της
Πειραματικής Φυσικής και της Γενικής Φυσικής Ιστορίας4. Στα γενικά μαθήματα διακρίνεται και η
θεωρητική κατεύθυνση των σπουδών5. 

Παρατηρούμε από τα Πρακτικά της Σχολής ότι η έμφαση, αυτή τη περίοδο, είναι στην οργάνωση
του Φυσικομαθηματικού Τμήματος, έστω με την «επιτήρηση» της Φιλοσοφικής Σχολής, με έμφα-
ση σε μια μορφή  Φυσικομαθηματικής Παιδείας, ώστε να εκπαιδευτούν καθηγητές Μαθηματικών
και Φυσικής για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. με κατεύθυνση περισσότερο στα Μαθηματικά
(Στεφανίδης, 1948), ενώ τα Φυσιογνωστικά Μαθήματα απευθύνονταν, κυρίως, στους φοιτητές
της Ιατρικής και Φαρμακευτικής  μέχρι το 1843, όπου ιδρύθηκε το «Φαρμακευτικό Σχολείο»6. 

Πολυπληθές  ακροατήριο  παρακολουθούσε  τα  μαθήματα  των  Μαθηματικών  και  της  Φυσικής,
επειδή ήταν μαθήματα που διδάσκονταν και στο Γυμνάσιο. Το μάθημα που παρουσίαζε μεγαλύ-
τερο ενδιαφέρον ήταν το μάθημα της Χυμείας, διότι «τα θεαματικά πειράματα, εντυπωτικώς προ-
αγγελλόμενα, προσείλκυον τους ακροατάς απανταχόθεν.  Δια τούτο δε, και δια ταραχών είχον
απαιτήσει οι τακτικοί φοιτηταί τον αποκλεισμόν των ακροατών εκ των παραδόσεων της Χυμεί-
ας7». 

Η υπαγωγή των Φυσικομαθηματικών Επιστημών στη Φιλοσοφική Σχολή, τους έδινε ένα χαρακτή-
ρα φιλολογικό, όπως ήδη έχουμε επισημάνει. Μετά το 1860, κυρίως με το διορισμό καθηγητών
που είχαν σπουδάσει σε Γερμανικά Πανεπιστήμια, όπου οι Μαθηματικές και οι Φυσικές Επιστή-
μες με την αντίστοιχη πειραματική έρευνα και διδασκαλία είχαν ιδιαίτερη ανάπτυξη, αλλάζει και
το «επιστημονικό παράδειγμα» στην Ελλάδα και αρχίζει να συζητείται η αυτόνομη παρουσία της
Φυσικομαθηματικής Σχολής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει  από το 1896 η συζήτηση για τη «διάκριση
του φυσικού από του μαθηματικού διδασκάλου» και η εισαγωγή των Φυσιογνωστικών Μαθη-
μάτων «εις την Μέσην και την Κατωτέραν Εκπαίδευσιν»8. 

1 Βλ. Τα ειδικά μαθήματα που διδάσκονταν ήταν: Πειραματική Φυσική, Χυμεία, Αναλυτική Χυμεία, Τοξικολογία και 
«Φαρμακεία». (Κουρκουμέλης, 2002).

2 Βλ. Αναλυτικά Εξέλιξη νομοθεσίας (Βαμπάς, 1885: 28,30,64). 
3 Βλ. Την  ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής, όπως παρουσιάζεται  από τον Μ. Στεφανίδη (1948) «Ιστορία της 

φυσικομαθηματικής σχολής», τχ Α΄, που περιλαμβάνεται ένα τμήμα της στον αφιερωματικό τόμο του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνων, Εκατονταετηρίς (1837-1937). Πρβλ. Ο Στεφανίδης ήδη είχε δημοσιεύσει το έργο «Αι 
Φυσικαί Επιστήμαι εν Ελλάδι προ της Επαναστάσεως».

4 Βλ, Β.Δ. 19-31 Μαΐου 1842 (Βαμπάς, 1885:83-84).
5 Πρβλ. Στα ειδικά μαθήματα του Φυσικομαθηματικού Τμήματος διδάσκονταν: Μαθηματικά, Στατική-Υδροστατική, Μηχανική, 

Αστρονομία, Εγκυκλοπαιδεία και Μεθοδολογία των Επιστημών, Εισαγωγή στη σπουδή της φύσεως, Θεωρητική και 
Πειραματική Φυσική, Χυμεία, κσι Τεχνολογία.ό.π.,

6 Βλ. Αναλυτικά για την νομοθεσία και τον τύπο της εκπαίδευσης στο Φαρμακευτικό Σχολείο (Βαμπάς, 1885:130-132)
7 Βλ. Αναλυτικά Για τη διδασκαλία, τα βιβλία και τις εξετάσεις (Στεφανίδης, 1948:8-9).
8 Ο Υπουργός Παιδείας Αυγερινός Ανδρέας (26 Οκτωβρίου 1878- 10 Μαρτίου 1880) είχε αναθέσει στον καθηγητή Α. 

Χρηστομάνη  τη σύνταξη προγράμματος διδασκαλίας της φυσικής και της Χυμείας στα Γυμνάσια και την οργάνωση 
εργαστηρίων για πειράματα στα Γυμνάσια και στην στρατιωτική σχολή.
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Το 1882 με την έναρξη του Ακαδημαϊκού έτους γίνεται πρόταση από το Φυσικομαθηματικό Τμήμα
για τη δημιουργία Φυσικού Τμήματος, που θα υποδιαιρείτο σε Φυσικοχυμικό και Φυσιογραφικό,
η οποία απορρίφθηκε. Η ίδρυση του πανεπιστημιακού χυμείου 1887, του Συλλόγου των «Φυσι-
κών Επιστημών» (1887-1893) και του περιοδικού «Προμηθέας» (1890-1892) εκφράζουν τις νέες
απόψεις για τις Φυσικές Επιστήμες9. Η αντίθεση των καθηγητών των Φυσικών Επιστημών  με τη
Φιλοσοφική Σχολή κορυφώνεται το 1900 και εκφράζεται η αντίδρασή τους, διότι «αι φυσικαί επι-
στήμαι, εξακολουθούσαι και νυν εισέτι παραφυάδα αφανή αποτελούσαι της φιλοσοφικής σχολής
του ημετέρου Πανεπιστημίου, διδάσκονται υπό πέντε μόνον καθηγητών, εν ω αλλαχού διδάσκο-
νται υπό πολλώ πλειοτέρων, και ήρχισαν να αποτελώσιν αυθυπάρκτους σχολάς». 

Στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου, ο Υπουργός Δ. Πετρίδης προέβλεπε σε νομοσχέδιο τη διαίρε-
ση της Φιλοσοφικής Σχολής, σε αυτοτελή τμήματα, η οποία τελικά θα πραγματοποιηθεί το 1904 10

και η Φιλοσοφική Σχολή θα διαιρεθεί στη Φιλοσοφική και στη Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών
Επιστημών, που θα αποτελείται από δυο τμήματα το Φυσικό και το Μαθηματικό11. Από το 1908
έως το 1914 παρατηρείται η δραστηριότητα των συνδικαλιστικών φορέων των φοιτητών και  των
καθηγητών για την ενίσχυση της θέσης των καθηγητών των Φυσικών Μαθημάτων, ώστε στα σχο-
λεία της Μέσης Εκπαίδευσης να μην θεωρούνται κατώτεροι από τους φιλολόγους. Το 1908 τα Φυ-
σικά Μαθήματα εισάγονται σε όλη την εκπαίδευση12.

Παρατηρούμε ότι η Φιλοσοφική Σχολή την εξεταζόμενη περίοδο προσπαθεί να ελέγξει όλα τα
τμήματα και να διατηρήσει τον κεντρικό ρόλο που έχει στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής,
λειτουργώντας ως ομάδα πίεσης για τη διατήρηση της καθαρεύουσας και των αυξημένων ωρών
διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών στα Σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης. Η δυνα-
μική που απέκτησε, της επέτρεπε να ελέγχει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και να καθορίζει τις
εκπαιδευτικές πρακτικές.

Το θέμα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και του θετικού πνεύματος συνδέεται και με τη
διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας για την εξέλιξη της εκπαίδευσης, διότι εκφράζει συνολικά τη
νέα αντίληψη για την εκπαίδευση, κυρίως των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων αλλά και την
εξέλιξη του οικονομικού τομέα σε ένα σύστημα ανοίγματος του ελληνικού έθνους-κράτους προς
τα άλλα κράτη, που εμπεριέχει την έννοια του εκσυγχρονισμού των λειτουργικών δομών13.

Προβληματισμοί για τη διδασκαλία  της Φυσικής στο ελληνικό σχολείο

Το θέμα του περιεχομένου της εκπαίδευσης απασχολεί  και τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικά, για τους δασκάλους αναφέρεται ότι δεν έχουν δι-
δαχθεί  Φυσική και  η μόνη λύση είναι  τώρα να διδάξουν, εκπαιδευόμενοι  με απλό τρόπο και
μέθοδο.  Στο  περιοδικό  Εκπαίδευσις14 που   απευθύνεται,  όπως  αναφέρεται  στους  δημοδιδα-

9 Πρβλ. Υπόμνημα των καθηγητών του Φυσικομαθηματικού Τμήματος για το χωρισμό της Φιλοσοφικής Σχολής σε Φιλολογική 
Σχολή και σε Φυσικομαθηματική Σχολή ( 24 Οκτωβρίου 1895), (Στεφανίδης 1948:24).

10 Β.Δ./ 3-4 Ιουνίου1904 «Περί χωρισμού της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου εις δύο διακεκριμένας απ' 
αλλήλων Σχολάς», ΦΕΚ 116.

11 Βλ. Αναλυτικά Πρακτικά Φυσικομαθηματικής Σχολής 1903/04 σ.1 εξ., Λογοδοσία Ι. Ευταξίου 1903-04 σ.2/100. (Ιστορικό 
αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών). 

12 Βλ. Αναλυτικά Για  τα ζητήματα αυτά, Πρακτικά 1908:150-175
13 Πρβλ.Αυτή η συσχέτιση θα γίνει πιο έντονη μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Βλ. (Ενδεικτικά) Περ. 

Εκπαιδευτικός Ερευνητής (1915-1916). Το περιοδικό αναφέρεται στις μεγάλες και πολιτικές μεταρρυθμίσεις στον κόσμο, μετά 
το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που «διανοίγουσιν εκπαιδευτικούς ορίζοντας και πολλάς προμηνύουσιν μεταβολάς εν 
τω έργω της αγωγής και της διδασκαλίας».

14 Περ. Εκπαίδευσις (1892-1895) Περιλαμβάνει και ειδικά ζητήματα Φυσικής και Μαθηματικών. Βλ. (ενδεικτικά) τομ. Α΄ Απρίλιος
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σκάλους- που είχαν αποφοιτήσει πριν από το 1878, όταν «την χώραν είχον κατακλύσει οι αρου-
ραίοι γραμματοδιδάσκαλοι»- η διδασκαλία της Φυσικής και των Μαθηματικών θεωρείται ανα-
γκαία, διότι πρέπει να εντάσσονται στο πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου και επισημαίνεται ότι
«θα δίδωνται ου μόνον οδηγίαι πρακτικαί και εύληπτοι προς διευκρίνησιν του διδασκαλικού έρ-
γου και τελειοτέραν τούτου εξάσκησιν, αλλά και μαθήματα θα καταγράφωνται μεθοδικώς διατε-
ταγμένα εξ όλων των μαθημάτων του σχολείου, ώστε ο δάσκαλος απόνως να μανθάνη ότι πρέπει
να διδάσκη τους μαθητάς και να μεταδίδη μεθοδικώς εις αυτούς μορφώνων και μορφούμενος»15.
Το θέμα της Διδακτικής και της Μεθοδολογίας των Φυσικών Επιστημών απασχολεί και το περιοδι-
κό Το Παιδαγωγικόν Σχολείον16 που δίνει έμφαση στην άγνοια των διδασκόντων σε ζητήματα δι-
δακτικής και μεθοδολογίας της Φυσικής. Το περιοδικό θέτει ως στόχο «την βελτίωσιν του δημοτι-
κού σχολείου, όπερ εστίν η βάσις πάσης παιδεύσεως». Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Θετι -
κές Επιστήμες και οδηγίες διδασκαλίας, που είναι ενσωματωμένες στο άρθρο «προπαρασκευα-
στικαί διδασκαλίαι φυσικής ιστορίας17». 

Αυτή την περίοδο τα εκπαιδευτικά έντυπα διατυπώνουν προβληματισμούς και θέσεις για το «νέο
σχολείο», που ορίζεται ως σχολείο στο οποίο θα διδάσκεται η γλώσσα του λαού, η δημοτική και
παράλληλα οι Θετικές Επιστήμες, που συνδέονται με την κριτική σκέψη και την έρευνα.  Στο Πε-
ριοδικό  Επετηρίς  του  Ελληνικού  Διδασκαλικού  Συλλόγου (1901-1902),  όπως  αναφέρεται  θα
πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αλλά «[…] αι καθ’ εκάστην
δυσχεραινόμεναι συνθήκαι του περί υπάρξεως αγώνος μεταξύ των εθνών, επιβάλλουσαι αναπο-
φεύκτως ενδελεχή περί τας θετικάς επιστήμας ενασχόλησιν και την επί το πρακτικότερον τροπήν
και συμπλήρωσιν των σπουδών» οδηγούν σε προσπάθειες «προς εξεύρεσιν του αρμόζοντος ημίν
συστήματος πρακτικής εκπαιδεύσεως»18. Το θέμα του πρακτικού προσανατολισμού της εκπαίδευ-
σης και της συσχέτισης του σχολείου με την οικονομική ανάπτυξη του πρωτογενή και δευτερογε-
νή τομέα προβάλλεται και από το περιοδικό Μέσις Εκπαίδευσις19 (1905-1906),όπου δίνεται έμφα-
ση στη διδασκαλία της Φυσικής με τη χρήση πειραμάτων και πρακτική συσχέτιση με την καθημε-
ρινότητα των μαθητών20. 

Παρατηρούμε, ότι αποδοκιμάζεται το θεωρητικό περιεχόμενο της εκπαίδευσης και με σαφήνεια
κύκλοι εκπαιδευτικών επισημαίνουν ότι η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό και να
υιοθετήσει εκπαιδευτικές απόψεις και θέσεις των κρατών, που εφαρμόζουν νεωτερικά εκπαιδευ-
τικά και παιδαγωγικά συστήματα. Το περιοδικό  Παιδεία (1896-1897)- μετά την ψήφιση του  Ν.
ΒΤΜΘ΄/1895,  που ορίζεται  το αναλυτικό  πρόγραμμα και  τα διδασκόμενα μαθήματα της  Στοι-
χειώδους  Εκπαίδευσης-  αναγνωρίζει  ότι  χρειάζονται  μεταρρυθμίσεις  και  το  σχολείο  δεν  θα
πρέπει να παραμείνει σε «ξηράς και νεφελοειδείς θεωρίας», το πρόγραμμα πρέπει να στραφεί
και σε δεξιότητες που έχουν σχέση με «τας τέχνας, το εμπόριον, τας βιομηχανίας». Στο περιοδικό

1892-Απρίλιος 1893
15 Πρβλ. (Ενδεικτικά) Αντίστοιχες απόψεις στα περιοδικά: Περ. Ανατολή (1911-1912) Ειδικά θέματα βιολογίας βλ. «η 

κληρονομικότις και το περιβάλλον ως παράγοντες αγωγής». Τομ. Α΄ ,1911, τχ. 1-10, τομ. Β, 1912, τχ 1-10, εκδ. Σάμος, Εμ. 
Ιακωβίδης. 
Περ. Δελτίον Βιομηχανικής και Εμπορικής Ακαδημίας (1896-1901) 
Περ. Εθνική Αγωγή (1898-1904).  Βλ.Ειδικά άρθρα Θετικών Επιστημών, όπως: «Οι αστερισμοί των Άρκτων» τχ 1, τομ. Α΄, 
(Μάρτιος 1898- Δεκέμβριος 1898).

16 Περ. Το Παιδαγωγικόν Σχολείον (1883-1887).
17 Ό.π., Βλ. (Αναλυτικά) «Οδηγός θεωρητικός και πρακτικός του δημοτικού σχολείου» ως παράρτημα στον τομ. Α΄ (1883) και 

στον τομ Β΄ (1885)».
18 Βλ. (Ενδεικτικά) Το άρθρο του Θ. Σκούφου «Περί της διδασκαλίας των Φυσιογνωστικών μαθημάτων εν τη Μέση Εκπαιδεύσει».

Τομ Α΄ (1901-1902).
19 Το περιοδικό «Μέσις Εκπαίδευσις» (1905-1906).
20 Όπ., Βλ. (Ενδεικτικά) Το άρθρο του Γ. Καγιά «Μαθήματα εκ του περί υδροστατικής κεφαλαίου της Πειραματικής Φυσικής».

Σελίδα 312 από 392



Κεφάλαιο 8ο Προγράμματα σπουδών - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

προτείνεται η διδασκαλία των Φυσιογνωστικών Μαθημάτων, με νέες μεθόδους θεωρητικής και
πρακτικής εφαρμογής.

Θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερη  περίπτωση οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται  με αρθρογραφία και
παράλληλα δραστηριοποιούνται σε συνδικαλιστικούς χώρους και διατυπώνουν απόψεις για μια
προοδευτική εκπαίδευση, όπου με τον όρο προοδευτική εκπαίδευση ορίζουν το συνδυασμό Θεω-
ρητικής και Θετικής Εκπαίδευσης, όπου η έννοια του θεωρητικού εναρμονίζεται με τη δυναμική
της γλώσσας και του πολιτισμού και η έννοια του θετικού με τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας.
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Εφημερίς των Φιλομαθών21. Αν και ο χαρακτήρας του εντύπου
είναι φιλολογικός22 υπάρχουν αναφορές  στα Μαθηματικά και στη Φυσική, καθώς και  σε γενικά
ζητήματα  διδακτικής των μαθημάτων με συνολική αναφορά σε όλες τις ενότητες. Ειδικότερα,
υπάρχουν και  άρθρα που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς αναδεικνύοντας τη διαθεματική
προσέγγιση  της Φυσικής με την Υγιεινή και τη Βιολογία23.

Σε μια περίοδο που δεν έχει δοθεί έμφαση στη μελέτη του αναλυτικού προγράμματος και στα ει-
δικότερα θέματα μεθοδολογίας και διδακτικής της Φυσικής και των Μαθηματικών του Δημοτικού
σχολείου και της Μέσης Εκπαίδευσης, τα παιδαγωγικά περιοδικά αναλαμβάνουν να ενισχύσουν
τη Θετική Εκπαίδευση και να επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς σε ένα νέο μοντέλο εκπαίδευ-
σης που θεωρούν ότι επιβάλλεται, για εκπαιδευτικούς και εθνικούς λόγους, να εφαρμόσει το Ελ-
ληνικό Σχολείο.  

Συμπεράσματα

Η ενίσχυση των Θετικών Επιστημών και ιδιαίτερα των Φυσικών Επιστημών, την περίοδο 1900-
1904, εκφράζει την νεωτερική άποψη εκπαίδευσης για μια μορφή εκπαιδευτικής πολιτικής, που
θα επιδιώκει την ενίσχυση της υποχρεωτικής και δωρεάν εκπαίδευσης για ευρύτερα κοινωνικά
στρώματα. Δίνεται έμφαση σε μεταρρυθμιστικά μέτρα, που θα προωθήσουν τη διδασκαλία της
δημοτικής γλώσσας, παράλληλα με τα θετικά μαθήματα. Η οικονομική χρεωκοπία και η εθνική
ήττα  του  1897  προκαλούν  γενικότερες  πολιτικές  ανακατατάξεις  και  το  ζήτημα  της  κοινωνι-
κής-πολιτικής αναγέννησης προϋποθέτει απόρριψη του αρχαϊστικού προσανατολισμού και επι-
κέντρωση στις νεώτερες ανάγκες του Ελληνικού Κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό αμφισβητείται και ο ρόλος της Φιλοσοφικής Σχολής, τόσο ως προς την οργάνω-
ση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με κέντρο τις Φιλολογικές σπουδές, όσο  και ως προς και την
πολιτική της παρουσία στις επιτροπές διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής για την Πρωτοβάθ-
μια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ο αναχρονιστικός της ρόλος,
που με τη διάχυση του κλασικισμού σε όλες τις βαθμίδες, ακύρωσε κάθε μεταρρυθμιστική προ-
σπάθεια των εκπαιδευτικών φορέων του εκσυγχρονισμού. 

Αυτή την περίοδο φαίνεται, τυπικά ή άτυπα, να διατυπώνεται πολιτικός και εκπαιδευτικός λόγος
για την αναμόρφωση της εκπαίδευσης από τους καθηγητές της Φυσικομαθηματικής Σχολής και
από τους προοδευτικούς εκπαιδευτικούς, που μέσω  και των εντύπων διατυπώνουν το αίτημα του
εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης,  μέσα από την αλλαγή προσανατολισμού της.  Στο νέο αυτό

21 Η Εφημερίς των Φιλομαθών (1855-1881) Υπεύθυνος της έκδοσης είναι ο Δ. Πανταζής, δάσκαλος στη σχολή Hill και έπειτα 
Τμηματάρχης στο Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως.

22 Πρβλ. Περ. Πανδέκτης  (1879-1880). Αν και το περιοδικό δίνει έμφαση στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και της 
Λατινικής Γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση, σε όλα τα τεύχη(1-12) ασχολείται με θέματα Θετικών Επιστημών όπως: «Περί 
γενέσεως του παντός κατά την γνώμην των γεωλόγων», με υποθέματα: «Περί πλανητών» και «Περί απλανών αστέρων».

23 Ό.π., Βλ. «Οδηγίαι εις την νεκροφάνειαν των υπό του ύδατος ή του ψύχους προσβληθέντων ανθρώπων». (τομ Γ΄ - τομ. ΚΗ΄).
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«παράδειγμα εκπαίδευσης» εμπεριέχεται η αναγκαιότητα, διδασκαλίας της δημοτικής γλώσσας,
αναμόρφωσης του περιεχομένου των Φυσικομαθηματικών Μαθημάτων και  συστηματικής εκπαί-
δευσης των εκπαιδευτικών, προτάσεις που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο προοδευτικό ιδεολογικό
αναπροσανατολισμό. 
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Διαθεματική προσέγγιση εννοιών και φαινομένων από το χώρο των Φυσικών
Επιστημών. Προσέγγιση μέσω της τέχνης του φαινομένου της διαδοχής των

εποχών.

Βαμβακίδου Στυλιανή
Νηπιαγωγός

st.vamvakidou[at]gmail.com

Μέσα από τις Τέχνες ο άνθρωπος επικοινωνεί, δημιουργεί και διατηρεί τον πολιτισμό και το περιβάλλον
του και ταυτόχρονα μαθαίνει να σέβεται και να κατανοεί τους άλλους ανθρώπους. Η διδακτική πρόταση
έχει την μορφή εργαστηρίου με εφαρμογή στον τομέα της διαθεματικής  προσέγγισης των Φυσικών Επι-
στημών και συγκεκριμένα την προσέγγιση διά των τεχνών. Η πρόταση  αυτή φιλοδοξεί να εισάγει τους
συμμετέχοντες σε βασικές έννοιες και πρακτικές της βιωματικής μάθησης, που συνδέονται με την ευαι-
σθητοποίηση για το περιβάλλον και τις Φυσικές Επιστήμες, καθώς και την εξωτερίκευση εμπειριών, ιδεών
και συναισθημάτων σε ποικίλες εκφραστικές μορφές και την ανάπτυξη προοδευτικά της απαραίτητης ευαι-
σθησίας απέναντι  στα καλλιτεχνικά δημιουργήματα.  Η δομή του εργαστηρίου είναι 1.ενδυνάμωση της
ομάδας των συμμετεχόντων, 2.παρουσίαση της διδακτικής πρότασης, η οποία περιλαμβάνει θεατρικό παι-
γνίδι, παρατήρηση έργων τέχνης, δημιουργική εικαστική έκφραση, devised theater και 3.αξιολόγηση- ανα-
στοχασμό.

Εισαγωγή

Διανύουμε μία εποχή όπου οι εξελίξεις είναι ραγδαίες σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας.
Οι αλλαγές αυτές διαμορφώνουν την εκπαίδευση και τις στάσεις των εκπαιδευτικών, καθώς οι εκ-
παιδευτικές ανάγκες εξελίσσονται και οι δημιουργικές, καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας εί-
ναι πλέον αναγκαίες για την εκπαιδευτική πράξη.

Σύμφωνα με τους Katz και Chard (1993) οι ρίζες της βιωματικής διδασκαλίας βρίσκονται στις θεω-
ρίες των Dewey, Kilpatrick, Bruner, Vygotsky, Piaget, και ο Rogers (1999) διατυπώνει πως η μάθηση
είναι, μεταξύ άλλων η δυναμική και όχι παθητική απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Έχοντας
αυτή την άποψη ως αφετηρία, κατά τον σχεδιασμό του εργαστηρίου λήφθηκαν υπόψη τόσο τα
χαρακτηριστικά όσο και οι ανάγκες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ως ενήλικες και προσεγγί-
στηκε η γνώση με δυναμικό, ενεργητικό τρόπο μέσα από θεατρικό παιγνίδι, δραματοποίηση, ερ-
γασία σε ομάδες, εικαστική δημιουργία, ώστε οι συμμετέχοντες να ενεργοποιήσουν την κριτική
σκέψη και τη δημιουργικότητα τους (Κόκκος, 2012, Μαυρίδου, 2012).

Το εργαστήριο έχει στόχο, τη βιωματική επαφή των συμμετεχόντων με πρακτικές από το πεδίο
της ενεργητικής μάθησης, την αναγνώριση των τεχνών ως εργαλείο μέσα στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, την αναθεώρηση της άποψης πως οι τέχνες -όπως η ποίηση, το θέατρο της επινόησης, η
«υψηλή» και η μεταμοντέρνα τέχνη- αφορούν μόνο τους ενήλικες, την ανάπτυξη της φαντασίας,
την απελευθέρωση μέσα από παιγνιώδεις διαδικασίες και την ανακάλυψη του πώς μπορούμε να
ενεργοποιήσουμε τη δημιουργικότητα των παιδιών, και με εργαλείο την τέχνη να τα μυήσουμε
στον κόσμο των Φυσικών Επιστημών, ώστε να προσεγγίσουν τα ερωτήματα του κόσμου και της
φύσης και με τρόπο ενεργητικό και δημιουργικό να φτάσουν στις απαντήσεις.

Πρόκειται στην ουσία για μια παιδαγωγική πρόταση, που βασίζεται σε αναπτυξιακά κατάλληλες
πρακτικές, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο που αναπτύσσονται και μαθαίνουν τα παιδιά,
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τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους και το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο
ζουν. Οι πρακτικές αυτές προωθούν τη μάθηση μέσα από την ενεργητική – βιωματική επαφή, με
αποτέλεσμα την αξιοποίηση της φυσικής περιέργειας των νηπίων, την αφύπνιση του ενδιαφέρο-
ντος,  την  ενεργοποίηση της σκέψης και  την  ανάπτυξη όλου του δυναμικού του κάθε μαθητή
(Μαυρίδου, 2012).

Βιβλιογραφική επισκόπηση

Η διδακτική πρόταση, η οποία παρουσιάζεται, αφορά την προσέγγιση του φυσικού φαινομένου
της διαδοχής των εποχών μέσω των Τεχνών με ενεργητικό τρόπο, γι’ αυτό υποστηρίζεται θεωρητι-
κά από θεωρίες που αφορούν στη Βιωματική Μάθηση και στη χρήση των Τεχνών ως εκπαιδευτι-
κά και διδακτικά εργαλεία. Οι βιωματικές εκπαιδευτικές πρακτικές έχουν επιλεχθεί εξίσου και για
το σχεδιασμό του εργαστηρίου, καθώς, όπως αποδεικνύεται από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, η
βιωματική προσέγγιση αποτελεί την αποδοτικότερη μέθοδο προσέγγισης της γνώσης τόσο στην
Προσχολική Εκπαίδευση, όσο και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Α. Βιωματική Μάθηση

Περιγράφοντας απλά τη Βιωματική Εκπαίδευση θα λέγαμε πως είναι η μάθηση μέσω της εμπειρί-
ας ή της πράξης. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές συμμετέχουν στη δημιουργία μιας εμπειρίας και
έπειτα την επεξεργάζονται και αναπτύσσουν νέες γνώσεις, ικανότητες, συμπεριφορές ή στάσεις
(Jackson & Caffarella, 1994). 

Κατά τον Dewey (1997), ο οποίος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη συμβολή της εμπειρίας στη μάθη-
ση, η εκπαίδευση βασίζεται στην αξιοποίηση των εμπειριών και γίνεται η αιτία για περεταίρω
μάθηση (Κόκκος, 2005). 

Οι Keeton & Tate αναφέρουν πως η μάθηση είναι αποδοτικότερη όταν ο μαθητής έρχεται σε επα-
φή με το γνωστικό αντικείμενο παρά όταν απλώς το αναλύει και το σκέφτεται (Kolb, 1984). 

Σύμφωνα με τον Kolb, (1984), η Βιωματική Εκπαίδευση περιγράφεται ως ένας κύκλος (o Κύκλος
της Μάθησης – Experiential Learning Cycle) που περιλαμβάνει την προετοιμασία για δράση, τη
συμμετοχή στην εμπειρία, την επεξεργασία της εμπειρίας και τη γενίκευση. Οι φάσεις του κύ-
κλου, καθώς συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, απαιτείται να πραγματοποιούνται επαρκώς και να
μην παραλείπονται (Κόκκος, 2005, Φίλλιπς, 2012). 

Για να επιτευχθεί, λοιπόν, μάθηση μέσω βιωματικών εκπαιδευτικών πρακτικών θα πρέπει οι μα-
θητές να έχουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και να αξιολογούν όσα έπραξαν (Jackson
& Caffarella, 1994).

Β. Η χρήση των Τεχνών στην Εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια προτείνονται μέθοδοι διδασκαλίας στην προσχολική εκπαίδευση που να συ-
νάδουν με την παιδική ψυχοσύνθεση και τα σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα, λαμβάνοντας
υπόψη επίσης και  τη σύγχρονη αντίληψη για τη μάθηση που μιλάει  για τους  διαφορετικούς
τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μαθαίνουν (οπτικός, ακουστικός, κιναισθητικός τύπος) και
για το πόσο οι τέχνες συμβάλουν στη διδακτική προσέγγισή τους, καθώς τα ερεθίσματα από αυ-
τές απευθύνονται σε όλες τις ανθρώπινες αισθήσεις (ΙΝ.ΠΑΙ.ΘΕ.ΘΕ, 2005). Άλλωστε, όσο αφορά
τις φυσικές και θετικές επιστήμες, στόχος στο νηπιαγωγείο είναι η βίωση των εννοιών και φαινο-
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μένων με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο για να αναπτύξουν τα νήπια έννοιες και διαδικασίες, οι
οποίες αναδεικνύουν την αντικειμενικότητα της εμπειρίας (Τζεκάκη, 2005). 

Μέθοδοι που εξυπηρετούν τον παραπάνω σκοπό είναι σίγουρα οι βιωματικές και μάλιστα με καλ-
λιτεχνικό χαρακτήρα, καθώς η χρήση των τεχνών στη εκπαίδευση έχει τα εξής οφέλη:

• ενισχύει  τις  ικανότητες  έκφρασης  και  αυτοέκφρασης  με  πολλούς  και  διαφορετικούς
τρόπους. 

• αξιοποιεί τη φυσική περιέργεια και τη διάθεση για συμμετοχή.

• εξοικειώνει τους μαθητές  με το συμβολισμό και τη σημασία του.

• εξομαλύνει πολιτισμικές, πολιτιστικές και μαθησιακές διαφορές.

• ευνοεί τη διαθεματικότητα στη διδασκαλία.

• ενισχύει την ομαδική εργασία.

• ενισχύει την ικανότητα της εύρεσης και αξιοποίησης πληροφοριών. 

• ενισχύει την αυτοπεποίθηση.

• δημιουργεί άμεσες εμπειρίες (ΙΝ.ΠΑΙ.ΘΕ.ΘΕ, 2005).

Το συγκεκριμένο εργαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη του τα βασικά χαρακτηριστικά των ενήλικων
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (Jarvis, 1995, Rogers, 2001), και αξιοποιώντας τις πολλαπλές δυνα-
μικές που αναπτύσσονται σε μια τέτοια ομάδα (Πολέμη-Τοδούλου, 2005), προτείνει την αξιοποίη-
ση της εικαστικής έκφρασης, της ποίησης, της μουσικής και δραματικής τέχνης ως μέσα διδασκα-
λίας εννοιών και φαινομένων από τον χώρο των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευ-
ση, ώστε να αναδειχτεί  η διασύνδεση των Τεχνών ως αποτέλεσμα όσμωσης (Ο.ΕΠ.ΕΚ.,  2010),
αφού με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς να διερευνή-
σουν το θέμα με την υποκειμενική τους ματιά (Barton & Booth, 1990), ενώ η ψυχοδυναμική λει-
τουργία της ομάδας τούς επιτρέπει να κατανοούν τον εαυτό τους μέσα από τα συναισθήματα και
τα νοήματα που μοιράζονται με τους άλλους (O’Neill & Lambert, 1982).

Βιωματικό Εργαστήριο. Τρόπος Διεξαγωγής Εργαστηρίου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Διαθεματική προσέγγιση εννοιών και φαινομένων από το χώρο των Φυσι-
κών Επιστημών. Προσέγγιση μέσω της τέχνης του φαινομένου της διαδοχής των εποχών.

ΣΚΟΠΟΣ: Να αναδειχθεί η αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση της τέχνης μέσω βιωματικών
πρακτικών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η λογική της ανάπτυξης του προγράμματος βασίζεται στις αρχές της Εκπαίδευ-
σης  Ενηλίκων  και  έχει  συμμετοχικό–  βιωματικό  χαρακτήρα.  Οι  συμμετέχοντες  είναι
εκπαιδευτικοί/εκπαιδευόμενοι  εκπαιδευτικοί  (ομάδα  26  ατόμων,  μόνο  γυναίκες)  διαθέτουν
γνώσεις, βιώματα και επαγγελματική/πρακτική εμπειρία. Βασική προϋπόθεση, επομένως, για την
επίτευξη των στόχων είναι η δημιουργία κλίματος που ευνοεί την ενεργητική συμμετοχή στη δια-
δικασία (Ο.ΕΠ.ΕΚ., 2010).
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Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε προτίθεται να αξιοποιήσει τις προϋπάρχουσες εμπειρίες, να προ-
ωθήσει την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και να προβάλλει τις βιωματι-
κές προσεγγίσεις (Ο.ΕΠ.ΕΚ., 2010).Για τους παραπάνω λόγους, ο σχεδιασμός του περιεχομένου
του εργαστηρίου βασίζεται στο μοντέλο του Κύκλου της Μάθησης του Kolb, έτσι όπως αυτό περι-
γράφεται παραπάνω.

1ο  Στάδιο: Προετοιμασία για δράση

Οι συμμετέχουσες προετοιμάζονται για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν, αλλά και για τη μετα-
ξύ τους γνωριμία. Τα πρώτα είκοσι λεπτά αφιερώνονται σε σωματικές ασκήσεις με σκοπό την
ενεργοποίηση του σώματος, την απομάκρυνση της σωματικής έντασης, την εξοικείωση και την εν-
δυνάμωση της ομάδας.

Οι συμμετέχουσες καλούνται να συγκεντρωθούν, προκειμένου να διευκολυνθεί η ενθάρρυνση
της εμπιστοσύνης, καθώς και η γνωριμία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Αυτό επιτυγχάνεται με
την χρήση μουσικής και παιχνιδιών εξοικείωσης-«Βαδίσματα», «Όλοι μαζί ή ένας ένας», «Όλοι
όσοι…» παραλλαγή του «Φρουτοσαλάτα», «Μεταφορά αντικειμένου»-, τα οποία ευνοούν την εν-
δυνάμωση της ομάδας, την κινητικότητα αλλά και την χαλάρωση του σώματος (Γκόβας, 2003,  Πα-
παδόπουλος,  2010).

2ο  Στάδιο: Συμμετοχή στην εμπειρία

Σε αυτό το στάδιο, συνολικής διάρκειας ογδόντα λεπτών, η έμφαση δίνεται στη δημιουργία ανα-
παραστάσεων. Αρχικά, οι συμμετέχουσες, σε κύκλο, δουλεύουν ατομικά, στα πλαίσια θεατρικού
παιγνιδιού  με χρήση «μαγικού αντικειμένου»-  χαρτοπετσέτα-,  όπου γίνεται  ένα μαγικό ταξίδι
στον κύκλο των εποχών. Η χαρτοπετσέτα χρησιμοποιείται κάθε φορά ως ένα άλλο –αντιπροσω-
πευτικό για την εποχή- αντικείμενο π.χ. φύλλο δέντρου, νιφάδα χιονιού κλπ. (Λαμπρινέα, 2009).

Κατόπιν, βαδίζουν ελεύθερα στο χώρο. Στις τέσσερις γωνίες της αίθουσας έχουν τοποθετηθεί φω-
τογραφίες έργων ζωγραφικής ομαδοποιημένες ανά εποχή και στο πάτωμα έχουν τοποθετηθεί-
ανάποδα ώστε να μην φαίνεται το περιεχόμενο- τέσσερις κάρτες με ποιήματα που αφορούν στις
εποχές. Οι συμμετέχουσες καλούνται να επιλέξουν και να σταθούν πάνω από μία κάρτα, έτσι δη-
μιουργούνται ομάδες των έξι και επτά ατόμων. Αφού γυρίσουν και διαβάσουν τα ποιήματα της
κάρτας τους, οι ομάδες αναζητούν και εργάζονται στη γωνιά της εποχής που τους αντιστοιχεί πα-
ρατηρώντας τις φωτογραφίες. Έπειτα κάθε μέλος ζωγραφίζει μια μορφή, όπως την εμπνεύστηκε
από την παραπάνω διαδικασία και την παρουσιάζει με μια φράση στην ολομέλεια. 

Επιπλέον,  οι  ομάδες καλούνται να συνθέσουν τις  μορφές των μελών τους σε μια ιστορία την
οποία θα δραματοποιήσουν. Οι συμμετέχοντες υιοθετούν οι ίδιοι ρόλους και εμπλέκονται πλή-
ρως στο δραματικό παιχνίδι, παίζοντας σαν να ήταν ο χαρακτήρας ή το αντικείμενο της επιλογής
τους. Η κάθε ομάδα οργανώνει και σκηνοθετεί μια μικρή παράσταση, επιλέγει σκηνικά αντικείμε-
να και μουσική επένδυση και παρουσιάζει την δουλειά της στην υπόλοιπη ομάδα. 

Τέλος, διατίθεται πλήθος υλικών (χρώματα, σφουγγάρια, πλαστελίνη, φυσικά υλικά, άχρηστα υλι-
κά, υφάσματα, κορδέλες κλπ) και στην κάθε ομάδα ένα χαρτόνι διαστάσεων 50*25cm, στο οποίο
καλούνται να δημιουργήσουν ένα εικαστικό έργο με υλικά και τεχνικές της επιλογής τους. Τα τέσ-
σερα κομμάτια των ομάδων συνθέτονται σε ενιαίο ταμπλό 50*100cm, όπου αναπαριστάται η δια-
δοχή των εποχών.
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3ο  Στάδιο: Επεξεργασία της εμπειρίας

Σε αυτή τη φάση, που σε αυτό το εργαστήριο διαρκεί δέκα λεπτά, οι συμμετέχουσες επανέρχο-
νται στη μεγάλη ομάδα, και μοιράζονται σύντομα την εμπειρία τους, προετοιμαζόμενες για τη
λήξη (Jenkins, 1996). 

Η ολομέλεια συζητάει α) τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχουσες μπορούν να αξιοποιήσουν
αυτή την εμπειρία σε πραγματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο και β) τις δυσκολίες που ενδέχεται να
αντιμετωπίσουν κατά την εφαρμογή.

4ο  Στάδιο: Γενίκευση 

Κλείνοντας δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να περιγράψουν τα προσωπικά τους συμπε-
ράσματα όσο αφορά α) τα οφέλη από την αξιοποίηση των τεχνών στη διδασκαλία των Φυσικών
Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση β) τις δυσκολίες που πιστεύει ο καθένας προσωπικά ότι
πιθανόν θα αντιμετωπίσει κατά την αξιοποίηση των προτεινόμενων εκπαιδευτικών τεχνικών και
γ) τους τρόπους που θα εφαρμόσει για να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες (Φίλλιπς, 2012).

Αποτελέσματα

Σκοπός του εργαστηρίου, όπως αναφέρεται και παραπάνω, ήταν να προτείνει και να παροτρύνει
τις  συμμετέχουσες στην προσέγγιση εννοιών από το  χώρο των Φ.Ε.-  και  όχι  μόνο-  μέσω της
τέχνης. Θεωρώ αυτή την απόπειρα ευαισθητοποίησης επιτυχημένη, καθώς οι εκπαιδευτικοί, κατά
το στάδιο της επεξεργασίας της εμπειρίας, σχολίασαν την προσέγγιση ως «ολοκληρωμένη, εξυπη-
ρετεί τη διαθεματικότητα, καθώς συνδυάζει πληροφορίες από διάφορους γνωστικούς άξονες»,
«προωθεί τη βιωματική διδασκαλία, που ταιριάζει καλύτερα στην προσχολική ηλικία», «προωθεί
την ομαδική εργασία και την ευαισθητοποίηση γύρω από την τέχνη». 

Από την άλλη μεριά, πρόκειται για μια προσέγγιση, η οποία συνδέεται άμεσα- και απαιτεί- εξοι-
κείωση και ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού τόσο για τα έργα τέχνης, όσο και για τη δημιουργία κα-
τάλληλου υλικού για τα παιδιά. Όσο αφορά το ενδιαφέρον, ήταν υψηλό ανάμεσα στις συμμε-
τέχουσες,  στοιχείο  ενθάρρυνσης  για  την  προώθηση  τέτοιου  είδους  προσεγγίσεων,  αλλά  και
ανάγκης για διεύρυνση της επιμόρφωσης και της βιβλιογραφίας. Όσο αφορά τη διαχείριση και
δημιουργία υλικών, ήταν ευκολότερη για τις επαγγελματίες, απ’ ότι για τις φοιτήτριες-αναμενόμε-
νο, λόγω εργασιακής εμπειρίας. Όσο αφορά, φυσικά, το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα είναι ανώφελο
να αξιολογηθεί, μιας και δεν ήταν αυτό το ζητούμενο, αλλά η καλλιτεχνική έκφραση, έμπνευση
και δημιουργία.

Αξιολογώντας  οργανωτικά  το  συγκεκριμένο  εργαστήριο,  κρίνω  πως  θα  είχε  καλύτερα  αποτε-
λέσματα αν αναπτυσσόταν σε διάρκεια τριών ωρών, κι όχι δύο. Με αυτόν τον τρόπο, ίσως, υπήρ-
χε η δυνατότητα μεγαλύτερης εξοικείωσης των συμμετεχουσών μεταξύ τους, που με τη σειρά της
θα επέφερε μεγαλύτερη άνεση και εκφραστικότητα καθ’ όλη τη διεξαγωγή του εργαστηρίου.
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 Η διαμεσολάβηση των εννοιών
 του Μαγνητισμού και του Ηλεκτρισμού μέσα από Δραματοποίηση

Γαργαλιάνος Σταμάτης Π.
Π.Τ.Ν. -  Πανεπιστημίο  Δυτ. Μακεδονίας - stamatis_gargalianos[at]yahoo.gr

Η εισήγηση αυτή επιχειρεί να μελετήσει το κατά πόσο η Δραματοποίηση και σύνθετες Τεχνικές Θεάτρου
μπορούν να βοηθήσουν παιδιά προσχολικής ηλικίας να κατανοήσουν ευκολότερα έννοιες Φυσικής και συ-
γκεκριμένα αυτές του Μαγνητισμού και του Ηλεκτρισμού. Στις έννοιες αυτές, τα νήπια, αλλά και φοιτητές,
αντιλαμβάνονται καλύτερα βασικά ζητήματα  όπως «έλξη», «κυκλοφορία ρεύματος», κ.ά., όταν καλούνται
να αναπαραστήσουν με τα ίδια τους τα σώματα (κυρίως κορμός, χέρια, πόδια, με το κεφάλι να έρχεται σε
δεύτερο επίπεδο χρησιμότητας) τόσο τα βασικά «εργαλεία» δουλειάς (π.χ. μαγνήτες, λάμπες) όσο και δευ-
τερεύοντα (π.χ. καλώδια, όργανα μέτρησης). Οι τεχνικές θεάτρου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
σχετικά πειράματα, είναι αυτές της Αφήγησης και της Αποστασιοποίησης, ενώ για τις τεχνικές Δραματοποί-
ησης  μπορούμε να βασισθούμε στη μέθοδο «Τάμπουλα Ράζα» και σε εκείνη της Διανομής Ρόλων. 

Λέξεις -κλειδιά: Θέατρο, Φυσική, Πειράματα, Δραματοποίηση, Παίξιμο Ρόλων

Εισαγωγή.

Οι αρχές και οι τεχνικές του θεάτρου (δραματοποίηση, θεατρικό αναλόγιο, αποστασιοποίηση),
βοηθούν ουσιαστικά τη βελτίωση του προγράμματος διδασκαλίας (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002: «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών – Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης», Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. –
Π.Ι.). Ειδικότερα η Δραματοποίηση, η οποία είναι μια σύνθετη τεχνική θεάτρου, μπορεί να εφαρ-
μοσθεί σε όλα σχεδόν τα μαθήματα του Σχολείου, όπως τα Μαθηματικά, η Γεωγραφία, η Ιστορία,
κ.ά., ειδικά δε σε εκείνα που φαινομενικά είναι δυσνόητα για παιδιά προσχολικής ηλικίας (Παπα-
δόπουλος 2007).

Προς την κατεύθυνση αυτή, επηρέασε σημαντικά -και περισσότερο απ’ όλους- τη θεωρία για την
παραγωγή–αλλαγή της επιστημονικής γνώσης ο T. Kuhn  στο βιβλίο του «Η δομή των επιστημονι-
κών επαναστάσεων» (1962). Ο Κουν επισήμανε το γεγονός ότι οι μεγάλες εξελίξεις στην επιστήμη
σηματοδοτούνται με την αλλαγή του Παραδείγματος (υιοθέτηση μιας ριζικά διαφορετικής εννοιο-
λογικής δομής). Δηλαδή η οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης γίνεται μέσα από μια σειρά ρή-
ξεις με τον «καθημερινό» και φαινομενολογικό τρόπο ερμηνείας των πραγμάτων (Κόκκοτας 2005,
Χαλκιά 2010).

Από μια άλλη οπτική γωνία, ο εμψυχωτής-νηπιαγωγός που έχει στα χέρια του βιβλία Φυσικής και
που επιθυμεί να δραματοποιήσει κάποιες από τις έννοιες που εμπεριέχονται σ’ αυτά, βρίσκεται
ενώπιον ενός διλήμματος: ταλαντεύεται ανάμεσα στο «εύκολο» κεφάλαιο και στο «δύσκολο»,
αλλά χρήσιμο. Με τις δύο τελευταίες αυτές λέξεις «αγκαλιάζουμε» τόσο την εκπαιδευτική πλευρά
του θέματος, όσο και την κοινωνική: χρήσιμο κείμενο είναι αυτό που θα φανεί ωφέλιμο στους αυ-
ριανούς πολίτες κατά την επαγγελματική αλλά και την προσωπική τους ζωή (Γαργαλιάνος 1997).
Παράλληλα, ο ίδιος νηπιαγωγός, πιεζόμενος από την στενότητα του εβδομαδιαίου προγράμμα-
τος, γνωρίζει πολύ καλά πως αν μια έννοια Φυσικής είναι εύκολο να γίνει κατανοητή, πιθανόν να
μην χρειάζεται να αναπαρασταθεί θεατρικά, διότι οι μαθητές το καταλαβαίνουν με την πρώτη
κιόλας ανάγνωση, πριν καλά τους έρθει οιαδήποτε σκέψη για δραματοποίηση. 
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Παράλληλα, πολλές απόψεις έχουν ερευνηθεί σε ότι αφορά θέματα γενικότερης διδακτικής. Επι-
γραμματικά αναφέρουμε  τη  διδασκαλία  και  μάθηση Φυσικής  μέσω  μοντέλων  (Gilbert  1991).
Ακόμα, έννοιες όπως εκπαιδευτικός αναστοχασμός έχουν απασχολήσει την εκπαιδευτική κοινότη-
τα από το 1980 και μετά (Schoen 1983, 1987, Birmingham 2004).

Μεθοδολογία.

Για να πραγματοποιηθεί αυτή η εισήγηση ο υπογράφων επισκέφθηκε 6 (έξι) φορές τα μαθήματα
Φυσικής που πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Π. Καριώτογλου και τον κ. Κ. Σουλτάνη στα πλαίσια
των εργαστηρίων του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κατά το
εαρινό εξάμηνο 2011-12. Παρακολούθησε τόσο τις παραδόσεις από τους δυο καθηγητές (τρόπο
διδασκαλίας,  πολλαπλά  συστήματα  μετάδοσης  γνώσης,  κ.ά.)  όσο  και  τις  αντιδράσεις  και  τα
σχόλια των φοιτητών. 

Ανέτρεξε επίσης σε Βιβλία Φυσικής του ΟΕΔΒ (τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄), και συγκεκριμένα στα κεφάλαια
Μαγνητισμού και Ηλεκτρισμού, πάνω στα οποία βασίσθηκε για να πάρει πολύτιμες πληροφορίες
σχετικά με το περιεχόμενο αυτών των δυο εννοιών. Τέλος, συνδύασε τα κείμενα αυτά με εκείνα
που αναφέρονται σε επιστημονικές μεθόδους Δραματοποίησης στην Εκπαίδευση, όπως ορισμένα
βιβλία των ΄Αλκηστη Κοντογιάννη (2000), Σίμου Παπαδόπουλου (2007) και Περσεφόνης Σέξτου
(1998), προκειμένου να προχωρήσει στην εφαρμογή των απόψεών του, σε θεωρητικό και πρακτι-
κό επίπεδο.  

Θεωρητικό υπόβαθρο.

Οι σύγχρονες τάσεις στη μάθηση επηρεάζονται από τρεις θεωρητικές κατευθύνσεις: α. της εν-
νοιολογικής αλλαγής, β. των κοινωνικό-πολιτισμικών προσεγγίσεων και, γ. της κριτικής προσέγγι-
σης (Anderson et ali 2003). Σημαντική συμβολή για τις δύο πρώτες κατευθύνσεις έχουν οι πρωτο-
πόροι της γνωσιακής επιστήμης J. Piaget και L. Vygotsky. 

Η σχολική γνώση οικοδομείται στο πλαίσιο ειδικών συνθηκών, τελείως διαφορετικών από αυτών
της διαμόρφωσης της επιστημονικής γνώσης. Στη σχολική γνώση υπάρχουν τα κείμενα των Π.Σ.
και των σχολικών εγχειριδίων, υπάρχουν εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι, η ανάγκη να τεμαχίζε-
ται το περιεχόμενο της διδασκαλίας, αλλά και οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η παιδική σκέψη
(Κουρετζής 1991). Από την άλλη πλευρά υπάρχει η γνώση, εντελώς ανεξάρτητα από την πορεία
της σχολικής γνώσης. 

Το υφιστάμενο πλαίσιο για τη διδακτική της Θεατρικής Αγωγής, βρίσκεται μέσα στο ΔΕΠΠΣ & στα
Π.Σ. «Νέο Σχολείο» καθώς και στα σχολικά εγχειρίδια, όποια μορφή κι αν έχουν (δηλ. είτε ως βι -
βλία, είτε ως διδακτικό υλικό από το Υπουργείο Παιδείας & το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) μέσω
λογισμικού, ή άλλης μορφής Προγράμματα (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Κυκλοφο-
ριακής Αγωγής κλπ.). Μέσω των ΔΕΠΠΣ και Π.Σ. παρουσιάζεται και περιγράφεται συνολικά όλη η
φιλοσοφία για τη Διδακτική της Θεατρικής Αγωγής. 

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας μιας εκπαιδευτικής ανανέωσης έρχεται το θέατρο και ειδι-
κότερα η Δραματοποίηση, προκειμένου να αλλάξουν κάτι. Το Θέατρο είναι μια κοινωνική μορφή
Τέχνης η οποία ασχολείται με το ποιες είναι οι σχέσεις των ατόμων μεταξύ τους, αλλά και με την
κοινωνία στην οποία ζουν.  Mέσα από τη δημιουργία ενός πλαστού κόσμου, τα παιδιά βιώνουν
μια υποθετική κατάσταση με ανάλογη δράση, μπαίνοντας στη θέση κάποιου άλλου. Παίζουν δη-
λαδή σαν να είναι κάποιος άλλος ή σαν να είναι ο εαυτός τους σε μια άλλη κατάσταση.  Η Δραμα -
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τοποίηση  στρέφει, με άλλα λόγια, την προσοχή των παιδιών σε άλλες όψεις της πραγματικότητας
για να κατανοήσουν εκ των υστέρων και τη δική τους πραγματικότητα. (Φύκαρη 2004).

Μαθησιακοί στόχοι.

Η δραματοποίηση εννοιών όπως οι προαναφερθείσες αλλά και κάθε άλλων σχετικών με την Φυ-
σική σε Νηπιαγωγεία, μπορεί να λάβει χώρα είτε ύστερα από μια σχετική προετοιμασία (πρόβα)
των νηπίων, είτε αυτοσχέδια, με τη βοήθεια του δασκάλου/καθηγητού, ή και χωρίς αυτήν. Στόχος
της δεν είναι μια θεατρική παράσταση ενώπιον κοινού, αλλά η επεξήγηση των κυριότερων δυσκο-
λιών μιας έννοιας μέσα από την κίνηση του σώματος  των ίδιων  των  νηπίων (Παπαδόπουλος
2007).

Ετσι, στο Μαγνητισμό, τα νήπια πρέπει να κατανοούν τι σημαίνει, αρχικά, έλξη σωμάτων. Εδώ
αξίζει να τονιστεί στα παιδιά η σημασία και η χρησιμότητα του Μαγνητισμού στην καθημερινή
ζωή και πως δεν τα μαθαίνουμε κάτι περιττό. Η θεατρική πράξη ίσως να τους φανεί κωμική αλλά
και μια μονοδιάστατη ευκαιρία πρόσκαιρης διασκέδασης.  Όμως,  χάρις στη Δραματοποίηση,  η
οποία πραγματοποιείται  μέσα από επί  μέρους τεχνικές όπως η Αποστασιοποίηση,  η Διανομή
Ρόλων, η Αφήγηση, τα νήπια αποκτούν μια σχετική εποπτεία φαινομένων που δεν τα βλέπουν,
γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση των αντίστοιχων εννοιών.

Στον Ηλεκτρισμό επιθυμούμε τα νήπια να κατανοήσουν, μέσω της Δραματοποίησης, τι σημαίνει
να έχουμε φως και ρεύμα (με το οποίο λειτουργούν οι ηλεκτρικές συσκευές) και πως συμβαίνει
αυτό. Σημαντικό, επίσης, είναι να μάθουν τι σημαίνει ηλεκτροπληξία και πως κινδυνεύει κάποιος
να κτυπηθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και τι συνέπειες μπορεί να έχει ένα τέτοιο ατύχημα
στην υπόλοιπη ζωή του. Οι ανωτέρω τεχνικές θεάτρου, και περισσότερο από μια απλή λεκτική
εξήγηση του νηπιαγωγού, βοηθούν τα μέγιστα σ’ αυτό, μεγεθύνοντας στα μάτια των νηπίων-θεα-
τών άσχημες επιπτώσεις από κακή χρήση του ηλεκτρισμού. 

Δραματοποίηση  κεφαλαίου Μαγνητισμού.

Το πρώτο βασικό πείραμα που μπορεί, αλλά και πρέπει να δραματοποιηθεί, είναι η έλξη και η
απώθηση ορισμένων υλικών. Να δείξουμε, δηλαδή, στα νήπια ότι κάποια σώματα έλκονται μετα-
ξύ τους (εδώ το ρήμα «έλκονται» ίσως να τα δυσκολέψει στην κατανόηση, ίσως λοιπόν να χρεια-
στούμε και ένα συνάδελφο φιλόλογο να μας βοηθήσει σε ορισμένες εκφραστικές έννοιες, πριν ή
κατά τη διάρκεια των δραματοποιήσεων) (Παπαδόπουλος 2007). Το ρήμα «έλκονται», εν προκει-
μένω, να αντικατασταθεί για τα νήπια από το «προσεγγίζονται» ή και το «τραβάει το ένα το
άλλο». ΄Ετσι ορίζουμε ένα παιδί που θα αναπαριστά το Χ μέταλλο και ένα άλλο το Ψ. Θα πούμε
στα παιδιά ότι αυτά τα δυο μέταλλα έχουν την ιδιότητα να προσεγγίζονται και να ενώνονται, ενώ
κάποια άλλα, όχι. Θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε αρχικά και υλικά που εκ των πραγ-
μάτων δεν έλκονται, π.χ. μέταλλο και ύφασμα ή πλαστικό και ξύλο. Κάτι τέτοιο θα καθιστούσε ευ -
κολότερη την κατανόηση από τα παιδιά, με το δεδομένο ότι, από την ίδια τους την εμπειρία, όσο
μικρή και να είναι, γνωρίζουν ότι ξύλο και πλαστικό δεν έλκονται ποτέ. Ουσιαστικά, στο τέλος
μιας αντίστοιχης Δραματοποίησης, μπορούμε να τονίσουμε πως μόνο ο σίδηρος έλκεται ή έλκει
και ότι κανένα άλλο υλικό, οιασδήποτε φύσης, δεν το επιτυγχάνει.

Εδώ χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της Αφήγησης, καθώς ο εμψυχωτής αναλαμβάνει να αφηγείται
(βλ. εξηγεί) στα νήπια το τι συμβαίνει στην διάρκεια της Δραματοποίησης, το πώς προχωρά η δια-
δικασία, ποιος κάνει τι, υπενθυμίζει στα νήπια-παρατηρητές-θεατές ποιος είναι ο ρόλος του καθε-
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νός  νηπίου που δραματοποιεί, που στοχεύουμε, ενώ, πάντα στο πλαίσιο της αφήγησης, προτεί-
νει διαρκώς και σε άλλα νήπια να επεμβαίνουν ενεργά στα δρώμενα όταν το απαιτεί η δράση και
το θεατρικό πείραμα (Σέξτου 1998). 

Δραματοποίηση  κεφαλαίου Ηλεκτρισμού.

Το πρώτο αποτέλεσμα, εννοιολογικά, χρήσης Ηλεκτρισμού για τις ηλικίες αυτές είναι, φυσικά, το
φως. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν, είναι το πως συμβαίνει να ανάβει ένας λαμπτήρας, δηλαδή τι
κρύβεται, πίσω από κάθε  λειτουργία αντίστοιχου αντικειμένου. Καθήκον ενός νηπιαγωγού-εμψυ-
χωτή είναι να δείξει, σε πρώτη φάση, τη μεταφορά ηλεκτρισμού (η οποία επιφέρει την λειτουργία
κάθε λαμπτήρος ή συσκευής). Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική Tabula Raza, δη-
λαδή να πούμε στα νήπια να ξεχάσουν ότι είναι έμψυχα όντα και πως η αίθουσα που θα δραμα-
τοποιήσουμε δεν είναι παρά ένας άδειος χώρος, χωρίς καμία σημασία. Με τον τρόπο αυτό προ-
χωρούμε σε μια εξ αρχής διάκριση ανάμεσα σε πραγματικότητα και θέατρο και αποφεύγουμε τυ-
χόν εννοιολογικές παρεξηγήσεις που ίσως επιφέρει η Δραματοποίηση (΄Αλκηστις 2000). Μαθαί-
νουμε, λοιπόν, έμμεσα στα νήπια να αποστασιοποιούνται από τα θεατρικά δρώμενα και να τα θε-
ωρούν μόνο ως ευκαιρία να μάθουν δύσκολες έννοιες, πιο εύκολα και όχι απλά μια μορφή θεα-
τρικής εμψύχωσης.

Έτσι, αρχικά, μπορούμε να ζητήσουμε από όλα τα νήπια κάτι πολύ απλό: να μετατραπούν όλα σε
ένα τεράστιο καλώδιο, το οποίο θα αναπαρασταθεί θεατρικά από τα ίδια τους τα σώματα,  ή
ακόμη καλύτερα, για λόγους ευρύτερης κατανόησης, με το «κλικ» των δακτύλων τους, διαδοχικά,
το ένα νήπιο ακολουθώντας το άλλο, στη σειρά όπως κάθονται. Τα εξηγούμε πως το ρεύμα κυκλο-
φορεί σε κυκλώματα και όχι με καλώδια σε ευθείες ή τεθλασμένες που έχουν άκρες.

Στο πείραμα της μπαταρίας, ένα νήπιο μπορεί να παίξει τον ρόλο αυτού του βασικού αντικει-
μένου,  ένα άλλο τον ρόλο του λαμπτήρα,  ενώ τα υπόλοιπα είναι  τα καλώδια.  Η «μπαταρία»
στέκεται όρθια και τα «καλώδια» σε ένα κύκλο, με αρχή και τερματισμό την πρώτη. Ακουμπούν τα
χέρια τους το ένα στον ώμο του άλλου. Κάπου στο κέντρο αυτού του νοητού καλωδίου ορίζουμε
ένα νήπιο να παίξει το ρόλο του λαμπτήρος. Ένα άλλο νήπιο (ή ο εμψυχωτής-νηπιαγωγός) ανα-
λαμβάνει να σηκώσει τυχαία ένα χέρι, άρα να μην ακουμπά το διπλανό νήπιο. Τότε δεν συμβαίνει
τίποτε, ο λαμπτήρας δεν ανάβει. Όταν, όμως,  ο εμψυχωτής κατεβάσει το χέρι του παιδιού που
προαναφέρθηκε, το κύκλωμα «κλείνει» και ο λαμπτήρας ανάβει. Το νήπιο που ορίστηκε να ανα-
παραστήσει τον λαμπτήρα σηκώνει ψηλά τα χέρια του ώστε να δείξει πως όντως άναψε ο λαμ-
πτήρας.

Συζήτηση – Συμπεράσματα.

Είναι γεγονός ότι το Θέατρο έχει καταστεί, με το πέρασμα του χρόνου (κατά τις τελευταίες δυο
δεκαετίες, με τον πολλαπλασιασμό των πτυχιούχων θεατρολογίας) πολύτιμος αρωγός σε όλες τις
βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης. Πολλοί Έλληνες θεατροπαιδαγωγοί ειδικεύονται σε σχολικά
μαθήματα, όπως η Γεωγραφία, τα Θρησκευτικά, η Φυσική, η Αριθμητική κ.ά. με στόχο να υπο-
βοηθούν τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Ήταν, λοιπόν, φυσικό να θελήσουμε να ασχοληθού-
με με την πιθανή σχέση Θεάτρου και  Φυσικής,  στα πλαίσια ενός Συνεδρίου,  προκειμένου να
ανταλλάξουμε ιδέες και γνώσεις, τόσο με ενδιαφερόμενους φοιτητές και σχετικούς καθηγητές,
όσο και με ανθρώπους του Θεάτρου, ώστε να εμβαθύνουμε στο ιδιαίτερο αυτό αντικείμενο, με
στόχο την διεπιστημονική προσέγγιση και εμβάθυνση. Οι αντιδράσεις των φοιτητών στο εργαστή-
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ριο που οργανώθηκε στα πλαίσια αυτού του Συνέδριου και στο συγκεκριμένο ζήτημα, ήταν αρκε-
τά χαρακτηριστικές και μας βοήθησαν να υπολογίσουμε σε μια εμβάθυνση των σκέψεων και πρα-
κτικών μας στο άμεσο και απώτερο μέλλον, σε σχολικές αίθουσες και άλλα αντίστοιχα Συνέδρια 

Η προσέγγιση της διδακτικής της Θεατρικής Αγωγής ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής και
ανάδειξης του ζητήματος της βιωματικής γνώσης μέσω της οργάνωσης θεατρικών δρώμενων στα
σχολεία, προσδίδει νέες ενδεχομένως προοπτικές και αντιλήψεις γι’ αυτές. Η ανάλυση νοητικών
λειτουργιών, εννοιών, φαινομένων της ζωής μέσα από παραστάσεις, συμβάλλει τα μέγιστα σε μια
νέα οπτική για και από το Θέατρο. 

Μέσα σ’ αυτό το πλουραλιστικό και ενδεχομένως για κάποιους αντιφατικό και πολύ θεωρητικό
πλαίσιο, καλούμαστε να ανατρέψουμε, κατά κάποιο τρόπο, τα υφιστάμενα δεδομένα, να θέσου-
με κριτήρια επιλογής για το περιεχόμενο κάθε θεατρικής αναπαράστασης εννοιών Φυσικής, κα-
θώς  και  ρεαλιστικούς,  αποτελεσματικούς  σκοπούς  ή  στόχους,  προκειμένου  να  επιλέξουμε
ομάδες, προτάσεις και δραστηριότητες,
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Δεληγιαννίδη Βένια
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΔΜΠ Μουσειακών Σπουδών

venetiadel1981[at]yahoo.gr  και vendel[at]arch.uoa.gr 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό πακέτο (μουσειοσκευή) με δραστηριότητες για την
επεξεργασία στο νηπιαγωγείο της θεματικής ενότητας «Τα έντομα». Το υλικό και οι προτεινόμενες δραστη-
ριότητες έχουν βασιστεί σε σύγχρονες μουσειο-παιδαγωγικές θεωρίες και διδακτικές πρακτικές. Η μου-
σειοσκευή στοχεύει να αποτελέσει για τους/τις εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας ένα σύνολο διαθεμα-
τικών δραστηριοτήτων που άπτεται της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών και της περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης στο νηπιαγωγείο. Η εκπαιδευτική αυτή παρέμβαση προσπαθεί να συμβάλει στη σύνδεση του
νηπιαγωγείου με το μουσείο και φιλοδοξεί να ενθαρρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές στην εμπλοκή τους
με τις φυσικές επιστήμες. 

Εισαγωγή

Στη σχολική πραγματικότητα, ο εκπαιδευτικός αναζητά ιδέες και τρόπους, ώστε να κάνει τη μάθη-
ση - είτε ως διαδικασία είτε ως περιεχόμενο – ελκυστική. Αξιοποιώντας μουσειακά ερεθίσματα, ο
εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει και να συγκεκριμενοποιήσει τα γνωστικά αντι-
κείμενα, να τα συνδέσει μεταξύ τους διαθεματικά – αφού ο υλικός πολιτισμός είναι κατεξοχήν
διαθεματικό πεδίο. Με αφετηρία το μουσειακό υλικό ο δάσκαλος καλλιεργεί την παρατηρητικότη-
τα, τη μεθοδικότητα, τις δεξιότητες των παιδιών. Προσφέρει πλούσια ερεθίσματα, υλικό για προ-
βληματισμό, κίνητρα για μάθηση. Μακροπρόθεσμα, ο εκπαιδευτικός συμβάλλει στη συνειδητο-
ποίηση της πολιτισμικής εξέλιξης, της ιστορικής πραγματικότητας και της διαχρονικότητας της αν-
θρώπινης δημιουργίας (Άλκηστις 1996). 

Με τη συγκεκριμένη μουσειοσκευή επιδιώκεται η διερεύνηση της συμβολής της μουσειακής αγω-
γής στην ενδυνάμωση της σχέσης μουσείου – σχολείου με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού.
Διερευνώνται τα πιθανά μαθησιακά οφέλη για τα νήπια, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένα τέτοιο
μουσειακό – εκπαιδευτικό υλικό να αξιοποιηθεί και η τροποποίηση στη στάση των εκπαιδευτικών
σε σχέση με τη διδακτική των φυσικών επιστημών μέσα από σχετικό υλικό και σε σχέση με την
προσέγγιση των μουσείων φυσικής ιστορίας. 

Για να γίνει κατανοητό το πλαίσιο δημιουργίας της συγκεκριμένης μουσειοσκευής με τίτλο: «Μια
ωραία πεταλούδα και άλλα έντομα στο νηπιαγωγείο» απαιτείται η επισκόπηση βιβλιογραφίας
σχετικής με την αλληλεπιδραστική σχέση ανάμεσα σε μουσείο και σχολείο. 

Η αντίληψη ότι «το μουσείο είναι ένας μοναδικά μαγευτικός χώρος, όπου βιώνεται η εμπειρία
μιας απροσδόκητης γνωστικής διαδικασίας, καθώς με τη συγκεντρωμένη διατοπική και διαχρονι-
κή υλική τεκμηρίωση της ανθρώπινης δραστηριότητας συσχετίζονται γόνιμα παρελθόν και παρόν
και προβάλλεται η συναναφορά διαλογισμού και πράξης, ιδεών και εφαρμογών» συμβαδίζει με
τη διαπίστωση της ιδιομορφίας του μουσείου ως χώρου εκπαιδευτικού σε σχέση με άλλα ιδρύμα-
τα (Αντζουλάτου –Ρετσίλα  1986, σ. 8). Το έργο της εκπαίδευσης τυπικά ανήκει στην αποκλειστική
αρμοδιότητα του σχολείου,  το οποίο δεν μπορεί  να θεωρηθεί  ως μοναδικός χώρος μάθησης.
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Υπάρχουν παράλληλα και άλλοι φορείς εκπαίδευσης σε επίπεδο τυπικό, άτυπο και μη τυπικό.
Ένας από αυτούς τους φορείς είναι το μουσείο, φορέας που τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναθε-
ωρήσει τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο του. Ο ρόλος του σημερινού μουσείου, ευρύτερα,
«είναι να δημιουργεί εκπαιδευτικό υλικό αλληλεπίδρασης, όπου κάποιος διδάσκει ή διδάσκεται
μέσα από τις συλλογές και τα εκθέματα, αλλά και να διαμορφώνει συνθήκες για αβίαστη μάθηση
μέσα από ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα» ( Κόκκοτας & Πήλιουρας 2005, σ.19)

Σήμερα, η συνεργασία μεταξύ μουσείου και σχολείου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την
αποτελεσματικότερη λειτουργία και των δύο θεσμών. Παράγοντες που σχετίζονται με τη στοχοθε-
σία, το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία σχολείου και μουσείου επηρεάζουν αρνητικά τη σχέση
ανάμεσα στους δύο θεσμούς και παρεμποδίζουν τη στενότερη και αποτελεσματικότερη συνεργα-
σία τους (Δάλκος 2000). Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα για όλες τις σχολικές βαθμίδες
υποστηρίζουν την αυθεντική μάθηση μέσα από αντικείμενα πραγματικά.

Η αξιοποίηση μιας εκπαιδευτικής δράσης ενός μουσείου όπως η παραγωγή και διακίνηση μου-
σειοσκευών με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αυτές προτείνουν είναι ένας τρόπος συσχετι-
σμού των δύο θεσμών (μουσείου και σχολείου) ως φορέων αγωγής και εκπαίδευσης.

Τι είναι μία μουσειοσκευή

Μια μουσειοσκευή συνήθως σχεδιάζεται και χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτερης εκπαι-
δευτικής πολιτικής ενός μουσείου, ενώ συνδέεται και με την επικοινωνιακή του λειτουργία προς
την κατεύθυνση του ανοίγματος του μουσείου στο κοινό. 

Η δημιουργία μιας μουσειοσκευής είναι μια δράση εκπαιδευτική που στοχεύει στη βελτίωση της
επικοινωνίας του μουσείου με σχολεία – κύρια με τα απομακρυσμένα - έτσι ώστε το μουσείο να
διαβεί το κατώφλι του σχολείου. Στηρίζεται στη σκέψη ότι  το μουσείο προσεγγίζει το σχολείο για
να μεταφέρει πληροφορίες, ιστορίες, ιδέες, σκέψεις, συναισθήματα. Γίνεται ένα μέσο αλληλεπί-
δρασης, ένα εναλλακτικό εργαλείο μάθησης. 

Μια μουσειοσκευή είναι υλικό δανειζόμενο με τη μορφή συνήθως βαλίτσας ή κουτιού. Περιέχει
φορητό εκπαιδευτικό υλικό με σκοπό την εισαγωγή των μαθητών στο εκάστοτε θέμα μέσω της
επεξεργασίας του στην τάξη με τη συνδρομή του εκπαιδευτικού. Η διαδικασία αυτή είναι ενεργη-
τική και συχνά συνδέεται με την εκπόνηση σχετικών σχεδίων εργασίας (project)  στο σχολείο. 

Οι  μουσειοσκευές  εξυπηρετούν  πρακτικά  την  «επίσκεψη»  σε  ένα  μουσείο,  όταν  υπάρχει  το
πρόβλημα της απόστασης του μουσείου από το σχολείο. Παρέχουν χρήσιμο εποπτικό υλικό για
τον εκπαιδευτικό που επιθυμεί να εμπλουτίσει το μαθησιακό περιβάλλον της τάξης του, να τεκ-
μηριώσει τη διδασκόμενη ύλη ή να αξιοποιήσει μουσειακό υλικό για διδακτικούς σκοπούς (Τζια-
φέρη 2005). Άλλωστε, οι μουσειοσκευές μπορούν να αποτελέσουν αφορμή ή προετοιμασία για
μια επίσκεψη στο συγκεκριμένο μουσείο.

Το υλικό δανείζεται και παραμένει στη διάθεση του σχολείου για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα,
εντός του οποίου ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να το επεξεργαστούν με άνε-
ση στον δικό τους περιβάλλοντα χώρο και στον χρόνο που τους εξυπηρετεί (Διαμάντη κ.α. 1991).
Στο περιβάλλον του σχολείου, το υλικό αξιοποιείται με τον επιθυμητό τρόπο και η αίθουσα θυμί-
ζει εργαστήριο που «ελκύει, εμπνέει και δίνει πολλαπλά ερεθίσματα» (Βέμη 2003).

Ο σχεδιασμός κάθε μουσειοσκευής έχει μια κεντρική ιδέα και στόχους, όπως η καλλιέργεια της
δημιουργικότητας (Χατζηασλάνη 1991) ή η παροχή γνώσεων και μηνυμάτων. Λαμβάνει υπόψη τα
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υλικά δεδομένα του μουσείου με το οποίο συνδέεται, ενώ στο κέντρο του σχεδιασμού βρίσκεται
η  πεποίθηση ότι  η  μάθηση είναι  μια  διαδικασία  ενεργητικής  εμπειρίας  και  συναισθηματικής
εμπλοκής (Γιαννίκου, Ζαχαροπούλου & Λιάσκα 2007). Η συναισθηματική εμπλοκή, η ψυχαγωγία
και οι αναμνήσεις προηγούνται (Black 2009).

Ο σχεδιασμός της μουσειοσκευής

Στον σχεδιασμό της μουσειοσκευής αυτής η έμφαση δόθηκε στην ευαίσθητη ηλικία των νηπίων
λαμβάνοντας υπόψη τι μπορούν να μάθουν και να κάνουν τα παιδιά της ηλικίας αυτής, αποφεύ-
γοντας όσο το δυνατόν καταστάσεις ανέφικτες. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας μπορούν να
λάβουν μέρος σε ποικίλες δραστηριότητες, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο υποστηρικτικό περι-
βάλλον, τα κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα, ο αναγκαίος εξοπλισμός και σημαντικά ερεθίσμα-
τα. 

Το εκπαιδευτικό υλικό της μουσειοσκευής είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιηθεί στην τάξη.
Ορισμένοι από τους γενικούς σκοπούς1 είναι:

• Να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας του μουσείου με το σχολείο.

• Να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές της προσχολικής ηλικίας σε θέματα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης. 

• Να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να προετοιμάσουν τους μαθητές
για μια επίσκεψη στο συγκεκριμένο μουσείο ή  εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να πραγ-
ματοποιήσουν προγράμματα με θέματα που άπτονται των φυσικών επιστημών και της πε-
ριβαλλοντικής εκπαίδευσης.

• Να αποτελέσει μια πρόταση προς την κατεύθυνση της προσέγγισης της προσχολικής ηλικί-
ας από την εκπαιδευτική πολιτική του μουσείου

Συγκεκριμένα2, επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες που θα επεξεργαστούν στην τάξη το υλι-
κό της μουσειοσκευής: 

• Να εμπλακούν με τις φυσικές επιστήμες.

• Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα περιβαλλοντικά υιοθετώντας θετική στάση απέναντι
στη φύση και τη σημασία της για τη ζωή.

• Να αποκτήσουν γενική ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα και να δοθεί η αφορμή για
μικρές ή εις βάθος έρευνες.

• Να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον και η πρόθεσή τους να μαθαίνουν περισσότερα μέσα
από τον πειραματισμό, την αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριακού υλικού.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων δεν είναι αυτοσκοπός. Ο εκπαιδευτικός, που έχει ρόλο ερμη-
νευτή και εμψυχωτή της όλης διαδικασίας, μπορεί να θέσει νέους στόχους αξιοποιώντας το υλικό
κατά τη δική του αντίληψη. Δεν δεσμεύεται να ακολουθήσει τις  προτεινόμενες οδηγίες, αλλά
μπορεί να εμπλουτίσει το υλικό ή να το χρησιμοποιήσει μερικά ή επιλεκτικά. Ωστόσο, χρειάζεται

1 Θα πρέπει να τονισθεί ότι ένας από τους γενικούς σκοπούς είναι η εμπλοκή των εκπαιδευτικών στην προσέγγιση του 
μουσείου Φυσικών Επιστημών.

2 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα που λαμβάνεται υπόψη είναι το ισχύον (ΦΕΚ 303, 304/13/03.03)  και το νέο (ΦΕΚ 2483/04.11.11) 
κυρίως σε σχέση με τους στόχους και τα γνωστικά αντικείμενα.

Σελίδα 331 από 392



Κεφάλαιο 9ο Εργαστήρια - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

να είναι προετοιμασμένος και να έχει οργανώσει τον χρόνο, τον χώρο και τον τρόπο διεξαγωγής
του προγράμματός του, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία συμμετοχής όλοι οι μαθητές και οι μαθή-
τριες τόσο σε μικρές ομάδες όσο και σε ολομέλεια (Δεληγιαννίδη 2012). 

Η μουσειοσκευή περιλαμβάνει φακέλους με δραστηριότητες, φάκελο ενημέρωσης εκπαιδευτι-
κού, αφίσα για την τάξη, δείγματα (specimens), υλικά όπως: κηρήθρα, μελισσοκέρι, μέλι σε βα-
ζάκι, κουκούλια μεταξοσκώληκα, μεταξωτά κουρελάκια, μεταξωτές κλωστές φυσικές και επεξερ-
γασμένες, για πολυαισθητηριακή εμπειρία, εντομοσκόπια, κούκλες – έντομα για θεατρική έκφρα-
ση, καρτέλες με εικόνες εντόμων από τη μουσειακή εντομολογική συλλογή, πάζλ.

εικόνα 1, Δείγματα (specimens) του κύκλου ζωής της πεταλούδας

Εικόνα 2, Δείγματα (specimens) του κύκλου ζωής του μεταξοσκώληκα
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Εικόνα 3, Φάκελος δραστηριοτήτων: «Ένωσε τα μέρη του σώματος»

Η αξιολόγηση της μουσειοσκευής απο εκπαιδευτικούς.

Η εκπαιδευτική παρέμβαση που παρουσιάστηκε σε τούτη την εργασία ως προς τον σχεδιασμό
του εκπαιδευτικού πακέτου βασίστηκε στην επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, ως προς τη
δημιουργία του υλικού αξιοποίησε τη σύγχρονη τεχνολογία και τη γραφιστική, ενώ ως προς την
αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο -  το οποίο συμπλήρωσαν νηπιαγωγοί μετά την
επεξεργασία της μουσειοσκευής – και ταυτόχρονα προσωπική συνέντευξη. Η βιβλιογραφία σχετί-
ζεται κυρίως με θέματα παιδαγωγικά και μουσειοπαιδαγωγικά με έμφαση στην προσέγγιση των
μουσείων φυσικής ιστορίας.

Στη  δημιουργία του υλικού αξιοποιήθηκαν υλικά και τεχνικές για την παραγωγή αντικειμένων για
διδακτική χρήση (με την ευρεία έννοια του όρου «διδακτική»). Τέτοια αντικείμενα είναι τα παζλ,
οι κάρτες αναφοράς με εικόνες εντόμων, οι κάρτες με λέξεις, οι μαγνητικές εικόνες και άλλα.

Στην αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο (με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου)
και συνέντευξη. Η προσωπική συνέντευξη μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί ως το κύριο μέσο συλ-
λογής πληροφοριών, είτε για τον έλεγχο υποθέσεων είτε σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους στη
διεξαγωγής μιας έρευνας.  Εδώ έχει  χρησιμοποιηθεί  σε συνδυασμό με το ερωτηματολόγιο για
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των απόψεων των δέκα εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην
αξιολόγηση.

Για να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση, προηγήθηκε δειγματική επίδειξη χρήσης του υλικού της
μουσειοσκευής στις νηπιαγωγούς που έλαβαν μέρος στην αξιολόγηση και διατύπωσαν τις προσω-
πικές τους απόψεις σχετικά. Οι νηπιαγωγοί είδαν, άγγιξαν και επεξεργάστηκαν το υλικό περιε-
χόμενο της μουσειοσκευής, διάβασαν το έντυπο για τον εκπαιδευτικό και δοκίμασαν διάφορες
χρήσης της, έκαναν υποθέσεις για την υλοποίηση του προγράμματος. Για την αποφυγή του διδα-
κτισμού στην επίδειξη χρήσης οι νηπιαγωγοί είχαν πρώτα στη διάθεσή τους πέντε ως δέκα λεπτά
για μια διαδραστική επαφή με το υλικό. Αφέθηκαν να εξερευνήσουν και να διατυπώσουν αυθόρ-
μητα και  μεγαλόφωνα τις  απόψεις  τους,  προέβλεψαν χρήσεις,  πρότειναν δραστηριότητες και
ιδέες. Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν εφάρμοσαν στο περιβάλλον της τάξης τους το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα που προτείνεται. 

Αποτελέσματα αξιολόγησης της μουσειοσκευής

Συμπερασματικά,  η εμπειρία της  αξιολόγησης  της  μουσειοσκευής  ήταν  σημαντική αναφορικά
τόσο με το ίδιο το παραχθέν υλικό, όσο και με την αντιμετώπισή του από τις εκπαιδευτικούς ως
υλικού το οποίο μπορεί να εμπλουτίσει τις θεματικές ενότητες προς επεξεργασία εντός της σχολι -
κής τάξης. Πιο αναλυτικά, ορισμένα συμπεράσματα είναι ότι:

• Το μουσείο για ορισμένους εκπαιδευτικούς είναι ένας χώρος που θα ήθελαν να επισκέπτο-
νται, αλλά δυσκολεύονται στην προσέγγισή του αφού εν μέρει τους προκαλεί διδακτική
ανασφάλεια.

• Οι φυσικές επιστήμες και τα μουσεία φυσικών επιστημών φάνηκε ότι αποτελούν θεματι-
κές που ίσως δεν προσεγγίζονται συχνά και με άνεση από τις νηπιαγωγούς, παρ’ όλο που
αυτές γνωρίζουν τη σημασία τους για τον επιστημονικό εγγραμματισμό των μικρών παι-
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διών. Σύμφωνα με  τη βιβλιογραφία (Μπαγάκης κ.α. 2006), η διδακτική των φυσικών επι-
στημών στο νηπιαγωγείο μένει συχνά εκτός της καθημερινότητας των εκπαιδευτικών. Ση-
μαντική δυσκολία έγκειται στην παρέμβαση, στο πώς δηλαδή αλλάζει πρακτικές η έμπειρη
νηπιαγωγός. 

• Σύμφωνα με τον Δάλκο (2000), οι αποκλίσεις στους διδακτικούς στόχους μεταξύ μουσείου
και  σχολείου  ίσως  αποτελούν  βασική  αιτία  των  προβλημάτων  επικοινωνίας  ανάμεσα
στους εκπαιδευτικούς και τους μουσειοπαιδαγωγούς, στοιχείο που επισήμαναν οι ερωτη-
θέντες εκπαιδευτικοί οι οποίοι εξέφρασαν την ανάγκη σύνδεσης των στόχων του Αναλυτι-
κού Προγράμματος  με τους στόχους του μουσείου.

• Ένα  τέτοιο  εκπαιδευτικό  πακέτο  με  έτοιμες,  προτεινόμενες  δραστηριότητες  μπορεί  να
ενεργοποιήσει τους / τις εκπαιδευτικούς ως προς τη διάθεσή τους να εμπλακούν με διδα-
σκαλία ενοτήτων που δεν έχουν ξαναδιδάξει ή με την διεξαγωγή δραστηριοτήτων σε νέες
ή παρεξηγημένες ή αδιάφορες φαινομενικά θεματικές. 

• Το ίδιο εκπαιδευτικό πακέτο μπορεί, σύμφωνα με τις απόψεις των νηπιαγωγών του δείγ-
ματος και σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές θεωρίες, να είναι ενδιαφέρον για τα παιδιά, να
προκαλέσει την περιέργεια και το ενδιαφέρον τους λόγω των αυθεντικών αντικειμένων και
των δραστηριοτήτων του, να τα βοηθήσει να αντιληφθούν το περιβάλλον και τον φυσικό
κόσμο, να τα προετοιμάσει για μια επίσκεψη σε μουσείο φυσικής ιστορίας.

• Διαπιστώθηκε ότι το μουσειακό υλικό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εκπαιδευτικό υλι-
κό, στοιχείο που υπογραμμίζει τη σχέση ανάμεσα σε σχολείο και μουσείο και την ανάγκη
στενότερης σύνδεσης ανάμεσά τους. Όπως έχει αναφέρει ο Φλουρής (Ζαφειράκου 2000),
μουσείο και σχολείο μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

• Σύμφωνα με τον Κολιόπουλο (2004), η περιορισμένη αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών
προσχολικής ηλικίας σε θέματα φυσικών επιστημών οδηγεί σε υποβάθμιση της μουσεια-
κής εκπαίδευσης που αφορά στις φυσικές επιστήμες, κάτι το οποίο προέκυψε και από τις
απαντήσεις των νηπιαγωγών. Παράλληλα αναγνωρίζεται η μη ενεργητική στάση των νη-
πιαγωγών απέναντι τόσο στα μουσεία γενικά και τα μουσεία φυσικών επιστημών ειδικά,
όσο και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων φυσικών επιστημών ή δραστηριοτήτων μουσειακής
αγωγής.

Επίλογος

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τα μουσεία και τις φυσικές
επιστήμες, είναι θέματα που, στη σύντομη αυτή μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών, φαίνε-
ται να μην έχουν αγγίξει επαρκώς το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών της προσχολικής βαθμίδας.
Παρ’ όλα αυτά, ένα έτοιμο μουσειακό εκπαιδευτικό υλικό με αρκετές δραστηριότητες όταν προ-
σφέρεται στους εκπαιδευτικούς ενδέχεται να αποτελέσει έναυσμα για ενδιαφέρον και κινητοποί-
ηση ή κρίκο για τη σύνδεση μουσείου και σχολείου.
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«Οι πίνακες ζωγραφικής ντύνονται με ήχους»
Διδακτική πρόταση προσέγγισης του ήχου στηριγμένη στη μεθοδολογία

«Storyline» και την αξιοποίηση τεχνικών Εκπαιδευτικού Δράματος.

Μουστάκα Μαρία, Καζταρίδου Αλίκη
Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης, Γεωλόγος Msc, Θεατρολόγος-ηθοποιός, mariamoustaka[at]sch.gr

Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Med, Χημικός,
alechatzi[at]sch.gr

Στην παρούσα διδακτική πρόταση επιχειρείται μια προσέγγιση του φαινομένου του ήχου για παιδιά προ-
σχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, μέσω της επαφής τους με έργα τέχνης (πίνακες ζωγραφικής). Υπο-
στηρίζοντας τις αρχές και τη φιλοσοφία του νέου Προγράμματος Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες, στο
οποίο η ενότητα του ήχου κατέχει ιδιαίτερη θέση, επιδιώκεται η σύνδεση του πολιτισμού με την καθημερι-
νή εκπαιδευτική πρακτική, προσδοκώντας την αισθητική ευαισθητοποίηση και εξέλιξη των παιδιών, τη δη-
μιουργική τους έκφραση και την ισόρροπη ανάπτυξη νοητικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτή-
των. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται η μεθοδολογία storyline (ιστοριογραμμή), η οποία με το οργανόγραμμα
της παρέχει στον εκπαιδευτικό ένα ασφαλές και εύχρηστο οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο τον διευκολύνει
να σχεδιάζει και να εφαρμόζει αποτελεσματικά ένα εκπαιδευτικό σενάριο στην τάξη. Παράλληλα, αξιο-
ποιούνται τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στην ενεργητική και βιω-
ματική μάθηση και τη μάθηση μέσω της τέχνης.

Εισαγωγή 

Στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες η διδασκαλία του ήχου κατέχει σημαντι-
κή θέση τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου. Ο ήχος προσεγ-
γίζεται ως φυσικό φαινόμενο, αισθητική εμπειρία, μουσική, λόγος, επικοινωνία, δημιουργία. Για
το σκοπό αυτό προτείνεται ποικιλία διδακτικών μεθόδων και τεχνικών, όπως παρατήρηση έργων
τέχνης, παιχνίδια ρόλων, κατασκευές, πειραματισμοί, χρήση των ΤΠΕ, εργασία σε ομάδες, εξιστο-
ρήσεις κ.λπ.. (http://digitalschool.minedu.gov.gr, Τσαφταρίδης, 2011).

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να προσεγγιστεί διδακτικά το φαινόμενο του ήχου, μέσα από
ένα 2-ωρο βιωματικό εργαστήριο, στο οποίο αξιοποιούνται έργα τέχνης, και συνδυάζονται στοι-
χεία από τη μεθοδολογία storyline και το εκπαιδευτικό δράμα.

Περιγραφή του εργαστηρίου

Γενικός στόχος του εργαστηρίου, ήταν να αξιοποιηθούν εικαστικά έργα τέχνης, ώστε οι μαθητές
αφού ενεργοποιηθούν αισθητικά, να φανταστούν και να αναπαράγουν ήχους ώστε να επενδύ-
σουν ηχητικά τα έργα αυτά. Παράλληλα, μέσα από παιχνίδια ρόλων, να ευαισθητοποιηθούν σε
θέματα διαφορετικότητας σε ότι αφορά τη γλώσσα, την ομιλία ή την απουσία αυτής και κατ΄
επέκταση να αντιληφθούν και να κατανοήσουν διάφορους τρόπους επικοινωνίας. 

Κατά την εφαρμογή του εργαστηρίου δημιουργήθηκαν δύο ομάδες και χρησιμοποιήθηκαν οι πα-
ρακάτω πίνακες ζωγραφικής: 

1. «Το δωμάτιο του Van Gogh στην Αρλ» του Van Gogh (1853-1890)

2. «Το Καρναβάλι του Αρλεκίνου» του Joan Miro (1893-1983)
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Στην επιλογή των παραπάνω έργων τέχνης λάβαμε υπόψη μας τα κριτήρια επιλογής που προτεί-
νει η Μέγα (2011). Δηλαδή, τα έργα τέχνης να έχουν αισθητική αξία, να εμπνέουν τον εκπαιδευτι-
κό,  να  σχετίζονται  με  τις  εμπειρίες,  τα   ενδιαφέροντα  των  μαθητών  και  τους  μαθησιακούς
στόχους 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση βασικός στόχος ήταν να μπορούν τα παιδιά να προσεγγίσουν βιω-
ματικά τα ηχητικά φαινόμενα αξιοποιώντας την πολιτισμική και αισθητική τους εμπειρία. Οι πα-
ραπάνω πίνακες αποτελούν εικόνες που εξάπτουν τη φαντασία των παιδιών και τους δίνουν τη
δυνατότητα φανταστούν ήχους μέσα στην εικόνα και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να τους
αναπαράγουν.

Οι εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει η παρατήρηση ενός πίνακα σε παιδιά προσχολικής και
πρωτοσχολικής ηλικίας είναι αναντικατάστατες. Η επικοινωνία στις ηλικίες αυτές γίνεται ευκο-
λότερα μέσω της οπτικής γλώσσας,  λόγω του χαμηλού βαθμού αφαιρετικότητας των οπτικών
συμβόλων σε σχέση με το γραπτό λόγο, ο οποίος είναι αφηρημένος και προκαλεί δυσκολίες στην
κατανόησή του, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. (Γραφάκου & Λαμπίτση, 2011). Επίσης η εκπαίδευ-
ση του βλέμματος μέσω της παρατήρησης πινάκων ζωγραφικής βοηθάει το μικρό παιδί να καθο-
ρίσει αυτό που αντιλαμβάνεται και να προσδιορίσει τη στάση του απέναντι στο εικαστικό έργο.
Ακόμη το παιδί, καλούμενο να περιγράψει τον πίνακα ζωγραφικής, έχει την ευκαιρία να χρησιμο-
ποιήσει  λεξιλόγιο και  να αναπτύξει  την  προφορική του έκφραση.  Αναπτύσσει,  επίσης,  τη δη-
μιουργικότητά του γιατί με τη φαντασία του μπορεί να επεκτείνει όλη την εικόνα ή μέρος της,
ώστε να δημιουργήσει ένα δικό του έργο.(Π.Ι, 2011)

Προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε τα παραπάνω οργανώσαμε το εργαστήριο χρησιμοποιώντας
ως βάση τη μεθοδολογία Storyline και αξιοποιώντας τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος. 

Η μεθοδολογία Storyline μεταφέρθηκε στην Ελλάδα από την Ιφιγένεια Ηλιοπούλου με τον όρο
«Ιστοριογραμμής» (Ηλιοπούλου, 2005). Από τη μεθοδολογία «storyline», αξιοποιήσαμε το οργα-
νόγραμμά της, το οποίο προσφέρει στον εκπαιδευτικό το οργανωτικό πλαίσιο προκειμένου να
σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά ένα εκπαιδευτικό σενάριο στην τάξη. Στο εν
λόγω εργαστήριο η ιστοριογραμμή, όπως αναλυτικά περιγράφεται και στο οργανόγραμμα που
ακολουθεί στο παράρτημα, διαρθρώνεται σε τέσσερα διαδοχικά επεισόδια, τα οποία περιλαμ-
βάνουν ερωτήσεις – κλειδιά, δραστηριότητες, την οργάνωση των μαθητών, τη σύνδεση με το ανα-
λυτικό πρόγραμμα και τα υλικά που θα χρειαστούν. Οι ερωτήσεις και κατ’ επέκταση οι δραστη-
ριότητες συνοδεύουν και δίνουν περιεχόμενο στα επεισόδια, τα οποία δένονται οργανικά μέσω
της ιστορίας-πλοκής που κατασκευάζουν οι μαθητές Έτσι κεντρίζονται τόσο το ενδιαφέρον όσο
και η διάθεσή τους να παρατηρήσουν, να σκεφτούν, να προτείνουν, και να βγάλουν τα δικά τους
συμπεράσματα. (Καζταρίδου &  Μουστάκα 2009, Μουστάκα & Καζταρίδου 2011).

Παράλληλα αξιοποιούνται τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος (Αυδή & Χατζηγεωργίου 2007),
οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στην ενεργητική και βιωματική μάθηση, τη μάθηση μέσω της
τέχνης προωθώντας την επικοινωνία, τη συνεργασία, την έκφραση, την ανάπτυξη διαπροσωπικών
σχέσεων, την ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της έκφρασης των μαθητών.

Το Εκπαιδευτικό Δράμα (Δράμα στην Εκπαίδευση) είναι μια μορφή θεατρικής τέχνης, που όμως
έχει καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα. Χρησιμοποιεί θεατρικές τεχνικές και εκτός από ένα ανεξάρ-
τητο μάθημα τέχνης, μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί ως ένα μέσο για τη διδασκαλία γνωστικών
αντικειμένων (Αυδή & Χατζηγεωργίου 2007). Στο Δράμα (Wooland 1999) οι συμμετέχοντες δη-
μιουργούν μια ιστορία που εκτυλίσσεται σε έναν φανταστικό κόσμο, υποδύονται ρόλους και αλ-
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ληλοαντιδρούν, βιώνουν ατομική και συλλογική εμπειρία, διερευνούν ένα θέμα και διαπραγμα-
τεύονται τα νοήματα των εννοιών που σχετίζονται με αυτό, αντιμετωπίζουν διλήμματα ή προβλή-
ματα και  αποφασίζουν,  δρουν και  αναστοχάζονται  τις  πράξεις  τους  (Αυδή  &  Χατζηγεωργίου
2007). Ο Wilhelm (1998) υποστηρίζει ότι το δράμα εμπλέκει προσωπικά τους μαθητές στη διαδι-
κασία της μάθησης και τους βοηθά να βιώσουν εμπειρικά και να εκφράσουν τη διαδικασία της
μάθησης  σαν  μια  ιστορία.  Επίσης,  δίνει  τη  δυνατότητα  στους  μαθητές  «να  εμβαθύνουν  στη
γνώση με βιωματικό και συμμετοχικό τρόπο, μακριά από το αίσθημα του ανταγωνισμού και από
το φόβο του λάθους και της αποτυχίας», (Χολέβα 2007).

Στο εν λόγω εργαστήριο, μέσα από παιχνίδια ρόλων τα παιδιά καλούνται να υποδυθούν φαντα-
στικούς ρόλους, να εμπλακούν στην ιστορία και να αντιληφθούν τις διαφορετικές οπτικές. Μέσα
από αναλογίες βιώνουν καταστάσεις και ευαισθητοποιούνται χωρίς να εκτεθούν. Με την τεχνική
του χτισίματος ρόλου δίνεται η δυνατότητα της σταδιακής συναισθηματικής εμπλοκής. Με την
παρακολούθηση σκέψης και τις παγωμένες εικόνες τους δίνεται η ευκαιρία να εκφραστούν.

Η διδακτική μας πρόταση διαρθρώνεται σε ένα εισαγωγικό μέρος και τρία διαδοχικά επεισόδια.
Το κάθε επεισόδιο περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες δημιουργούνται και εξελίσ-
σονται βάσει συγκεκριμένων ερωτήσεων. Στο εργαστήριο αυτό οι δραστηριότητες που ενσωμα-
τώνονται στο προτεινόμενο οργανόγραμμα της ιστοριογραμμής έχουν ως κεντρικό άξονα τους πί-
νακες ζωγραφικής, τους οποίους οι μαθητές καλούνται να ντύσουν ηχητικά Οι πίνακες ζωγραφι-
κής θα αποτελέσουν τον καμβά, τον οποίο οι μαθητές θα υφάνουν με λόγια, ήχους, κινήσεις, όρ-
γανα, φωνές, μουσικές, μελωδίες, προκειμένου να βιώσουν, να γνωρίσουν, να εκφραστούν, να
δημιουργήσουν, να συζητήσουν.

Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες που υλοποιούνται στο εργαστήριο του ήχου έχουν την παρα-
κάτω ροή: Εισαγωγικά, για την έναρξη του εργαστηρίου, προηγούνται παιχνίδια γνωριμίας καθώς
και ένα ζέσταμα με ρυθμικά παιχνίδια με ήχους. Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες καλούνται να μα-
ντέψουν ηχογραφημένους ήχους από τη φύση και τη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζουν και
προσπαθούν να ονομάσουν ηχητικά ερεθίσματα. Ακολούθως γίνεται ο χωρισμός τους σε ομάδες
με καρτέλες που απεικονίζουν μουσικά όργανα. Έχουμε τόσα διαφορετικά όργανα όσες και οι
ομάδες που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Τα μέλη της κάθε ομάδας γνωρίζονται μεταξύ τους και
επιλέγουν ένα όνομα για την ομάδα τους, το οποίο εκφωνούν στις άλλες ομάδες. Στόχος των ει-
σαγωγικών δραστηριοτήτων είναι η ενεργοποίηση και το δέσιμο της ομάδας, καθώς και η επαφή
με τον ήχο ως άκουσμα και ως παραγωγή 

Ακολουθούν τα διακριτά επεισόδια με πρώτο τη γνωριμία με τους πίνακες ζωγραφικής. Στο επει-
σόδιο αυτό σε κάθε ομάδα δίνεται μια κάρτα η οποία απεικονίζει έναν πίνακα ζωγραφικής. Τα
παιδιά συνομιλούν με το έργο τέχνης στην ομάδα τους, εμπνέονται από αυτό, το «ακούνε» και
παράλληλα το «ντύνουν» με ήχους που φαντάζονται και παράγουν τα ίδια. Τέλος αναπαράγουν
τους ήχους που δημιούργησαν για τον πίνακά τους στις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες με τη σειρά
τους προσπαθούν να εντοπίσουν τους ήχους αυτούς μέσα στον πίνακα και να εκφράσουν την αί-
σθηση που τους δημιούργησε. Στόχος των δραστηριοτήτων αυτού του επεισοδίου είναι η δυνα-
τότητα παραγωγής ήχων που να συνδέονται με ένα ορισμένο θέμα, η αναγνώριση των ήχων αυ-
τών και φυσικά η έκφραση. Η παραγωγή των ήχων γίνεται χρησιμοποιώντας το σώμα τους, μουσι-
κά όργανα ή άλλα υλικά καθημερινής χρήσης.  

Στο δεύτερο επεισόδιο έχουμε την εισαγωγή στον πίνακα ενός ήρωα, τον οποίο επιλέγουν τα ίδια
τα παιδιά. Θα χρειαστεί να τον περιγράψουν, να τον ζωγραφίσουν, να του δώσουν όνομα, να
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προσδιορίσουν την ηλικία του, να αποφασίσουν τον τρόπο ομιλίας του, να μιμηθούν τη φωνή
του. Η φωνή του έχει κάτι περίεργο, εξωπραγματικό, (μπορεί π.χ να μιλάει όπως ένα ρομπότ
κ.λπ.) το οποίο προσδιορίζεται και όλη η ομάδα μιμείται αυτή την ιδιαιτερότητα. Ο κάθε ήρωας
παρουσιάζεται στις υπόλοιπες ομάδες. Στο ίδιο επεισόδιο τα παιδιά καλούνται, μέσα από μια πα-
γωμένη εικόνα που ρευστοποιείται,  να δείξουν πώς άλλαξε ο πίνακας από την παρουσία του
ήρωα μέσα σε αυτόν. Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων, είναι να έρθουν σε επαφή με τη διαφο-
ρετικότητα σε επίπεδο γλώσσας ή ομιλίας και να τους δοθεί η δυνατότητα να την αποδεχτούν,
αφού την έχουν δημιουργήσει  οι ίδιοι.  Παράλληλα να βάλουν τη δική τους πινελιά στο έργο
τέχνης.

Στο τρίτο επεισόδιο ο ήρωας αποφασίζει να βγει  από τον πίνακα. Όταν το καταφέρνει  διαπι-
στώνει ότι δεν μπορεί πλέον να μιλήσει. Η φωνή του έχει εγκλωβιστεί μέσα στον πίνακα. Τα παι-
διά χτίζουν το ρόλο του ήρωα, φαντάζονται τι αισθάνεται, εκφράζουν τη σκέψη τους. Ακολουθεί
συζήτηση γύρω από τους τρόπους επικοινωνίας, για τα άτομα με προβλήματα ομιλίας και ακο-
λουθεί το κλείσιμο του εργαστηρίου , όπου οι μαθητές/τριες εκφράζουν τα συναισθήματα και τις
σκέψεις που τους δημιουργήθηκαν κατά την πορεία υλοποίησης του εργαστηρίου. Μέσα από ένα
στοιχείο δραματικής έντασης και χτίζοντας το ρόλο του ήρωά τους τα παιδιά έρχονται αντιμέτω-
ποι με την αφωνία. Στόχος είναι να αντιληφθούν τις δυνατότητες που μας δίνει η ομιλία στην έκ-
φραση και την επικοινωνία, καθώς και τη δυσκολία που προκαλεί η έλλειψη της. Η συζήτηση που
ακολουθεί στοχεύει στην ανάδειξη εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας και την ευαισθητοποίηση
σχετικά με άτομα με ειδικές ανάγκες σε θέματα ομιλίας.

Η παραπάνω διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου,
«Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο», που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2012, στη
Φλώρινα. Συμμετείχαν 15 νηπιαγωγοί και το εργαστήριο εφαρμόστηκε ακριβώς όπως περιγράφη-
κε παραπάνω. Οι επιμορφούμενες συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του εργαστη-
ρίου. Έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, συνεργάστηκαν εξαιρετικά στην ομάδα τους και έντυσαν τους
πίνακες με ήχους, που παρήγαγαν με τα σώματά τους, με λιτά μουσικά όργανα και άλλα ηχητικά
αντικείμενα. Επιστράτευσαν τη φαντασία τους και τις εκφραστικές τους δυνατότητες και προέκυ-
ψαν πολύ ενδιαφέρουσες παγωμένες εικόνες και παρουσιάσεις. Μπήκαν στη θέση του ήρωα που
έχασε τη φωνή του και εξέφρασαν τα συναισθήματά τους. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε δή-
λωσαν ενθουσιασμένοι με την εμπειρία που βίωσαν και εκδήλωσαν τη διάθεση να εφαρμόσουν
το εργαστήριο με τους μαθητές τους στο σχολείο που διδάσκουν. Οι δύο ομάδες προσέγγισαν
διαφορετικά τα έργα τέχνης, με περισσότερο χιούμορ η μία, πιο δραματικά η άλλη, αλλά και οι
δύο προσεγγίσεις ήταν εξίσου ενδιαφέρουσες, υποστηρίχτηκαν πολύ καλά από τις ομάδες και έγι-
ναν αποδεκτές με ενθουσιασμό, από την άλλη κάθε φορά ομάδα. Όταν μπήκαν στο ρόλο του
ήρωα που χάνει τη φωνή του εκφράστηκαν ιδιαίτερα συγκινητικά, ενώ στη συζήτηση που ακολού-
θησε ήταν πολύ ανοιχτές, κάλυψαν πολύ μεγάλο εύρος και ενώ είχε παρέλθει η ώρα δεν ήθελαν
να σταματήσουμε. 

Αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η αλλαγή στη στάση τους πριν και μετά το εργαστή-
ριο. Έτσι, ενώ όταν ξεκινήσαμε ήταν επιφυλακτικές και συγκρατημένες, μετά τις πρώτες εισαγωγι-
κές δραστηριότητες άρχισαν να ανοίγονται και στο τέλος του εργαστηρίου πλέον εκφράζονταν
ελεύθερα, ήταν συγκινημένες και μας ευχαρίστησαν θερμά για την εμπειρία. Επίσης, εξέφρασαν
την ανάγκη τους για βιωματικά εργαστήρια που τους δίνουν, όπως ανάφεραν, ιδέες και εφόδια
που έχουν πρακτική εφαρμογή και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα.
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Διαδραστικές εφαρμογές στο Scratch για τη διδασκαλία φυσικών φαινομένων
στο Νηπιαγωγείο

Μπράτιτσης Θαρρενός1, Μαργαρίτη Αδαμαντία2

1 Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, bratitsis[at]uowm.gr
2 Νηπιαγωγός, ΜΠΣ, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Παν. Δ. Μακεδονίας, diamarg2000[at]yahoo.de

Η αφήγηση μύθων και παραμυθιών αποτελεί ένα θεμελιώδες στοιχείο της προσχολικής εκπαίδευσης, σε
διαφορετικά γνωστικά πεδία. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται μια διδακτική προσέγγιση που αξιο-
ποιεί το παραμύθι, στην ψηφιακή του μορφή, για τη διδασκαλία φυσικών φαινομένων στο νηπιαγωγείο.
Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, μια διαδραστική
έκδοση ενός κλασικού μύθου του Αισώπου. Τα παιδιά, έχοντας ενεργό ρόλο στην εξέλιξη του παραμυθιού,
καλούνται να διατυπώσουν υποθέσεις και να διαπιστώσουν την ευστάθειά τους, αναφορικά με το φαι-
νόμενο της πλεύσης – βύθισης. Στην εργαστηριακή συνεδρία που πραγματοποιήθηκε, έγινε μια συνοπτική
παρουσίαση του Scratch και των δυνατοτήτων του, εστιάζοντας στην ευχρηστία του και τη δυνατότητα αλ-
ληλεπίδρασης με το φυσικό κόσμο, μέσω μιας σειράς  αισθητήρων. Παράλληλα αναπτύχθηκε μια καινο-
τόμα προσέγγιση προγραμματισμού, στηριζόμενη στη σκηνοθεσία μιας θεατρικής παράστασης. Ακολού-
θως, έγινε παρουσίαση μιας μελέτης περίπτωσης με το διαδραστικό παραμύθι που αναπτύχθηκε, προ-
σφέροντας πρακτικές γνώσεις στους συμμετέχοντες.

Εισαγωγή 

Συμβαίνει συχνά τα μικρά παιδιά να μαθαίνουν τον κόσμο μέσα από τα μαγευτικά μονοπάτια της
φαντασίας, επιβεβαιώνοντας αυτούς που ισχυρίζονται, ότι η αφήγηση φέρνει σε επαφή τα παι-
διά με τα μυστικά του κόσμου και αποτελεί το καταλληλότερο μέσο διδασκαλίας. (Egan, 1988;
1999, ο.α. Γιαννικοπούλου & Πρεβεζάνου, 2010). Η ανάγνωση ιστοριών και η κατανόησή τους
οδηγεί συχνά στην γνώση της επιστήμης. Σε πολλά βιβλία που απευθύνονται σε μικρά παιδιά η
ιστορία βασίζεται σε μια επιστημονική παρατήρηση, ένα φυσικό φαινόμενο. Τα παιδιά του νηπια-
γωγείου  μέσα από  μια μεγάλη γκάμα ιστοριών έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν, να επεξερ-
γαστούν και να απολαύσουν τη λογοτεχνία μαθαίνοντας συγχρόνως και φυσική (Γιαννικοπούλου
& Χατζηγεωργίου, 2002; Γιαννικοπούλου 2005, ο.α. Γιαννικοπούλου & Πρεβεζάνου, 2010).

Όταν μάλιστα η ανάγνωση έχει ψηφιακή μορφή και η δυνατότητα παρέμβασης του μικρού ανα-
γνώστη στην εξέλιξη της ιστορίας είναι δυνατή, η σύνδεση της επιστήμης με τη λογοτεχνία πραγ-
ματοποιείται με έναν ακόμη πιο σύγχρονο και πρωτότυπο τρόπο. Η ψηφιακή αφήγηση σύμφωνα
με τον Lathem (2005, ο.α. Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010) είναι ο συνδυασμός της παραδοσιακής
προφορικής αφήγησης με πολυμεσικά εργαλεία. Είναι μία σχετικά νέα μορφή τέχνης, η οποία
χρησιμοποιεί τη μουσική, την εικόνα, το βίντεο και την αφήγηση για τη δημιουργία ιστοριών. Σή-
μερα, υπάρχουν διάφορα συστήματα ψηφιακής αφήγησης που απευθύνονται σε παιδιά μικρής
ηλικίας.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση της επιστήμης της φυσικής μέσα από τη ψη-
φιακή αφήγηση του αισώπειου μύθου «το μυρμήγκι και το περιστέρι», η ιστορία του οποίου βα-
σίζεται στο φυσικό φαινόμενο της πλεύσης και της βύθισης των σωμάτων. Παρουσιάζεται μία δι-
δακτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε σε παιδιά προσχολικής ηλικίας της πόλης της Φλώρι-
νας, όπου ο συγκεκριμένος μύθος δόθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε ν’ αναδειχθεί η επιστημονική συ-
νιστώσα του.
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Τεχνολογική πλατφόρμα

Το Scratch είναι  ένα προγραμματιστικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε για τη διδασκαλία προ-
γραμματισμού σε παιδιά ηλικίας 7-12 ετών. Η ευκολία στη χρήση του και οι δυνατότητες ανάπτυ-
ξης σύνθετων εφαρμογών, από χρήστες χωρίς καμία σχεδόν, γνώση προγραμματισμού, το καθι-
στούν ιδανικό εργαλείο για το σύγχρονο εκπαιδευτικό, ιδιαίτερα της προσχολικής και της πρωτο-
σχολικής ηλικίας. Διατίθεται δωρεάν και χρησιμοποιείται σε μια ευρεία ποικιλία δράσεων εντός
και εκτός του σχολείου ανά τον κόσμο (Νικολός & Κόμης, 2010). Παράλληλα, μπορεί εύκολα να
χρησιμοποιηθεί και από παιδιά προσχολικής ηλικίας, μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων διδακτικών
δραστηριοτήτων (Μπράτιτσης, Χασανίδης & Αρβανιτάκης, 2011).

Ο προγραμματισμός στο Scratch (Εικόνα 1) πραγματοποιείται με τη συνένωση εντολών που διατί-
θενται σε μορφή πλακιδίων, ακολουθώντας τη λογική σύνθεσης ενός παζλ. (Μπράτιτσης & Λουκή,
2011). Τα έργα (projects) που αναπτύσσονται μέσω του Scratch, χαρακτηρίζονται από πλούσια
πολυμεσική φύση και  μπορούν να ποικίλουν ως προς το χαρακτήρα τους,  από απλές παρου-
σιάσεις  και  ιστορίες  κινουμένων  σχεδίων,  μέχρι  πλήρως  αλληλεπιδραστικά  περιβάλλοντα
(Maloney et al, 2008, ο.α. Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010). 

Εικόνα 1: Το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch

Αντιλήψεις παιδιών για την πλεύση -βύθιση

Οι πρώτες έρευνες για τις αντιλήψεις των παιδιών για την πλεύση και τη βύθιση γίνονται από τον
Piaget (1972, ο.α. Φασουλόπουλος, 2003). Αυτός ζήτησε από παιδιά 4-6 ετών να ερμηνεύσουν,
«γιατί παιδικά καραβάκια επιπλέουν, ενώ βότσαλα βυθίζονται». Τα παιδιά διαπραγματεύτηκαν
το ερώτημα με δύο τρόπους: 

• ανιμιστικά: τα καραβάκια είναι πιο έξυπνα από τα βότσαλα ή 

• απομονώνοντας μία ιδιότητα: το βότσαλο είναι βαρύτερο. 

Αντίθετα από την άποψη του Piaget τα ευρήματα του Kohn (1993, ο.α. Φασουλόπουλος, 2003)
έδειξαν ότι πειράματα  κατά τη διάρκεια παιχνιδιών με το νερό μπορούν να δώσουν στα παιδιά
ευκαιρίες να συλλογιστούν πάνω στις έννοιες πυκνότητα, βάρος, όγκος. Παιδιά ηλικίας τεσσάρων
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και πέντε ετών αποφασίσουν για την πλεύση των σωμάτων με κριτήρια το βάρος ή τον όγκο, ενώ
τείνουν ν’ αντιλαμβάνονται την πλεύση –βύθιση  και ως ιδιότητα υλικού (Φασουλόπουλος, 2003).

Η συγκεκριμένη εργασία στοχεύει ν’ ανακαλύψει τις προϋπάρχουσες ιδέες των παιδιών για το
φυσικό φαινόμενο της πλεύσης και της βύθισης, σε ποιο βαθμό επηρεάζονται από τα παραπάνω
κριτήρια, καθώς και να επιχειρήσει να διερευνήσει αν οι ιδέες αυτές είναι εφικτό να μετασχηματι-
στούν πλησιάζοντας την επιστημονική γνώση.

Η διδακτική μέθοδος που επιλέγεται τις περισσότερες φορές από τις νηπιαγωγούς για το φυσικό
φαινόμενο της πλεύσης και της βύθισης, είναι τα «πειράματα επίδειξης». Συνήθως  η συγκέντρω-
ση στην ολομέλεια και η εφαρμογή του υποθετικού πειράματος είναι αρκετή για να διαπιστωθεί
σε ποιο βαθμό τα παιδιά έχουν κατανοήσει  και κατακτήσει την ιδιότητα των αντικειμένων να επι -
πλέουν ή να βυθίζονται στο νερό.

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται η εφαρμογή μιας εναλλακτικής διδακτικής παρέμβασης, με-
θοδολογικό εργαλείο της οποίας αποτελεί  ο  διδακτικός μετασχηματισμός ενός μύθου του Αι-
σώπου «το περιστέρι και το μυρμήγκι» σε ψηφιακό παραμύθι με τη χρήση του εκπαιδευτικού
προγραμματιστικού λογισμικού  Scratch.

Μεθοδολογία έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί, εάν είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν οι
ήδη υπάρχουσες νοητικές αναπαραστάσεις των νηπίων για το φυσικό φαινόμενο της πλεύσης και
της βύθισης μέσα από την εφαρμογή μιας διδακτικής παρέμβασης με τη χρήση των ΤΠΕ. Μέσα
από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ψηφιακού παραμυθιού με τη βοήθεια του εκπαιδευτι-
κού λογισμικού Scratch επιχειρήθηκε ν’ ανατραπεί η προϋπάρχουσα αντίληψη των παιδιών ότι
«τα βαριά (μεγάλα) σώματα βυθίζονται και τα ελαφριά (μικρά) επιπλέουν» και να μετασχηματι-
στεί στην άποψη ότι «ένα σώμα επιπλέει ή βυθίζεται στο νερό ανάλογα με το υλικό του και όχι
ανάλογα με το βάρος/μέγεθος του».

Στην έρευνα συμμετείχαν 22 παιδιά προσχολικής ηλικίας του 2ου ολοήμερου τμήματος του 8ου δη-
μόσιου νηπιαγωγείου του νομού Φλώρινας. Όλα τα παιδιά μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Από
τα 22 άτομα του δείγματος, τα 10 άτομα ήταν αγόρια (45%) και τα 12 ήταν κορίτσια (55%). Το εύ-
ρος της ηλικίας του δείγματος κυμαινόταν από 4 έτη (4;0) ως 6 έτη (6;0). Από τα 22 άτομα του
δείγματος, τα 12 ήταν προνήπια (55%) με μέσο όρο ηλικίας τα 4 έτη και 7 μήνες και τα 10 ήταν νή -
πια (45%) με μέσο όρο ηλικίας τα 6 χρόνια και 3 μήνες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό ν’ απαντήσει στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:

• ποιες  είναι  οι  αρχικές  αντιλήψεις  των παιδιών για την ιδιότητα των σωμάτων να επι-
πλέουν ή να βυθίζονται στο νερό;

• γιατί επιπλέουν ή βυθίζονται τα σώματα;

• μπορεί μια διδακτική παρέμβαση με μία ειδικά σχεδιασμένη δραστηριότητα στο προγραμ-
ματιστικό περιβάλλον του  Scratch, να συμβάλλει στην επιβεβαίωση ή τη διάψευσή των
αρχικών αντιλήψεων των παιδιών;

Αρχικά  ολοκληρώθηκε  η  θεατρική  διασκευή  του  αισώπειου  μύθου  «Το  μυρμήγκι  και  το
περιστέρι», στον οποίο προστέθηκαν περισσότεροι χαρακτήρες. Το σκηνικό και οι πρωταγωνιστές
επιλέχτηκαν έπειτα από την κατάλληλη επεξεργασία των εικόνων. Στο μύθο προστέθηκαν ήχοι και
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μουσική, στοιχεία απαραίτητα και αναγκαία για την ψηφιακή απόδοση του. Στη συνέχεια ακολού-
θησε η συγγραφή των σεναρίων για τον κάθε χαρακτήρα του μύθου ξεχωριστά, η σκηνοθετική
τους καθοδήγηση και η ολοκλήρωση της κίνησης τους στην σκηνή. 

Ο αισώπειος μύθος μετασχηματίστηκε σε ψηφιακό παραμύθι με τη χρήση του εκπαιδευτικού
προγραμματιστικού λογισμικού Scratch. Πριν την έναρξη της ψηφιακής αφήγησης τα παιδιά δια-
τύπωσαν υποθέσεις για τη συμπεριφορά των αντικειμένων στο νερό, προκειμένου να βοηθήσουν
τον ήρωα του παραμυθιού.

Εικόνα 2: Η αρχή του ψηφιακού παραμυθιού με το λογισμικό Scratch

Ο μύθος παρουσιάστηκε στα παιδιά στη δεύτερη φάση της ερευνητικής διαδικασίας και εφόσον
προηγουμένως είχαν καταγραφεί οι ιδέες των παιδιών για τη συμπεριφορά των τεσσάρων αντι-
κειμένων κατά την είσοδό τους στο νερό. Ο μετασχηματισμός του μύθου σε ψηφιακό είχε πλέον
τον χαρακτήρα της διδακτικής παρέμβασης, η οποία στόχευε στην επιβεβαίωση ή διάψευση των
αντιλήψεων των παιδιών για την πλεύση και τη βύθιση.

Η διδακτική παρέμβαση εφαρμόστηκε στηριζόμενη στο εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας, το
οποίο θεωρεί ότι οι μαθητές κατασκευάζουν προσωπικά νοήματα για το προς διδασκαλία γνωστι-
κό αντικείμενο στηριζόμενοι τόσο στις προϋπάρχουσες νοητικές αναπαραστάσεις- ιδέες τους, όσο
και στη διδασκαλία (Καριώτογλου, 2006, σελ. 34). 

Σελίδα 346 από 392



Κεφάλαιο 9ο Εργαστήρια - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

Εικόνα 3: Σκηνή επιλογής αντικειμένου - Αρχή διαδραστικότητας

Η προβολή του ψηφιακού παραμυθιού πραγματοποιήθηκε σταδιακά. Τα παιδιά είχαν τη δυνα-
τότητα να συμμετέχουν στην εξέλιξη του ψηφιακού μύθου και να δώσουν το δικό τους τέλος. Στην
ψηφιακή μορφή του αισώπειου μύθου τ’ αντικείμενα τα οποία επιλέγει να ρίξει το περιστέρι στο
μυρμήγκι είναι διαφορετικά από το μικρό φύλλο-βάρκα. Το παιδί έχει τη δυνατότητα να επιλέξει
συμμετέχοντας διαδραστικά, ανάμεσα σε τέσσερα αντικείμενα: 

• μία πέτρα, 

• μία μικρή λαμαρίνα, 

• έναν φελλό και 

• ένα ξύλο 

και να δώσει με τον τρόπο αυτό μια διαφορετική λύση στην εξέλιξη του μύθου.

Στην παρούσα έρευνα οι διαισθητικές εναλλακτικές ιδέες των παιδιών διερευνούνταν καθώς η
νηπιαγωγός διέκοπτε την προβολή του ψηφιακού μύθου και αναζητούσε λύση στο πρόβλημα που
ανέκυπτε.
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Εικόνα 4: Σκηνή επιλογής του αντικειμένου «πέτρα»

Αμέσως μετά την προβολή του ψηφιακού μύθου στην εξέλιξη του οποίου τα παιδιά συνέβαλλαν
με την ενεργό συμμετοχή τους, τα παιδιά συγκεντρώθηκαν στην παρεούλα και κατέγραψαν ατομι-
κά σε πίνακα αναφοράς, τις νέες ιδέες τους πάνω στο φυσικό φαινόμενο της πλεύσης και της βύ-
θισης, οι οποίες προέκυψαν πλέον από την παρακολούθηση του ψηφιακού μύθου. Ακολούθησε
στην συνέχεια η τρίτη φάση της έρευνας, η πειραματική εφαρμογή με τα πραγματικά αντικείμε-
να, τα οποία τα παιδιά είχαν κατονομάσει στην πρώτη φάση της ανάδειξης των ιδεών τους.

Κατά τη διάρκεια της πειραματικής εφαρμογής επιλέχθηκε το μοντέλο της «ανακαλυπτικής επί-
δειξης» ως μέθοδος επιβεβαίωσης ή διάψευσης των ιδεών των παιδιών. Πρόκειται για μια μορφή
μετωπικής διδασκαλίας στην οποία ο δάσκαλος έχει καθοριστικό ρόλο και προϋποθέτει τάξη και
πειθαρχία, για να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν όλοι οι μαθητές. Ο ρόλος των μαθητών εί-
ναι ενεργός, αν και η συμμετοχή τους είναι σχετικά μικρή, αφού λειτουργούν σε μέτωπο. Η νέα
γνώση προωθείται από τις απαντήσεις των μαθητών, σε κατάλληλα σχεδιασμένες ερωτήσεις του
δασκάλου, οι οποίες υλοποιούν τους στόχους του μαθήματος, εδώ στην συγκεκριμένη εργασία
απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα.  (Καριώτογλου, 2006). Μία από τις σημαντικότερες φάσεις
της ανακαλυπτικής επίδειξης είναι η εφαρμογή της νέας γνώσης σε άλλα υλικά προκειμένου να
αναδειχθούν τα όρια ισχύος της και να γενικευθούν τα συμπεράσματα.  

Στην συγκεκριμένη εργασία η εφαρμογή της νέας γνώσης πραγματοποιήθηκε κατά την πειραματι-
κή εφαρμογή καθώς τα παιδιά κλήθηκαν να ρίξουν στο νερό και άλλα αντικείμενα διαφορετικού
βάρους και μεγέθους, προκειμένου ν’ αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο τα παιδιά κατανόησαν
τον καθοριστικό ρόλο του υλικού κατασκευής των αντικειμένων.

Αποτελέσματα

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται συνοπτικά οι πρώτες παρατηρήσεις από την εφαρμογή
της έρευνας. Τα συμπεράσματα της έρευνας, συνοπτικά είναι:

• οι αρχικές ιδέες των παιδιών σχετικά με το φυσικό φαινόμενο της πλεύσης και της βύθισης
είναι από νωρίς διαμορφωμένες και επηρεάζουν τις απαντήσεις τους πριν από κάθε νέα
προσπάθεια διδασκαλίας.
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• Το βάρος των σωμάτων αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα, ο οποίος σύμφωνα με
την άποψη του μεγαλύτερου ποσοστού των παιδιών επηρεάζει την επίπλευση ή τη βύθιση
τους στο νερό.  

• Το μέγεθος των σωμάτων είναι ο δεύτερος σε συχνότητα παράγοντας επίπλευσης ή βύθι-
σης. Το μεγάλο ή μικρό μέγεθος των σωμάτων επηρεάζει τις αρχικές απαντήσεις των παι-
διών, όμως μετά την εφαρμογή της παρέμβασης το ποσοστό των παιδιών που επιλέγουν
το μέγεθος ως κριτήριο επίπλευσης ή βύθισης μειώθηκε. 

• Μία τρίτη παράμετρος που εμφανίζεται στις αρχικές απαντήσεις των παιδιών ως παράγο-
ντας επίπλευσης ή βύθισης αποτελεί το πάχος των σωμάτων. Το ποσοστό των απαντήσεων
των παιδιών πριν από την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης άγγιζε το 9%, ενώ μετά
την εφαρμογή ο παράγοντας πάχος δεν υπήρχε καθόλου στις απαντήσεις των παιδιών.

• Το ποσοστό των παιδιών που απάντησε πως τα αντικείμενα δεν μπορούν να κολυμπήσουν
ή ότι δεν έχουν χέρια (ανιμισμός) άγγιζε πριν την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης το
9%, ενώ το ποσοστό αυτό  εξαλήφθηκε μετά την προβολή του ψηφιακού μύθου. 

• ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών κατά την προσπάθεια αναζήτησης των αρχικών
τους ιδεών για το φαινόμενο της πλεύσης και της βύθισης δήλωσε, πως αγνοούσαν τους
λόγους για τους οποίους τα σώματα επιπλέουν ή βυθίζονται με την είσοδό τους στο νερό.
Το ποσοστό αυτό μειώθηκε μετά την προβολή του ψηφιακού μύθου, όπως προέκυψε από
την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων.

• Η εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης είχε ως αποτέλεσμα να προκύψει κατά τη συλλο-
γή και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων ένας ακόμα παράγοντας  επίπλευσης ή βύθι-
σης των σωμάτων, ο οποίος δεν είχε αναφερθεί καθόλου στην πρώτη φάση της ερευνητι-
κής διαδικασίας. Το ποσοστό των παιδιών που ανέφεραν το υλικό κατασκευής των σω-
μάτων (ξύλο, σίδερο, πέτρα, φελλός) ως παράγοντα επίπλευσης ή βύθισης άγγιζε το 32%,
ενώ θα λέγαμε ότι αφορούσε κυρίως τις απαντήσεις των νηπίων. Ο παράγοντας αυτός εν-
δυναμώθηκε και κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της εφαρμογής της διδακτικής παρέμβα-
σης και καθώς τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στην πειραματική εφαρμογή με τα συγκεκρι-
μένα αντικείμενα, αλλά και στη συνέχεια με άλλα αντικείμενα διαφορετικού βάρους ή/και
μεγέθους. 

Συζήτηση

Στην εργαστηριακή συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του συνεδρίου, πραγματοποιή-
θηκε μια σύντομη εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch και τις δυνατότητές του.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ευχρηστία του, αλλά και στην ανάδειξη του σημαντικότερου πλεο-
νεκτήματός του· τη δυνατότητα που παρέχει στον ενεργό εκπαιδευτικό να δημιουργήσει ψηφια-
κό, διαδραστικό υλικό, χωρίς να έχει πολλές τεχνικές γνώσεις. Ως παράδειγμα παρουσιάστηκε το
ψηφιακό παραμύθι που περιγράφεται στην παρούσα εργασία και ακολούθησε συζήτηση για τα
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας.

Η πιλοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, έδειξε ότι η αξιοποίηση διαδραστικών παραμυθιών,
ψηφιακής μορφής σε μικρές ηλικίες, έχει μια δυναμική που δεν είναι ασήμαντη. Η συμμετοχή
των μικρών μαθητών ήταν έντονη και ενθουσιώδης, ενώ παρατηρήθηκαν μεταβολές στις αρχικές
ιδέες των παιδιών, μετά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης. Ουσιαστικά το διαδραστικό
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παραμύθι έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να επαναλάβουν, όσες φορές θέλουν, πειράματα για
τη διερεύνηση των φαινομένων της πλεύσης και της βύθισης, πλαισιοποιημένα από την ιστορία
του μύθου. Έτσι τα παιδιά ταυτίστηκαν με τους ήρωες και τα πειράματα απέκτησαν, εν μέρει,
βιωματικό χαρακτήρα. 

Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με μια επίδειξη των επεκτάσεων του Scratch με μια σειρά από αι-
σθητήρες και τεχνολογικά μέσα, που ολοκληρώνουν τη διαδραστικότητα του, επιτρέποντας την
αλληλεπίδραση με το φυσικό κόσμο.
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Η προσέγγιση του φαινόμενου πλεύση-βύθιση στην προσχολική ηλικία

Παπαδημητρίου Άρτεμις, Καζαζάκη Xρύσα, Τσουκαλά Κικιλία
Σχολική Σύμβουλος Π.Α Λάρισας, arpapadim[at]gmail.com,

Εκπαιδευτικός Π.Ε 60, xrisa65[at]gmail.com,
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 60, ktsoukala[at]sch.gr 

Στο εργαστήριο παρουσιάζεται η εφαρμογή μιας διδακτικής πρότασης του φαινόμενου πλεύσης – βύθισης
των σωμάτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, η οποία  ενσωματώνει έννοιες από τα περισσότερα γνωστι-
κά πεδία του ΔΕΠΠΣ (Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσα, Τέχνες, Μαθηματικά, Τ.Π.Ε.). Για την γνώση του υπό
εξέταση φαινόμενου προτείνονται τα στοιχεία της επιστημονικής μεθόδου (παρατήρηση, διατύπωση ερω-
τημάτων, προβλέψεων, διατύπωση λειτουργικών ορισμών εξαγωγή συμπερασμάτων), ως περιεχόμενα κα-
τάλληλα για τη δημιουργική απασχόληση και ευχαρίστηση των μικρών μαθητών / τριών Προσχολικής ηλι-
κίας. Αυτή η προσέγγιση είναι πιθανόν να οδηγήσει στη μύηση των μικρών μαθητών / τριών στις Φυσικές
Επιστήμες, ενώ αργότερα αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, αλλά και στην προ-
σέγγιση του δηλωτικού περιεχομένου των Φυσικών Επιστημών. Στο εργαστήριο αυτό θα παρουσιαστούν
στους εκπαιδευτικούς πλήρως αναπτυγμένες δραστηριότητες, οι οποίες εφαρμόστηκαν σε παιδιά νηπια-
γωγείου. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν παραδείγματα με βάση τα οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να σχεδιάσουν αντίστοιχες δραστηριότητες και για άλλους τομείς των Φ. Ε. 

Εισαγωγή

Η  σπουδαιότητα  της  εκπαίδευσης  των  παιδιών  προσχολικής  ηλικίας  στις  Φυσικές  Επιστήμες
(Φ.Ε.) και η σημασία της για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους έχει τονιστεί από πολλούς ερευνητές
(Harlen & Jelly, 1995, Lind, 1999, de Boo, 2000, Eshach & Fried, 2005). Η εισαγωγή των νηπίων στις
Φ.Ε. και η ανίχνευση του φυσικού κόσμου αποτελεί μια σημαντική συμβολή στο πεδίο της γνω-
στικής ανάπτυξης και ένα ενδιαφέρον πλαίσιο για την καλλιέργεια αξιών, για τη μύηση των παι-
διών στον τεχνολογικό κόσμο, την ευαισθητοποίηση στις επιπτώσεις των σχέσεων φυσικών επι-
στημών και κοινωνίας (Ραβάνης, 1999). Επιπλέον, η χρήση επιστημονικά τεκμηριωμένης γλώσσας
σε νεαρή ηλικία επηρεάζει την ενδεχόμενη ανάπτυξη των επιστημονικών εννοιών (Eshach & Fried,
2005)  και  οδηγεί  την  ανάπτυξη  του  επιστημονικού  εγγραμματισμού  (Τσελφές  &  Μουστάκα,
2004). Οι δεξιότητες που επιδιώκουμε να αναπτύξουν τα παιδιά είναι η παρατήρηση, η σύγκριση,
η ταξινόμηση, η διαμόρφωση υποθέσεων και προβλέψεων, η διατύπωση λειτουργικού ορισμού
και τέλος η ερμηνεία δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων (Κωνσταντίνου κ.ά. 2002, Ρα-
βάνης, 1999, Τσελφές & Μουστάκα, 2004). Οι  δεξιότητες αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις
για την προοδευτική ανάπτυξη της αφαιρετικής σκέψης (Μπέκα, 2008). 

Είναι γεγονός ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν θεμελιώδεις έννοιες και φαινόμενα
των Φ.Ε λόγω των περιορισμών στη σκέψη τους που οφείλονται αφενός στο νοητικό τους επίπε-
δο και αφετέρου στις διαισθητικές αντιλήψεις που έχουν για τα φαινόμενα μέσα από τις εμπειρί-
ες τους. Τα παιδιά πριν διδαχτούν για πρώτη φορά κάποιο φυσικό φαινόμενο, έχουν ήδη δώσει
τις δικές τους ερμηνείες γι’ αυτό, οι οποίες προέρχονται από τις καθημερινές εμπειρίες τους, από
το φυσικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον (Πλιάσα κ.α. 2007). Οι ερμηνείες αυτές έχουν
περιορισμένη εφαρμογή,  στερούνται συνέπειας και απέχουν σημαντικά από τον επιστημονικό
τρόπο σκέψης (Driver et al. 2000). Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι εναλλακτικές ιδέες των
παιδιών, δεν είναι απλές παρανοήσεις που οφείλονται σε κακή πληροφόρηση, αλλά δημιουργού-
νται από τους μηχανισμούς που αυτά διαθέτουν και με τους οποίους αντιλαμβάνονται ό,τι συμ-

Σελίδα 351 από 392

mailto:ktsoukala@sch.gr
mailto:xrisa65@gmail.com
mailto:arpapadim@gmail.com


Κεφάλαιο 9ο Εργαστήρια - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

βαίνει γύρω τους (Harlen, & Elstgeest, 2005, σ. 18). Με αυτή την έννοια, οι ιδέες των παιδιών
αποτελούν αυτοδύναμα σχήματα που όμως διαφέρουν από το επιστημονικό πρότυπο στο ότι ερ-
μηνεύουν διαφορετικά τα φαινόμενα (Κόκκοτας, 2004). Αυτές οι ιδέες έχουν μεγάλη σημασία και
δεν πρέπει να αγνοηθούν στη μαθησιακή διαδικασία δεδομένου ότι είναι τα θεμέλια πάνω στα
οποία χτίζεται η νέα γνώση (Pine et all, 2001). 

Είναι αποδεδειγμένο ότι η διερεύνηση των φυσικών εννοιών και φαινόμενων από τα μικρά παι-
διά, παρά τους γνωστικούς περιορισμούς, συμβάλει σημαντικά στη γνωστική ανάπτυξη του παι-
διού (Τσελφές & Μουστάκα, 2004). Επιπλέον, τα νήπια μπορούν να κατανοήσουν έννοιες Φ.Ε. κα-
λύτερα, όταν αυτές παρουσιάζονται κυρίως μέσα από χειραπτικές δραστηριότητες που σχετίζο-
νται με φαινόμενα οικεία και ενδιαφέροντα γι’ αυτά (Eshach, 2006, Koralek & Colker, 2003, Κων-
σταντίνου κ. ά., 2005, Καριώτογλου, 2006, Ραβάνης, 1999). Για να κατανοήσουν οι μαθητές έν-
νοιες και φαινόμενα Φ.Ε. ο εκπαιδευτικός οφείλει να εφαρμόσει κάποιες αρχές διδασκαλίας που
αλλάζουν το πλαίσιο σε εποικοδομητικό - διερευνητικό. Τέτοιες είναι ο διδακτικός μετασχηματι-
σμός του γνωστικού περιεχομένου, δηλαδή η μετατροπή του σε γνώση κατάλληλη να διδαχθεί
στους μαθητές, στη βάση των προϋπαρχουσών ιδεών τους. Με την ίδια λογική επιλέγονται και τα
πειράματα και φαινόμενα με τα οποία πρόκειται να έλθουν σε επαφή οι μαθητές. Διατηρείται η
άποψη περί ενεργού συμμετοχής των μαθητών, με την έννοια ότι ενεργητικά κατασκευάζουν (οι-
κοδομούν) τη γνώση, βασιζόμενοι στις προϋπάρχουσες ιδέες και εμπειρίες τους (Γιαλούρη, 2011,
Βελοπούλου,  2011).  Ο συνδυασμός  κατάλληλων διδακτικών  μοντέλων για  την  κατανόηση και
εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου επιτυγχάνονται με πολλές στρατηγικές, όπως η γνωστική
σύγκρουση,  η ενίσχυση των ιδεών,  η ανακάλυψη,  το δραματικό παιχνίδι,  η  επίλυση προβλη-
μάτων, (Καριώτογλου, 2006, Κόκκοτας, κ. ά., 1995).

Ο εκπαιδευτικός λοιπόν, ως διαμεσολαβητής, αναλαμβάνει το ρόλο του ενδιάμεσου μεταξύ των
διδακτικώς μετασχηματισμένων επιστημονικών γνώσεων και της παιδικής σκέψης και δράσης,
φροντίζοντας να δημιουργήσει συμμετρικές σχέσεις επικοινωνίας με τα παιδιά. Λειτουργεί δηλα-
δή ως διαπραγματευτής των γνωστικών αλλαγών των μαθητών του προκειμένου να φέρει σε επι-
κοινωνία τις παραστάσεις των μαθητών με την επιθυμητή επιστημονική γνώση (Καμπεζά, 2007). 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας λόγω των χαρακτηριστικών της σκέψης τους δυσκολεύονται να κα-
τανοήσουν το φαινόμενο της πλεύσης – βύθισης των σωμάτων. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά συ-
νηθίζουν να αποδίδουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά (ένα αντικείμενο επιπλέει γιατί ξέρει κολύμπι)
ή ηθικές απαιτήσεις (ένα αντικείμενο βουλιάζει γιατί αυτό είναι το σωστό) σε αντικείμενα που
βυθίζονται ή επιπλέουν (Selley 1993). Επίσης, κάνουν αυθαίρετες ομαδοποιήσεις, κατατάσσοντας
τα αντικείμενα που επιπλέουν και βυθίζονται, με βάση κυρίως τα αξιώματα ότι «τα μεγάλα αντι-
κείμενα βυθίζοντα και τα μικρά αντικείμενα επιπλέουν» και ότι «όλα τα βαριά αντικείμενα βυθί-
ζονται και όλα τα ελαφρά πράγματα επιπλέουν » (Pine, et. al., 2001). Τα παιδιά δηλαδή συγχέουν
τη γενικευμένη έννοια μέγεθος με αυτή του βάρους (Koliopoulos, et al.,  2004). Οι ιδέες αυτές
στην περίπτωση της πλεύσης – βύθισης μπορούν να μετασχηματιστούν στην άποψη «τα βαριά
(μεγάλα) σώματα βυθίζονται και τα ελαφρά (μικρά) επιπλέουν». Η άποψη αυτή μπορεί να αντιμε-
τωπισθεί με διδακτικές στρατηγικές όπως: γνωστική σύγκρουση, συστηματική παρατήρηση, πει-
ραματισμό,  επίλυση  προβλημάτων,  διατύπωση  προβλέψεων  καταγραφή  και  ερμηνεία  δεδο-
μένων. Δηλαδή να δουν τα παιδιά ότι ένα σώμα πλέει ή βυθίζεται ανάλογα με το υλικό του και όχι
με το βάρος / μέγεθος.

Με βάση τα παραπάνω, εφαρμόστηκαν σειρές δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις αρχές των νέων
προγραμμάτων σπουδών (ΥΠΔΒΜΘ, 2011β) για μάθηση μέσα από δημιουργικούς και παιγνιώδεις
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τρόπους, που στοχεύουν να εισάγουν τα μικρά παιδιά στις πρώτες βασικές έννοιες Φ.Ε. Η θεματι-
κή προσέγγιση ενσωματώνει στοιχεία από τα περισσότερα γνωστικά πεδία του ΔΕΠΠΣ (Φυσικές
Επιστήμες, Γλώσσα, Τέχνες, Μαθηματικά, Τ.Π.Ε., Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη) και για την
γνώση του υπό εξέταση φαινόμενου προτείνονται στοιχεία  επιστημονικών μεθόδων (παρατήρη-
ση, διατύπωση ερωτημάτων, προβλέψεων, διατύπωση λειτουργικών ορισμών, εξαγωγή συμπερα-
σμάτων). Επιπλέον αξιοποιήθηκε η μεθοδολογική πρακτική της εναλλαγής κοινωνικών επιπέδων,
από το άτομο στη δυάδα, στην τετράδα άλλη μικρή ομάδα και στην ολομέλεια.

Σκοπός και στόχοι του εργαστηρίου

Πρόκειται για την εφαρμογή μιας διδακτικής πρότασης στο χώρο των φυσικών επιστημών από
τους συγγραφείς,  η οποία περιλαμβάνει πραγματικό πειραματισμό με απλά υλικά.  Ο γενικός
σκοπός της διδακτικής πρότασης είναι να αναγνωρίζουν τα παιδιά τις αιτίες που κάποια σώματα
επιπλέουν και κάποια βυθίζονται. Οι επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως
προς τη μαθησιακή διαδικασία, είναι να περιγράψουν τα σώματα που βυθίζονται-επιπλέουν, να
εξηγήσουν και να ερμηνεύσουν το φαινόμενο και να επιχειρηματολογούν. Να σχεδιάσουν το πεί-
ραμα, να ελέγξουν ποια από τα υλικά επιπλέουν και ποια βυθίζονται και να ανακαλύψουν βασικά
χαρακτηριστικά γύρω από τη δομή και τις ιδιότητες των υλικών και των σωμάτων. Επίσης, να
κάνουν υποθέσεις να απαριθμήσουν αντικείμενα και να ταξινομήσουν τα υλικά σε αυτά που επι-
πλέουν ή βυθίζονται να εκφραστούν με τον αυτοσχεδιασμό και τη μίμηση και να χρησιμοποιή-
σουν διάφορα υλικά  (φρούτα, χρηστικό ή άχρηστο υλικό) με δημιουργικό τρόπο. 

Εφαρμογή

Το σενάριο ξεκινά με την κούκλα της τάξης πολύ στενοχωρημένη, γιατί βράχηκε προσπαθώντας
να περάσει ένα ποταμάκι πάνω σε μια βάρκα, για να επισκεφτεί μια φίλη. Η κούκλα ζήτησε από
τα παιδιά να συζητήσουν, να σκεφτούν και να την βοηθήσουν να βρει ένα τρόπο, ώστε να πε-
ράσει το ποτάμι χωρίς να βραχεί. Έτσι, η εκπαιδευτικός καθοδήγησε τα παιδιά να γίνουν ζευγάρια
με το διπλανό τους, να συζητήσουν και να πιθανολογήσουν γιατί η βάρκα της κούκλας βούλιαξε,
από τι υλικό ήταν φτιαγμένη και τι άλλο υλικό θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να μην βυθι -
στεί η νέα του βάρκα. Η εκπαιδευτικός πρότεινε στα παιδιά να ψάξουν στο Διαδίκτυο και στον
Φυλλομετρητή εικόνες από βάρκες με σκοπό να πάρουν ιδέες για τη βάρκα της κούκλας. 

1η Δραστηριότητα: Κιτρινοπράσινα ζευγάρια σε ταξίδια και παιχνίδια!

Στόχος:  Να συγκροτηθούν οι ομάδες - να διευρενηθούν οι προηγούμενες γνώσεις. 

Μέθοδοι –Τεχνικές: εργασία σε ομάδες (δυάδα – τετράδα). 

Υλικά: 2 πουγκιά, 10 κίτρινες και 10 πράσινες κάρτες, μπλε πανί, ταμπουρίνο. 

Περιγραφή 

Η εκπαιδευτικός παρουσίασε στην ολομέλεια δύο πουγκιά που περιείχαν κάρτες κίτρινες ή πράσι-
νες με φωτογραφίες από βάρκες. Η εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε τις συγκεκριμένες κάρτες με
σκοπό να χωριστούν τα παιδιά σε ζευγάρια. Τα παιδιά δημιουργούσαν ένα κιτρινοπράσινο ζευγα-
ράκι, το οποίο έψαξε να βρει μέσα στην αίθουσα ένα αντικείμενο που επιπλέει και ένα που βυθί-
ζεται. Στη συνέχεια το κάθε ζευγαράκι περιεργάστηκε τα αντικείμενά του. Μετά παροτρύνθηκαν
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να βρουν ένα άλλο ζευγαράκι και να γίνουν μια τετράδα. Στην τετράδα τα παιδιά έδειξαν τα αντι -
κείμενα που βρήκαν στην τάξη, τα απαρίθμησαν και τα ομαδοποίησαν σε αυτά που πίστευαν ότι
βυθίζονται ή επιπλέουν. Στη συνέχεια κάθε τετράδα παρουσίαζε τα αντικείμενά της στην ολο-
μέλεια και αναπαριστούσε με το σώμα της, πίσω από το μπλε πανί αν βυθίζονται ή επιπλέουν. Η
ολομέλεια έκρινε ως σωστή ή λάθος κάθε τοποθέτηση και έδινε ανάλογους βαθμούς. Η νικήτρια
ομάδα ανέλαβε να ομαδοποιήσει μέσα ή πάνω σε ένα κουτί αυτά τα αντικείμενα που βυθίζονται
ή επιπλέουν αντίστοιχα.

2η Δραστηριότητα: Μικροί επιστήμονες εμείς, τη λύση θα βρούμε στη στιγμή!

Στόχος: Να εντοπίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βύθιση-πλεύση των σωμάτων (σχή-
μα, υλικό, μέγεθος βάρκας).

Μέθοδοι –Τεχνικές: εργασία σε ομάδες, ερωτήσεις-απαντήσεις, πείραμα. 

Υλικά: Επιστημονική Καρτέλα, Μαρκαδόροι, χαρτόνια, ψαλίδια, κόλλες. Σφαιρίδια πλαστικά- ξύλι-
να –πλαστελίνης –μεταλλικά -χάρτινα, αφρώδους υλικού, πιατάκια πλαστικά –ξύλινα – μεταλλικά.
Ξύστρες πλαστικές – μεταλλικές. Κουκουνάρια, φρούτα (λεμόνι, ακτινίδιο, κάστανο, καρύδι) αλη-
θινά-μεταλλικά.

Περιγραφή 

Η κούκλα της τάξης επανήλθε στην ολομέλεια, ρωτώντας τα παιδιά αν βρήκαν λύση στο πρόβλη-
μά της. Η νικήτρια ομάδα  παρουσίασε το μπλε κουτί των αντικειμένων και πιθανολόγησε το υλι-
κό από το οποίο ήταν φτιαγμένα αυτά που επιπλέουν. Μετά η κούκλα έβγαλε από μια τσάντα
σακουλάκια με διάφορα υλικά και ρώτησε τα παιδιά αν με αυτά μπορούσε να φτιάξει μια νέα
βάρκα. Κάθε ομάδα πήρε ένα σακουλάκι υλικών και πειραματίστηκε προσπαθώντας να βρει ένα
υλικό από το οποίο θα μπορούσε να γίνει μια βάρκα. Στην κάθε ομάδα δόθηκε η Επιστημονική
Καρτέλα (Ένα χαρτόνι Α4 με μια κυματοειδή γραμμή οριζόντια στη μέση. Στην καρτέλα τα παιδιά
θα ζωγραφίσουν στο πάνω μέρος της κυματοειδούς γραφής τα αντικείμενα που επιπλέουν και
στο κάτω τα αντικείμενα που βυθίζονται).

Στην ολομέλεια ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας ανακοίνωσε τη διαδικασία και τα ευρήματα του
πειράματος,  επιδεικνύοντας  την  Επιστημονική  καρτέλα  τους.  Η  1η ομάδα  πειραματίστηκε  με
φρούτα αληθινά και μεταλλικά. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα φρούτα «που έχουν ζουμί» δεν
βυθίζονται πολύ, ενώ το κάστανο που «δεν έχει ζουμί» και τα μεταλλικά φρούτα αν και πιο μικρά
βυθίζονται, άρα «η βάρκα μπορεί να είναι από φρούτα, αλλά θα βραχείς λιγάκι». Η 2 η ομάδα πει-
ραματίστηκε με σφαιρίδια (πλαστικά, ξύλινα, πλαστελίνη, μεταλλικά, χάρτινα, αφρώδους υλικού)
και κατέληξε ότι το μεταλλικό βουλιάζει και το χάρτινο χαλάει, άρα αποκλείονται για την κατα-
σκευή, επίσης και η πλαστελίνη βουλιάζει (εκτός αν αλλάξει το σχήμα της). Ακόμη, το πλαστικό, το
ξύλινο και το αφρώδες υλικό επέπλευσαν άρα είναι πιθανά υλικά για την κατασκευή. Η 3η ομάδα
πειραματίστηκε με πιατάκια (πλαστικά, ξύλινα, μεταλλικά) και ξύστρες (πλαστικές, μεταλλικές).
Κατέληξε ότι τα ξύλινα, τα πλαστικά και τα μεταλλικά πιατάκια επιπλέουν, ενώ στις ξύστρες οι
πλαστικές επιπλέουν, ενώ οι μεταλλικές βυθίζονται. Άρα, «η βάρκα πρέπει να μοιάζει με πιάτο,
ακόμα κι αν είναι μεταλλική». Η 4η ομάδα πειραματίστηκε με κουκουνάρια, πλαστικά πιάτα και
τουβλάκια. Κατέληξε ότι τα κουκουνάρια επιπλέουν όσο μικρά ή μεγάλα κι αν είναι,  ενώ τα πλα-
στικά πιατάκια αν τους βάλουμε πάνω πολλά τουβλάκια στο τέλος βυθίζονταν. Ακολούθησε συζή-
τηση γύρω από τα ευρήματα και τα συμπεράσματα κάθε ομάδας. Η εκπαιδευτικός έγραψε τις
εξής προτάσεις- συμπεράσματα των παιδιών:
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«Η βάρκα πρέπει:

1. να είναι από φρούτο με ζουμί ή από κουκουνάρι,

2. να είναι ξύλινη, πλαστική, από πλαστελίνη ή μέταλλο αρκεί να έχει σωστό σχήμα,

3. να «μοιάζει με πιάτο» 

4. να αντέχει το βάρος σου!!!».

3η Δραστηριότητα: Για τους φίλους μας φτιάξαμε βάρκες με κουπί!

Στόχος: Να αξιολογηθούν οι γνώσεις που κατακτήθηκαν. 

Υλικά: Ανθρωπάκια Play Mobil, ξύλινα, πλαστικά, μεταλλικά, καπάκια & πιατάκια, ξύλινα πλακκέ
ξυλάκια, πλαστελίνη, φρούτα ολόκληρα & μισά (λεμόνι, ακτινίδιο, κολοκύθι, πιπεριά, μελιτζάνα,
κάστανο, καρύδι, καρυδότσουφλα), κουκουνάρια, κομμάτια ξύλου & φελιζόλ, χαρτί, μικρά υφα-
σμάτινα κομμάτια, κορδέλες, κόλλες, χαρτοταινίες.

Περιγραφή

Στην  ολομέλεια ήρθε η  κούκλα και  παρουσίασε στα παιδιά την παρέα της  (ανθρωπάκια Play
Mobil). Η εκπαιδευτικός πρότεινε στα παιδιά να φτιάξουν βάρκες για τους νέους τους φίλους. Τα
παιδιά επανασυγκροτήθηκαν σε ομάδες. Κάθε ομάδα επέλεξε το υλικό της, συγκεντρώθηκε στο
τραπέζι εργασίας και συζήτησε για τις λεπτομέρειες και τον τρόπο κατασκευής της βάρκας. Σχεδόν
όλοι οι φίλοι της κούκλας κατάφεραν να ταξιδέψουν και τα παιδιά είδαν, έμαθαν κι έκαναν πολλά
σε αυτό το δικό τους Επιστημονικό Ταξίδι!!!

Αξιολόγηση-Συμπεράσματα 

Η αρχική/διαγνωστική φάση της αξιολόγησης έγινε με τη διερεύνηση των προηγούμενων γνώσε-
ων και αντιλήψεων των παιδιών, όταν κλήθηκαν να βρουν στην τάξη αντικείμενα που βυθίζονται
ή επιπλέουν και να τα αναπαραστήσουν με το σώμα τους. Σχεδόν όλα τα ζευγάρια παιδιών κα-
τάφεραν να βρουν αντίστοιχα αντικείμενα, τα οποία κατηγοριοποιούσαν μόλις τα έβρισκαν: «Η
γόμα βυθίζεται, δε θυμάσαι;», «Αυτός ο φελλός είναι σαν κι αυτόν που είχαμε δει…. και δεν βυθι-
ζόταν!» Στη συνέχεια, τα παιδιά μέσα από την εκτέλεση του πειράματος στην 2η δραστηριότητα
ήρθαν σε γνωστική σύγκρουση, διατύπωσαν υποθέσεις, τις επιβεβαίωσαν ή τις διέψευσαν. Οι εκ-
παιδευτικοί παρατηρούσαν συστηματικά και κατέγραφαν γνώσεις, δεξιότητες, λόγια και πράξεις
των παιδιών.  Η 1η ομάδα πειραματίστηκε με φρούτα αληθινά και μεταλλικά. Κατέληξε στο συ-
μπέρασμα ότι τα φρούτα «που έχουν ζουμί» δεν βυθίζονται πολύ, ενώ το κάστανο που «δεν έχει
ζουμί» και τα μεταλλικά φρούτα αν και πιο μικρά βυθίζονται, άρα «η βάρκα μπορεί να είναι από
φρούτα, αλλά θα βραχείς λιγάκι». Η 2η ομάδα πειραματίστηκε με τα σφαιρίδια (πλαστικά, ξύλινα,
πλαστελίνης, μεταλλικά, χάρτινα, αφρώδους υλικού) και κατέληξε ότι το μεταλλικό βουλιάζει και
το χάρτινο χαλάει, άρα αποκλείονται για την κατασκευή, επίσης και της πλαστελίνης βουλιάζει
(εκτός αν αλλάξει το σχήμα της). Ακόμη, το πλαστικό, το ξύλινο και το αφρώδες υλικό επέπλευσαν
άρα είναι πιθανά υλικά για την κατασκευή. Η 3η ομάδα πειραματίστηκε με πιατάκια (πλαστικά, ξύ-
λινα, μεταλλικά) και ξύστρες (πλαστικές, μεταλλικές) και κατέληξε ότι τα πιατάκια από ξύλο, πλα-
στικό και ελαφρύ μέταλλο επιπλέουν. Επίσης, ότι οι ξύστρες από πλαστικό επιπλέουν, ενώ οι με-
ταλλικές βυθίζονται. Άρα, «η βάρκα πρέπει να μοιάζει με πιάτο, ακόμα κι αν είναι μεταλλική». Η
4η ομάδα πειραματίστηκε με κουκουνάρια, πλαστικά πιάτα και τουβλάκια και κατέληξε ότι τα κου-
κουνάρια επιπλέουν όσο μικρά ή μεγάλα κι αν είναι,  ενώ τα πλαστικά πιατάκια, αν τους βάλουμε
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πάνω πολλά τουβλάκια στο τέλος βυθίζονται. Ακολούθησε συζήτηση γύρω από τα ευρήματα και
τα συμπεράσματα κάθε ομάδας. Η εκπαιδευτικός, σε ρόλο γραφέα, κατέγραψε τα συμπεράσμα-
τα, στα οποία κατέληξαν τα παιδιά, και τα υπαγόρευαν σε αυτήν:

«Η βάρκα πρέπει:

1. να είναι από φρούτο με ζουμί ή από κουκουνάρι,

2. να είναι ξύλινη, πλαστική, από πλαστελίνη ή μέταλλο αρκεί να έχει σωστό σχήμα,

3. να «μοιάζει με πιάτο» 

4. να αντέχει το βάρος σου!!!»

Τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκαν τα παιδιά εμπεριέχουν ταυτόχρονα επιστημονικά απο-
δεκτές και μη γνώσεις και αντιλήψεις σχετικά με την πλεύση και την βύθιση. 

Οι παρανοήσεις και οι εναλλακτικές ιδέες των παιδιών μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό
νέων διδακτικών παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων, γιατί σύμφωνα με τους Pine et al. (2001) εί-
ναι τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζεται η νέα γνώση. 

Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στην 3η δραστηριότητα όπου τα παιδιά κατασκεύασαν
μικρές βάρκες. Οι μικροκατασκευές αυτές λειτούργησαν ως μέσο αποτίμησης γνώσεων και καλ-
λιέργειας μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Από τη συνολική αποτίμηση της παρέμβασης παρατηρήσα-
με ότι τα παιδιά έμαθαν ή αναγνώρισαν τις αιτίες που τα αντικείμενα βουλιάζουν ή επιπλέουν.
Συστηματοποίησαν την άποψή τους για τον φυσικό κόσμο και το φαινόμενο βύθισης-πλεύσης.
Μελέτησαν τα δεδομένα που συγκέντρωσαν και κατέληξαν σε συμπεράσματα. Συμμετείχαν ενερ-
γητικά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναπτύσσοντας θετική στάση προς τις φυσικές επιστήμες. 
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Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το σκεπτικό της δημιουργίας ενός βιωματικού εργαστηρίου για την αει-
φορική διαχείριση του νερού, με τίτλο: «Λειψυδρία στην Νεροχώρα!», και περιγράφεται η εφαρμογή του
σε  εκπαιδευτικούς  της  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.  Παρουσιάζονται  αναφορές  που  τοποθετούν  το
πρόβλημα της διαχείρισης του νερού σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και αναδεικνύουν την αναγκαιότητα
της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Παρατίθενται βιβλιογραφικές αναφορές που δικαιολογούν
τον σκοπό του εργαστηρίου που είναι η κατανόηση της αλληλεξάρτησης της προσωπικής ανάπτυξης και
επικοινωνίας των ανθρώπων με την ουσιαστική δημοκρατία και την ικανότητα δράσης για την αλλαγή. Επι-
χειρείται η θεωρητική θεμελίωση των επιμέρους στόχων του που είναι, η επαφή των εκπαιδευτικών με τις
τεχνικές της δραματοποιημένης αφήγησης και του εκπαιδευτικού δράματος και η ενεργός εμπλοκή των
συμμετεχόντων στις αντιφάσεις μιας φανταστικής κοινωνίας που αποφασίζει να δράσει σύμφωνα με τις
Παιδαγωγικές Αρχές της Αειφορίας. Παρουσιάζεται η πειραματική εφαρμογή του εργαστηρίου και οι προ-
θέσεις για την αξιολόγηση του.

Α. Εισαγωγή - Τοποθέτηση του προβλήματος διαχείρισης του νερού σε διεθνές και τοπικό 
επίπεδο και η αναγκαιότητα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

«Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να
προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης» (Οδηγία 2000/60/ΕΚ). Η διαχείριση
του νερού αποτελεί φλέγον παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα. Οι υδάτινες πηγές της γης είναι
ανανεώσιμες όχι όμως ανεξάντλητες ή σταθερής ποιότητας. Τα υδάτινα αποθέματα μειώνονται
σε παγκόσμια κλίμακα λόγω της αλόγιστης κατανάλωσης και της κακής διαχείρισης. Τα δύο τρίτα
του νερού που καταναλώνουμε χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων. Ο πληθυσμός της
γης μεγαλώνει κατά 83 εκατ. το χρόνο, και η ζήτηση για το νερό θα αυξάνεται αν δεν αλλάξουμε
τον τρόπο που το διαχειριζόμαστε (Kingsoliver, 2010).Το 30% του γλυκού νερού που δεν είναι δε-
σμευμένο στους πάγους, βρίσκεται  κυρίως σε υδροφορείς,  τους οποίους αποστραγγίζουμε με
ρυθμό ταχύτερο από αυτόν που απαιτείται για να ξαναγεμίσουν.  Η ρύπανση υποβαθμίζει την
ποιότητα του νερού,  βάζοντας σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα και  αχρηστεύοντας κυριολεκτικά
πολλές πηγές πόσιμου νερού. Επιπλέον οι κλιματικές αλλαγές οδηγούν σε διαταράξεις του υδρο-
λογικού κύκλου. Σημαντικά προβλήματα που έχουν οδηγήσει στην παγκόσμια κρίση του νερού εί-
ναι η λειψυδρία, η ξηρασία και η κλιματική αλλαγή. Λειψυδρία είναι η χρόνια κατάσταση έλλει -
ψης νερού, όταν δηλαδή το νερό δεν είναι επαρκές για την κάλυψη των αναγκών, λόγω κακής δια-
χείρισης και ζήτησης πέρα από τις φυσικές δυνατότητες της περιοχής. Είναι ένα λειτουργικό αν-
θρωπογενές πρόβλημα και άρα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η Ελλάδα παρά την επάρκεια υδατι-
κών πόρων, αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα επάρκειας και ποιότητας των νερών λόγω της
συλλογικής αδυναμίας της κοινωνίας να διαχειριστεί βιώσιμα ένα τόσο πολύτιμο κοινό πόρο και
της προσωπικής αδυναμίας να επιδειχτεί σύνεση στη χρήση του νερού και να αποφευχθούν δρα-
στηριότητες που επιβαρύνουν την ποιότητά του. (Φράγκου & Καλλής 2008). 

 Στη χώρα μας το 85% του νερού το οποίο καταναλώνεται χρησιμοποιείται για γεωργικές δραστη-
ριότητες, το 12% για ύδρευση και το 3% στη βιομηχανία και στην παραγωγή ενέργειας (ΕΚΠΑΑ
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2008).  Η  Ελλάδα  έρχεται  δεύτερη  παγκοσμίως  στο  υδάτινο  αποτύπωμά  της  με  2.390
m3/κάτοικο/έτος, ποσότητα διπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο! (Hoekstra et al. 2009). 

Η ανάγκη για ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων του πλανήτη οδήγησε την διεθνή κοι-
νότητα να υιοθετήσει την έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης (WCED, 1987). Η «Εκπαίδευση για την
Αειφόρο  Ανάπτυξη»  έγινε  το  επίκεντρο των  προσπαθειών  για  την  αειφόρο  ανάπτυξη (WSSD,
2002). Η UNESCO (2005), κηρύσσει την δεκαετία 2005-2014 ως «δεκαετία για την ΕΑΑ», ορίζει τις
επιδιώξεις της, αποσαφηνίζει τις παιδαγωγικές αρχές της, και υποστηρίζει την ενσωμάτωση ποικι-
λίας παιδαγωγικών μεθόδων που προωθούν την συμμετοχική μάθηση και την απόκτηση δεξιοτή-
των του ενεργού πολίτη, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη  μελέτη των προ-
βλημάτων, των διλημμάτων και των προκλήσεων της αειφορίας.

Ο Sterling, (2008) υποστηρίζοντας ότι η τυπική εκπαίδευση αποτελεί μέρος της μη βιωσιμότητας,
τονίζει ότι χρειαζόμαστε μια εκπαίδευση που να καλύπτει το κενό μεταξύ θεωρίας και δράσης για
την κοινωνική αλλαγή, με νέες μεθόδους και προτάσεις που να ανταποκρίνονται στις νέες συνθή-
κες της συστημικής  αβεβαιότητας, καλλιεργώντας τις ολοένα και πιο σημαντικές ιδιότητες της
προσαρμοστικότητας, δημιουργικότητας, αυτοπεποίθησης, ελπίδας και ανθεκτικότητας στους μα-
θητές.

B. Θεωρητική θεμελίωση του εργαστηρίου

B.1. Εκπαιδευτικό δράμα και Εκπαίδευση για την Αειφορία:

Η μέθοδος του εκπαιδευτικού δράματος προτείνεται  στην Εκπαίδευση για την Αειφορία γιατί
κάνει προσιτές τις  αφηρημένες έννοιες στα παιδιά, ενθαρρύνει τον προσωπικό στοχασμό στις
προσωπικές εμπειρίες, αναπτύσσει την ενσυναίσθηση και την ανάληψη ευθύνης στη συνεργασία,
αποσαφηνίζει τις στάσεις και τις αξίες, βοηθά στην επίλυση των συγκρούσεων, αναπτύσσει τις
γλωσσικές δεξιότητες και την αυτοεκτίμηση των παιδιών, ενδυναμώνει την ελπίδα και προωθεί
την ανάληψη δράσης. (Sixmith & Τσαλίκη 2005). Τα παιδιά για την «επίλυση των προβλημάτων»
εμπλέκονται συναισθηματικά με «άλλα πρόσωπα», εξερευνούν τα συναισθήματα και τις αξίες
τους, αναπτύσσουν δεξιότητες ακρόασης του άλλου και ενσυναίσθησης για τους πληττόμενους
από τα περιβαλλοντικά προβλήματα ανθρώπους, προετοιμαζόμενοι έτσι για τον ρόλο του ενερ-
γού πολίτη (Mc Naughton, 2004). Διερευνούν μια προαποφασισμένη φανταστική πραγματικότητα
που τους παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια για να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνερ-
γασίας, έκφρασης ιδεών και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις με τελικό ζητούμενο την σύνθεση
των απόψεων (Sixmith 2005). Σύμφωνα με την Gale (2008), το εκπαιδευτικό δράμα έχει την δυνα-
τότητα να ωφελήσει την Εκπαίδευση για την Αειφορία, με την δημιουργία μιας σημαντικής εμπει-
ρίας στους συμμετέχοντες που έχει θετικές επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή μάθηση και στην αύξηση
της αυτοπεποίθησης,  αλλά είναι δύσκολο γενικά να εκτιμηθεί κατά πόσο οδηγεί ευθέως στην κα-
τανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην αλλαγή της συμπεριφοράς.

Ο «Μανδύας του Ειδικού» (The Μantle of the Εxpert), είναι μια μεθοδολογική προσέγγιση για το
εκπαιδευτικό δράμα που παρουσιάστηκε από την Dorothy Heathcote. Οι συμμετέχοντες αναλαμ-
βάνουν ρόλους ειδικού για να βοηθήσουν στην επίλυση κάποιου προβλήματος που έχει κάποιος
καλεσμένος που συνήθως είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Οι μαθητές εμπλέκονται  σε μια φαντα-
στική ιστορία και αναλαμβάνουν ρόλους με τον δικό τους τρόπο. Ο εκπαιδευτικός δείχνει εμπι-
στοσύνη στα παιδιά (Holt, 1995) «έχοντας ανάγκη την βοήθεια των μαθητών του», με στόχο να
αναπτύξουν  την  ευθύνη  για  να  προχωρήσουν  στις  κοινά  συμφωνημένες   φανταστικές  κατα-
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στάσεις (trapped in a commitment). Παίρνει ξανά τον ρόλο του δασκάλου για να επιτρέψει τον
στοχασμό πάνω στην δράση και να παρουσιάσει καινούργιες προκλήσεις για την περαιτέρω εξε-
ρεύνηση, με τελικό στόχο την ανακάλυψη της περιοχής του αναλυτικού προγράμματος που τον
ενδιαφέρει. (Heathcote & Bolton 1995)

Β.2. Η βιωματική μάθηση και το εκπαιδευτικό δράμα

Ο Kolb (1984),  αναφέρει ότι  η βιωματική μάθηση είναι ολιστική, συνδυάζει την εμπειρία, την
αντίληψη, τη γνωστική λειτουργία και τη συμπεριφορά σε μια διαδικασία όπου οι έννοιες προέρ-
χονται από, και μπορούν να τροποποιηθούν από την εμπειρία της ζωής. Το εκπαιδευτικό δράμα
μοιάζει με το φυσικό παιχνίδι όταν απαιτεί την συμμετοχή όλων των βιολογικών, συναισθηματι-
κών, πνευματικών, κινητικών ικανοτήτων των παιδιών για να εκτιμήσουν σωστά όλες τις συνι-
στώσες για τον χώρο που ζει και κινείται (Chauvel & Chauvel 1998). Η σχέση μεταξύ της Εκπαίδευ-
σης για την Αειφορία και του εκπαιδευτικού δράματος μπορεί να εντοπιστεί μέσα στην θεωρία
της βιωματικής μάθησης, με την «ζωή μέσω του δράματος» (Mc Naughton, 2004).          

 Όταν τα παιδιά συμμετέχουν ουσιαστικά  στην δράση (Hart 1992), «ζουν εκ των πρότερων» με
την φαντασία τους την πρόκληση πριν συμβεί στην κανονική τους ζωή, ανακαλύπτουν δυνατότη-
τες που δεν ήξεραν, έχουν μια πρώτη αίσθηση ότι κυριαρχούν στα γεγονότα της ζωής (Wagner
1976). Αποκτούν έτσι μια πολύτιμη θετική αυτοεικόνα που μεταφέρεται και έξω από το δράμα
στις σχέσεις με τους άλλους. 

Η επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων απαιτεί  σχέσεις  κατανόησης και  εμπιστοσύνης
στην διαπραγμάτευση για την συμφωνία. Η δόμηση της προσωπικότητας και η σχέση μας με τον
διαφορετικό «Άλλον», η αποδοχής της διαφορετικότητας του, βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με
το περιβάλλον της ζωής μας, την σχέση με τον «οίκο» μας (Sauve 2002). Η σχέση που έχουμε με
το περιβάλλον περνά πρωταρχικά μέσα από την σχέση με τον εαυτό μας και τους γύρω μας (Γε-
ωργόπουλος & Μπακιρτζής 1998).

Έχοντας υπ όψιν την βασική ψυχοπαιδαγωγική αρχή της βιωματικής μάθησης, «μαθαίνουμε μόνο
ότι βιωθεί, ότι μας συγκινεί» (Μπακιρτζής, 2002), το βασικό ερώτημα των εισηγητών ήταν, το πώς
οι  συμμετέχοντες  θα  κινητοποιηθούν  σε  ένα  περιορισμένο  χρόνο,  για  ένα  περιβαλλοντικό
πρόβλημα που μπορεί να μην έχουν βιώσει. 

Β3. Ο σχεδιασμός του εργαστηρίου για εκπαιδευτικούς.

Η υπόθεση που κινητοποίησε τον σχεδιασμό του εργαστηρίου ήταν ότι πιθανόν οι παριστάμενοι
να «συγκινούνται», όχι τόσο από την έλλειψη νερού ή την απειλή της στο μέλλον, αλλά από τον
τρόπο με τον οποίο η κοινωνία στην οποία οι ίδιοι ζουν, αποφασίζει για τα κοινά. Η δημόσια συ-
ζήτηση για την αποτελεσματικότητα της δημοκρατίας μας σε καιρό κρίσης, και το πώς θα εκπαι-
δεύσουμε σαν γονείς και εκπαιδευτικοί τα παιδιά μας, θεωρήσαμε ότι ήταν ικανό κίνητρο για την
ουσιαστική εμπλοκή των συμμετεχόντων στις προκλήσεις του εργαστηρίου, έχοντας υπ όψιν ότι
κύριος στόχος του εκπαιδευτικού δράματος είναι να «συναντήσει τα ενδιαφέροντα του κάθε συμ-
μετέχοντα». 

Μπορούν όμως οι συμμετέχοντες να κινητοποιηθούν από μια «παιδική» ιστορία, πέρα από το
αυτονόητο μέλημα μας η ιστορία αυτή να ενδιαφέρει όλους; Και κατά πόσο οι σημαντικές εμπει-
ρίες ζωής των συμμετεχόντων, μπορούν να μετατραπούν σε «σημαντικές εμπειρίες μάθησης»
(Δασκολιά & Γρίλλια 2006), μέσω της δραματοποιημένης αφήγησης, της αντιπαράθεσης και του
αυτόματου θεάτρου;
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Η αφήγηση χρησιμοποιείται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, γιατί αναδεικνύεται ως μέσο δια-
μόρφωσης αντιλήψεων και αξιών που υποστηρίζουν μια πιο ισορροπημένη σχέση ανθρώπου φύ-
σης, και σαν εκπαιδευτικό εργαλείο προσπαθεί να διαφυλάξει το οικολογικό μήνυμα, να εμπλου-
τίσει περιβαλλοντική προβληματική και να αποφύγει την κατήχηση (Αγγελίδου & Τσιλιμένη 2009).
Η δραματοποίηση της από τα παιδιά είναι θεμιτή, αλλά πιστεύουμε ότι είναι άτοπο να συμμε-
τέχουν οι ενήλικες σε δραστηριότητες που προορίζονται για μικρά παιδιά. Από την άλλη είναι
χρήσιμο να προβληματιστούν για το πώς είναι πιθανό τα παιδιά να αντιδράσουν σε μια παρόμοια
πρόταση.  Ταυτόχρονα  με  την  κινητοποίηση  τους  για  λόγους  επαγγελματικού  ενδιαφέροντος,
πρωταρχικό μας μέλημα είναι οι δραστηριότητες να έχουν νόημα για τους ίδιους. 

Η αντιπαράθεση ενώπιον του κοινού ακολουθεί την λογική της επίλυσης των διιστάμενων προ-
βλημάτων της αειφορίας (Orr  2003),  οργανώνει  τις  καθοδηγούμενες «κοινωνικογνωστικές συ-
γκρούσεις» (Ραβάνης 1999), και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες μιας τέτοιας διαδικασίας με τε-
λικό στόχο την κατανόηση και εν τέλει, τη σύγκλιση των απόψεων και την επιτυχή αντιμετώπιση
του προβλήματος. 

Το αυτόματο θέατρο που οργανώνεται από ομάδα εκπαιδευτικών για το τέλος της ιστορίας, έχει
στόχο τη διεξαγωγή ψηφοφορίας μεταξύ των συμμετεχόντων για την επικείμενη ιδιωτικοποίηση
του νερού με βάση το αξιακό υπόβαθρο του καθενός, και την τελική απόφαση για δράση. Εμπε-
ριέχει στοιχεία κοινωνικού θεάτρου από το Forum Theatre  του Augusto Boal.

Γ. Περιγραφή της Εφαρμογής

Το εργαστήριο αποτελείται από τέσσερα μέρη: Την δραματοποιημένη αφήγηση, την αντιπαράθε-
ση, το αυτόματο θέατρο και την αξιολόγηση. Παρακάτω παρουσιάζονται τα μέρη του και οι κομβι-
κές δραστηριότητες του κάθε μέρους:

Γ1. Η δραματοποιημένη αφήγηση.

Η «Λειψυδρία στην Νεροχώρα!» είναι ένα δραματοποιημένο παραμύθι με συνοδεία μουσικής,
για μια φανταστική χώρα, όπου οι κάτοικοι ζούσαν ευτυχισμένοι με άφθονο νερό για τις ανάγκες
τους, με ένα τρόπο ζωής που ευνοούσε την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Με το
πέρασμα του χρόνου, η αύξηση του πληθυσμού, η αλλαγή του τρόπου ζωής οδήγησε στην απο-
ξένωση των ανθρώπων και στην αδιαφορία για τα κοινά. Η κακή διαχείριση του νερού και η κλι-
ματική αλλαγή προκάλεσαν έντονα προβλήματα λειψυδρίας. Θα μπορέσουν άραγε οι κάτοικοι να
βρουν λύση στο πρόβλημά τους; Κατά την διάρκεια της αφήγησης οι συμμετέχοντες καλούνται να
πάρουν μέρος στις εξής δραστηριότητες:

α. Οι παριστάμενοι σαν έμπειροι φιλόσοφοι της ζωής, καλούνται να γράψουν το νόημα που έχει
για τους ίδιους η φράση: «Το νερό είναι σαν την ζωή γιατί….». 

β. Παρακινούνται να ανακαλέσουν την αίσθηση της ύπαρξης άπλετου ελεύθερου χρόνου για πε-
ρισυλλογή. Προτείνεται η καταγραφή των αναγκών και επιθυμιών του καθενός, και η επιλογή
κάποιων για να ακουστούν από ένα επιλεγμένο πρόσωπο που θα τις ακούσει με προσοχή. 

γ. Προτείνεται μια άσκηση ενεργητικής ακρόασης στα δεδομένα χρονικά πλαίσια. Ο ακροατής
«πρέπει να είναι εκεί για το άλλον», όσο γίνεται, με την «υποχρέωση» να ανακοινώσει στο τέλος
στον ομιλούντα το τι κατάλαβε, και το πως ένιωθε ο ομιλών. Ο τελευταίος έχει την «υποχρέωση»
να διορθώσει τον ακροατή αν νομίζει ότι κάτι δεν συμβαδίζει με τα λεχθέντα του. 
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δ. Μπροστά στην απειλή της μετανάστευσης οι «κάτοικοι της Νεροχώρας» καταγράφουν τις αξίες
τους και τι είναι πολυτιμότερο για αυτούς, για να μην ξεχαστούν στη πορεία της μετέπειτα αστι -
κής ζωής τους. Θα κληθούν αργότερα να ανατρέξουν σε αυτές στην ώρα της κρίσιμης απόφασης
για δράση.  

ε. Ζητούνται οι αντιδράσεις των παρισταμένων στις ειδήσεις για το μέλλον των υδάτινων πόρων
του πλανήτη. Η παραίτηση μπροστά στα καταιγιστικά και απαισιόδοξα επιστημονικά στοιχεία,
προσθέτει κάθε φορά με τελετουργικό τρόπο, μια πέτρα απογοήτευσης στο «τοίχος» της ανικα-
νότητας για δράση υπέρ των κοινών αγαθών. 

στ. Μπροστά στην ανάγκη για επιβίωση ο καθένας από τους συμμετέχοντες προσπαθεί να πάρει
νερό για τον εαυτό του και την οικογένεια του. Μαλώματα και αλληλοκατηγορίες, σε μια  οχλαγω-
γία όπου όλοι μιλούν ταυτόχρονα και κανείς δεν ακούει κανένα.

Γ.2. Η αντιπαράθεση 

α. Με βασική προτροπή να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις στο «πείραμα» που διεξάγε-
ται με τους παριστάμενους εκείνη την στιγμή, το ερώτημα του «ειδικού συμβούλου της Ουνέσκο»
είναι: «Πώς μπορεί μια ομάδα ανθρώπων σαν εσάς να αποφασίσει αειφορικά;»

β. Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν σε ομάδες να παρουσιάσουν τις παιδαγωγικές αρχές της Εκ-
παίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, σύμφωνα με τις οποίες θα ληφθεί η τελική απόφαση των
κατοίκων, με την ρητή υποχρέωση να αναλύσουν δημοσίως μια αντίφαση την οποία το κοινό κα-
λείται να συνθέσει.

 

Γ. 3. Το αυτόματο θέατρο

α. Οι παριστάμενοι αντιμέτωποι με το ζήτημα της λειψυδρίας και της ιδιωτικοποίησης του νερού,
καλούνται να αποφασίσουν την δράση τους απέναντι στο πρόβλημα. Τι στάση κρατούν οι ίδιοι
εδώ και τώρα;

β. Υπενθυμίζονται οι αξίες που έβαλαν στο βαλιτσάκι πριν έρθουν στην μεγάλη πόλη. Παρακινού-
νται να τις διαβάσουν για να αποφασίσουν τη δράση τους. Πρέπει να ανακοινώσουν στο κοινό με
βάση ποιες αξίες επιλέγουν να δράσουν. 

γ. Η δράση επαφίεται στην απόφαση των συμμετεχόντων. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής στις τε-
χνικές του αυτόματου κοινωνικού θεάτρου και η εθελοντική συμμετοχή όσων το επιθυμούν, οδη-
γεί στο συμβολικό «γκρέμισμα του τοίχους» που εμποδίζει την ροή του νερού.

δ. Η δράση σταματά σε «ακίνητη εικόνα» και η αφήγηση εξηγεί τον φόβο και τον θυμό της ξεχα-
σμένης πια απόκοσμης Νεράιδας προς τους ανθρώπους. 

Γ.4. Η αξιολόγηση

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναφέρουν το πώς έζησαν την συμμετοχή τους οι ίδιοι, και να πα-
ρουσιάσουν ιδέες για το πώς όλα αυτά θα μπορούσαν να μεταφερθούν μέσα στο περιβάλλον της
τάξης τους. Απαντούν σε ερωτηματολόγιο και καταγράφουν το αντίκτυπο που είχε το εργαστήριο
στους ίδιους, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Πρόθεση των εμψυχωτών είναι να συγκεντρώσει ικανό αριθμό δεδομένων από την επανάληψη
του εργαστηρίου και  να ερευνήσει  μέσω της  ανάλυσης  αυτών των  κειμένων,  κατά πόσο μια
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τέτοια πρόταση εργαστηρίου είναι αποτελεσματική σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν κατά
την προετοιμασία του.

Δ. Βιβλιογραφία 

Αγγελίδου, Ε., & Τσιλιμένη, Τ. (2009). Η αφήγηση ως εργαλείο μάθησης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 
Εκδ. Καστανιώτη.

Γεωργόπουλος, Α., & Μπακιρτζής, Κ. (1998). Ερευνητική μελέτη, Βιωματική εμπειρία στο Μάθημα - Εργα-
στήριο της Ανθρώπινης Οικολογίας. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, Ο.Μ.Ε.Ρ.  Τεύχος 3, Ελληνικά 
Γράμματα.

Chauvel, D., & Chauvel, P. (1998). Παιδαγωγική και Περιβάλλον. Εκδ. Τυπωθήτω. 

Δασκολιά, M., & Γρίλλια, Π. (2006). Σημαντικές Εμπειρίες Ζωής και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- Αναλύο-
ντας τη Σχέση Μέσα από την Προοπτική της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. (Ανασύρθηκε από 

http://kpekastor.kas.sch.gr/peekpe/proceedings/synedria_2_theoritikes/Daskolia_Grillia.pdf)

ΕΚΠΑΑ. (2008). Ελλάδα – Η κατάσταση του περιβάλλοντος 2008. Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αει-
φόρου Ανάπτυξης. Αθήνα.

Holt, J. (1995).  Πώς μαθαίνουν τα παιδιά. Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε. Αθήνα.

Kingsoliver, B. (2010). Το νερό είναι ζωή. Αφιέρωμα: Νερό. National Geographic Ελλάδα, 24(4), 2-25.

Μπακιρτζής, Κ. (2002). Επικοινωνία και Αγωγή. Παιδαγωγική Σειρά. Gutenberg.

Οδηγία 2000/60/ΕΚ Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων – Οδηγία Πλαίσιο για το νερό.

Sauve, L. (2002). Να φέρουμε την ελπίδα χωρίς να είμαστε αφελείς. Στο Γ. Ζιάκα, Ph. Robichon, & Ch. 
Souchon (Συντ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Έξι προτάσεις για την κοινωνία των πολιτών, Νησίδες, Θεσ-
σαλονίκη. 

Sixmith, P. (2005). Αγκινάρες, αδελφότητες και αειφορία: Η σχέση του εκπαιδευτικού δράματος με την εκ-
παίδευση για την αειφορία. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται, (Επ. Α. Γεωρ-
γόπουλος),  Gutenberg.

Sixmith, P. & Τσαλίκη Ε. (2005). «Κρυμμένες αλήθειες» - Η θέση και η χρήση του εκπαιδευτικού δράματος 
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ερευνητικά δεδομένα & Εκπαιδευτι-
κός Σχεδιασμός. (Επ. Καϊλα κ.ά.) Εκδ.Ατραπός.

Ραβάνης, Κ. (1999). Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση. Εκδ. Τυπωθήτω.

Φράγκου, Μ.Χ., & Καλλής, Γ. (2008). Οδηγός για το περιβάλλον - Προβλήματα και Λύσεις για την Ολοκλη-
ρωμένη Διαχείριση του νερού. WWF Ελλάς. 

Gale, H. (2008). How does drama work in environmental education? Earth & Environment 3: 159-178 
University of Leeds Press. (Ανασύρθηκε από http://homepages.see.leeds.ac.uk/~lecac/ejournal/3,159-
178.pdf)

Hart, R. (1992). Children’s participation: From tokenism to citizenship, UNICEF: International Child 
Development Centre. Florence. 

Heathcote, D., & Bolton, G. (1995). Drama for Learning, Heinenmann.

Σελίδα 363 από 392

http://homepages.see.leeds.ac.uk/~lecac/ejournal/3,159-178.pdf
http://homepages.see.leeds.ac.uk/~lecac/ejournal/3,159-178.pdf
http://kpekastor.kas.sch.gr/peekpe/proceedings/synedria_2_theoritikes/Daskolia_Grillia.pdf


Κεφάλαιο 9ο Εργαστήρια - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

Hoekstra, A.Y., Chapagain, A.K., Aldaya, M. M. & Mekonnen, M. M. (2009). Water Footprint Manual. State of 
the Art 2009. Water Footprint Network: Enschede. 

Kolb, D.A. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and development.  Prentice 
Hall: Englewood Cliffs, NJ. (Ανασύρθηκε από http://academic.regis.edu/ed205/Kolb.pdf)

McNaughton, M. J. (2004).  Educational drama in the teaching of education for sustainability. Environmental
Education Research 10(2), May 2004. (Ανασύρθηκε από: 
http://www.learningace.com/doc/2051938/27b4003c546bf097b904b74eab656696/mcnaughton-drama-
education-sustainability)

Orr, D. (2003). Four Challenges of sustainability. School of Natural Resources, University of  Vermont, Spring 
Seminars - Ecological Economics. (Ανασύρθηκε από 
http://www.cereo.wsu.edu/docs/Orr2003_SustainabilityChallenges.pdf)

Sterling, S. (2008) ‘Sustainable education - towards a deep learning response to 

unsustainability’ in Policy & Practice: A Development Education Review, 6, (Spring 2008), 63-68. (Ανασύρθη-
κε από http://www.developmenteducationreview.com/issue6-perspectives1)

UNESCO, (2005).  Draft Intrnational implementation scheme for the United Nations Decate of Sustainable 
Development (2005-2014) Paris: Unesco. (Ανασύρθηκε από 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001403/140372e.pdf)

Wagner B.J. (1976) Dorothy Heathcote: Drama as a Learning Medium. (Ανασύρθηκε από google scholar: 
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED130362.pdf)

WCED. (1987). Our Common Futur.. Oxford: Oxford University Press.

WSSD.  (2002). Report of the World Summit on Sustainable Development. Political declaration.  New York: 
United Nations.  (Ανασύρθηκε από: http://www.un.org/jsummit/)

Σελίδα 364 από 392

http://www.un.org/jsummit/
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED130362.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001403/140372e.pdf
http://www.developmenteducationreview.com/issue6-perspectives1
http://www.cereo.wsu.edu/docs/Orr2003_SustainabilityChallenges.pdf
http://www.learningace.com/doc/2051938/27b4003c546bf097b904b74eab656696/mcnaughton-drama-education-sustainability
http://www.learningace.com/doc/2051938/27b4003c546bf097b904b74eab656696/mcnaughton-drama-education-sustainability
http://academic.regis.edu/ed205/Kolb.pdf


Κεφάλαιο 10ο Αφίσες - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

Κεφάλαιο 10ο 
Αφίσες

Σελίδα 365 από 392



Κεφάλαιο 10ο Αφίσες - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

Μάθηση με χρήση μοντέλων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Ο κύκλος του νερού

Γκιμιτζούδη Ελισσάβετ, Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,

eliza_gimitzoudi[at]hotmail.com
Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,

ppapadopoulou[at]uowm.gr

Η εργασία αυτή έχει στόχο να καταγράψει τις απόψεις και τις γνώσεις των παιδιών για τον κύκλο του νε -
ρού και κυρίως να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο αυτά μοντελοποιούν τα φαινόμενα του κύκλου. Ως
μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιείται το διδακτικό πείραμα, ένας συνδυασμός συνέντευξης με διδασκα-
λία. Το δείγμα της έρευνας περιλαμβάνει δεκαπέντε νήπια (τεσσεράμισι έως πεντέμισι χρονών) από το 5ο

Νηπιαγωγείο Φλώρινας. Τα σημαντικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτή την έρευνα είναι ότι τα παιδιά
έχουν κάποιες βασικές γνώσεις σχετικά με την εξάτμιση, αλλά δε φαίνονται να αντιλαμβάνονται τον τρόπο
σχηματισμού των σύννεφων, δηλαδή τη συμπύκνωση. Οι ονομασίες των φαινομένων (εξάτμιση, συμπύ-
κνωση, υγροποίηση) δε χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά ως όροι. Τέλος φαίνεται ότι έχουν την ικανότητα
να κατασκευάζουν απλά μοντέλα του κύκλου του νερού και να αναπαριστούν τις γνώσεις τους, έστω και αν
τα μοντέλα αυτά δεν είναι ολοκληρωμένα.

Εισαγωγή

Ο υδρολογικός κύκλος περιγράφει την παρουσία, τις αλλαγές κατάστασης και την κυκλοφορία του
νερού στην επιφάνεια της Γης, καθώς και κάτω και πάνω από αυτή. Το νερό του πλανήτη αλλάζει
συνεχώς φυσική κατάσταση, από τη στερεά μορφή των πάγων στην υγρή μορφή των ποταμών, λι-
μνών και της θάλασσας και την αέρια κατάσταση των υδρατμών. Ο κύκλος του νερού είναι πολύ
σημαντικός για τη φύση και τη διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας, αλλά και για την αν-
θρώπινη ζωή και την ανάπτυξη (Perlman, Makropoulos, and Koutsoyiannis, 2005). 

Πολλοί ερευνητές παγκοσμίως ενδιαφέρθηκαν για τις απόψεις των παιδιών σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας του φυσικού κόσμου. Ιδιαίτερα, για τον κύκλο του νερού, έχουν γίνει έρευνες που
απευθύνονται κυρίως σε παιδιά σχολικής ηλικίας και μεγαλύτερα και κυρίως σε χώρες του εξωτε-
ρικού. Έρευνες διεθνώς αλλά και στον ελληνικό χώρο (Bar 1989, Bar & Galili 1994, Χρηστίδου κ.α.
2003, Χρηστίδου & Χατζηνικήτα 2006, Saçkes, Flevares & Trundle 2010, και των στην Ελλάδα, που
διερεύνησαν τις αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τον κύκλο του νερού αλλά κυρί-
ως για τα επιμέρους φαινόμενα, έχουν ευρήματα που συνοψίζονται κυρίως σε απόψεις όπως ότι
η βροχή προϋπάρχει σε ειδικά δοχεία, τα σύννεφα, ότι μία θεϊκή παρέμβαση τη δημιουργεί ή ότι
οφείλεται σε σύγκρουση των σύννεφων. Δόθηκαν πολλές μη νατουραλιστικές, τελολογικές και
ανιμιστικές  εξηγήσεις  σχετικά  με  την  εξάτμιση  («το  νερό  εξαφανίζεται»,  «το  απορροφάει  το
πάτωμα», «κάποιος το πηγαίνει αλλού» κ.α.). Ενώ φαίνεται ότι με κατάλληλα σχεδιασμένη διδα-
κτική παρέμβαση, ένας σημαντικός αριθμός νηπίων κατορθώνει να ξεπεράσει ορισμένα εννοιολο-
γικά εμπόδια που σχετίζονται με το φαινόμενο της βροχής και να οικοδομήσει πιο σύνθετα και
αποδεκτά νοητικά μοντέλα για τον κύκλο του νερού (Χρηστίδου κ.σ. 2003)

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να καταγράψει τις απόψεις και τις γνώσεις των παιδιών για τον κύ-
κλο του νερού, καθώς η ύπαρξη ποταμού στη Φλώρινα, αλλά και οι έντονες καιρικές αλλαγές, κυ-
ρίως οι συχνές χιονοπτώσεις, καθιστούν τον κύκλο του νερού πολύ κοντά στις βιωματικές εμπειρί-
ες των παιδιών. Η εργασία μας επικεντρώθηκε κυρίως στην ικανότητα των παιδιών να σειροθετή-
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σουν τα φαινόμενα του κύκλου του νερού και στη συνέχεια να τα μοντελοποιήσουν. Επιπλέον γί-
νονται προτάσεις για τον τρόπο διδασκαλίας του υδρολογικού κύκλου. Συγκεκριμένα, τα βασικά
ερωτήματα που μας απασχόλησαν ήταν εάν τα παιδιά αναγνωρίζουν τα φαινόμενα που συμβαί-
νουν κατά τον κύκλο του νερού, τι γνώσεις έχουν γι’ αυτά, εάν είναι σε θέση να τα ονομάσουν,
εάν τα έχουν ξανασυναντήσει και τέλος, ανάλογα με τις γνώσεις που έχουν, αν μπορούν να ανα-
παραστήσουν ένα μοντέλο του κύκλο του νερού.

Μεθοδολογία της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 15 νηπίων ηλικίας 4,5 – 5,5 ετών στο 5ο Νηπιαγωγείο
Φλώρινας το Μάρτιο του 2012. Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το διδακτικό πείρα-
μα, το οποίο συνδυάζει συνέντευξη με διδασκαλία και περιλαμβάνει πειραματισμούς με τους
τρόπους και τα μέσα που επηρεάζουν τη γνώση των παιδιών (Engelhardt P. et al. 2003, Steffe,
1991).

Το διδακτικό πείραμα, στην περίπτωσή μας, αποτελείται από ένα σενάριο που περιλαμβάνει τέσ-
σερα διδακτικά επεισόδια.

1ο επεισόδιο: Πείραμα με νερομπογιά. Πού πιστεύουν τα παιδιά ότι πάει το νερό όταν στεγνώσει
η ζωγραφιά; (εξάτμιση) 

2ο επεισόδιο: Ιστορία για το ταξίδι μιας σταγόνας και επίδειξη εξαέρωσης. Συζήτηση εάν έχουν τα
παιδιά προηγούμενη εμπειρία για τα φαινόμενα που συμβαίνουν κατά τον κύκλο του νερού.

3ο επεισόδιο: Σύνθεση του μοντέλου του κύκλου του νερού: Καρτέλες που δείχνουν την εξάτμιση,
τη συμπύκνωση και την υγροποίηση. Διερεύνηση εάν μπορούν τα παιδιά να τις τοποθετήσουν
στη σωστή σειρά (Οι καρτέλες παρουσιάζονται στην Εικόνα 1) .

4ο επεισόδιο: Ζωγραφιά για τον κύκλο του νερού. Είναι σε θέση τα παιδιά να σχηματίσουν μο-
ντέλα, αναπαριστώντας τις γνώσεις τους με σχηματικό τρόπο;

Αποτελέσματα και συζήτηση

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι αντιλήψεις των παιδιών για τον υδρολογικό κύ-
κλο, οι οποίες καταγράφηκαν στα 4 διδακτικά επεισόδια, όπως και οι συχνότητες των ιδεών που
καταγράφηκαν.

Στο πρώτο διδακτικό επεισόδιο, στο οποίο τα παιδιά ζωγράφιζαν με νερομπογιές, όλα  είπαν ότι η
ζωγραφιά θα είναι έτοιμη όταν στεγνώσει, εκτός από ένα που ανέφερε ότι αντί να περιμένουμε,
μπορούμε να «την τινάξουμε ή να αδειάσουμε το νερό». Είναι αξιοσημείωτο ότι τα περισσότερα
παιδιά πιστεύουν ότι, όταν η ζωγραφιά στεγνώσει, το νερό θα μείνει στο χαρτί, μέσα στη μπογιά. 

Στη συνέχεια, στο δεύτερο διδακτικό επεισόδιο, τα παιδιά συμμετείχαν σε ένα πείραμα επίδειξης
που είχε ως σκοπό να αναδείξει τον κύκλο του νερού μέσα από το ταξίδι μιας σταγόνας. Σε πρώτη
φάση, τα παιδιά απαντούσαν σε ερωτήσεις, και ανάλογα με τις απαντήσεις τους εξελισσόταν και
η πορεία της δραστηριότητας. Η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων έγινε σύμφωνα με την πρώτη
απάντηση που έδινε κάθε παιδί, καθώς υπήρξαν περιπτώσεις όπου κάποιο νήπιο έδωσε πολλα-
πλές απαντήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα παιδιά πιστεύουν πως το νερό θα φύγει
από το μπρίκι αν ζεσταθεί πολύ, χωρίς βέβαια να αναφέρουν το φαινόμενο της εξάτμισης. Επί-
σης, αρκετά παιδιά έχουν δει πολλές σταγόνες να μαζεύονται σε ένα σημείο αλλά δεν αναγνώρι-
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σαν πώς ονομάζεται αυτό. Σε δεύτερη φάση, έγινε μία προσπάθεια αξιολόγησης. Λίγα νήπια κα-
τάφεραν να επαναλάβουν τον κύκλο του νερού χωρίς βοήθεια και τα νήπια που το κατάφεραν το
έκαναν χωρίς τη χρήση της ορολογίας που προαναφέραμε.

Στο τρίτο επεισόδιο, όπου τα παιδιά έπρεπε να σειροθετήσουν τις καρτέλες με τα φαινόμενα και
τους σχηματισμούς του υδρολογικού κύκλου, όλα τα νήπια κατάφεραν να συνδέσουν τις καρτέλες
που είχαν μπροστά τους (Εικόνα 1) με τα φαινόμενα του κύκλου του νερού που είχαμε αναφέρει
προηγουμένως. Είναι σημαντικό ότι τα περισσότερα έβαλαν τις καρτέλες αυτές σε σειρά χωρίς να
χρειαστούν βοήθεια, ενώ παράλληλα εξηγούσαν και γιατί τις βάζουν έτσι. Η κυκλική τοποθέτηση,
παρ’ όλα αυτά, έγινε μετά από παρότρυνση· μόνο ένα νήπιο τα έβαλε σε κύκλο από μόνο του.

Στο τέταρτο και τελευταίο διδακτικό επεισόδιο, ζητήθηκε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν τον κύ-
κλο του νερού όπως τον αντιλαμβάνονται. Τα περισσότερα παιδιά ζωγράφισαν τη συμπύκνωση
και την υγροποίηση, δηλαδή σύννεφα και βροχή. Μόνο ένα παιδί κατάφερε να ζωγραφίσει το μο-
ντέλο ολοκληρωμένα, κάνοντας και τα τρία φαινόμενα και συνδέοντας τα με βελάκια ενώ δεν
υπήρξε προηγούμενη διδασκαλία ή επίδειξη χρήσης βελών. Όσοι ζωγράφισαν και τα τρία στάδια
δεν σημείωσαν βελάκια, οπότε δεν φαίνεται η σειρά με την οποία συμβαίνουν τα φαινόμενα. Ένα
μόνο παιδί ζωγράφισε και τα τρία φαινόμενα με σειρά εξάτμιση – υγροποίηση – συμπύκνωση,
ενώ ένα άλλο παιδί ζωγράφισε με διαφορετικό χρώμα τις σταγόνες της εξάτμισης και διαφορετικό
αυτές της υγροποίησης. Επίσης, οι ζωγραφιές δύο παιδιών δεν είναι ξεκάθαρο αν απεικονίζουν
εξάτμιση ή υγροποίηση, όμως υποθέτουμε ότι πρόκειται για υγροποίηση, καθώς οι σταγόνες βρί-
σκονται ακριβώς κάτω από το σύννεφο και το φαινόμενο αυτό τους είναι πιο γνωστό.

Τα ευρήματα της έρευνας μπορούμε να πούμε ότι συνάδουν με αυτά των ερευνών που πραγμα-
τοποιήθηκαν στην Ελλάδα και διεθνώς σχετικά με τις απόψεις των παιδιών για τον κύκλο του νε-
ρού. Όμως θεωρούμε σημαντική τη συνεισφορά της εργασίας μας ως προς την καταγραφή και την
καλλιέργεια των δεξιοτήτων των νηπίων στην μοντελοποίηση του κύκλου του νερού.

Συμπεράσματα και προτάσεις

Ανακεφαλαιώνοντας, τρία είναι τα σημαντικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτή την έρευνα. Το
πρώτο είναι ότι τα παιδιά έχουν κάποιες βασικές γνώσεις σχετικά με την εξάτμιση και τη μετατρο-
πή του νερού από υγρό σε αέριο, αφού σύμφωνα με την αντίληψή τους φεύγει από εκεί που εί-
ναι, εάν ζεσταθεί αρκετά. Αντίθετα, δεν φαίνονται να αντιλαμβάνονται τη συμπύκνωση. Παρ’ όλα
αυτά, όλα πλην ενός υποστήριξαν ότι όταν το σύννεφο στο πείραμά μας κρύωσε (τοποθετήσαμε
ένα κρύο πιάτο πάνω από τους ζεστούς υδρατμούς), τότε είχαμε βροχή, περιγράφοντας χωρίς να
το ξέρουν το φαινόμενο της υγροποίησης. Γενικά όμως τα περισσότερα κατάφεραν να σειροθετή-
σουν τις καρτέλες με τα φαινόμενα και να απεικονίσουν με τον τρόπο τους τον κύκλο του νερού.
Το δεύτερο σημείο που προκύπτει είναι ότι οι ονομασίες των φαινομένων, αν και επαναλήφθηκαν
αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των διδακτικών επεισοδίων, δεν φάνηκαν να γίνονται αντιλη-
πτές. Σε λίγες περιπτώσεις τα παιδιά μπορεί να μίλησαν για ατμό και εξάτμιση αλλά δεν έγινε κα-
μία αναφορά από αυτά σε συμπύκνωση και υγροποίηση. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι τα παι-
διά έχουν την ικανότητα να κατασκευάζουν απλά μοντέλα και να αναπαριστούν τις γνώσεις τους,
έστω και αν τα μοντέλα αυτά δεν είναι ολοκληρωμένα. Η προσπάθειά τους στο τελευταίο διδακτι-
κό επεισόδιο να απεικονίσουν τον κύκλο του νερού δείχνει ότι έχουν καλλιεργήσει από μόνα τους
σε  κάποιο  βαθμό  τη  δεξιότητα  της  μοντελοποίησης,  το  οποίο  είναι  πολύ  σημαντικό,  καθώς
πρόκειται για μία από τις πιο σύνθετες δεξιότητες.
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Η έρευνα αυτή θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με διάφορους τρόπους. Στη συγκεκριμένη, δόθηκε
προτεραιότητα στη βιωματική εμπειρία, γι’ αυτό και θεωρήσαμε σημαντικό ότι έπρεπε μαζί με τα
νήπια να κάνουμε πειράματα που θα μας έδειχναν τα στάδια του κύκλου του νερού. Παράλληλα,
τα παιδιά έλεγαν τις δικές τους εμπειρίες και περιέγραφαν όσα έχουν δει στο φυσικό περιβάλλον
που να τους θυμίζουν το πείραμα. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει Τεχνολογίες Πληρο-
φορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), επιλέγοντας να δείξει στα παιδιά κάποιο βίντεο ή να χρησιμοποι-
ήσει ένα κατάλληλο λογισμικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης θα μπορούσε να χρησιμο-
ποιηθεί η αφήγηση ή να επιδειχθούν εικόνες. Φυσικά, αν υπάρχει χρόνος και δυνατότητα, θα
ήταν καλό να πραγματοποιηθεί ένα πείραμα εξάτμισης, αντικαθιστώντας το πείραμα του βρα-
σμού που έγινε στη συγκεκριμένη έρευνα, ώστε τα παιδιά να έχουν μία πλήρη εικόνα του κύκλου
του νερού. Σε κάθε περίπτωση, το συμπέρασμα που απορρέει είναι ότι θα μπορούσε να γίνει δι -
δασκαλία του κύκλου του νερού με χρήση πολλών υλικών και μέσων, ενώ μπορεί να γίνει πλη-
θώρα πειραμάτων, στα οποία τα παιδιά θα συμμετέχουν ενεργά, θα διατυπώνουν την άποψή
τους και ενδεχομένως θα την αλλάζουν. Το σημαντικό είναι να γίνουν με δημιουργικό τρόπο, έτσι
ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να αντιληφθούν ναι μεν τα φαινόμενα πλήρως αλλά και πώς αυτά
συνδέονται μεταξύ τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας : Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων

Επεισόδιο 1ο : Ζωγραφιά με νερομπογιά

Ανίχνευση αντιλήψεων για την εξάτμιση

Ερωτήσεις Απαντήσεις Σύνολο
• Θα είναι αμέσως 

έτοιμη η ζωγραφιά; Θα πρέπει να περιμένουμε να στεγνώσει. 15

• Πού θα πάει το 
νερό όταν είναι 
έτοιμη η ζωγραφιά;

α) Θα το πάρει κάποιος και θα καταλήξει στον 
ωκεανό ή στη βρύση.

1

β) Θα μείνει στη μπογιά/ ζωγραφιά/ στο χαρτί. 9

γ) Θα πάει στον αέρα, μέσα στην τάξη. 4

δ) Δεν ξέρω. 1

Επεισόδιο 2ο: Το ταξίδι μιας σταγόνας

Αναγωγή των παρατηρούμενων φαινομένων στα πραγματικά φαινόμενα του 
κύκλου του νερού

Εξαέρωση

1 Ποιος ζεσταίνει 
τη σταγόνα στο 
νερό;

Υποβοήθηση: Ποιος μας 
ζεσταίνει όταν είμαστε έξω;

α) Ο ήλιος. 14

β) Οι άνθρωποι ζεσταίνουν τη θάλασσα.
(Τους ανθρώπους τους ζεσταίνει ο ήλιος).

1

2 Πώς θα 
ζεστάνουμε τη 
σταγόνα, αφού 
δεν έχουμε ήλιο 
στο δωμάτιο;

α) Στην κουζίνα. 6

β) Στη σόμπα/ στο καλοριφέρ. 3

γ) Στο φούρνο μικροκυμάτων. 2

δ) Στο γκαζάκι. 3

ε) Δεν ξέρω. 1

3 Από πού 
ζεσταίνει ο ήλιος 
τη θάλασσα; 
Εμείς από πού θα
ζεστάνουμε το 
νερό;

Ο ήλιος ζεσταίνει τη θάλασσα από πάνω και 
εμείς το ζεσταίνουμε από κάτω. 15
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4 Πού θα πάει η 
σταγόνα όταν 
ζεσταθεί πολύ το 
νερό;

α) Θα μείνει στο μπρίκι. 4

β) Θα φύγει από το μπρίκι. 9

γ) Θα το ρουφήξει το μπρίκι. 1

δ) Δεν ξέρω. 1

Συμπύκνωση

5 Πώς να 
εμποδίσουμε τη 
σταγόνα από το να 
φύγει και να 
μαζέψουμε πολλές 
σταγόνες μαζί;

α) Να βάλουμε καπάκι/ κάτι από πάνω. 9

β) Να κλείσουμε το μάτι της κουζίνας/ να 
πάρουμε το μπρίκι από το μάτι. 2

γ) Να βάλουμε κρύο νερό. 1

δ) Να βάλουμε το μπρίκι στο ψυγείο. 1

ε) Δεν ξέρω. 2

6 Έχεις δει πολλές 
σταγόνες μαζεμένες 
στον ουρανό; Ξέρεις 
πώς το λέμε αυτό;

α) Δεν έχω δει και δεν ξέρω πώς το λένε. 6

β) Έχω δει αλλά δεν ξέρω πώς το λένε. 8

γ) Έχω δει και το λένε σύννεφο. 1

7 Τα σύννεφα μένουν 
σε ένα μέρος;

Όχι. 15

Υγροποίηση

8 Τι κάνει το σύννεφο 
τώρα που κρύωσε;

α) Βρέχει. 14

β) Δεν ξέρω. 1

Επανέλαβε τον κύκλο του 
νερού.

α) Με βοήθεια. 10

β) Χωρίς βοήθεια. 5

Επεισόδιο 3ο: Τα στάδια του κύκλου του νερού σε καρτέλες

Ταξινόμησε τις καρτέλες, 
έτσι ώστε να δείχνουν το 

α) Με βοήθεια. 6
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ταξίδι του νερού. β) Χωρίς βοήθεια. 9

Επεισόδιο 4ο: Ζωγραφιά με τον κύκλο του νερού.

Ζωγράφισε, όπως 
μπορείς, τον κύκλο 
του νερού.

α) Ζωγράφισαν 
ολοκληρωμένο 
μοντέλο.

Τα τρία φαινόμενα και βελάκια 
που να δείχνουν τη σειρά που 
συμβαίνουν.

1

β) Ζωγράφισαν 
ημιτελές μοντέλο.

i Συμπύκνωση 1

ii Εξάτμιση και 
συμπύκνωση. 2

iii Συμπύκνωση και 
υγροποίηση. 8

iv Τα τρία στάδια, χωρίς 
όμως να έχουν βελάκια 
που να υποδεικνύουν τη
σειρά των φαινομένων.

3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Οι ζωγραφιές των παιδιών

Εικόνα 1: Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για το 3ο διδακτικό επεισόδιο - Εξάτμιση, συμπύκνωση και
υγροποίηση

Εικόνα 2: Ζωγραφιές παιδιών για το 4ο διδακτικό επεισόδιο: Ημιτελές μοντέλο –  Εξάτμιση, Συμπύκνωση &
Υγροποίηση χωρίς βελάκια
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Εικόνα 3: Ζωγραφιές παιδιών για το 4ο διδακτικό επεισόδιο: Ημιτελές μοντέλο – Συμπύκνωση &
Υγροποίηση

Εικόνα 4: Ζωγραφιές παιδιών για το 4ο διδακτικό επεισόδιο: Ολοκληρωμένο μοντέλο – Εξάτμιση,
Συμπύκνωση  & Υγροποίηση με βελάκια
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Καλλιέργεια της δεξιότητας της ταξινόμησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Πού
ζουν τα ζώα;

Τσιρίδου Βιργινία
Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,

vtsiridou[at]hotmail.com
Παπαδοπούλου Πηνελόπη

Επίκουρη Καθηγήτρια  του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
ppapadopoulou[at]uowm.gr 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η καλλιέργεια της δεξιότητας της ταξινόμησης σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας.  Μελετήσαμε το επίπεδο ανάπτυξης της δεξιότητας της ομαδοποίησης με ένα κριτή-
ριο και τη δυνατότητα εφαρμογής δύο κριτηρίων ταυτόχρονα. Ως εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το διδακτικό
πείραμα, το οποίο περιλάμβανε έργα τριάδων για την αναγνώριση ομοιοτήτων και διαφορών ενσωματω-
μένα σε μια σειρά διδακτικών επεισοδίων. Τα νήπια καλούνται, εφόσον έχει προηγηθεί διαχωρισμός μετα-
ξύ πουλιών, θηλαστικών και ψαριών, να εντοπίσουν τις διαφορές μεταξύ των πουλιών για να τα κατα-
τάξουν ανάλογα με τον τόπο διαβίωσής τους. Τα νήπια αναγνώριζαν με μεγαλύτερη ευκολία ζώα που συ-
ναντούν καθημερινά. Επίσης, ομαδοποίησαν σωστά τα ζώα, γνωρίζοντας τους όρους πουλιά και ψάρια,
αλλά όχι θηλαστικά. Δυσκολεύτηκαν στην ομαδοποίηση πουλιών με δοσμένο κριτήριο αλλά τα ομαδοποίη-
σαν με κριτήριο τον βιότοπό. Τέλος, κατάφεραν να αποτυπώσουν την ύπαρξη νηκτικής μεμβράνης στο χαρ-
τί. 

Εισαγωγή

Οι δεξιότητες επιστημονικής μεθόδου αποτελούν το βασικό μηχανισμό και είναι δυνατό να χρησι-
μοποιηθούν για την λήψη πληροφοριών από τον κόσμο γύρω μας και για την μετατροπή των πλη-
ροφοριών αυτών σε γνώση. Κάποιες από αυτές τις δεξιότητες χαρακτηρίζονται «απλές» και μπο-
ρούν να επιδιώκονται από τα πρώτα στάδια εφαρμογής. Αυτές είναι η παρατήρηση, η ταξινόμη-
ση, η μέτρηση, η επικοινωνία και η υποβολή ερωτημάτων. Άλλες δεξιότητες, όπως η αναγνώριση
παραγόντων, η ερμηνεία παρατήρησης, η πρόβλεψη, η υπόθεση, η ερμηνεία δεδομένων, η εξα-
γωγή συμπερασμάτων και η διατύπωση λειτουργικού ορισμού είναι πιο δύσκολες και η μεθοδο-
λογική τους καλλιέργεια απαιτεί την εξοικείωση των παιδιών με τις βασικές δεξιότητες. Τέλος,
υπάρχουν και οι πιο σύνθετες δεξιότητες, οι οποίες καλλιεργούνται στην προσχολική ηλικία και
προϋποθέτουν την γνώση των προηγούμενων δεξιοτήτων σε ικανοποιητικό βαθμό. Αυτές είναι ο
έλεγχος μεταβλητών, η διερεύνηση και η μοντελοποίηση. Αξίζει να αναφέρουμε πως δεν ανα-
μένεται  από κάθε παιδί να περάσει διαδοχικά από τις διάφορες φάσεις ανάπτυξης της κάθε δε-
ξιότητας (Novakowski 2009, Κωνσταντίνου κ.α. 2002).  Οι φάσεις περιγράφονται ως ένα βοηθητι-
κό εργαλείο για τον/την νηπιαγωγό ώστε να εντοπίσει  το στάδιο στο οποίο βρίσκεται  η τάξη
του/της και το που θα δώσει έμφαση ώστε να οργανώσει τις δραστηριότητες. Ειδικότερα η ταξι-
νόμηση, ως διαδικασία πραγματοποιείται σε κάθε αλληλεπίδραση του παιδιού με το περιβάλλον
του (Πλακίτση 2009). Μέσω αυτής κάθε αντικείμενο ή ζωντανός οργανισμός εντάσσεται σε μια
κατηγορία σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του. Έτσι, ιεραρχικά, το μικρό παιδί συλλογίζεται αρχι-
κά με κλάσεις, στη συνέχεια με τάξεις και στο τέλος με έννοιες. 

Οι έρευνες της ταξινόμησης των ζωντανών οργανισμών αφορούν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες (για
επισκόπηση Ζόγκζα 2006) και στοχεύουν στη διερεύνηση εναλλακτικών αντιλήψεων που σχετίζο-
νται με τις προς μελέτη έννοιες και όχι στη διερεύνηση του σταδίου ανάπτυξης και την καλλιέρ-
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γεια της δεξιότητας. Για παράδειγμα, σε έρευνες σχετικές με την ταξινόμηση των ζώων σε σπον-
δυλωτά και ασπόνδυλα, αλλά και στις επιμέρους ομάδες αυτών των γενικών κατηγοριών (ψάρια,
αμφίβια, ερπετά, πουλιά, θηλαστικά, έντομα κ.α.) διαπιστώνονται προβλήματα στην κατανόηση
των εννοιών και στην ταξινόμηση στις γενικές κατηγορίες «σπονδυλωτά και ασπόνδυλα» καθώς
επίσης και στις επιμέρους κατηγορίες όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση ένταξης του πι-
γκουίνου στα θηλαστικά και  προβλήματα με την ομαδοποίηση των εντόμων στα ζώα (Braund
1991, Barman et al. 2000, Kattman 2001, Yen et al. 2004). 

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση της ανάπτυξης της δεξιότητας τα-
ξινόμησης στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα αποσκοπούσαμε στο να μελετή-
σουμε τις δεξιότητες των νηπίων σχετικά με τον διαχωρισμό των πουλιών σε χερσαία και υδρόβια
με βάση μορφολογικά χαρακτηριστικά. Επίσης, σκοπός της έρευνας είναι να αντιληφθούν τα νή-
πια την κύρια μορφολογική διαφορά που υπάρχει μεταξύ χερσαίων και υδρόβιων πουλιών, η
οποία έγκειται στην ύπαρξη νηκτικής μεμβράνης ή όχι. Γενικά ενώ η ταξινόμηση θεωρείται μια
από τις δεξιότητες που η καλλιέργειά της είναι σημαντική για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας
(Novakowski 2009, Κωνσταντίνου κ.α. 2002), δεν καταγράφεται αντίστοιχη ερευνητική δραστη-
ριότητα και μάλιστα στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών και αυτή θεωρούμε ότι είναι η συνεισφο-
ρά της εργασίας μας.

Μεθοδολογία έρευνας

Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό και διδακτικό εργαλείο, το διδακτικό
πείραμα, το οποίο  είναι πείραμα μαζί με συνέντευξη και στο οποίο οι συνεντεύξεις είναι σκόπιμα
οργανωμένες ως μαθησιακές καταστάσεις. Ο ερευνητής παίζει ταυτόχρονα το ρόλο του συνεντευ-
ξιαστή και του δασκάλου. Ως ερευνητής, η δουλειά του είναι να ερμηνεύει τις αντιλήψεις  των
παιδιών. Ως δάσκαλος, πρέπει να έχει προετοιμάσει απαντήσεις στις αντιλήψεις των παιδιών έτσι
ώστε  να  ανταποκρίνεται  με  την  κατάλληλη  διδακτική  παρέμβαση  την  κατάλληλη  στιγμή.
(Komorek & Duit 2004, Engelhardt et al. 2003, Steffe 1991). Καθώς για τη διεξαγωγή του διδακτι-
κού πειράματος μια σειρά από μαθησιακές και διδακτικές δραστηριότητες πρέπει να αναπτυ-
χθούν, αναπτύξαμε έργα τριάδων για την αναγνώριση ομοιότητας και διαφοράς (oddity tasks). Τα
έργα τριάδων ή τριαδικές μελέτες  (Πρώιου 2008) σχετίζονται  με τον σχηματισμό κατηγοριών
μέσω δοκιμασιών στις οποίες το άτομο καλείται να επιλέξει, από ένα ζεύγος αντικειμένων (στην
περίπτωσή μας καρτών), εκείνο που ταιριάζει περισσότερο σε μια δοσμένη ομάδα, ή αντίστοιχα
να αφαιρέσει από μια δοσμένη ομάδα το αντικείμενο που θεωρεί  αταίριαστο. Με αυτόν τον
τρόπο είναι δυνατόν να ελέγξει κανείς τις δυνατότητες των παιδιών να αναγνωρίζουν ομοιότητες
και διαφορές. Επιπλέον η ανάπτυξη της δεξιότητας της ταξινόμησης και η διδακτική ενίσχυσή της
πραγματοποιήθηκε με έργα ομαδοποίησης καρτών με δοσμένο κριτήριο και με κατασκευή σχεδί-
ων. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 6ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Φλώρινας και συμμετείχαν δεκα-
πέντε (15) παιδιά εκ των οποίων τα τρία (3) ήταν προνήπια.

Αποτελέσματα 

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 1.
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Δραστηριότητα 1: Αναγνώριση καρτελών και αφαίρεση του μη σχετικού ζώου. 

Στην δραστηριότητα αυτή υπάρχουν τρία στάδια καθένα από τα οποία περιέχει ένα σετ από καρ-
τέλες ζώων. Στο πρώτο σετ (καρχαρίας, ξιφίας, ψάρι κλόουν, γάτα) παρατηρούμε ότι πέντε νήπια
αναγνώρισαν όλα τα ζώα ενώ τα υπόλοιπα δεν ήταν σε θέση να τα ονομάσουν όλα. Αξίζει να ανα-
φέρουμε ότι η καρτέλα που δυσκόλεψε τα νήπια ήταν αυτή στην οποία απεικονίζεται ο ξιφίας και
πως τα περισσότερα δεν γνώριζαν το όνομα του αλλά αναφέρονταν σε ορισμένα χαρακτηριστικά
του, όπως το ότι ζει στην θάλασσα και έχει μακριά μύτη. Έπειτα, τα νήπια κλήθηκαν να αφαι-
ρέσουν το μη σχετικό ζώο, το οποίο σε αυτό το σετ ήταν η γάτα. Τα παιδιά που χρειάστηκαν βοή-
θεια ήταν επτά ενώ αυτά που λειτούργησαν μόνα τους ήταν οχτώ. Η βοήθεια η οποία δόθηκε
ήταν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το σχήμα αλλά και τον χώρο στον οποίο ζουν τα ζώα που
υπάρχουν στις καρτέλες ώστε, το νήπιο, να καταλήξει στην σωστή αφαίρεση της καρτέλας. 

Στο δεύτερο σετ (κότα, πάπια, παγώνι, λαβράκι), τα νήπια τα οποία αναγνώρισαν όλα τα ζώα στις
καρτέλες ήταν τρία ενώ τα δώδεκα παρουσίασαν δυσκολία στην αναγνώριση κυρίως του παγω-
νιού. Τα περισσότερα δεν γνώριζαν την ονομασία του αλλά επεσήμανα πως έχει μεγάλα φτερά.
Ακόμα, υπήρξαν παιδιά που είπαν πως μοιάζει με πάπια ή κότα. Τα παιδία που χρειάστηκαν βοή-
θεια ώστε να αφαιρέσουν το μη σχετικό ζώο, το λαβράκι στο συγκεκριμένο σετ, ήταν επτά ενώ τα
υπόλοιπα οχτώ τα κατάφεραν μόνα τους. Η βοήθεια, είχε την μορφή ερωτήσεων σχετικά με το
που ζει το κάθε ζώο και με τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά (φτερά).

Στο τρίτο σετ (αγελάδα, άλογο, κουνέλι, κύκνος), παρατηρούμε ότι μόνο ένα παιδί ήταν σε θέση
να αναγνωρίσει όλα τα ζώα. Τα υπόλοιπα δεκαπέντε, παρουσίασαν δυσκολία, κυρίως, στην καρ-
τέλα που απεικόνιζε τον κύκνο. Πολλά από αυτά, μπέρδεψαν τον κύκνο με πάπια ή χήνα. Σχετικά
με την αφαίρεση του μη σχετικού ζώου παρατηρούμε πως τα εννιά παιδιά χρειάστηκαν βοήθεια
ενώ τα υπόλοιπα έξι όχι. Και σε αυτήν την περίπτωση η βοήθεια είχε την μορφή ερωτήσεων, οι
οποίες όμως επικεντρώνονταν στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των ζώων (πόδια, ουρά).

Δραστηριότητα 2: Σχηματισμός ομάδας με την προσθήκη της κατάλληλης καρτέλας.

Αυτήν την δραστηριότητα, τα περισσότερα παιδιά, κατάφεραν να φέρουν εις πέρας. Βέβαια, ου-
σιαστικά, έχοντας τις ίδιες ομάδες και κάρτες ζώων και απλά αντιστρέφοντας το έργο η δραστη-
ριότητα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ενείχε θέση αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, την καρτέλα που
απεικόνιζε την γάτα, τα δεκατέσσερα παιδιά την τοποθέτησαν σωστά στην κατηγορία των θηλα-
στικών χωρίς βοήθεια ενώ μόνο ένα παιδί χρειάστηκε βοήθεια ώστε να πραγματοποιήσει σωστά
την κατηγοριοποίηση. Οι απαντήσεις των παιδιών που την τοποθέτησαν χωρίς βοήθεια επικε-
ντρώνονταν, κυρίως, στο γεγονός ότι και αυτή έχει τέσσερα πόδια και ουρά όπως τα υπόλοιπα
ζώα του σετ. Το παιδί που δεν κατάφερε να την τοποθετήσει σωστά, αντιμετώπισε δυσκολία σχε-
τικά με την μορφολογία της γάτας λέγοντας πως δεν έχει ακριβώς ίδια ουρά με το κουνέλι. Στο
σημείο αυτό έγινε σύγκριση και με τα υπόλοιπα σετ καρτελών και το νήπιο κατέληξε στην σωστή
τοποθέτηση. 

Το λαβράκι, το τοποθέτησαν, όλα τα νήπια, στην ομάδα των ψαριών χωρίς να δεχτούν καμία βοή-
θεια. Στην συγκεκριμένη καρτέλα τους βοήθησε και το ότι όλα τα ψάρια ζουν στην θάλασσα και το
μπλε χρώμα των καρτελών. 

Τέλος,  στην  καρτέλα που  απεικονίζει  τον  κύκνο,  ένα  μόνο  παιδί  χρειάστηκε  βοήθεια  ενώ  τα
υπόλοιπα δεκατέσσερα λειτούργησαν μόνα τους, τοποθετώντας τον κύκνο στην ομάδα των που-
λιών.  Τα νήπια εστίασαν κυρίως στα φτερά του κύκνου και έτσι έγινε σωστά η κατηγοριοποίηση.
Το μοναδικό παιδί που δεν τοποθέτησε τον κύκνο σωστά αντιμετώπισε δυσκολία στην κατανόηση
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της δραστηριότητας καθώς θέλησε να τον τοποθετήσει στο σετ που βρισκόταν στην δραστηριότη-
τα 1. Εφόσον, έγιναν οι απαραίτητες διευκρινήσεις το νήπιο τοποθέτησε τον κύκνο σωστά. 

Δραστηριότητα 3: Ομαδοποίηση με δοσμένο κριτήριο. (χερσαία και υδρόβια πουλιά).

Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα τα νήπια έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ της πάπιας, της κότας,
του παγωνιού και του κύκνου, αυτά που ζουν στη στεριά και αυτά που ζουν στο νερό. Τα οχτώ εκ
των  δεκαπέντε  παιδιών  έκαναν  την  ομαδοποίηση  με  βοήθεια  ενώ  τα  υπόλοιπα  εφτά  δεν
χρειάστηκαν βοήθεια και λειτούργησαν μόνα τους. Σε όσα παιδιά χρειάστηκαν βοήθεια, αρχικά,
επέλεξα δύο οικεία  ζώα, την κότα και την πάπια, και ρώτησα που ζουν. Τα νήπια ήταν σε θέση να
απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα και έπειτα, τους ζήτησα να τοποθετήσουν και τις άλλες δύο καρ-
τέλες, παγώνι και πάπια, εκεί όπου νομίζουν πως ταιριάζουν. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις
προέτρεψα τα νήπια να συγκρίνουν τα πόδια των πουλιών. Ουσιαστικά, δόθηκαν αρχηγοί και τα
παιδιά έπρεπε να τοποθετήσουν και τις υπόλοιπες καρτέλες. 

Δραστηριότητα 4: Τοποθέτηση καρτελών με υποβοήθηση στο χώρο (χερσαία και υδρόβια πουλιά 
στο χώρο διαβίωσής τους).

Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα όλα τα νήπια τοποθέτησαν τις καρτέλες σωστά, στον κύκλο
που ταίριαζαν χωρίς καμία βοήθεια γεγονός που δείχνει ότι ήταν σε θέση να συνδυάσουν τον
χώρο διαβίωσης τους με το χρώμα του κύκλου (μπλε και πράσινος). 

Δραστηριότητα 5: Ζωγραφιά ποδιού, πουλιού που ζει στην στεριά και πουλιού που ζει στο νερό.

Στην δραστηριότητα αυτή, δόθηκε στα νήπια ένα φύλλο εργασίας στο οποίο κλήθηκαν να ζωγρα-
φίσουν το πόδι του πουλιού που ζει στην στεριά και του πουλιού που ζει στο νερό. Τέσσερα παι-
διά, ζήτησαν βοήθεια κατά την διάρκεια αυτής της δραστηριότητας και έτσι, είχαν δίπλα τους τις
εικόνες των πουλιών και ζωγράφισαν τα πόδια τους. Τα υπόλοιπα έντεκα δεν χρειάστηκαν καμία
βοήθεια και ζωγράφισαν τα πόδια χωρίς να κοιτούν τις εικόνες. 

Συμπεράσματα

Προχωρούμε στη σύνοψη των ευρημάτων μας, καθώς δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε αντίστοι-
χες έρευνες και δεν είναι δυνατόν να γίνουν οι συγκρίσεις των αποτελεσμάτων μας με αυτές. Τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από την συγκεκριμένη έρευνα είναι αρχικά, πως τα νήπια ήταν
σε θέση να αναγνωρίζουν με μεγαλύτερη ευκολία τα ζώα που συναντούν στην καθημερινότητα
τους. Επίσης, σχετικά με την προσθήκη και την αφαίρεση του μη σχετικού ζώου, επικεντρώθηκαν
κυρίως στα μορφολογικά χαρακτηριστικά ώστε να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ακόμα,
παρατηρήθηκε πως τα νήπια γνώριζαν τις ονομασίες των κατηγοριών, πουλιά και ψάρια, όχι όμως
την κατηγορία θηλαστικά. Επιπλέον, δυσκολεύτηκαν να διαχωρίσουν τα χερσαία και τα υδρόβια,
στην συνέχεια όμως ήταν ικανά να επιλέξουν τον χώρο διαβίωσής τους επιλέγοντας το κατάλληλο
χρώμα του κύκλου. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως τα νήπια αντιλήφθηκαν την ύπαρξη νηκτι-
κής μεμβράνης στα υδρόβια πουλιά και ήταν σε θέση να την αποτυπώσουν στο χαρτί.

Προτάσεις

Στην παρούσα έρευνα θα μπορούσαν να προστεθούν κάποια στοιχεία με στόχο να την εμπλουτί-
σουν. Αρχικά, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, θα ήταν καλό να υπήρχαν περισσότερες καρτέλες
ώστε τα συμπεράσματα να ήταν πιο γενικά και σε μεγαλύτερο εύρος ζώων. Ακόμη, θα μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είτε ως μέσο αναζήτησης στοιχείων από τα ίδια
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τα νήπια είτε με την χρήση ενός λογισμικού, κατάλληλα διαμορφωμένου στις δραστηριότητες.
Επιπλέον, θα ήταν ωφέλιμο για τα νήπια να έχουν άμεση επαφή με όσα έχουν παρατηρήσει στις
δραστηριότητες. Επομένως, θα μπορούσε όλος ο σχεδιασμός να συνοδεύεται και από επισκέψεις
σε ζωολογικό κήπο ώστε να ξεπεραστούν οι παρατηρήσεις στις καρτέλες και να πραγματοποιη-
θούν στα ίδια τα ζώα. Τέλος, η επανάληψη της έρευνας, μετά από μικρό χρονικό διάστημα, θα
παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον διότι θα δινόταν η ευκαιρία σύγκρισης των ιδεών των νηπίων
πριν και μετά από την αντίστοιχη διδασκαλία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων. 

Έργο 1
Αναγνώριση των ζώων

στις καρτέλες.
Αναγνώριση όλων. 5 3 1

Όχι όνομα – αναγνώριση
χαρακτηριστικών. 

10 12 14

Αφαίρεση του μη
σχετικού ζώου. (Έργο

τριάδας)

Αφαίρεση με βοήθεια. 7 7 9
Αφαίρεση χωρίς βοήθεια. 8 8 6

Έργο 2
Σχηματισμός ομάδας
με την προσθήκη της

κατάλληλης καρτέλας.
(Έργο τριάδας)

Τοποθέτηση με βοήθεια. 1 - 1
Τοποθέτηση χωρίς βοήθεια. 

14 15 14

Έργο 3
Ομαδοποίηση με

δοσμένο κριτήριο.
(χερσαία και υδρόβια

πουλιά).

Επιλογή με βοήθεια. 
7

Επιλογή χωρίς βοήθεια. 8

Έργο 4
Τοποθέτηση καρτελών
με υποβοήθηση στο

χώρο.

Σωστή τοποθέτηση. 15
Λάθος τοποθέτηση. -

Έργο 5
Ζωγραφιά ποδιού,

πουλιού που ζει στην
στεριά και πουλιού
που ζει στο νερό.

Χρειάστηκε βοήθεια 
4

Δεν χρειάστηκε βοήθεια. 11
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Εικόνες

Εικόνα 1: Ενδεικτικές καρτέλες που χρησιμοποιήθηκαν στη δραστηριότητα 1 και 2.

Εικόνα 2: Ταξινόμηση πουλιών σύμφωνα με τον τόπο διαβίωσής τους. 

Εικόνα 3: Απεικόνιση μορφολογικών διαφορών (ύπαρξη νηκτικής μεμβράνης). 
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Καλλιέργεια της δεξιότητας της ταξινόμησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας:
Δραστηριότητες ταξινόμησης πουλιών

Ψαρρά Μαρίνα1, Παπαδοπούλου Πηνελόπη2

1: Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
mpsarra[at]ymail.com

2: Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
ppapadopulou[at]uowm.gr

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι, η μελέτη του επίπεδου ανάπτυξης της δεξιότητας της ταξινόμη-
σης στα παιδιά προσχολικής ηλικίας και πιο συγκεκριμένα, η δυνατότητα εφαρμογής κριτηρίων στην ομα-
δοποίηση ιπτάμενων και μη ζώων και η περαιτέρω διάκριση ομάδων με κριτήριο μορφολογικά χαρακτηρι-
στικά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 3ο Νηπιαγωγείο Σκύδρας και συμμετείχαν δεκαοκτώ νήπια. Χρησι-
μοποιήθηκε ως εργαλείο το διδακτικό πείραμα, στο οποίο υλοποιήσαμε μια σειρά διδακτικών επεισοδίων,
που περιλάμβαναν έργα τριάδων για την αναγνώριση ομοιότητας και διαφοράς (oddity tasks) και έργα κα -
τηγοριοποίησης. Τα αποτελέσματά μας είναι σε αδρές γραμμές τα εξής: Τα περισσότερα παιδιά αναγνώρι-
σαν με ευκολία τις εικόνες που τους παρουσιάστηκαν, όμως δεν αναγνωρίσθηκαν όλα τα πτηνά ως τέτοια.
Όσον αφορά, την βασική ομαδοποίηση σε έντομα και πουλιά, οι ομαδοποιήσεις ήταν ποικίλες με αόριστη
ή καθόλου  αιτιολόγηση. Τέλος, η ομαδοποίηση των πουλιών με κριτήριο το ύψος των ποδιών τους, θεω-
ρήθηκε από τα παιδιά ως μια εύκολη διαδικασία, αλλά δεν πραγματοποίησαν σωστά τον διαχωρισμό όλα.

Εισαγωγή

Κατά την γνώμη αρκετών ερευνητών (Νικολάου & Κυριακίδου 2004), οι δεξιότητες επιστημονικής
μεθόδου αποτελούν το βασικό μηχανισμό που χρησιμοποιείται για την λήψη πληροφοριών από
το περιβάλλον και τον κόσμο και για τη μετατροπή τους σε γνώση. Η ανάπτυξη των βασικών αυ-
τών δεξιοτήτων αποτελεί για πολλά προγράμματα τον πυρήνα τους και δίνεται μεγάλη έμφαση σε
αυτές (Νικολάου & Κυριακίδου 2004). Επίσης είναι σημαντικό ο/η κάθε νηπιαγωγός να επιδιώκει
συστηματικά και με συνέπεια την ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων, στο επίπεδο που είναι δυνατό
για κάθε παιδί.

Οι επιστημονικές δεξιότητες προφανώς δεν είναι του ίδιου βαθμού δυσκολίας για τα παιδιά της
προσχολικής αγωγής. Κάποιες από αυτές χαρακτηρίζονται ως βασικές και είναι αυτές που επι-
διώκονται από όλους/όλες σχεδόν τους/τις νηπιαγωγούς. Αυτές είναι η παρατήρηση, η ταξινόμη-
ση, η μέτρηση, η επικοινωνία και η υποβολή ερωτημάτων. Υπάρχουν όμως και δεξιότητες που
μπορούν να χαρακτηριστούν πιο δύσκολες καθώς για την καλλιέργεια τους προϋπόθεση είναι η
εξοικείωση των παιδιών με τις προαναφερθείσες βασικές δεξιότητες, αυτές είναι η αναγνώριση
παραγόντων, η ερμηνεία παρατήρησης, η πρόβλεψη, η υπόθεση, η ερμηνεία δεδομένων, η εξα-
γωγή συμπερασμάτων και η διατύπωση λειτουργικού ορισμού (Νικολάου & Κυριακίδου 2004).

Στη συγκεκριμένη έρευνα είχαμε ως στόχο τη διερεύνηση της ανάπτυξης της δεξιότητας ταξινόμη-
σης στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα αποσκοπούσαμε στο να μελετήσουμε τις
δεξιότητες ως προς την ταξινόμηση διαφόρων οντοτήτων (ζώων και μη) με βάση μορφολογικά χα-
ρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα αποσκοπούσαμε στη μελέτη της ομαδοποίησης πουλιών με τη
χρήση ενός και  δυο μορφολογικών κριτηρίων και  στην αιτιολόγηση της τοποθέτησης τους σε
κάποια ομάδα. 
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Μεθοδολογία της έρευνας

Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό  εργαλείο  το  διδακτικό πείραμα το
οποίο περιλάμβανε έργα τριάδων για αναγνώριση ομοιότητας και διαφοράς (oddity tasks) και
έργα ομαδοποίησης καρτών. Το διδακτικό πείραμα (Komorek & Duit  2004,  Engelhardt P.  et al.
2003, Steffe, 1991),  είναι μια παραλλαγή της μεθόδου της συνέντευξης.  Είναι στην ουσία συ-
νέντευξη η οποία περιλαμβάνει πειραματισμούς με τους τρόπους και τα μέσα που επηρεάζουν τη
γνώση των παιδιών. Συμπεριλαμβάνει τρία μέρη – τη μοντελοποίηση (modeling), τα διδακτικά
επεισόδια και τις συνεντεύξεις (ατομικές ή ομαδικές). Στην ανάπτυξη των διδακτικών επεισοδίων,
όπως προαναφέραμε, συμπεριλάβαμε έργα ομαδοποίησης καρτών και έργα τριάδων. Τα έργα
τριάδων είναι μια τεχνική που σκοπό έχει να μελετηθεί ο σχηματισμός και η γνώση κατηγοριών
μέσω δοκιμασιών (Πρώιου 2008). Σε αυτά, το άτομο καλείται να επιλέξει, από ένα ζεύγος αντικει-
μένων, εκείνο που ταιριάζει περισσότερο με μια ομάδα αντικειμένων - στόχο (έργο αναγνώρισης
ομοιότητας), καθώς επίσης να αφαιρέσει τον αντικείμενο διαφοροποιείται από την ομάδα (έργο
αναγνώρισης διαφοράς). Με αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατό να ελεγχθεί το επίπεδο ανάπτυξης
της δεξιότητας (Κωνσταντίνου κ.α. 2002) και ταυτόχρονα, με την διδακτική υποστήριξη που πα-
ρέχεται, να καλλιεργηθεί ως ένα βαθμό.

Οι συμμετέχοντες της συγκεκριμένης έρευνας, ήταν δεκαοκτώ νήπια από το 3ο Ολοήμερο Νηπια-
γωγείο Σκύδρας.  Η αναλογία τους ήταν 50-50,  δηλαδή ερωτήθηκαν εννέα κορίτσια και  εννέα
αγόρια.  Οι  συνεντεύξεις  ήταν ατομικές (και  μαγνητοφωνήθηκαν)  και  πραγματοποιήθηκαν στο
χώρο της κουζίνας του Νηπιαγωγείου.

Αποτελέσματα - Συζήτηση

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα με την μορφή πινάκων στους οποίους εμφανίζεται η
επιλογή κάθε παιδιού σε κάθε ερώτηση-δραστηριότητα.

Πίνακας 1: Στο συγκεκριμένο πίνακα υπάρχουν οι τέσσερις διαφορετικοί συνδυασμοί ομαδοποίησης των
εικόνων που λάβαμε από τα παιδιά, βάσει της ερώτησης που τους τέθηκε. Υπήρχε σχετικά μεγάλη

συμφωνία καθώς δεκατέσσερα παιδιά κατέληξαν στις ίδιες ομάδες.

Έργο 1

Ερώτηση Απάντηση Παιδιά Σύνολο

Ποια από αυτά τα πράγματα

Πετάνε: αεροπλάνο,
αερόστατο, μύγα,
πεταλούδα, αετός,

καναρίνι, παπαγάλος
Δεν πετάνε: κότα,
παγκάκι, αγελάδα

Παιδί 1, παιδί 3, παιδί 4,
παιδί 6, παιδί 7, παιδί 9,
παιδί 10, παιδί 11, παιδί

12, παιδί 14, παιδί 15,
παιδί 16, παιδί 17, παιδί

18

14
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Έργο 1

στις εικόνες, πετάνε και
ποια δεν πετάνε;

(αγελάδα, παγκάκι,
αεροπλάνο, αερόστατο,
μύγα, πεταλούδα, αετός,

καναρίνι, παπαγάλος, κότα)

Πετάνε: αεροπλάνο,
αερόστατο, μύγα,
πεταλούδα, αετός,

καναρίνι
Δεν πετάνε: παπαγάλος,

παγκάκι, αγελάδα
Πετάει λίγο: κότα

Παιδί 2, παιδί 5 2

Πετάνε: κότα, αεροπλάνο,
αερόστατο, μύγα,
πεταλούδα, αετός,

καναρίνι, παπαγάλος
Δεν πετάνε: αγελάδα,

παγκάκι

Παιδί 8 1

Πετάνε: αεροπλάνο,
μύγα, πεταλούδα, αετός,

καναρίνι, παπαγάλος
Δεν πετάνε: κότα,
αγελάδα, παγκάκι,

αερόστατο

Παιδί 13 1

Πίνακας 2: Σε αυτόν τον πίνακα παρουσιάζονται οι απαντήσεις των παιδιών στα δύο μέρη του δεύτερου
έργου. Φαίνεται ότι όλα τα παιδιά (πλην ενός) κατέληξαν στην ίδια επιλογή. Στο δεύτερο μέρος όμως, ένα
παιδί έχει επιλέξει τρία διαφορετικά ζώα να βγάλει από την ομάδα και έτσι το σύνολο τους ανέρχεται στα

είκοσι και όχι στα δεκαοκτώ που είναι κανονικά. Για να κάνουν όμως την επιλογή τους (και στις δυο
περιπτώσεις) τους ζητήθηκε να την αιτιολογήσουν. Αυτό δεν το έκαναν όλα τα παιδιά και σχεδόν τα

περισσότερα που το έκαναν, στο πρώτο μέρος έλεγαν απλά «γιατί αυτό ταιριάζει» ή «αυτό έχει φτερά και
πετάει» και στο δεύτερο η πιο συχνή αιτιολόγηση της επιλογής τους ήταν «γιατί τσιμπάει» (καθώς

επέλεγαν την μέλισσα).

Έργο 2

Ερώτηση Απάντηση Παιδιά Σύνολο

α) Ποιο ζώο από αυτά τα
δύο ταιριάζει να μπει μαζί

με τα άλλα;
(φλαμίνγκο, γερανός,

κύκνος)

Το γεράκι

Παιδί 1, παιδί 2, παιδί 3, παιδί 4, παιδί
5, παιδί 6, παιδί 7, παιδί 8, παιδί 9,

παιδί 10, παιδί 12, παιδί 13, παιδί 14,
παιδί 15, παιδί 16, παιδί 17, παιδί 18 17

Το κουνούπι Παιδί 11 1

Η μέλισσα

Παιδί 1, παιδί 2, παιδί 3, παιδί 4, παιδί
5, παιδί 6, παιδί 7, παιδί 8, παιδί 9,

παιδί 10, παιδί 11, παιδί 12,  παιδί 14,
παιδί 15, παιδί 16, παιδί 17, παιδί 18

17
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Έργο 2

β) Ποια από αυτά τα
τέσσερα ζώα δεν ταιριάζει

με τα άλλα;

Ο πελαργός Παιδί 13 1

Το περιστέρι Παιδί 12 1

Η πάπια Παιδί 12 1

Πίνακας 3: Στον συγκεκριμένο πίνακα φαίνεται ο διαχωρισμός των ζώων που απεικονίζονταν για την
πραγματοποίηση του τρίτου έργου, σε δύο ομάδες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Σκοπός ήταν να τα

χωρίσουν σε έντομα και πουλιά είτε με την παρέμβαση μας είτε χωρίς αυτήν. Οι ομάδες που
δημιουργήθηκαν ήταν παραπάνω από τις αναμενόμενες (έξι για την ακρίβεια).

Έργο 3

Ερώτηση Απάντηση Παιδιά Σύνολο

Πώς θα χώριζες αυτά τα 
ζώα σε δύο ομάδες;
(πεταλούδα, μύγα, 
μέλισσα, κότα, πιγκουΐνος,
πάπια, φλαμίνγκο, 
πελαργός, γερανός, 
στρουθοκάμηλος)

Σε έντομα και πουλιά Παιδί 1, παιδί 2, παιδί 3, 
παιδί 4, παιδί 81, παιδί 14 6

Δεν ξέρω

Παιδί 5, παιδί 6, παιδί 7, 
παιδί 9, παιδί 10, παιδί 11, 
παιδί 12, παιδί 13, παιδί 
15, παιδί 16, παιδί 17, 
παιδί 18

12

Αν δεν ξέρουν, βάζοντας 
(εγώ) αρχηγούς κατέληξαν
να σχηματίσουν τις εξής 

Σε έντομα και πουλιά 
(σωστός χωρισμός)

Παιδί 5, παιδί 6, παιδί 7, 
παιδί 12, παιδί 13, παιδί 16 6

α)Πεταλούδα, μύγα, 
μέλισσα, κότα
β) πελαργός, φλαμίνγκο, 
γερανός, πάπια, 
πιγκουΐνος, 
στρουθοκάμηλος

Παιδί 9, παιδί 10 2

α) μύγα, πεταλούδα, 
πιγκουΐνος, φλαμίνγκο
β) πελαργός, γερανός, 
κότα, πάπια, 
στρουθοκάμηλος, 
μέλισσα

Παιδί 11 1

1 Το παιδί 8, από την αρχή είπε ότι θα βάλουμε τα έντομα με τα έντομα και τα ζώα με τα ζώα. Έβαλε όμως την πεταλούδα με τα 
πουλιά.
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Έργο 3

ομάδες:

α) πεταλούδα, μύγα, 
μέλισσα, πελαργός
β) πάπια, γερανός, κότα, 
πιγκουΐνος, 
στρουθοκάμηλος

Παιδί 15
1

α) πεταλούδα, μύγα, 
μέλισσα, 
στρουθοκάμηλος
β) πάπια, πιγκουΐνος, 
κότα, πελαργός, γερανός, 
φλαμίνγκο

Παιδί 17 1

α) πάπια, μύγα, μέλισσα, 
γερανός
β) πεταλούδα, πελαργός, 
φλαμίνγκο, πιγκουΐνος, 
κότα, στρουθοκάμηλος

Παιδί 18 1

Πίνακας 4: Στον τελευταίο αυτόν πίνακα που αντιστοιχεί στο 4ο και τελευταίο έργο της έρευνας, φαίνονται
συνολικά οι ομάδες που δημιούργησαν με την εφαρμογή ταυτόχρονα  δύο κριτηρίων «πουλί» και «ύψος
ποδιών» (πουλιά με ψηλά πόδια ή πουλιά με χαμηλά πόδια). Μικρός αριθμός παιδιών κατάλαβε αμέσως

την διαφορά και το έκανε, τα υπόλοιπα παιδιά έκαναν τον χωρισμό μετά την διδακτική υποβοήθηση,
δηλαδή την τοποθέτηση «αρχηγών». Και σε αυτήν την δραστηριότητα υπήρχε σχετική συμφωνία

απόψεων.

Έργο 4

Ερώτηση Απάντηση Παιδιά Σύνολο

Ποια ζώα από αυτά έχουν
ψηλά πόδια και ποια έχουν

κοντά πόδια;

Ψηλά: πελαργός,
γερανός, φλαμίνγκο,

στρουθοκάμηλος
Κοντά: κότα, πάπια,

πιγκουΐνος

Παιδί 1, παιδί 2, παιδί 3,
παιδί 4, παιδί 5, παιδί 6,

παιδί 7, παιδί 9, παιδί 10,
παιδί 12, παιδί 14, παιδί

15, παιδί 16, παιδί 17,
παιδί 18

15

Ψηλά: φλαμίνγκο,
γερανός,

στρουθοκάμηλος
Κοντά: πάπια, πιγκουΐνος
Μεσαία: κότα, πελαργός

Παιδί 8 1

Σελίδα 386 από 392



Κεφάλαιο 10ο Αφίσες - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο “Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο”

Έργο 4

Ψηλά: στρουθοκάμηλος,
φλαμίνγκο

Κοντά: πιγκουΐνος, κότα,
πάπια, γερανός,

πελαργός

Παιδί 11 1

Ψηλά: στρουθοκάμηλος,
γερανός, φλαμίνγκο

Κοντά: πάπια, πελαργός,
κότα, πιγκουΐνος

Παιδί 13 1

Το πρώτο έργο, στόχευε στο διαχωρισμό από τα παιδιά των εικόνων-αντικειμένων σε αυτά που
πετάνε και σε αυτά που δεν πετάνε. Ως «σωστό» θεωρείται ότι το αεροπλάνο, το αερόστατο, η
πεταλούδα, η μύγα, ο παπαγάλος, ο αετός, το καναρίνι,  και η κότα πετάνε ενώ μόνο το παγκάκι
και η αγελάδα δεν πετάνε. Στο σύνολο των δεκαοκτώ (18) νηπίων, ένα μόνο έκανε τον παραπάνω
χωρισμό σωστά και είπε ότι η κότα πετάει ενώ άλλα δύο είπαν ότι η κότα πετάει λίγο και την έβα -
λαν στην μέση. Αυτό φανερώνει ότι τα περισσότερα παιδιά (15) επειδή δεν έχουν δει κότα να πε-
τάει (όπως αυτά θεωρούν ότι γίνεται το πέταγμα) την κατατάσσουν στην ομάδα των μη ιπτάμε-
νων ζώων-αντικειμένων.

Στο πρώτο μέρος του δεύτερου έργου, ζητήθηκε από τα παιδιά να προσθέσουν σε μια ομάδα
πουλιών ακόμα ένα ζώο. Είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα γεράκι και ένα κουνούπι. Τα δεκαε-
πτά από τα δεκαοκτώ παιδιά επέλεξαν το γεράκι με την αιτιολόγηση κυρίως ότι μοιάζει πιο πολύ
και γιατί έχει φτερά. Μόνο ένα παιδί επέλεξε το κουνούπι και μάλιστα χωρίς να δικαιολογήσει το
γιατί.

Στο δεύτερο μέρος του ίδιου έργου ζητήθηκε να γίνει η αντίθετη διαδικασία με άλλα όμως ζώα.
Από μια ομάδα με τέσσερα πουλιά και ένα έντομο έπρεπε να επιλέξουν να αφαιρέσουν αυτό που
δεν ταιριάζει. Δεκαέξι παιδιά επέλεξαν την μέλισσα, η οποία ήταν και η σωστή απάντηση. Ένα
παιδί επέλεξε τον πελαργό και άλλο ένα επέμενε ότι δεν ταιριάζει ούτε η μέλισσα, ούτε το περι -
στέρι, ούτε η πάπια. Ενώ του ζητήθηκε αρκετές φορές να επιλέξει μόνο ένα, αυτό επέμενε να
βγάλει και τα τρία ζώα.

Σκοπός του τρίτου έργου ήταν να χωρίσουν τα ζώα σε δύο ομάδες, στην ομάδα των εντόμων και
την ομάδα των πουλιών. Έξι στα δεκαοκτώ παιδιά αφού έκαναν αρκετές διαφορετικές ομάδες, κα-
τέληξαν μόνα τους να σχηματίσουν τις σωστές. Στα υπόλοιπα δώδεκα ζητήθηκε να τα χωρίσουν
σύμφωνα με τους «αρχηγούς» που είχαν οριστεί για κάθε ομάδα (ώστε να διευκολυνθούν). Τα έξι
από αυτά έκανε τον χωρισμό σωστά. Τα άλλα έξι δημιούργησαν πέντε διαφορετικές ομάδες. Συ-
μπέρασμα αυτών των επιλογών τους είναι ότι δεν κατάλαβαν είτε τι τους ζητήθηκε εξ αρχής να
κάνουν είτε με ποιο κριτήριο έπρεπε να κάνουν τις ομάδες.

Στο τέταρτο έργο χρησιμοποιήθηκαν οι κάρτες της προηγούμενου έργου, αλλά μόνο αυτές που
απεικόνιζαν πουλιά. Κλήθηκαν τα παιδιά να τις παρατηρήσουν και να βρουν σε τι μπορεί να δια-
φέρουν αυτά τα πουλιά. Μόνο ένα παιδί εστίασε στα πόδια και αναγνώρισε κατευθείαν την δια-
φορά. Στα υπόλοιπα ζητήθηκε να προσέξουν τα πόδια των ζώων και να αναφέρουν σε τι δια-
φέρουν. Σε όσα δεν μπόρεσαν να το εκφράσουν αυτό, τέθηκε η ερώτηση αν μπορούν να τα χωρί-
σουν σε αυτά που έχουν ψηλά και σε αυτά που έχουν κοντά πόδια. Όλα τα παιδιά απάντησαν θε-
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τικά και έκαναν το χωρισμό. Σωστό χωρισμό (ψηλά πόδια: πελαργός, γερανός, φλαμίνγκο, στρου-
θοκάμηλος και κοντά πόδια: κότα, πάπια, πιγκουΐνος) έκαναν τα δεκαπέντε στα δεκαοκτώ παιδιά.
Ένα παιδί έβαλε την κότα και τον πελαργό σε ξεχωριστή ομάδα γιατί έχουν μεσαία πόδια, θεω-
ρούμε όμως ότι η παρανόηση έγινε λόγω των εικόνων αν και του ζητήθηκε να σκεφτεί και πώς εί-
ναι και στην πραγματικότητα αυτά τα ζώα. Τα άλλα δύο νήπια τα χώρισαν με δύο διαφορετικούς
τρόπους καθώς το ένα έβαλε στα ζώα με ψηλά πόδια το φλαμίνγκο, τη στρουθοκάμηλο και τον
γερανό ενώ το άλλο έβαλε μόνο το φλαμίνγκο και τη στρουθοκάμηλο.

Πρέπει να αναφερθεί ότι η μόνη δυσκολία που προέκυψε ήταν ότι δεν μίλησαν όλα τα παιδιά κα -
θώς μερικά έδειχναν/επέλεγαν απλά τις κάρτες. Αυτό έγινε μάλλον λόγω ντροπής και όχι λόγω
ανικανότητας ή χαμηλού επιπέδου κατοχής της ελληνικής γλώσσας, καθώς το ένα από τα παιδιά
ήταν αλβανικής καταγωγής.

Συμπεράσματα

• Τα περισσότερα παιδιά αναγνώρισαν με ευκολία τις εικόνες που τους παρουσιάστηκαν,
ακόμα και αυτές που δεν είχαν αντικρίσει από κοντά το εικονιζόμενο αντικείμενο ή ζώο.

• Η κότα από τα περισσότερα παιδιά δεν εντάχθηκε στα πτηνά καθώς θεωρούν ότι δεν πε-
τάει, ενώ μόνο τρία (3) είπαν ότι «πετάει λίγο» και την έβαλαν στην άλλη ομάδα.

• Όσον αφορά, τον διαχωρισμό σε έντομα και πουλιά, οι ομαδοποιήσεις που λάβαμε ήταν
πολλές και διάφορες. Μόνο έξι (6) παιδιά τα ομαδοποίησαν σωστά και τα υπόλοιπα όταν
ρωτήθηκαν για ποιο λόγο έφτιαξαν τις συγκεκριμένες, απάντησαν απλά «γιατί μοιάζουν»
και δεν το αιτιολόγησαν παραπάνω.

• Τέλος, η ομαδοποίηση των πουλιών με κριτήριο το ύψος των ποδιών τους, θεωρήθηκε
από τα παιδιά ως μια εύκολη διαδικασία, αλλά δεν πραγματοποίησαν σωστά τον διαχωρι-
σμό όλα τα παιδιά.

Όπως γίνεται φανερό από την παραπάνω σύνοψη των αποτελεσμάτων, ότι ενώ τα περισσότερα
παιδιά ήταν σε θέση να κάνουν τη βασική ομαδοποίηση, να χωρίσουν δηλαδή σωστά τα περισ-
σότερα αντικείμενα σε ιπτάμενα και μη, φαίνεται ότι αυτό δεν το έκαναν κυρίως με τη χρήση μορ-
φολογικών κριτηρίων. Την εκτίμησή μας αυτή επιβεβαιώνει η εξαίρεση της κότας από τα πουλιά,
φαίνεται ότι η ταξινομική απόφαση πάρθηκε με κριτήριο τη συμπεριφορά (από την στιγμή που
δεν την είχαν δει να πετάει δεν την θεώρησαν ιπτάμενο ζώο). Όμως οι περισσότερες ομαδοποιή-
σεις ξεκινούσαν μετά την δική μας προτροπή και διδακτική υποβοήθηση (τοποθέτηση «αρχηγών»
καθώς πολύ λίγα παιδιά ανταποκρίθηκαν  αμέσως στην  ομαδοποίηση που τους  ζητήθηκε.  Θα
πρέπει να αναφερθεί ότι σπάνια τα παιδιά αιτιολογούσαν τις επιλογές που έκαναν, και όταν το
έκαναν δεν ήταν και σαφείς οι αιτιολογήσεις τους. Καταληκτικά, στην ταξινόμηση ζώων όπως τα
πουλιά φαίνεται ότι η εφαρμογή μορφολογικών κριτηρίων δεν είναι ιδιαίτερα προσιτή διαδικασία
για τα παιδιά και η δεξιότητα θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με την επικέντρωση της παρατή-
ρησης στις ομοιότητες μεταξύ των πουλιών, που συνιστούν και τα βασικά χαρακτηριστικά της
ομάδας.
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