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Η  παρούσα  συλλογή  πρακτικών  εφαρμογών  διδασκαλίας  των  φυσικών  επιστημών  που 
στηρίζονται  στην  έρευνα  στο  χώρο  της  Διδακτικής  των  Φυσικών  Επιστημών  στην  πρώτη 
σχολική  ηλικία  αποσκοπεί  να  συμβάλλει  στο  διάλογο  μεταξύ  των  ερευνητών  και 
εκπαιδευτικών, γεφυρώνοντας την έρευνα με την πράξη.   
 
Το υλικό του ηλεκτρονικού βιβλίου (e‐book) εκπορεύεται από το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με 
διεθνή  συμμετοχή  «Επιστήμη  και  Κοινωνία:  Οι  Φυσικές  Επιστήμες  στην  Προσχολική 
Εκπαίδευση» (http://users.uoi.gr/5conns). 
Το  συνέδριο  πραγματοποιήθηκε  στα  Ιωάννινα,  το  Νοέμβριο  του  2008  και  διοργανώθηκε 
από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  
 
Το  Συνέδριο  τίμησαν  ομιλητές  διεθνούς  κύρους  και  καθηγητές  από  όλα  τα  Παιδαγωγικά 
Τμήματα Νηπιαγωγών της Ελλάδας που παρουσίασαν τις απόψεις τους καθώς και δείγματα 
της  έρευνάς  τους  στο  αμφιθέατρο  και  σε  αίθουσες  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων. 
Παράλληλα  η  διοργάνωση  πλαισιώθηκε  από  πλήθος  καινοτόμων  δράσεων,  όπως 
διαδραστικά εργαστήρια, θεματικά συμπόσια και φεστιβάλ επιστήμης, αποσκοπώντας στη 
σύζευξη της επιστημονικής κοινότητας με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.  
 

Βασικοί άξονες του Συνεδρίου είναι:  
α)   οι θεματικές ενότητες:   

− Αντιλήψεις και αναπαραστάσεις των μικρών παιδιών για έννοιες και φαινόμενα των 
Φυσικών Επιστημών 
− Διδακτικές προτάσεις/ παρεμβάσεις για τις Φυσικές Επιστήμες στο νηπιαγωγείο 
− Διδασκαλία φυσικών επιστημών και περιβαλλοντική εκπαίδευση στις μικρές ηλικίες 
− Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες 
− Διεπιστημονικές ‐ διαθεματικές προσεγγίσεις στην   εκπαίδευση των μικρών παιδιών 
στις Φυσικές Επιστήμες 
− Η  αξιοποίηση  των  Τεχνολογιών  της  Πληροφορίας  και  της  Επικοινωνίας  στην 
εκπαίδευση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες.  

 
β)   τα βιωματικά εργαστήρια: 

− Εργαστήριο  Εικονικών  και  Πραγματικών  πειραμάτων  για  Νηπιαγωγούς:  εφαρμογή 
στην πλεύση – βύθιση 
− Τα πρώτα μου πειράματα 
− Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Κλιματική Αλλαγή: Το Ψηφιακό Υλικό του WWF 
Eλλάς 
− Σχεδιάζοντας  ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  για  το  νηπιαγωγείο με 
θέμα την Ενέργεια 

− Εκπαιδευτικό Λογισμικό για παιδιά 2 έως 10 ετών GCompris: Εγκατάσταση και Χρήση. 
 
Οι εργασίες του συνεδρίου πλαισιώθηκαν από το 1o Φεστιβάλ Επιστήμης στα Ιωάννινα, που 
συνδιοργάνωσαν  Πανεπιστήμια,  η  Περιφέρεια  Ηπείρου  και  η  Περιφερειακή  Διεύθυνση 
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Εκπαίδευσης  Ηπείρου,  η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Ιωαννίνων,  ο  Δήμος  Ιωαννιτών  με  το 
Πνευματικό Κέντρο, Ιδιώτες, Πολιτιστικοί και Περιβαλλοντικοί Φορείς. 
Σημαντικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ήταν: 

-  έκθεση  στο  φουαγιέ  της  Νομαρχίας  με  απλές  κατασκευές  που  ετοίμασαν  οι  εν 
ενεργεία  Νηπιαγωγοί  με  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας  καθώς  και  φορείς  όπως  η 
Μεταλλουργία Ηπείρου Spider, το ενεργειακό κέντρο Κρήτης κ.ά., 

- αφηγήσεις/δραματοποιήσεις οικολογικών παραμυθιών στο Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου  Ιωαννιτών,  στην  Αίθουσα  Αρχιεπισκόπου  Σπυρίδωνος  και  στο  1ο  Δημοτικό 
Σχολείο Ανατολής,  

- έκθεση βιβλίου στο βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης,  

- εκπαιδευτική επίσκεψη στην Οινοποιεία Κτήμα Γκλίναβος, 

- κινηματογραφική  εβδομάδα  επιστήμης  και  επιστημονικής  φαντασίας  στο 
Πανεπιστήμιο.  

 
 
Το  παρόν  e‐book  σε  συνδυασμό  με  τον  ειδικό  έντυπο  τόμο  «Κοινωνιογνωστικές  και 
κοινωνικοπολιτισμικές  προσεγγίσεις  στη  Διδακτική  των  Φυσικών  Επιστημών  στην 
προσχολική  και  πρώτη  σχολική  ηλικία»  από  τις  Εκδόσεις  Πατάκη  αποτελούν  μια  ολότητα 
που συνδυάζει την έρευνα με την πράξη.  
Στο  e‐book  52  εργασίες  πρακτικού  ενδιαφέροντος  άμεσα  εφαρμόσιμες  στα  σχολεία 
αποτελούν  ένα  ισχυρό  διδακτικό  και  μαθησιακό  εργαλείο  για  τους  εκπαιδευτικούς  της 
πρώτης σχολικής ηλικίας.  
Στον προαναφερθέντα ειδικό έντυπο τόμο 26 εργασίες διακεκριμένων Ελλήνων και διεθνούς 
φήμης μελετητών συναπαρτίζουν ένα  ισχυρό δείγμα της δυναμικής που αναπτύχθηκε στο 
5ο Συνέδριο.   
 
Τα  προηγούμενα  Πανελλήνια  Συνέδρια  για  τις  Φυσικές  Επιστήμες  στην  Προσχολική 
Εκπαίδευση διοργανώθηκαν από τα ακόλουθα Πανεπιστήμια: 
1ο :  Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών (1999)  
2ο :  Τ.Ε.Π.Α.Ε. Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001)  
3ο :  Τ.Ε.Α. Πανεπιστημίου Κύπρου (2004)  
4ο :  Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος (2006)  
 
Επόμενο συνέδριο: 
6ο:     Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2008)  
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THE BIENNIAL PAN‐HELLENIC CONFERENCES ON NATURAL SCIENCES IN EARLY CHILDHOOD IN 
THE CONTEXT OF "SCIENCE IN SOCIETY" ARE IMPORTANT AS:  

• UNESCO and the developed countries' top priority EDUCATION FOR ALL putting 
emphasis on scientific and technological literacy (SCIENCE FOR ALL). Every type of 
contemporary educational reform is based on the notion that the development of 
natural concepts, skills and environmental attitudes must start in early childhood 
(National Research Council, 1996, Benchmarks for Scientific Literacy: American 
Association for the Advancement of Science, 1993, Project 2061: Science for All, 
Unesco 2000+).   

• Research in Teaching Natural Sciences in Early Childhood as well as training teachers in 
Primary Education includes specific needs concerning methodology so it is not possible 
to achieve its objectives in Natural Sciences conferences concerning all the different 
grades of an educational system. 

• There are strong researching teams as well as important researching matters 
concerning Natural Sciences in Early Childhood that have to be discussed within the 
community. 

• Teaching Natural Sciences in Early Childhood provides material which leads to the 
"opening up" of the university into the educational community and into society by 
means of making science comprehensible. 

• The Conference promotes interaction between Schools of Sciences and Schools of 
Educational Sciences.        

  
Consequently, the organizing of the 5th Pan‐Hellenic Conference with international 
participation on Natural Sciences in Early Childhood promotes excellence of: 

  1.  Research in teaching Natural Sciences 

  2.  Developing models of teacher training 

  3.  Interaction of Science and Society 

 

  Katerina Plakitsi 

  Congress President 

  http://users.uoi.gr/5conns 
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚH ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:  

• Η UNESCO και οι προηγμένες χώρες έχουν θέσει ως προμετωπίδα την εκπαίδευση για 
όλους (EDUCATION FOR ALL) με έμφαση στον επιστημονικό και τεχνολογικό 
αλφαβητισμό για όλους (SCIENCE FOR ALL). Όλες οι σύγχρονες εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις στηρίζονται στην άποψη ότι η εκπαίδευση στις έννοιες, στις 
δεξιότητες και στις στάσεις για τη φύση και το περιβάλλον πρέπει να ξεκινούν από 
την προσχολική εκπαίδευση (National Research Council, 1996, Benchmarks for 
Scientific Literacy: American Association for the Advancement of Science, 1993, 
Project 2061: Science for All, Unesco 2000+).   

• Η έρευνα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική ηλικία και στην 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας έχει ιδιαιτερότητες στη φύση και 
στη μεθοδολογία της και δεν μπορεί να θεραπεύεται σε επίπεδο αριστείας σε γενικά 
συνέδρια Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών προσανατολισμένα σε όλες της 
βαθμίδες της εκπαίδευσης.  

• Υπάρχουν ισχυρές ερευνητικές ομάδες και σημαντικά ερευνητικά ζητήματα για τις 
Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, που πρέπει να συζητηθούν στο 
πλαίσιο της κοινότητας. 

• Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική εκπαίδευση παράγει υλικό 
που συντελεί στο «άνοιγμα» του Πανεπιστημίου στην εκπαιδευτική κοινότητα και 
στην κοινωνία, μέσα από την εκλαϊκευση της επιστήμης. 

• Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση συντελεί στη 
«γεφύρωση» του χάσματος μεταξύ των Σχολών των Θετικών Επιστημών και των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων.        

 Κατά συνέπεια, η διοργάνωση του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τις Φυσικές Επιστήμες 
στην Προσχολική Εκπαίδευση  από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων προωθεί την αριστεία στους εξής τρεις άξονες: 

  1.  Στην έρευνα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών  
 
  2.  Στη διαμόρφωση μοντέλων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών  
 
  3.  Στην αλληλεπίδραση Επιστήμης και Κοινωνίας 

 
Ευελπιστούμε  με  την  αξιοποίηση  του  e‐book  αλλά  και  του  ειδικού  έντυπου  τόμου  να 
υπάρξει  άφθονη  ανατροφοδότηση  από  τους  εκπαιδευτικούς  προς  τα  Πανεπιστήμια  και 
αντίστροφα, στο πλαίσιο της συλλογικότητας,  της συνεργασίας και της συνυπευθυνότητας 
για την εκπαίδευση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες ως τρόπου ανατροφής των 
σύγχρονων πολιτών που θα συμβάλλουν στην ειρήνη και στην αειφορία.  

 
Κατερίνα Πλακίτση 

Πρόεδρος του Συνεδρίου  
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Διερεφνθςθ ιδεϊν παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ για τα θφαίςτεια, μζςα από τισ 
ηωγραφιζσ και τισ διθγιςεισ τουσ 

 

Μ. Γιανναλζτςου1, Αικ., Κλωνάρθ2, Π. Γαγάνθσ3, Ν.Ηοφροσ4 
1Msc. Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, 2 Λζκτορασ, Τμιμα Γεωγραωίασ, 3Επ. Κακθγθτισ, Τμιμα 

Ρεριβάλλοντοσ, 4Αν. Κακθγθτισ, Τμιμα Γεωγραωίασ, Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου 
ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Στθν εργαςία αυτι διερευνϊνται οι ιδζεσ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ ςχετικά με τα θφαίςτεια και τθ 
δραςτθριότθτά τουσ. Το δείγμα τθσ ζρευνασ ιταν 45 παιδιά, από πζντε νθπιαγωγεία και ζναν παιδικό ςτακμό 
του νθςιοφ τθσ Λζςβου. Για τθν ανίχνευςθ των ιδεϊν των παιδιϊν χρθςιμοποιικθκε ζνα θμιδομθμζνο 
ερωτθματολόγιο πάνω ςτο οποίο βαςίςτθκαν οι ςυνεντεφξεισ των νθπίων, πριν και μετά τθ διδακτικι 
παρζμβαςθ. Οι απαντιςεισ (πριν και μετά) ςυνοδεφτθκαν και από ηωγραφιζσ των νθπίων. Τα ευριματα τθσ 
ζρευνασ ζδειξαν ότι τα παιδιά είχαν ιδθ διαμορφϊςει τισ δικζσ τουσ ιδζεσ ςχετικά με τθν ζννοια του 
θφαιςτείου πριν τισ διδαχκοφν. Στισ περιγραφζσ τουσ χρθςιμοποιοφν λζξεισ και όρουσ που τουσ είναι οικείοι. 
Μετά τθ διδακτικι παρζμβαςθ παρατθρικθκε ςθμαντικι βελτίωςθ ςτισ προχπάρχουςεσ ιδζεσ των παιδιϊν. 
Ζτςι προκφπτει ότι το θφαίςτειο είναι ζνα κζμα που μπορεί να προςεγγιςτεί από παιδιά προςχολικισ θλικίασ 
και οι ποικίλεσ αντιλιψεισ των νθπίων μποροφν να βελτιωκοφν ι και να εξαλειφκοφν με τθ χριςθ κατάλλθλων 
μακθςιακϊν ζργων. 
Λζξεισ κλειδιά: εναλλακτικεσ ιδεεσ, προςχολικι θλικία, θφαίςτεια 
 

EXPLORATION OF THE IDEAS OF PRE-SCHOOL CHILDREN ABOUT VOLCANOES, THROUGH DRAWING 
AND NARRATION 

M. Giannaletsou, K. Klonari, P. Gaganis, N. Zouros 
ABSTRACT 
This research investigate the perceptions of pre-school children about volcanoes and volcanism, The sample of 
this research was 45 children attending five kindergartens and one nursery school from Lesvos island Data were 
collected through children’s interviews based on a semi structural questionnaire before and after intervention. 
The answers (before and after) also supported by children’s paintings. The findings of the research revealed that 
children in the sample do hold alternative conceptions about volcanoes, the causes of volcanic eruptions etc. 
The results of research can be used to inform our understanding of young children’s learning in geosciences and 
to take into consideration the way that pre-school pupils comprehend concepts relating to the Earth’s structure 
and processes. In addition these findings could be used for further research and for classroom practice if 
teachers want to employ a constructivist model of teaching and learning, where such underlying patterns can 
be identified and used to target strategies that better facilitate learning in this domain. 

KEY WORDS: ALTERNATIVE IDEAS, PRE-SCHOOL PUPILS, VOLCANOES 
 
1. ΕΛΑΓΩΓΘ 

Τισ τελευταίεσ τρεισ δεκαετίεσ παρατθρείται αυξανόμενο ενδιαωζρον για τουσ τρόπουσ με 
τουσ οποίουσ οι μακθτζσ αντιλαμβάνονται τα διάωορα ωαινόμενα και ζννοιεσ που ςυναντοφν είτε 
ςτθ τάξθ είτε ςτθν κακθμερινι ηωι ( Dal, 2006, Ravanis et al, 2004). Τα παιδιά από πολφ μικρι 
θλικία διαμορωϊνουν βιωματικζσ νοθτικζσ παραςτάςεισ, κάποιεσ ιδζεσ που τα βοθκοφν να 
ερμθνεφςουν τισ κακθμερινζσ παρατθριςεισ και εμπειρίεσ τουσ. Οι ερμθνείεσ βζβαια διαωζρουν 
από τισ επιςτθμονικζσ απόψεισ, όμωσ ωαίνεται ότι για τα παιδιά ζχουν ςυνοχι και ςχετίηονται με το 
χϊρο των εμπειριϊν και το επίπεδο τθσ αντιλθπτικισ τουσ ικανότθτασ (Driver et al, 1998, Κόκκοτασ, 
1999, Vosniadou, Brewer, 1992). Θ ανίχνευςθ των ιδεϊν γίνεται με διάωορουσ τρόπουσ όπωσ ο 
διάλογοσ, τα ερωτθματολόγια, οι ατομικζσ εργαςίεσ κ.λ.π.. Μια τεχνικι όμωσ που, όπωσ 
παρατθροφν οι Dove, Everett και Preece (1999), δε χρθςιμοποιείται πολφ για τον εντοπιςμό των 
εναλλακτικϊν ιδεϊν, είναι θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων μζςα από τισ ηωγραωιζσ των παιδιϊν. Είναι 
ζνασ αποτελεςματικόσ τρόποσ ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά που βρίςκουν μεγάλθ ευχαρίςτθςθ ςτθ 
ηωγραωικι. Επιπλζον ςτισ ηωγραωιζσ μποροφν να αποτυπϊςουν καλφτερα τισ ςκζψεισ και τισ 
αντιλιψεισ τουσ από το να εκωραςτοφν προωορικά ι γραπτά. Πμωσ είναι επίςθσ πικανό κάτι που 
ζχουν κατανοιςει τα παιδιά να μθ μποροφν να το αποδϊςουν ακριβϊσ ςτθ ηωγραωιά τουσ. 
Επομζνωσ θ τεχνικι με τισ ηωγραωιζσ καλό είναι να χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με ςυνεντεφξεισ 
ϊςτε να υπάρχει μια καλι εικόνα αναωορικά με τισ ιδζεσ των παιδιϊν ςε διάωορα κζματα. 
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Ρολλζσ ζρευνεσ ζχουν πραγματοποιθκεί ςτο διεκνι χϊρο αλλά και ςτθν Ελλάδα για τον 
εντοπιςμό των ιδεϊν των παιδιϊν. Τα κζματα που απαςχόλθςαν τουσ ερευνθτζσ είναι ποικίλα, 
όμωσ αυτά που αωοροφν γεωλογικζσ ζννοιεσ και ιδιαίτερα τα θωαίςτεια είναι περιοριςμζνα 
(Kusnick, 2002). Μάλιςτα ελάχιςτοι από αυτοφσ ςυμπεριλαμβάνουν παιδιά προςχολικισ θλικίασ ςτο 
δείγμα τουσ. Πςον αωορά τα κζματα επιςτθμϊν τθσ γθσ ζχουμε ζρευνεσ που αωοροφν τα 
πετρϊματα και ορυκτά (Kusnick, 2002), τθ δομι τθσ γθσ (Gobert, 2000, Lillo, 1994, Nelson et 
al.,1992), διεργαςίεσ τθσ γθσ (ςχθματιςμόσ βουνϊν, θωαίςτεια, ςειςμοί κ.α.) (Blake, 2005, Dal, 2006, 
Hemmerih & Wiley, 2002, Sharp et al, 1995) και για το γεωλογικό χρόνο (Trend, 1998). Από τα 
αποτελζςματα των ερευνϊν που αςχολικθκαν με τα θωαίςτεια, διαωαίνεται ότι τα παιδιά 
διαμορωϊνουν τισ δικζσ τουσ ιδζεσ ςχετικά με ζννοιεσ που τα αωοροφν και μάλιςτα πριν τισ 
διδαχκοφν. Μάλιςτα οι περιςςότερεσ απαντιςεισ μακθτϊν (Κλωνάρθ, 2008), ωοιτθτϊν αλλά και 
ενθλίκων ωανερϊνουν ςυγκεχυμζνεσ ιδζεσ. Επιπλζον διαπιςτϊνεται ότι οι παρανοιςεισ ςυνεχίηουν 
να υπάρχουν ακόμθ και ςε μεγαλφτερεσ θλικίεσ.  
2. ΑΛΣΛΟΛΟΓΛΑ ΕΡΕΤΝΑ 

Θ χρθςιμότθτα ανίχνευςθσ των ιδεϊν των παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ είναι μεγάλθ και 
ςτοχεφει ςτθν εωαρμογι κατάλλθλθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ με ςκοπό τθν αλλαγι των ιδεϊν, ϊςτε 
να βρεκοφν πιο κοντά ςτο επιςτθμονικό πρότυπο. Το πόςο ςθμαντικό είναι να ςυμβεί αυτό από 
νωρίσ, αποδεικνφεται από το γεγονόσ ότι οι απόψεισ αυτζσ είναι τόςο ιςχυρζσ που είναι δυνατόν να 
παραμζνουν αμετάβλθτεσ ακόμθ και ςε μεγάλθ θλικία. Δεδομζνου λοιπόν ότι οι ζρευνεσ που 
αωοροφν ιδζεσ για γεωλογικζσ ζννοιεσ και μάλιςτα τα θωαίςτεια δεν είναι πολλζσ και ςυνικωσ θ 
προςχολικι θλικία αποκλείεται από το δείγμα τουσ εξθγεί γιατί θ ζρευνα αυτι εςτιάηει ςτον 
εντοπιςμό των ιδεϊν των νθπίων ςχετικά με τα θωαίςτεια και τθν θωαιςτειακι δραςτθριότθτα. 
3. ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΕΡΕΤΝΑ 
3.1 Διαδικαςία 

Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε δφο ωάςεισ, Στθν πρϊτθ ωάςθ πραγματοποιικθκαν 
ςυνεντεφξεισ των παιδιϊν χωρίσ να ζχει γίνει οποιαδιποτε διδακτικι παρζμβαςθ, με βάςθ ζνα 
ερωτθματολόγιo που είχε ςχεδιαςτεί για να ανιχνευκοφν οι ιδζεσ των παιδιϊν πάνω ςτο κζμα. Οι 
ςυνεντεφξεισ αυτζσ απομαγνθτοωωνικθκαν και κατόπιν αναλφκθκαν. Κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςυνζντευξθσ τουσ ηθτικθκε να ηωγραωίςουν και ζνα θωαίςτειο. Στθ δεφτερθ ωάςθ, μετά από 
περίπου ζνα μινα, πραγματοποιικθκε διδακτικι παρζμβαςθ ςτθν οποία χρθςιμοποιικθκε 
επιλεγμζνο εκπαιδευτικό υλικό (εικόνεσ, animation, μοντζλο θωαιςτείου, πείραμα) που είτε είχε 
βρεκεί από το διαδίκτυο και από ςχετικά βιβλία ι είχε ειδικά δθμιουργθκεί από εμάσ και αωοροφςε 
τα θωαίςτεια (μορωι, τρόπο δθμιουργίασ, προϊόντα),. Θ διδακτικι παρζμβαςθ ξεκίνθςε με 
ςυηιτθςθ. Ακολοφκθςε παρουςίαςθ και επεξεργαςία με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ του εποπτικοφ 
υλικοφ από τα παιδιά και τζλοσ πραγματοποιικθκε ζνα πείραμα που αναπαριςτοφςε τθν ζκρθξθ 
θωαιςτείου. Τζλοσ ηθτικθκε από τα παιδιά να ηωγραωίςουν και πάλι ζνα θωαίςτειο. Ακολοφκθςαν 
ςυνεντεφξεισ βαςιςμζνεσ ςτο ίδιο ερωτθματολόγιο για να διαπιςτωκεί αν και κατά πόςο οι ιδζεσ 
των παιδιϊν άλλαξαν μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ.  
3.2 Εργαλεία τθσ ζρευνασ 

Α) Το ερωτθματολόγιο. Αυτό περιείχε ερωτιςεισ από τισ οποίεσ οι πρϊτεσ τρεισ 
απευκφνονταν ςτθ νθπιαγωγό και αωοροφςαν προςωπικά ςτοιχεία των παιδιϊν (ωφλο, θλικία κλπ.) 
αλλά και το αν είχε αςχολθκεί θ ίδια με το κζμα τθσ ζρευνασ τθ χρονιά εκείνθ. Καμία νθπιαγωγόσ 
όμωσ δεν είχε αςχολθκεί με το κζμα (δφςκολο κζμα, ζλλειψθ υλικοφ κ.α.). Οι επόμενεσ ερωτιςεισ 
αωοροφςαν τα νιπια και τθ καταγραωι των ιδεϊν τουσ (πωσ είναι ζνα θωαίςτειο, πωσ 
δθμιουργείται, ποια είναι τα υλικά τθσ ζκρθξθσ) μζςα από τθ ςυνζντευξθ.  

Β) Το ςτατιςτικό πακζτο “SPSS 13.00”. Για τθν επεξεργαςία και ανάλυςθ των απαντιςεων ςτισ 
ερωτιςεισ τθσ ςυνζντευξθσ αλλά και των ηωγραωιϊν των παιδιϊν χρθςιμοποιικθκαν μζκοδοι τόςο 
ποιοτικζσ όςο και ποςοτικζσ με τθ βοικεια του ςτατιςτικοφ πακζτου “SPSS 13.00”. Τα ςτοιχεία που 
αωοροφςαν τα νιπια (ωφλο, εκνικότθτα κτλ.) αλλά και οι απαντιςεισ ςε κάκε ερϊτθςθ 
ομαδοποιικθκαν ςε κατθγορίεσ και ςτθ ςυνζχεια κωδικοποιικθκαν με αρικμθτικοφσ χαρακτιρεσ. 
Στισ περιςςότερεσ ερωτιςεισ οι απαντιςεισ χωρίςτθκαν ςε τζςςερισ κατθγορίεσ «Δεν απαντικθκε», 
«Ριο κοντά ςτο ςωςτό», «Εν μζρει ςωςτό» και «Λάκοσ». Τζλοσ για να διαπιςτωκεί αν οι διαωορζσ 
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που εντοπίηονται μεταξφ των δφο ςυνόλων τιμϊν (πριν και μετά τθ διδακτικι παρζμβαςθ) είναι 
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ, χρθςιμοποιικθκε ςυςχετιςμζνοσ ζλεγχοσ t.  
3.3 Δείγμα 

Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν ςυνολικά 45 παιδιά από πζντε νθπιαγωγεία και ζναν παιδικό 
ςτακμό τθσ Λζςβου, που βρίςκονται ςε διαωορετικά ςθμεία του νθςιοφ. Οι θλικίεσ των παιδιϊν 
ιταν από 4 ζωσ 6 ετϊν. Το δείγμα περιελάμβανε 22 κορίτςια και 23 αγόρια. Τα περιςςότερα παιδιά 
(39) είχαν ελλθνικι εκνικότθτα, ζτςι αυτό το χαρακτθριςτικό του δείγματοσ δεν επθρζαςε τα 
αποτελζςματα. Το ίδιο ςυνζβθ και με το μορωωτικό επίπεδο των γονζων των παιδιϊν. Πςον αωορά 
το ωφλο, παρατθρικθκε ότι τα αγόρια ζδωςαν καλφτερεσ απαντιςεισ πριν τθν παρουςίαςθ, ενϊ 
μετά δεν υπιρξαν διαωοροποιιςεισ. 
4. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Ραρακάτω παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μζςα από τισ απαντιςεισ των 
παιδιϊν ςτισ αρχικζσ και τελικζσ ςυνεντεφξεισ αλλά και από τισ ηωγραωιζσ τουσ. (Οι ερωτιςεισ 1, 3 
και 4 χρθςιμοποιικθκαν μόνο ςτισ αρχικζσ ςυνεντεφξεισ.)  

Ερϊτθςθ 1: Θ πρϊτθ ερϊτθςθ τθσ ςυνζντευξθσ αωοροφςε το τι ςκζωτονται τα παιδιά όταν 
ακοφν τθ λζξθ θωαίςτειο. Ππωσ ωάνθκε όμωσ δυςκολεφτθκαν αρκετά να απαντιςουν ς’ αυτό το 
ερϊτθμα. Ζτςι μόνο 7 παιδιά ζδωςαν κάποια απάντθςθ. Ζνα παιδί απάντθςε ότι ωοβάται, ενϊ ζνα 
άλλο είπε ότι δε ωοβάται γιατί το θωαίςτειο είναι μακριά. Υπιρξε μια μυκολογικι απάντθςθ: ‘Εκεί 
ηοφςαν οι δράκοι παλιά’, ενϊ δόκθκαν και κάποιεσ απαντιςεισ που είχαν ςχζςθ με περιγραωι τθσ 
πραγματικότθτασ αωοφ τα παιδιά είπαν ότι ςκζωτονται τθ ωωτιά.  

Ερϊτθςθ 2: Στθν ερϊτθςθ ϋ‘τι είναι θφαίςτειο’’ οι απαντιςεισ που δόκθκαν και ςχετίηονταν με 
περιγραωζσ που πλθςίαηαν το ςωςτό πριν τθν διδακτικι παρζμβαςθ, παρουςιάηουν το θωαίςτειο 
ωσ βουνό που βγάηει ωωτιά ι λάβα /καπνό /καπνό πζτρεσ και ωωτιά από μια τρφπα ι ωσ ‘Βουνό 
που βγάηει φωτιά και γίνεται πζτρα και μεγαλϊνει, μεγαλϊνει’, ενϊ ζνα παιδί το ςυνδφαςε με το 
ςειςμό. Εν μζρει ςωςτζσ ι ςυγκεχυμζνεσ κεωρικθκαν απαντιςεισ όπου αναωζρεται θ ωωτιά και 
υπάρχει παρομοίωςθ με αντικείμενα που είναι οικεία ςτα παιδιά, όπωσ βράχοσ που βγάηει ωωτιά, 
μοιάηει με δζντρο και πετάει ωωτιά, μοιάηει με μεγάλο κόκκινο ωορτθγό. Υπιρξαν βζβαια 
λανκαςμζνεσ απαντιςεισ, όπωσ: ‘Θ φωτιά δεν βγαίνει από το θφαίςτειο αλλά από τρφπεσ κάτω από 
τα χόρτα δίπλα ςτο θφαίςτειο’. Πταν τα παιδιά ρωτικθκαν ξανά για το θωαίςτειο μετά τθν 
διδακτικι παρζμβαςθ, το ποςοςτό αυτϊν που δεν απάντθςαν κακόλου μειϊκθκε από 40% ςε 2,2% 
ενϊ αυξικθκαν οι απαντιςεισ που ιταν ςωςτζσ ι εν μζρει ςωςτζσ (Διαγ. 1). Ζνα 8,9% πριν αλλά και 
μετά απάντθςε λάκοσ. Ζτςι μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ 42,2% των νθπίων είπαν ότι το 
θωαίςτειο είναι ζνα βουνό απ’ όπου βγαίνει ωωτιά και κάτι ςαν ωωτιά/ λάβα /λάβα, καπνόσ και 
ςτάχτθ (πιο κοντά ςτο ςωςτό), ζνα άλλο 42,2% ζδωςαν απαντιςεισ που περιείχαν κάποια ςωςτά 
ςτοιχεία (βγάηει ωωτιά /λάβα, πζτρα που πετάει ωωτιά, ζχει μζςα μια λιωμζνθ πζτρα, δφο γκρι 
πζτρεσ και μζςα ζχει λάβα). Το 8,9% που ζδωςε λανκαςμζνεσ απαντιςεισ πιςτεφει ότι θωαίςτειο 
είναι ‘Θ λάβα που φαίνεται ςαν φωτιά’ ι ‘Το κόκκινο που τρζχει όταν κάνει μπαμ το βουνό’ (Διαγ.2). 
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Ερϊτθςθ 3: Εδϊ τα παιδιά ρωτικθκαν ςχετικά με τθν πθγι των πλθροωοριϊν τουσ για το 
θωαίςτειο. Το 51,1% δεν ζδωςε απάντθςθ, το 31,1% είπε ότι το είχε δει ςτθν τθλεόραςθ και το 
υπόλοιπο 17,8% απάντθςε κάτι άλλο (γονείσ, βιβλία). 

Ερϊτθςθ 4: Αυτι θ ερϊτθςθ αωοροφςε το τι κα ικελαν τα παιδιά να ςυηθτθκεί ςτθν τάξθ 
τουσ ςχετικά με τα θωαίςτεια. Το 57,8% δεν μπόρεςε να απαντιςει. Το 31,1% ηθτάει να μάκει πωσ 
δθμιουργείται το θωαίςτειο, το 6,7% τι είναι το θωαίςτειο και το υπόλοιπο 4.4% πωσ ζγινε το νθςί 
(τθσ Λζςβου) και για τουσ δεινόςαυρουσ. 

Ερϊτθςθ 5: Στθν ερϊτθςθ για το αν μποροφν να ηωγραωίςουν ζνα θωαίςτειο, τα παιδιά πριν 
τθν διδακτικι παρζμβαςθ απάντθςαν: 73,3% ναι και 26,7% όχι. Μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ 
μόνο ζνα παιδί δεν ηωγράωιςε. 

Ερϊτθςθ 7: Στθν ερϊτθςθ ‘‘πωσ δθμιουργείται το θφαίςτειο’’ πολλά ιταν τα νιπια που δεν 
απάντθςαν κακόλου (73,3%) ποςοςτό που μειϊκθκε αρκετά όταν ξαναρωτικθκαν μετά τθν 
παρουςίαςθ του υλικοφ (6,7%). Οι αρχικζσ απαντιςεισ που κεωρικθκαν ότι είναι κοντά ςτο ςωςτό 
(11,1%) ςχετίηουν τα αίτια με διεργαςίεσ ςτο εςωτερικό τθσ γθσ (θ φωτιά βγαίνει μζςα από τθ γθ) 
(Διαγ.3). Κάποιεσ από τισ αρχικζσ απαντιςεισ περιείχαν μυκολογικά ςτοιχεία κακϊσ ιταν 
επθρεαςμζνεσ από ταινίεσ (υπάρχει ζνα τηάκι μζςα ςτθ γθ/ υπάρχουν λφκοι ςτο βουνό/ το χτυπάει ο 
ξιφίασ και κάνει μπουμ). Δεν ζλειψαν παρανοιςεισ που ςχετίηονταν με αντικείμενα ι βιϊματα 
κοντινά ςτο παιδί (βγαίνει από το δζντρο /τον ουρανό, το φτιάχνουν οι άνκρωποι). Μετά τθν 
διδακτικι παρζμβαςθ θ πλειοψθωία των απαντιςεων μετατοπίςτθκε προσ τισ ςωςτζσ (46,7%) ι εν 
μζρει ςωςτζσ (24,4%) (Διαγ. 4). Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ αναωζρεται θ ςφγκλιςθ πλακϊν, με τον 
τρόπο βζβαια που μποροφν τα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ να τθν περιγράψουν. Εκείνα που ζδωςαν 
απαντιςεισ που πλθςιάηουν το ςωςτό αναωζρουν ότι π.χ. : ‘Είναι δφο πζτρεσ τθσ γθσ που πζφτει θ 
μια πάνω ςτθν άλλθ. Θ μια πζφτει κάτω που είναι ηεςτό και λιϊνει το κομμάτι. Ρετάγεται πάνω θ 
πζτρα που ζλιωςε και κάνει μπουμ και βγαίνει θ λάβα’ (άφαελ, 6 ετϊν ), ‘Μπικαν οι πζτρεσ τθσ γθσ 
θ μια πάνω ςτθν άλλθ, θ μιςι πζτρα μπικε μζςα και άρχιςε να λιϊνει, άρχιςε να ανεβαίνει και 
ζκανε μπουμ, ζκανε ζνα θφαίςτειο’ (Αλζξανδροσ 6 ετϊν). Οι παρακάτω απαντιςεισ δόκθκαν από 
προνιπια (4 ετϊν) :‘Ππωσ προχωράνε δφο πζτρεσ τθσ γθσ, τρακάρουν, πζφτει θ μια κάτω, 
ηεςταίνεται, αρχίηει να ανεβαίνει και τρζχει από το βουνό’ ι ‘Θ μια πζτρα πλακϊνει τθν άλλθ, θ άλλθ 
πζφτει προσ τα κάτω και αρχίηει να λιϊνει, ανεβαίνει και κάνει μπουμ και βγάηει καπνό, ςτάχτθ και 
λάβα.’. Εν μζρει ςωςτζσ ι ελλιπείσ κεωρικθκαν απαντιςεισ ςτισ οποίεσ υπιρξε ςφνδεςθ με τισ 
λικοςωαιρικζσ πλάκεσ ι το εςωτερικό τθσ γθσ, όμωσ θ περιγραωι δεν ιταν ολοκλθρωμζνθ.  
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Οι παρανοιςεισ αυτι τθ ωορά τόςο ςτισ ελλιπείσ όςο και ςτισ λανκαςμζνεσ απαντιςεισ 
αωοροφςαν τθ ςφγκλιςθ και τθ διαδικαςία δθμιουργίασ του θωαιςτείου. Ζνα παράδειγμα από τθν 
κατθγορία των εν μζρει ςωςτϊν απαντιςεων είναι το εξισ: ‘Οι πζτρεσ τθσ γθσ ζπεςαν θ μια πάνω 
ςτθν άλλθ και θ μια ζφυγε κάτω’.  Ραραδείγματα απαντιςεων που κεωρικθκαν λανκαςμζνεσ είναι 
τα παρακάτω: ‘‘Οι πζτρεσ από το θφαίςτειο τρακάρουν και κάνουν μπουμ’’, “Θ κίτρινθ φωτιά ιταν 
κλειδωμζνθ ςτθν πζτρα. Άνοιξε μια τρφπα ςτθν πζτρα αλλά θ φωτιά δεν ιξερε να βγει. Θ φωτιά 
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ιταν μζςα ςτθν πζτρα, ςικωςε λίγο τθν πζτρα αλλά δε βγικε ζξω, δεν τα κατάφερε. Βγικε μόνο ο 
καπνόσ και μετά ζτρεξε θ φωτιά πολφ ςαν το δρόμο.” (ςτοιχεία ανιμιςμοφ). 

Ερϊτθςθ 8: Πςον αωορά το τι εκλφεται από τθν ζκρθξθ ενόσ θωαιςτείου πριν τθν παρζμβαςθ 
οι περιςςότερεσ απαντιςεισ ιταν ‘φωτιά’ (55,6%). Ζνα 20% των παιδιϊν δεν ιξερε να απαντιςει. Το 
11,1% απάντθςε ωωτιά μαηί με κάτι άλλο (καπνόσ ι μικρζσ πζτρεσ ι και τα δφο). Άλλο ζνα 11,1% 
αναωζρει ότι από το θωαίςτειο βγαίνει λάβα. Το υπόλοιπο 2,2% απαντάει λάκοσ. Στθ δεφτερθ ωάςθ 
τθσ ζρευνασ οι απαντιςεισ διαωοροποιικθκαν αρκετά. Οι περιςςότερεσ 75,6% ιταν κοντά ςτο 
ςωςτό δθλαδι αναωζρουν λάβα μαηί με δφο τουλάχιςτον από τα επόμενα: ςτάχτθ, καπνόσ, 
κομμάτια πζτρασ, αζρια. Το 11,1% απαντάει λάβα, το 6,7% ωωτιά και ζνα 2,2% λζει ότι βγαίνει μόνο 
καπνόσ. 

Ερϊτθςθ 9: Στθν ερϊτθςθ που αωοροφςε τθ λάβα ειδικότερα, πριν τθν διδακτικι παρζμβαςθ 
κοντά ςτο ςωςτό κεωρικθκαν ότι ιταν οι απαντιςεισ ςφμωωνα με τισ οποίεσ θ λάβα (ι θ ωωτιά 
όπωσ τθν ζλεγαν) κατευκφνεται προσ τα πάνω ι πάνω και μετά κάτω, καίει και ςβινει /ζςβθςε δεν 
υπάρχει πια/ ςβινει και ξανανοίγει. (11,1%). Εν μζρει ςωςτζσ (31,1%) ιταν οι απαντιςεισ που 
ανζωεραν τθν κατεφκυνςθ τθσ λάβασ και ότι καίει, χωρίσ να πουν αν αλλάηει μορωι ι όχι. 
Λανκαςμζνα απάντθςαν τα παιδιά που είπαν ότι θ λάβα κα ςυνεχίςει να καίει χωρίσ να ςταματιςει, 
ότι ξαναμπαίνει μζςα ςτο θωαίςτειο, ι τθ νφχτα μπαίνει και τθ μζρα βγαίνει ι ότι ωεφγει μακριά ςε 
άλλο μζροσ. Σ’ αυτι τθν κατθγορία υπιρξαν και απόψεισ ςφμωωνα με τισ οποίεσ θ ωωτιά κα γίνεται 
πιο μεγάλθ ι κα τθ ςβιςει θ βροχι ι οι άνκρωποι. Οι λανκαςμζνεσ απαντιςεισ αποτελοφςαν το 
35,6% του ςυνόλου. Ζνα 22,2% δεν απάντθςε τθν ερϊτθςθ. Το ποςοςτό αυτό μειϊκθκε ςτο 2,2,% 
ςτθν δεφτερθ ωάςθ. Οι ‘ςωςτζσ’ απαντιςεισ περίπου τριπλαςιάςτθκαν (37,8%), ενϊ αρκετά παιδιά 
ζδωςαν εν μζρει, ςωςτζσ απαντιςεισ (26,7%). Το ποςοςτό των λανκαςμζνων απαντιςεων 
μειϊκθκε, εξακολοφκθςε όμωσ να είναι υψθλό (28,9%). Σωςτζσ εδϊ κεωρικθκαν οι απαντιςεισ 
ςφμωωνα με τισ οποίεσ θ λάβα είναι θ πζτρα που ζλιωςε, κατευκφνεται προσ τα κάτω ι πάνω και 
μετά κάτω, καίει και μετά γίνεται πάλι πζτρα/ ςτεγνϊνει/ ςβινει. Στισ εν μζρει ςωςτζσ, οι 
απαντιςεισ διαωοροποιοφνταν από τισ ςωςτζσ ωσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ λάβασ (θ λάβα πάει 
προσ τα πάνω). Επίςθσ δεν ανζωεραν ότι θ λάβα καίει αλλά ότι προκαλεί κάποιεσ ‘ηθμιζσ’ (π.χ. ςπάει 
παράκυρα, από τα ηϊα κα μείνουν μόνο κόκαλα, κα διαλφςει τα πάντα, ςε ότι πζςει πάνω κα 
εκραγεί). Μερικζσ από τισ λανκαςμζνεσ απαντιςεισ μετά τθν παρουςίαςθ ιταν ίδιεσ με τισ αρχικζσ 
δθλαδι υπιρξαν παιδιά που είπαν ότι θ λάβα κα ξαναμπεί μζςα ςτο θωαίςτειο ι κα ςυνεχίςει να 
καίει ι κα ςβιςει με το νερό/ βροχι. Επίςθσ αναωζρκθκε ότι θ λάβα δεν βγαίνει από το θωαίςτειο ι 
ότι δεν κάνει ηθμιζσ γιατί δεν είναι τόςο καυτι. Σε ότι αωορά το χρϊμα τόςο πριν όςο και μετά 
αναωζρκθκαν τα χρϊματα κόκκινο, κίτρινο και πορτοκαλί για τθν περιγραωι τθσ λάβασ. 

Ερϊτθςθ 10: Στθν τελευταία ερϊτθςθ ‘‘τι άλλο εκλφεται εκτόσ από λάβα’’, πριν τθν 
παρζμβαςθ το 22,2% δεν απαντάει, το 66,7% πιςτεφει ότι βγαίνει μόνο λάβα, το 6,7% αναωζρει τον 
καπνό ενϊ το 4,4% τον καπνό μαηί με πζτρεσ. Μετά τθν παρουςίαςθ μόνο το 2,2% δεν απαντάει, το 
15,6% λζει μόνο λάβα, το 37,8% αναωζρει τον καπνό και το υπόλοιπο 40% είναι πιο κοντά ςτο 
ςωςτό: αναωζρει καπνό μαηί με κάτι άλλο (ςτάχτθ, πζτρεσ, αζρια). 
Ερϊτθςθ 6-Ηωγραφιζσ 

Ρίνακασ 5 : Κατθγοριοποίθςθ ςχεδίων πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ 

 Ποςοςτό % πριν Ποςοςτό % μετά 

Δεν ηωγράωιςε 26.7 2.2 
Βουνό (απεικονίηεται ωσ ςυνικωσ) 40 64.4 

Βουνό( απεικονίηεται ςαν κφκλοσ) 6.7 4.4 

Ονομάηει βουνό αλλά το ςχιμα δεν 
είναι ξεκάκαρο 

11.1 15.6 

Ραρανόθςθ/ μυκοπλαςία 4.4 4.4 
Σαν οικείο αντικείμενο 11.1 4.4 
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Τα ςχζδια των παιδιϊν (Εικόνεσ 6 α, β) τόςο πριν όςο και μετά χωρίςτθκαν ςε πζντε 
κατθγορίεσ, όπωσ αυτζσ ωαίνονται ςτον πίνακα. 5. Θ πλειοψθωία των παιδιϊν τόςο πριν όςο και 
μετά ηωγράωιςαν το θωαίςτειο ωσ βουνό. Ρολφ λίγα ιταν εκείνα που δεν είχαν ςχθματίςει ςωςτι 
αντίλθψθ για το βουνό και το ζωτιαξαν ςτρογγυλό, ενϊ κάποια άλλα δεν ζδωςαν ουςιαςτικά ςχιμα 
που να κυμίηει βουνό παρόλο που το ονόμαςαν ζτςι. Σε μια ηωγραωιά από τισ αρχικζσ το παιδί 
πλάκει μια ιςτορία όπου απεικονίηει το θωαίςτειο ωσ βουνό με μια κεραία ςτθν κορυωι. Θ ‘ωωτιά’ 
όμωσ δε βγαίνει από το θωαίςτειο αλλά από τισ τρφπεσ που βρίςκονται δίπλα ς’ αυτό. Επίςθσ 
ηωγραωίηει τουσ ανκρϊπουσ χαμογελαςτοφσ ςτθν αρχι αλλά ςτενοχωρθμζνουσ μετά γιατί τρζχουν 
να ςωκοφν από τθ ωωτιά. Σε μερικζσ ηωγραωιζσ πριν τθν παρουςίαςθ το θωαίςτειο απεικονίηεται 
ςαν οικείο αντικείμενο, τισ περιςςότερεσ ωορζσ ςαν ςπίτι, αλλά ςε μια εμωανίηεται και ςαν 
ωορτθγό. Μετά τα περιςςότερα από αυτά τα παιδιά ηωγράωιςαν το θωαίςτειο ωσ βουνό. Μόνο δφο 
το παρουςίαςαν ςαν οικείο αντικείμενο.  

Στισ αρχικζσ ηωγραωιζσ όλα τα παιδιά ηωγράωιςαν μόνο τθ ‘‘ωωτιά’’ να βγαίνει από το 
θωαίςτειο. Μόνο ζνα ςχεδίαςε και καπνό. Σε οκτϊ θ ‘‘ωωτιά’’ ωαίνεται να κατευκφνεται προσ τα 
πάνω (ςαν ζκρθξθ), ςε τρεισ πάνω και μετά κάτω όπωσ είπαν τα παιδιά, ςε ζξι προσ τα κάτω μόνο, 
ενϊ ςε άλλεσ τρεισ θ ωωτιά γεμίηει όλο το χϊρο του χαρτιοφ. Θ ζξοδοσ τθσ ωωτιάσ ςχεδιάςτθκε ςαν 
τρφπα ι μπάλα πάνω ςτο βουνό. Πςον αωορά το βουνό-θωαίςτειο άλλα το ηωγράωιςαν εξωτερικά 
με χρϊμα καωζ ι πράςινο και άλλα ηωγράωιςαν το εςωτερικό του. Από τα τελευταία τα 
περιςςότερα τα γζμιςαν με τθ ωωτιά, άλλα τθν τοποκζτθςαν μόνο ςτο κάτω μζροσ και άλλα μόνο 
ςτο πάνω μζροσ του βουνοφ. Επίςθσ υπιρξαν ηωγραωιζσ ςτισ οποίεσ το τελευταίο ιταν εντελϊσ 
κενό ςτο εςωτερικό του. Ζνα αγόρι ςχεδίαςε το θωαίςτειο με ‘‘ςτρϊματα’’ ςτο εςωτερικό. Το χρϊμα 
που κυρίωσ χρθςιμοποιικθκε για τθ ‘‘ωωτιά’’ ιταν το πορτοκαλί. Άλλα χρϊματα που 
χρθςιμοποιικθκαν ιταν το κόκκινο και το κίτρινο. Σε μία ηωγραωιά ςυναντάμε το θωαίςτειο μζςα 
ςτθ κάλαςςα. Τρία παιδιά το ςυνζδεςαν με βροχι ι χιόνι. Στισ τελικζσ ηωγραωιζσ και πάλι 
κυριάρχθςε θ λάβα, αρκετά παιδιά όμωσ (15) πρόςκεςαν καπνό, κάποια και ςτάχτθ (5), ενϊ δφο 
ηωγράωιςαν πζτρεσ να εκτοξεφονται από το θωαίςτειο. Πςον αωορά τθν κατεφκυνςθ τθσ λάβασ, 
άλλα τθ ςχεδίαςαν να εκτοξεφεται προσ τα πάνω και μετά να κυλάει κάτω, άλλα μόνο προσ τα 
πάνω, και άλλα μόνο να κυλάει προσ τα κάτω. Σε ζξι ηωγραωιζσ τα παιδιά δεν ηωγράωιςαν τίποτα 
που να βγαίνει από το θωαίςτειο. Το θωαίςτειο ωσ βουνό ςχεδιάςτθκε από τα περιςςότερα παιδιά 
μόνο εξωτερικά ι με τθ λάβα να γεμίηει το εςωτερικό του. Αυτι τθ ωορά πολφ λίγα παιδιά ζβαλαν 
τθ λάβα εςωτερικά μόνο ςτο πάνω μζροσ ι μόνο ςτο κάτω μζροσ του θωαιςτείου. Τα χρϊματα που 
χρθςιμοποιικθκαν για τθ λάβα ιταν κυρίωσ το κόκκινο και λιγότερο το πορτοκαλί ι το κίτρινο.  

     
α 

     
β 

Εικόνα 6 α, β:Ραραδείγματα ηωγραφιϊν πριν(α) και μετά (β) τθ διδακτικι παρζμβαςθ 
Θ επεξεργαςία των αποτελεςμάτων με τθ βοικεια του SPSS 13.00 ζδειξε ότι θ διαωορά που 

παρατθρικθκε ανάμεςα ςτισ αρχικζσ και τελικζσ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ: ‘τι είναι θφαίςτειο’ και 
‘πωσ δθμιουργείται’ ιταν ςτατιςτικά ςθμαντικι. 



 7 

Επίςθσ ζγινε μια κατθγοριοποίθςθ των λζξεων που χρθςιμοποιικθκαν από τα παιδιά ςτισ 
περιγραωζσ τουσ πριν και μετά τθν διδακτικι παρζμβαςθ ωσ εξισ: Α: ουςιαςτικά που 
χρθςιμοποιοφν για να περιγράψουν π.χ. το ςχιμα του θωαιςτείου, τα προϊόντα τθσ ζκρθξθσ, Β: 
επίκετα που ςυνοδεφουν τισ λζξεισ τθσ προθγοφμενθσ κατθγορίασ (π.χ. ψθλό βουνό), Γ: τα 
‘ωαινόμενα’ που ςυμβάλλουν ςτθ περιγραωι (π.χ. ζκρθξθ), Δ: λζξεισ που ωανερϊνουν 
ςυναιςκιματα (π.χ. ωοβάμαι) και Ε: άςχετεσ λζξεισ που αναωζρκθκαν ςτθν περιγραωι. Ρριν τθν 
παρουςίαςθ τα ουςιαςτικά που αναωζρκθκαν περιςςότερο ιταν ωωτιά (29 παιδιά) και βουνό (11 
παιδιά), ενϊ ςυναντιςαμε και τισ λζξεισ λάβα, καπνόσ, μικρζσ πζτρεσ ςε πολφ μικρότερεσ 
ςυχνότθτεσ. Λίγα παιδιά χρθςιμοποίθςαν επίκετα για να περιγράψουν το θωαίςτειο όπωσ: κόκκινο, 
μεγάλο, καωζ, χοντρό, ψθλό. Από τθν κατθγορία των ωαινομζνων ζχουμε τισ λζξεισ ςειςμόσ και 
‘μπουμ’, ενϊ δφο παιδιά λζνε ότι ωοβοφνται το θωαίςτειο. Επίςθσ αρχικά υπιρξαν και μερικζσ 
άςχετεσ λζξεισ όπωσ δράκοσ, δεινόςαυροι, λφκοι, ξιωίασ, δζντρο, ωορτθγό. Μετά τθν παρζμβαςθ 
ςυναντάμε περιςςότερεσ λζξεισ, πιο ςυγκεκριμζνεσ αλλά και επιςτθμονικά αποδεκτζσ. 
Διαπιςτϊνεται αφξθςθ ςτα ουςιαςτικά τόςο ςτον αρικμό όςο και ςτθν ποικιλία των λζξεων. Με 
μεγάλθ ςυχνότθτα εμωανίηονται οι λζξεισ βουνό (22 παιδιά), πζτρεσ τθσ γθσ (πλάκεσ) (38 παιδιά), 
λάβα/ πζτρα που ζλιωςε (27 παιδιά), ωωτιά (18 παιδιά), καπνόσ (35 παιδιά), ςτάχτθ (17 παιδιά), 
ενϊ λιγότερα παιδιά αναωζρουν και τισ λζξεισ μανδφασ, αζρια, πζτρεσ. Τα επίκετα που ςυναντάμε 
είναι περιςςότερα, κακϊσ και οι λζξεισ που περιγράωουν ωαινόμενα π.χ. καυτό/ ηεςτό (εςωτερικό 
τθσ γθσ) (10 παιδιά), μεγάλο/ ψθλό/ κόκκινο βουνό (7 παιδιά), ςφγκρουςθ (τρακάρουν/ 
κουτοφλθςαν/ ενϊκθκαν) (14 παιδιά), λιϊνει (26 παιδιά), ‘μπουμ’ (20 παιδιά), ζκρθξθ (3 παιδιά)), 
ενϊ δεν ζχουμε λζξεισ ςτισ δφο τελευταίεσ κατθγορίεσ. 
5. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ- ΠΡΟΣΑΕΛ 

Εξετάηοντασ τισ απαντιςεισ των παιδιϊν πριν τθν παρουςίαςθ του υλικοφ, οδθγοφμαςτε ςτθ 
γενικι διαπίςτωςθ πωσ τουλάχιςτον θ λζξθ θωαίςτειο τουσ ιταν γνωςτι και αρκετά είχαν ιδθ 
διαμορωϊςει κάποια ιδζα γφρω από αυτό, ςωςτι ι όχι. Οι πλθροωορίεσ τουσ για το θωαίςτειο 
περιορίηονταν ςε ότι είχαν δει κυρίωσ ςτθν τθλεόραςθ ι ςε κάποιο βιβλίο. Χρειάηεται να 
επιςθμανκεί εδϊ ότι οι απαντιςεισ των παιδιϊν μετά τθν χριςθ του εποπτικοφ υλικοφ ιταν ςαωϊσ 
περιςςότερεσ και ορκότερεσ. Ραρακολουκϊντασ ζρευνεσ με ςχετικό κζμα που ζγιναν με 
μεγαλφτερα παιδιά ι και ωοιτθτζσ πάνω ςτισ ιδζεσ τουσ για τα θωαίςτεια, βλζπουμε παρόμοια 
αποτελζςματα- απαντιςεισ με αυτζσ που ζδωςαν τα νιπια πριν τθν παρουςίαςθ. Ζτςι για 
παράδειγμα λζξεισ όπωσ ‘ωωτιά’, ‘ηεςτό’ χρθςιμοποιοφνται από νιπια και ωοιτθτζσ. Το ίδιο 
ςυμβαίνει και με απαντιςεισ όπωσ π.χ. για τα αίτια τθσ ζκρθξθσ ( ‘θ ωωτιά βγαίνει μζςα από τθ γθ’, 
‘όταν μπει πολφ ωωτιά μζςα ςτο θωαίςτειο δεν αντζχει και πετάγεται ζξω’). Ρζρα από τα 
ςυμπεράςματα των ςυνεντεφξεων, διαπιςτϊςεισ ζγιναν και κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ του υλικοφ 
ςτα νιπια και τθσ ςχετικισ ςυηιτθςθσ που ακολοφκθςε. Το κζμα γενικά ιταν κάτι που τουσ τράβθξε 
τθν προςοχι και αυτό ωάνθκε και από τθ ςυμμετοχι και το ενδιαωζρον που ζδειξαν ςτθ ςυηιτθςθ 
αλλά και από τθ δθμιουργικι ςυμμετοχι τουσ ςτθ ηωγραωικι. Το πείραμα με το θωαίςτειο τουσ 
άρεςε πάρα πολφ. Βοικθςε ςτο να κατανοιςουν καλφτερα το ςχιμα του θωαιςτείου, αλλά και τθν 
κατεφκυνςθ τθσ λάβασ (αρκετά παιδιά ςτισ αρχικζσ ςυνεντεφξεισ είπαν ότι θ λάβα ωεφγει προσ τα 
πάνω, ςτον ουρανό, ςτο Κεό).  

Ππωσ προκφπτει από τα παραπάνω το θωαίςτειο είναι ζνα κζμα που μποροφν να 
προςεγγίςουν τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ. Θ ςχετικι ενθμζρωςθ από τθν θλικία αυτι μπορεί 
να ενιςχφςει το ενδιαωζρον των παιδιϊν και ίςωσ απαλείψει ι μειϊςει ωαινόμενα όπωσ αυτά που 
εμωανίηονται ςτισ ζρευνεσ. Βαςικόσ παράγοντασ βζβαια για να ςυμβεί κάτι τζτοιο είναι θ κατάλλθλθ 
παρουςίαςθ του κζματοσ με υλικό που κα είναι κοντά ςτισ δυνατότθτεσ και το νοθτικό επίπεδο των 
μικρϊν παιδιϊν.  
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Οι χάρτεσ ωσ εργαλεία πλοιγθςθσ ςτο χϊρο από παιδιά προςχολικισ θλικίασ. 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Θ παροφςα εργαςία διερευνά τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των χαρτϊν από μακθτζσ/τριεσ προςχολικισ θλικίασ 
ωσ μζςων για τον προςανατολιςμό τουσ ςτο χϊρο. Εφαρμόςτθκε ςε τρία νθπιαγωγεία τθσ ορεινισ Μαγνθςίασ 
και διαπιςτϊκθκε ότι τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ εκλαμβάνουν τουσ χάρτεσ ωσ αναπαραςτάςεισ του 
πραγματικοφ χϊρου και τουσ χρθςιμοποιοφν κυρίωσ ωσ εργαλεία για τον προςανατολιςμό τουσ ς’ αυτόν. 
Ωςτόςο, ςτεροφνται λεξιλογίου που περιγράφει χωρικζσ ζννοιεσ κακϊσ και του κϊδικα που οργανϊνει αυτζσ 
τισ ζννοιεσ γφρω από αποδεκτζσ ςυμβάςεισ, με αποτζλεςμα να αποτυγχάνουν ςτθν ορκι αποκωδικοποίθςθ 
του χάρτθ και ςυνεπακόλουκα ςτον προςανατολιςμό τουσ ςτο χϊρο. Θ διδαςκαλία αυτϊν των ςυμβάςεων 
μζςω τθσ εναςχόλθςθσ με αυκεντικό υλικό ςε πραγματικά περιβάλλοντα κακϊσ και θ εξάςκθςθ με ςφμβολα 
προςανατολιςμοφ εμπλουτίηει τθν εμπειρία και ςυμβάλλει ςτθν αποκωδικοποίθςθ τθσ χωρικισ πλθροφορίασ 
του χάρτθ και ςτον ορκό προςανατολιςμό του χριςτθ. Το προχπάρχον χαρτογραφικό ςχιμα διευρφνεται με 
τθν κακοδιγθςθ, τθν παρατιρθςθ και τθ χριςθ χαρτϊν.  
ΛΕΞΕΛ-ΚΛΕΛΔΛΑ: Ρροςχολικι εκπαίδευςθ, χάρτεσ, ςφμβολα, προςανατολιςμόσ. 
 

MAPS AS TOOLS FOR ORIENTATION IN SPACE IN THE EARLY CHILDHOOD  
S. Goria, M. Papadopoulou 

ABSTRACT
 

Current research investigates preschoolers’ abilities in the use of maps as tools for their orientation in space. It 
was implemented in three kindergartens in rural area of central Greece and it was confirmed that preschoolers 
consider maps as representations of real space and use them mainly as navigational tools. However, they are 
deprived vocabulary that describes spatial concepts as well as the code that organizes these concepts round 
acceptable conventions, so that they fail in equitable decoding of map and in their orientation in space. 
Scheduled instruction of these conventions by the use of authentic material in real environments as well as the 
practice with symbols of orientation enrich the experience and contribute in decoding of spatial information 
included in map and also results in the proper orientation of user. The preexisting cartographic schema is 
extended by means of observation, training and the use of various maps. 
KEY WORDS: Early Childhood Education, maps, symbols, orientation. 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Στθ ςφγχρονθ επιςτθμονικι προςζγγιςθ τθσ χαρτογραωικισ απεικόνιςθσ, ο χάρτθσ ςυνιςτά 
μια από τισ πολλζσ δυναμικζσ απεικονίςεισ των ωαινομζνων ςτο χϊρο, που μπορεί να αναηθτιςει 
ζνασ χριςτθσ ωσ πθγι πλθροωοριϊν, ι ωσ μια βοικεια ςτισ λιψεισ αποωάςεων και ςυμπεριωορϊν 
ςτο χϊρο. Ο χάρτθσ αποτελεί ζνα μζςο αναπαράςταςθσ του κόςμου, που υπόκειται ςε ερμθνευτικζσ 
διαδικαςίεσ οι οποίεσ παράγουν γνϊςθ ωιλτραριςμζνθ από τισ κοινωνικζσ αξίεσ και γνϊςεισ του 
χριςτθ, τισ προκζςεισ του χαρτογράωου κ.λπ. και επομζνωσ «ωσ μοντζλο, αντικακιςτά παρά 
αναπαριςτά το χϊρο» (Casti, 2005) και δθμιουργεί μια νζα εικονικι πραγματικότθτα και ζνα νοθτικό 
μοντζλο για το πϊσ κα πρζπει να αντιλαμβάνεται κανείσ και να βιϊνει τον περιβάλλοντα χϊρο. 

Θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ του χάρτθ και του ίδιου του χάρτθ αποτελεί ζνα ςφνκετο 
πρόβλθμα επεξεργαςίασ πλθροωοριϊν. Μελετϊντασ κανείσ ζνα χάρτθ ςυνδζει τα αντιλθπτικά 
δεδομζνα με υπάρχουςα γνϊςθ μζςα από διαδικαςίεσ κατθγοριοποίθςθσ, δομεί νζα γνωςτικά 
ςχιματα, προβαίνει ςε ερμθνείεσ των ειςερχόμενων γνϊςεων ανάλογα με το ςκοπό, τα 
ενδιαωζροντα και το γνωςτικό υπόβακρό του και τελικά, οικοδομεί γνϊςθ. Συχνά ο τρόποσ που τα 
υποκείμενα επεξεργάηονται ζνα χάρτθ επθρεάηεται και από άλλεσ μεταβλθτζσ (Kulhavy et al, 1993), 
όπωσ το πολιτιςμικό τουσ υπόβακρο, τθ ωανταςία, και τθν ιδιοςυγκραςία τουσ (Gerber, 1984) 
ακόμθ και το ωφλο (Rieger, 1999).  

Ο χαρτογραωικόσ γραμματιςμόσ και οι ςχετικζσ μ’ αυτόν δεξιότθτεσ διδάςκονται και 
κατακτϊνται μζςα από δφο ςυμπλθρωματικζσ διαδικαςίεσ, τθσ κωδικοποίθςθσ και τθσ 

mailto:sgkoria@uth.gr
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αποκωδικοποίθςθσ τθσ γραωικισ πλθροωορίασ. Χωρικζσ δεξιότθτεσ ςχετικζσ με τθν κατάκτθςθ του 
χαρτογραωικοφ γραμματιςμοφ είναι θ αναγνϊριςθ ενόσ αντικειμζνου με βάςθ τισ γραωικζσ 
μεταβλθτζσ του (ςχιμα, χρϊμα, μζγεκοσ), θ διάκριςθ αντικειμζνων από το υπόβακρο και από άλλα 
αντικείμενα του χάρτθ (χωρικζσ ςχζςεισ), θ αναγνϊριςθ τθσ χωρικισ κζςθσ τουσ και θ κατανομι 
τουσ ςτο χϊρο (απόςταςθ, βάκοσ, κατεφκυνςθ, προςανατολιςμόσ).  

Ρολλοί ερευνθτζσ ζχουν αμωιςβθτιςει τθν πικανότθτα ειςαγωγισ δραςτθριοτιτων με χάρτεσ 
ςε παιδιά μικρισ θλικίασ εξαιτίασ τθσ εμωανοφσ αδυναμίασ τουσ να αντιλαμβάνονται τουσ χάρτεσ 
και να κατανοοφν τθ ςθμαςία των αναπαραςτάςεων αλλά και δεςμευμζνοι από τθ κεωρία του 
Piaget για τθ ςχετικι με τθν θλικία ανάπτυξθ τθσ μάκθςθσ (Blaut,1997). Αντίκετα, άλλοι ερευνθτζσ 
ζχουν αναωζρει επιτυχίεσ πολφ μικρϊν παιδιϊν αναωορικά με χάρτεσ και με τθ μάκθςθ εννοιϊν 
χϊρου που ςχετίηονται με χάρτεσ (Blaut & Stea, 1974, Dale, 1971, Λωαννίδου & Δθμθτρακοποφλου, 
2001). Οι Marzolf & DeLoach (1994) ζδειξαν ότι αν διδαχτεί πϊσ τετράχρονα παιδιά μποροφν να 
προςανατολιςτοφν ςτο χάρτθ, μποροφν να χειριςτοφν δραςτθριότθτεσ που προχποκζτουν 
καταςτάςεισ επίλυςθσ προβλθμάτων και ειδικότερα όταν αωορά χάρτεσ που αναπαριςτοφν 
πραγματικά περιβάλλοντα, μικρισ κλίμακασ και υψθλισ εικονικότθτασ (Blades & Spencer, 1987).  

Το είδοσ τθσ πλθροωορίασ που αντιλαμβάνεται και εξάγει το παιδί από ζνα χάρτθ εξαρτάται 
από τθν ικανότθτά του να αξιοποιεί τισ ζννοιεσ και δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τθν χριςθ χαρτϊν 
(κλίμακα, ςυμβολιςμόσ, γενίκευςθ, προςανατολιςμόσ) ςε ςυνδυαςμό με τθν κατάκτθςθ τθσ ζννοιασ 
των χαρτϊν ωσ οπτικϊν αναπαραςτάςεων τθσ πραγματικότθτασ και του χϊρου που μασ περιβάλλει. 
Θ χριςθ χαρτϊν περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ ανάγνωςθσ, ανάλυςθσ και ερμθνείασ οι οποίεσ 
απαιτοφν δεξιότθτεσ περιγραωισ, αναγνϊριςθσ, ταξινόμθςθσ, ςυςχζτιςθσ, επεξιγθςθσ, πρόβλεψθσ, 
εκτίμθςθσ και κατακτϊνται μζςα από τθ διδαςκαλία και βελτιϊνονται με τθν εξάςκθςθ.  

Οι Postigo et al (2004) διαπίςτωςαν ότι οι μακθτζσ/τριεσ εςτιάηουν κυρίωσ ςτισ ςαωείσ 
πλθροωορίεσ των χαρτϊν και θ ικανότθτα ανάγνωςισ τουσ βελτιϊνεται ανάλογα προσ το 
εκπαιδευτικό επίπεδο των μακθτϊν/τριϊν και τθν εκπαίδευςθ που ζχουν υποβλθκεί. Ειδικότερα, - 
και όςον αωορά ςτθν εμπλοκι χωρικϊν δεξιοτιτων ςτθ διαδικαςία ανάγνωςθσ των χαρτϊν - ο 
χαρτογραωικόσ γραμματιςμόσ αποδεικνφεται πειραματικά ότι επθρεάηεται περιςςότερο από τθν 
καλλιζργεια των ςυγκεκριμζνων ςυςτθμάτων αναπαράςταςθσ του εκάςτοτε πολιτιςμοφ μζςα από 
τθν εκπαίδευςθ και λιγότερο από τθν φπαρξθ χωρικϊν ικανοτιτων ι δεξιοτιτων, γεγονόσ που 
επιβεβαιϊνει τθν άποψθ ότι το γραωικό ςφςτθμα των χαρτϊν δεν επιτελεί απλϊσ μια 
αναπαραςτατικι λειτουργία, αλλά ζχει μια πολιτιςμικι ιςτορία (Blaut et al., 2003). 

Ζχει διαπιςτωκεί ερευνθτικά ότι θ πλειοψθωία των νθπίων ωαίνεται να ελκφεται από τουσ 
χάρτεσ ωσ εργαλείων πλοιγθςθσ ςτο χϊρο και προςανατολιςμοφ ς’ αυτόν, ενϊ μόλισ ζνα 9% 
εντυπωςιάηεται από τα γραωικά των χαρτϊν και τθ χριςθ του χρϊματοσ, κακϊσ και από τθ 
λεπτομζρεια που τουσ διακρίνει (Thorndyke & Hayes-Roth, 1982, Postigo, 1998).  
Θ εξζλιξθ τθσ κατανόθςθσ του χϊρου ςτα παιδιά είναι μια βαςικι ζννοια που εμπλζκεται ςτθν 
ανάγνωςθ των χαρτϊν και ςε ευρφτερεσ δραςτθριότθτεσ με χάρτεσ. Ο χϊροσ που μασ περιβάλλει 
αποτελεί τθν κυριότερθ πθγι ανάπτυξθσ των περιςςοτζρων εννοιϊν. Το παιδί αρχικά οριοκετεί και 
προςανατολίηει τον εαυτό του από τον περιβάλλοντα χϊρο και τα αντικείμενά του, ςτθ ςυνζχεια 
οριοκετεί και ςυςχετίηει τα αντικείμενα μεταξφ τουσ και αναπτφςςει βακμιαία μια αντικειμενικι 
αντίλθψθ του χϊρου ςυμπεριλαμβάνοντασ και τον εαυτό του μζςα ςε αυτόν (Τηεκάκθ, 1996) και 
αρχίηει να τον χειρίηεται, να τον οριοκετεί, αλλά και να τον αναπαριςτά γραωικά. 

Οι χάρτεσ εμπεριζχουν ζννοιεσ τθσ γεωμετρικισ και αναπαραςτατικισ αντιςτοιχίασ 
ςυςτθμάτων αναωοράσ, ζννοιεσ και ςυςτιματα ιδιαίτερα δφςκολα για τα παιδιά να τα ςυνδυάςουν 
και να ερμθνεφςουν. Θ αναπαραςτατικι αντιςτοιχία αναωζρεται ςτισ ςυνδζςεισ ανάμεςα ςε 
κατθγορίεσ αντικειμζνων και τα ςφμβολά τουσ και ζχει αποδειχτεί ότι κατανοείται πρωτφτερα από 
τθ γεωμετρικι, ενϊ πειράματα ζχουν δείξει ότι ακόμθ και τα 3χρονα παιδιά κατανοοφν τθν ζννοια 
του «ςυμβολίηω-αντιπροςωπεφω» ςε αναπαραςτάςεισ χϊρου αναωορικά με τθν τοποκζτθςθ 
αντικειμζνων ςτο χϊρο (DeLoache, 1987). Θ γεωμετρικι αντιςτοιχία αναωζρεται ςτισ ςυνδζςεισ 
ανάμεςα ςτα «χωρικά» χαρακτθριςτικά των αντικειμζνων και των ςυμβόλων τουσ (Liben & Yekel 
1996) και αωορά τισ οριοκετιςεισ μζςα ςτο χϊρο (τοπολογικζσ ςχζςεισ και ιδιότθτεσ), τισ ποιοτικζσ 
τοποκετιςεισ (ςφνκεςθ τοπολογικϊν και προβολικϊν ςχζςεων/ προοπτικι) και τισ ποςοτικζσ 
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ςχζςεισ (ςφνκεςθ των παραπάνω με τισ μετρικζσ Ευκλείδειεσ ςχζςεισ) (Τηεκάκθ, 1996). Ζχει 
αποδειχτεί ότι οι ιδζεσ πίςω από οργανωμζνα αναπαραςτατικά ςυςτιματα είναι αρκετά δφςκολο 
να ςυλλθωκοφν από τα μικρά παιδιά, γεγονόσ που οωείλεται ςτισ διαωορετικζσ διαιςκιςεισ που 
ζχουν για τθν κατανόθςθ τθσ κζςθσ και τθσ κίνθςθσ ς’ ζνα πλάνο (Kynigos, 1993). Οι διαιςκιςεισ 
αυτζσ απορρζουν από τισ αντιλιψεισ των παιδιϊν αναωορικά με το χϊρο, τισ οποίεσ, εξαιτίασ τθσ 
διαωορετικισ προζλευςισ τουσ, είναι δφςκολο τα παιδιά να τισ ςυνδυάςουν, ϊςτε να ερμθνεφςουν 
μια απλι κατάςταςθ. Επίςθσ, άλλθ δυςκολία που παρατθρείται ςτα νιπια, είναι θ αδυναμία τουσ να 
χρθςιμοποιιςουν μετρικζσ ζννοιεσ.  

Θ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων χαρτογράωθςθσ του περιβάλλοντοσ και τθσ ικανότθτασ 
ανάγνωςθσ χαρτϊν εξαρτάται από τθ ωφςθ, τθν ποικιλία και τθν ποιότθτα τθσ εμπειρίασ που ζχουν 
αποκτιςει, όπωσ επίςθσ και από το γνωςτικό τουσ επίπεδο και τθν ωριμότθτα, και βελτιϊνονται 
ςταδιακά με τθ χριςθ. Θ ανάπτυξθ τθν ικανότθτασ των παιδιϊν να διαβάηουν χάρτεσ εξαρτάται από 
τθν ποιότθτα των χαρτϊν και το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο αυτοί χρθςιμοποιοφνται ενϊ τα παιδιά 
χρειάηονται τθν κατάλλθλθ υποςτιριξθ και ενκάρρυνςθ για να κατανοιςουν τουσ χάρτεσ. Τα 
ερευνθτικά δεδομζνα μαρτυροφν ότι τα μικρά παιδιά μποροφν να ξεκινιςουν εντοπίηοντασ ςτουσ 
χάρτεσ απλά χαρακτθριςτικά και να επεκτείνουν τθν ικανότθτα κατανόθςθσ των χαρτϊν παράλλθλα 
με τθν απόκτθςθ εμπειρίασ, μποροφν αρχικά να ακολουκοφν κατευκφνςεισ ςε απλοφσ χάρτεσ από 
τθν προςχολικι θλικία και να μάκουν να χρθςιμοποιοφν κατευκφνςεισ με τθν πυξίδα. Επίςθσ, από 
τθν πρϊιμθ προςχολικι θλικία μποροφν να υποδείξουν μεγζκθ και αναλογίεσ ςτουσ χάρτεσ, αλλά 
δυςκολεφονται να ςυςχετίςουν τισ πραγματικζσ αποςτάςεισ με αυτζσ ςτο χάρτθ ακόμθ και όταν 
χρθςιμοποιοφν χάρτεσ μεγάλθσ κλίμακασ (Wiegand, 1999).  
ΕΡΕΤΝΑ 

Αντικείμενο τθσ εργαςίασ αυτισ είναι μζςα από ςφγχρονα μακθςιακά περιβάλλοντα και με 
αναπτυξιακά κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ βαςιςμζνεσ ςτθν ιδζα τθσ καταςκευισ χάρτθ, ανάγνωςθσ 
και χριςθσ του, τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ να ςυμβολίςουν, να αναπαραςτιςουν οντότθτεσ 
χϊρου, να εκωραςτοφν και να επικοινωνιςουν χωρικζσ πλθροωορίεσ και τελικά να 
προςανατολιςτοφν ς’ αυτόν. Αποτελεί μζροσ μιασ ευρφτερθσ εργαςίασ που πραγματοποιικθκε ςτο 
πλαίςιο μεταπτυχιακισ διατριβισ με ςτόχο τθν καλλιζργεια τθσ χαρτογραωικισ γνϊςθσ παιδιϊν 
προςχολικισ θλικίασ με τθν αξιοποίθςθ των χαρτϊν και τθν κατάκτθςθ δεξιοτιτων οπτικοφ 
γραμματιςμοφ (Γκόρια, 2007).  

Θ ερευνθτικι μζκοδοσ που ακολουκικθκε ιταν θ πειραματικι. Υποκζτουμε ότι τα παιδιά 
προςχολικισ θλικίασ διακζτουν μια προθγοφμενθ χαρτογραωικι γνϊςθ κατά τθν ςυνδιαλλαγι με το 
κοινωνικό περιβάλλον, τθν οποία αξιοποιοφμε, εμπλουτίηουμε και καλλιεργοφμε με τθν εξάςκθςθ 
και τθ διδαςκαλία, προκειμζνου να προςανατολιςτοφν ςτο χϊρο. Αρχικά διερευνικθκε θ 
προχπάρχουςα εμπειρία των παιδιϊν με βάςθ τα βιϊματά τουσ από τθν προθγοφμενθ ζκκεςι τουσ 
ςτουσ χάρτεσ με τθν αξιοποίθςθ ςυηθτιςεων, περιγραωϊν, ερωτιςεων, ςχεδίων. Ωσ μζκοδοι 
ςυλλογισ δεδομζνων επιλζχκθκαν θ θμι-δομθμζνθ ςυνζντευξθ και θ παραγωγι ςχεδίου. Θ 
διαδικαςία διιρκεςε κατά μζςο όρο 20 λεπτά για το κάκε νιπιο χωριςτά και πραγματοποιικθκε ςε 
τρία νθπιαγωγεία του ορεινοφ Ρθλίου ςτθν οποία ςυμμετείχαν 24 παιδιά, 12 αγόρια και 12 
κορίτςια, εκ των οποίων τα 18 ιταν νιπια (8 αγόρια και 10 κορίτςια) και τα 6 προνιπια (4 αγόρια 
και 2 κορίτςια). 
Τζςςερισ (4) από τισ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου τθσ ευρφτερθσ εργαςίασ ελζγχουν τθν 
προθγοφμενθ γνϊςθ των παιδιϊν για τθ χωρικι πλθροωορία ςε χάρτεσ και τθν αξιοποίθςι τουσ ωσ 
εργαλείων πλοιγθςθσ ςτο χϊρο. Ειδικότερα, αυτζσ οι ερωτιςεισ διερευνοφν τισ απόψεισ τον 
παιδιϊν για τθ χρθςιμότθτα των χαρτϊν, εξετάηουν τθν αναγνωριςιμότθτα των ςυμβόλων 
προςανατολιςμοφ από τα παιδιά, ελζγχουν τισ γνϊςεισ τουσ για τα ςθμεία του ορίηοντα και τθ 
δεξιότθτα προςανατολιςμοφ ςτον χαρτογραωθμζνο χϊρο, κακϊσ και τθ γνϊςθ των παιδιϊν γφρω 
από τα βαςικά δομικά χαρακτθριςτικά του χάρτθ (τίτλο, υπόμνθμα, πυξίδα, ςφμβολα).  

Θ μζκοδοσ επεξεργαςίασ των ερευνθτικϊν δεδομζνων που εωαρμόςτθκε ιταν θ ποιοτικι 
ανάλυςθ των δεδομζνων και θ ςτατιςτικι επεξεργαςία τουσ με τθν ποςοτικοποίθςι τουσ και τθν 
περιγραωικι – ερμθνευτικι αναπαράςταςθ τουσ με τθ χριςθ γραωθμάτων και πινάκων. Ειδικότερα, 
χρθςιμοποιικθκε θ ανάλυςθ λόγου ςτα δεδομζνα τθσ θλεκτρονικισ καταγραωισ και θ μελζτθ των 
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ςχεδίων τουσ. Οι απαντιςεισ οργανϊκθκαν ςε εννοιολογικζσ κατθγορίεσ, ποςοτικοποιικθκαν και 
αναπαραςτάκθκαν γραωικά (Scott, 1998; Tesch, 1990; Hardy & Bryman, 2004). 
Τθν ζρευνα διαδζχκθκε θ εωαρμογι μιασ διδακτικισ παρζμβαςθσ που ςτθρίχτθκε ςτα πορίςματα 
τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ των δεδομζνων τθσ ζρευνασ, εντάχκθκε ςτθν κακθμερινι διδακτικι 
πρακτικι, αξιοποίθςε ποικίλουσ ζντυπουσ και θλεκτρονικοφσ χάρτεσ για να καλλιεργιςει ςτα παιδιά 
δεξιότθτεσ προςανατολιςμοφ ςτο χϊρο και γραωικισ αναπαράςταςθσ αυτοφ με τθ χριςθ και 
παραγωγι χαρτϊν και προζβλεπε δραςτθριότθτεσ που εξοικειϊνουν τα παιδιά με τουσ χάρτεσ και 
τα ςφμβολά προςανατολιςμοφ ς’ αυτοφσ. Συνολικά διιρκθςε πζντε (5) διδακτικζσ ϊρεσ, 
μοιραςμζνεσ ςε εικοςάλεπτα κατά τθ διάρκεια ενόσ τετραμινου (Μάρτιοσ-Απρίλιοσ-Μάιοσ-Λοφνιοσ). 

Θ ζρευνα ολοκλθρϊκθκε με τθ χοριγθςθ ωφλλου αξιολόγθςθσ (post test), μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ, το οποίο ιταν όμοιο με το αρχικό ερωτθματολόγιο για 
μεκοδολογικοφσ λόγουσ και με απϊτερο ςτόχο τθ διερεφνθςθ τθσ αλλαγισ των αρχικϊν ιδεϊν των 
παιδιϊν και τθν αξιολόγθςθ τθσ παρζμβαςθσ.  
ΔΛΔΑΚΣΛΚΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ 

Θ κατάκτθςθ δεξιοτιτων πλοιγθςθσ με τθ χριςθ χαρτϊν αποτελεί μια πολφπλοκθ διαδικαςία 
κατανόθςθσ των τρόπων αναπαράςταςθσ χαρακτθριςτικϊν των αντικειμζνων που παρατθροφνται 
ςτο περιβάλλον μζςα από ζνα μοναδικό ςυμβολικό ςφςτθμα. Αυτό το επιτυγχάνουν μζςα ς’ ζνα 
μακθςιακό περιβάλλον πλοφςιο ςε εμπειρίεσ και ςε ευκαιρίεσ για εξάςκθςθ ςε τζτοιου είδουσ 
αναπαραςτάςεισ, μζςα από δραςτθριότθτεσ που κεντρίηουν το ενδιαωζρον των παιδιϊν, είναι 
αναπτυξιακά κατάλλθλεσ και προωκοφν τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ. Απαραίτθτο είναι να 
κατανοιςουν τισ ςυμβάςεισ που ιςχφουν για τουσ χάρτεσ, γεγονόσ που περιλαμβάνει τθν 
αναγνϊριςθ και πρόςλθψθ τθσ πλθροωορίασ που περιζχει ο χάρτθσ, γνωρίηοντασ από ποφ κα 
πρζπει να τθν αναμζνουν και ποφ κα τθν αναηθτιςουν (πυξίδα), ενϊ παράλλθλα κα πρζπει να είναι 
ςε κζςθ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ διαδικαςίεσ χαρτογράωθςθσ τόςο ςτο εξωτερικό περιβάλλον 
όςο και ςτο περιβάλλον τθσ τάξθσ για να επικοινωνιςουν με και διαμζςου του χάρτθ και των 
κωδίκων του. Ζρευνεσ ζχουν αποωανκεί για τθν ςυμπλθρωματικι ςχζςθ κατάκτθςθσ δεξιοτιτων 
ανάγνωςθσ χαρτϊν και ςχεδίαςθσ χαρτϊν ςτθ ςυνολικι διαδικαςία προςζγγιςθσ τουσ (Umek, 2003). 
Επίςθσ, θ ςφνδεςθ και θ ςυςχζτιςθ αωθρθμζνων χαρτογραωικϊν εννοιϊν με πλθροωορίεσ για 
οικεία και γνωςτά ς’ αυτά περιβάλλοντα βοθκά τα παιδιά να κατανοιςουν τισ αωθρθμζνεσ και 
εκλεπτυςμζνεσ χαρτογραωικζσ ζννοιεσ, γι’ αυτό θ διδαςκαλία ξεκινά με τθν αξιοποίθςθ τθσ 
εμπειρίασ που ζχουν ιδθ αποκομίςει τα παιδιά (Uttal, 2000) γφρω από τθν εικόνα και το χάρτθ 
μζςα από τθν πραγματικι ηωι και οικεία ς’ αυτά περιβάλλοντα κακϊσ και τθ γνϊςθ, τθν οποία τθ 
μετατρζπουμε ςε διδακτικι πρακτικι (Wiegand, 1999) και με τθν βοθκθτικι ςτιριξθ του/τθσ 
εκπαιδευτικοφ.  

Στθ διδακτικι παρζμβαςθ επιλζχκθκαν εκείνοι οι χάρτεσ που ςυνάδουν με τα ψυχο-
ωυςιολογικά χαρακτθριςτικά των παιδιϊν τθσ προςχολικισ θλικίασ. Κριτιριο επιλογισ αποτζλεςε ο 
βακμόσ γενίκευςισ τουσ, ο βακμόσ εικονικότθτάσ τουσ, θ οπτικι τουσ, τα τυπογραωικά 
χαρακτθριςτικά τουσ, θ κεματικι τουσ (οδικόσ χάρτθσ, χάρτθσ καιροφ κ.λπ.), θ κλίμακα, το είδοσ τθσ 
πλθροωορίασ που παρζχει και το μζγεκοσ τθσ πολυπλοκότθτάσ τουσ.  

Επίςθσ, αξιοποιικθκε θ λογοτεχνία κακϊσ θ ςυνδυαςτικι διδαςκαλία κειμζνου και χαρτϊν 
υποβοθκά ςτθ διατιρθςθ τθσ ειςερχόμενθσ πλθροωορίασ και ανάκτθςισ τθσ από τθ 
μακροπρόκεςμθ μνιμθ (Schreiber et al., 2002). Κατάλλθλα κεωροφνται κείμενα που περιλαμβάνουν 
ςτθν πλοκι τουσ αλυςιδωτζσ εξελίξεισ οι οποίεσ διαδραματίηονται ςε διαωορετικοφσ χϊρουσ.  

Θ αξιοποίθςθ ψθωιακϊν χαρτϊν ςτθ διδακτικι παρζμβαςθ μασ ζωερε αντιμζτωπουσ με το 
πρόβλθμα των χρθςτϊν τουσ να χειριςτοφν πτυχζσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τθ χωρικι 
αναπαράςταςθ ς’ αυτοφσ, οι οποίεσ ενδεχομζνωσ επθρεάηουν τθ νοθτικι αναπαράςταςθ και άρα 
τθ γνϊςθ που οικοδομοφν απ’ αυτοφσ, αλλά και τισ διαδικαςίεσ ερμθνείασ που ενεργοποιοφνται. 
Συχνά ο χριςτθσ κατά τθν αλλθλεπίδραςι του με τον ψθωιακό χάρτθ εκτελεί δραςτθριότθτεσ 
προςανατολιςμοφ ςτο γεωγραωικό χϊρο που αναπαρίςταται και οι οποίεσ διατυπϊνονται λεκτικά 
(«ςτρίψε δεξιά»). Θ επιτυχισ διεκπεραίωςθ τζτοιων δραςτθριοτιτων ςτουσ ψθωιακοφσ χάρτεσ δεν 
είναι κζμα «οπτικισ», αλλά επιλογισ του χωρικοφ πλαιςίου αναωοράσ που αντανακλάται ςτθ 
λεκτικι περιγραωι, όπου ςυχνά χωρικζσ ζννοιεσ είναι αμωιλεγόμενεσ. Θ χριςθ βαςικϊν 
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κατευκφνςεων προςανατολιςμοφ επιβάλλει ζνα αντικειμενικό χωρικό πλαίςιο αναωοράσ, που 
κακορίηει τισ ςχζςεισ των αντικειμζνων μεταξφ τουσ ςτθ γιινθ επιωάνεια και όχι ζνα εγωκεντρικό, 
υποκειμενικό πλαίςιο που ςχετίηεται με τθν κζςθ από τθν οποία αντιλαμβάνεται ο κεατισ-χριςτθσ 
του χάρτθ τα αντικείμενα ι από τα εςωτερικά χαρακτθριςτικά του ίδιου του αντικειμζνου (Davies, 
2002). 

Αυτό το πλαίςιο αναωοράσ ςτουσ ζντυπουσ χάρτεσ είναι πιο περιοριςμζνο απ’ ό,τι ςτουσ 
ψθωιακοφσ χάρτεσ και ταυτόχρονα λιγότερο αμωιλεγόμενο λόγω τθσ ελάχιςτθσ αλλθλεπίδραςθσ 
που επιτρζπουν ςτο χριςτθ τουσ, ενϊ παράλλθλα είναι ευζλικτο και εφκολα αναςτρζψιμο ςτουσ 
ψθωιακοφσ χάρτεσ που επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να αλλάηουν το ςθμείο κζαςθσ του χάρτθ (τθν 
προοπτικι). Θ αποςαωινιςθ τθσ οπτικισ από τθν οποία κα προςεγγίςει ο χριςτθσ ςτο χάρτθ 
εγγυάται τθν επιτυχία τθσ δραςτθριότθτασ και επιβάλλει τθ διδαςκαλία και χριςθ του οργάνου 
πλοιγθςθσ. 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Από τθν ποιοτικι ανάλυςθ των απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ «Γιατί χρθςιμοποιοφμε χάρτεσ;» 
αποδεικνφεται ότι τα παιδιά εκλαμβάνουν τουσ χάρτεσ κυρίωσ ωσ εργαλεία προςανατολιςμοφ ςτο 
χϊρο (97%), παραγνωρίηοντασ άλλεσ πτυχζσ τθσ λειτουργικότθτασ των χαρτϊν, όπωσ θ 
πλθροωόρθςθ για καιρικά ωαινόμενα, δθμογραωικά ςτοιχεία – κατανομι πλθκυςμοφ κ.λπ. Σε δφο 
μόνο πρωτόκολλα είδαμε να ςυνδυάηεται θ χρθςιμότθτα των χαρτϊν με τα γνωςτικά αντικείμενα 
τθσ Λςτορίασ και τθσ Γεωγραωίασ, πικανόν λόγω τθσ μζχρι τϊρα πρακτικισ που ζχουν βιϊςει να 
αξιοποιοφνται περιοριςμζνα ωσ εποπτικό μζςο διδαςκαλίασ και αδυνατοφν να προβοφν ςε 
ςυνδζςεισ για τθν χρθςτικότθτά τουσ ςτθν κακθμερινότθτα («γιατί ςτθν Λςτορία βλζπουμε πολλζσ 
ωορζσ» αρ. πρ. 16).  

Επομζνωσ, μ’ ζνα τόςο υψθλό ποςοςτό (91%) ςτο αρχικό ερωτθματολόγιο θ παρζμβαςθ δε 
κα μποροφςε παρά να ενίςχυε απλϊσ τθν προχπάρχουςα εδραιωμζνθ γνϊςθ και να ανζλκει ςτο 
ποςοςτό του 96%. Οι αδφναμοι μακθτζσ επωωελικθκαν από τθν γνϊςθ των υπολοίπων, ενϊ θ 
παρζμβαςθ ςτράωθκε προσ τθν κατάκτθςθ τθσ δεξιότθτασ προςανατολιςμοφ ςτο χϊρο με τθ χριςθ 
ςωςτισ ορολογίασ και ςαωϊν οδθγιϊν και κατευκφνςεων (προσ βόρεια, νότια κ.λπ.) ςτθν οποία 
ωάνθκε από τθ διερεφνθςθ των επόμενων ερωτιςεων να υςτεροφν. 

Από τθν ποιοτικι ανάλυςθ των απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ «Τι νομίηεισ ότι δείχνουν….;» τα 
παιδιά ωαίνεται να μθ γνωρίηουν το ςυμβολιςμό των ςθμείων που αναπαριςτοφν τθν πυξίδα ςτο 
χάρτθ (33%). Νοθτικι παράςταςθ τθσ πυξίδασ ζχουν 8 παιδιά ςτα 24, ενϊ το βζλοσ ςτο αντικείμενο 

 λειτουργεί ωσ ενδείκτθσ που δθλϊνει κατεφκυνςθ και το μεταωράηουν λεκτικά με τθν πρόκεςθ 
«προσ» τθν οποία λαμβάνουμε ωσ ορκι κατά τθν ανάλυςθ περιεχομζνου των απαντιςεων των 
παιδιϊν.  

Με τθ διδακτικι παρζμβαςθ που περιλάμβανε δραςτθριότθτεσ καταςκευισ πυξίδασ, 
παραγωγισ χαρτϊν, χριςθ πραγματικισ πυξίδασ, παρατιρθςθ και εντοπιςμό εναλλακτικϊν 
αναπαραςτάςεων τθσ πυξίδασ ςτο χάρτθ αυξικθκε το ποςοςτό αναγνωριςιμότθτασ των ςυμβόλων 
ςτο τελικό ερωτθματολόγιο ςε 77%. 

Θ ποιοτικι ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ ερϊτθςθσ «Ρροσ ποια κατεφκυνςθ κινείται το 
παιδάκι με το ποδιλατο;» καταδεικνφει ότι τα παιδιά αδυνατοφν να δϊςουν κατευκφνςεισ ι να 
περιγράψουν μια κατεφκυνςθ με ζγκριτο τρόπο αξιοποιϊντασ τουσ χαρτογραωικοφσ όρουσ και τα 
τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα για προςανατολιςμό. Στο αρχικό ερωτθματολόγιο δθλϊνουν τθν 
κατεφκυνςθ άλλοτε με περιγραωικό τρόπο, χρθςιμοποιϊντασ ζννοιεσ χϊρου, όπωσ εδϊ, πάνω (π.χ. 
«περνάει από δω και πάει εδϊ πζρα» αρ. πρ. 2), άλλοτε με υπόδειξθ του ςθμείου με το δάκτυλο 
(αρ. πρ. 13) και άλλοτε πάλι τυχαία («ς’ ζναν δρόμο» αρ. πρ. 4). Δείχνουν να αγνοοφν τθν φπαρξθ 
και το βοθκθτικό ρόλο τθσ πυξίδασ ςτο ςχζδιο (ποςοςτό ορκϊν απαντιςεων 13%). 

Μετά τθ διδακτικι παρζμβαςθ ςτθν ίδια ερϊτθςθ παρατθροφμε ότι όλο και περιςςότερα 
παιδιά κατευκφνουν το βλζμμα τουσ ςτθν πυξίδα και τθ ςυμβουλεφονται πριν απαντιςουν. 
Ροικίλεσ δραςτθριότθτεσ ςυντζλεςαν ςτθν εξοικείωςι τουσ με το ςφμβολο τθσ πυξίδασ και τθν 
αναγνϊριςθ εναλλακτικϊν αναπαραςτάςεϊν τθσ, κακϊσ και ςτθν κατάκτθςθ τθσ δεξιότθτασ να 
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αντλοφν τθν πλθροωορία που παρζχει για να προςανατολιςτοφν ςτο γεωγραωικό χϊρο αλλά και 
ευρφτερα (83%). 

Αναλφοντασ ποιοτικά τα δεδομζνα των απαντιςεων ςτθν ερϊτθςθ που ηθτά να ςχεδιάςουν 
το χάρτθ τθσ γειτονιάσ τουσ διαπιςτϊνουμε ότι κατά τθν παραγωγι χαρτϊν τα παιδιά 
ςυμπεριλαμβάνουν ςτο ςχζδιό τουσ κυρίωσ ςφμβολα (100%) και αναπαριςτοφν δρόμουσ (96%) και 
παραλείπουν εντελϊσ τίτλο χάρτθ (0%) – ζςτω να τον προςδιορίςουν προωορικά – πυξίδα (0%) και 
υπόμνθμα (0%). 

Ραρατθρϊντασ όμωσ ποικίλουσ χάρτεσ, επιςθμαίνοντασ τα δομικά χαρακτθριςτικά ενόσ χάρτθ 
και τθ ςυνικθ κζςθ τουσ ς’ αυτόν και πραγματοποιϊντασ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ κατζκτθςαν τουσ 
κανόνεσ και τθ δομι τθσ χαρτογραωικισ ςφνταξθσ και τθν υιοκζτθςαν ςτισ μετζπειτα ατομικζσ και 
ομαδικζσ παραγωγζσ χαρτϊν (78%). Ζτςι διαπιςτϊνουμε ότι εξακολουκοφν να δείχνουν προτίμθςθ 
ςτθ χριςθ ςυμβόλων (100%) και ςτο ςχεδιαςμό δρόμων (100%) και μετά τθ διδακτικι παρζμβαςθ, 
αλλά δεν παραλείπουν να ςυμπεριλάβουν τθν πυξίδα (83%) και το υπόμνθμα ςτο οποίο 
ςυγκεντρϊνουν τα ςφμβολα που χρθςιμοποίθςαν και τθν επεξιγθςι τουσ (71%), ενϊ λιγότερο 
ςυχνά χρθςιμοποιοφν τίτλο (42%), γεγονόσ αποδίδεται ςτθν ζλλειψθ τθσ δεξιότθτασ τθσ γραωισ και 
παρατθροφμε ότι ςυχνά προςωεφγουν ςε προωορικι διατφπωςθ του τίτλου προσ τον/τθ 
νθπιαγωγό. 
ΤΗΘΣΘΘ - ΠΡΟΣΑΕΛ – ΠΡΟΟΠΣΛΚΕ 

Θ παροφςα ζρευνα υποςτθρίηει ότι θ παροχι εποικοδομθτικϊν, ςυνεργατικϊν και 
αυκεντικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ με τθ χριςθ χαρτϊν μπορεί να οδθγιςει ςε κετικά μακθςιακά 
αποτελζςματα όςον αωορά ςτθν κατάκτθςθ τθσ δεξιότθτασ αποκωδικοποίθςθσ τθσ χωρικισ 
πλθροωορίασ ςτο χάρτθ και ςτον ορκό προςανατολιςμό των νθπίων.  

Στθ διάρκεια τθσ ζρευνασ - θ οποία εςτιάςτθκε ςε ζνα από τα δομικά χαρακτθριςτικά του 
χάρτθ: τθν πυξίδα- τα παιδιά ανζλαβαν το ρόλο χριςτθ χάρτθ και χαρτογράωου, ταυτόχρονα. Θ 
απόκτθςθ λεξιλογίου που περιγράωει χωρικζσ ζννοιεσ κακϊσ και θ κατάκτθςθ του κϊδικα που 
οργανϊνει αυτζσ τισ ζννοιεσ γφρω από αποδεκτζσ ςυμβάςεισ, οδιγθςε ςτθν ορκι 
αποκωδικοποίθςθ του χάρτθ και ςυνεπακόλουκα, ςτθ βελτίωςθ του προςανατολιςμοφ των νθπίων 
ςτο χϊρο. Ππωσ κατζδειξε θ ζρευνα, θ διδαςκαλία αυτϊν των ςυμβάςεων μζςω τθσ εναςχόλθςθσ 
με αυκεντικό υλικό ςε πραγματικά περιβάλλοντα κακϊσ και θ εξάςκθςθ με ςφμβολα 
προςανατολιςμοφ εμπλουτίηει τθν εμπειρία και ςυμβάλλει ςτθν αποκωδικοποίθςθ τθσ χωρικισ 
πλθροωορίασ του χάρτθ και ςτον ορκό προςανατολιςμό του χριςτθ. Το προχπάρχον χαρτογραωικό 
ςχιμα διευρφνεται με τθν κακοδιγθςθ, τθν παρατιρθςθ και τθ χριςθ χαρτϊν.  

Μετά τθν πρϊτθ εωαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ μπορεί να 
υποςτθριχτεί θ ςυνζχιςι τθσ, ςτοχεφοντασ ςε μια ουςιαςτικι βελτίωςθ των όποιων αδυναμιϊν ι 
ελλείψεϊν τθσ. Θ ζρευνα κα μποροφςε να ζχει μεγαλφτερθ αξιοπιςτία και εγκυρότθτα αν 
επαναλαμβανόταν μετά από κάποιο χρονικό διάςτθμα με μεγαλφτερο δείγμα. Θ πρόταςθ αυτι κα 
μποροφςε να ζχει ςθμαντικότερα εκπαιδευτικά αποτελζςματα, αν θ επεξεργαςία των χαρτϊν ωσ 
ςυμβολικζσ αναπαραςτάςεισ χωρικισ πλθροωορίασ από τα παιδιά δεν είναι ευκαιριακι, αλλά είναι 
ενςωματωμζνθ ςτθν κακθμερινι διδακτικι πρακτικι. Αυτό απαιτεί αλλαγι νοοτροπίασ τθσ 
ςυνολικισ εκπαίδευςθσ των παιδιϊν, αλλά και επιμόρωωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε ςφγχρονεσ 
ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ (Messaris, 1996).  

Εν κατακλείδι θ διδακτικι αξιοποίθςθ των χαρτϊν ωσ εργαλείων πλοιγθςθσ των νθπίων ςτο 
χϊρο απαιτεί μακροχρόνιεσ και επαναλαμβανόμενεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ που δεν εξαντλοφνται 
οφτε ολοκλθρϊνονται ςτα χρονικά περικϊρια των πζντε διδακτικϊν ωρϊν. Τα ερευνθτικά 
αποτελζςματα τθσ παροφςασ παρζμβαςθσ, παρζχουν ενδείξεισ για μεγαλφτερουσ δείκτεσ 
αποτελεςματικότθτασ ςε μελλοντικζσ ςχετικζσ διδαςκαλίεσ με αξιοποίθςθ των χαρτϊν ςε ετιςια 
ςχεδία εργαςίασ μζςα από όλα τα επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα που προβλζπει το Αναλυτικό 
Ρρόγραμμα Σπουδϊν για το Νθπιαγωγείο.  

 
 
 
 

http://www.cjc-online.ca/viewissue.php?id=44
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Αναπαραςτάςεισ του κόςμου των φυτϊν ςτθ ςκζψθ των παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ 
 

Γεωργία Μουντηοφρθ 
Νθπιαγωγόσ, MEd, Υποψ. διδάκτορασ ΡΤΡΕ Ραν. Κεςςαλίασ  

mountgeo@ath.forthnet.gr 
ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Θ παροφςα εργαςία εςτιάηει ςτθ διερεφνθςθ των απόψεων των παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ (4-6 ετϊν) 
ςχετικά με το πϊσ αντιλαμβάνονται τα φυτά κακϊσ και επιμζρουσ ζννοιεσ τθσ φυςιολογίασ των φυτϊν όπωσ 
είναι οι διαδικαςίεσ κρζψθσ και ανάπτυξθσ. Θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε ιταν πολυμεκοδικι, κακϊσ 
ςυνδυάςτθκαν τόςο ποιοτικζσ όςο και ποςοτικζσ αναλφςεισ. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 48 παιδιά προςχολικισ 
θλικίασ από 8 δθμόςια νθπιαγωγεία. Θ ςυλλογι των δεδομζνων ζγινε μζςω τθσ ατομικισ δομθμζνθσ 
ςυνζντευξθσ. Θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ ζδειξε ότι τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ ζχουν 
αρκετζσ παρανοιςεισ ςχετικά με το κζμα, με κυριότερθ τθν αντίλθψθ ότι τα φυτά ζχουν ανκρϊπινεσ ιδιότθτεσ. 
Βρζκθκε επίςθσ, ότι τα παιδιά ςυγχζουν τα είδθ των φυτϊν με τισ γενικότερεσ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ 
υπάγονται, ενϊ δεν αντιμετϊπιςαν προβλιματα ςτθν ταξινόμθςθ των φυτϊν με βάςθ το μζγεκόσ τουσ.  
ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φυςιολογία των φυτϊν, ανκρωπομορφιςμόσ, ςθμαςιολογικό πεδίο. 

 
Representations of plants in the minds of pre-school age children 

Georgia Mountzouri 
ABSTRACT 
The present study focuses on the investigation of children’s opinions of preschool age (4-6 years old) with 
regard to how they conceive the plants as well as concepts of the physiology of plants like the processes of 
nutrition and growth. The methodology was multi-methodic, as qualitative and quantitative analyses were 
combined. Forty-eight children from 8 public kindergartens participated in this research. The collection of data 
was accomplished through individual structured interviews. The analysis of the research results showed that the 
children of preschool age have many misconceptions about the subject, with most significant the perception 
that plants have human attributes. It was also found that the children confuse the types of plants with the more 
general categories in which they belong to, while they did not face any problems in the classification according 
to the plants size.  
KEY WORDS: Physiology of plants, anthropomorphism, semantic field. 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Στθν αντίλθψθ των παιδιϊν προςχολικισ και ςχολικισ θλικίασ επικρατοφν εννοιολογικά 
εμπόδια γεγονόσ που δυςχεραίνει τθν πορεία κατανόθςθσ επιμζρουσ εννοιϊν των Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν όπωσ είναι θ ωυςιολογία των ωυτϊν. Απόψεισ όπωσ ότι τα ωυτά είναι ζνα είδοσ ηϊου 
που τρζωονται από το ζδαωοσ, ςυναντϊνται τόςο ςε μακθτζσ διαωόρων βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ 
όςο και ςε αντίςτοιχεσ απόψεισ παλαιότερων ωιλοςόωων και επιςτθμόνων, όπωσ είναι ο 
Αριςτοτζλθσ και ο Δαρβίνοσ και απζχουν από τισ ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ κζςεισ (Barker, 1995). Οι 
παρανοιςεισ αυτζσ (misconceptions) αποδεικνφονται ανκεκτικζσ ςτο χρόνο και εμμζνουν ακόμα και 
μετά τθ διδαςκαλία τουσ από τον επίςθμο ςχολικό κεςμό (Eisen & Stavy, 1993). 
Ενδιαφζρον για εναςχόλθςθ με το κζμα 

Θ εξζταςθ τθσ αντίλθψθσ για τθ φυςιολογία των φυτϊν (κρζψθ, ανάπτυξθ, αναπνοι, 
ωωτοςφνκεςθ) αποτελεί τα τελευταία χρόνια ζνα πεδίο με ζντονο ερευνθτικό ενδιαωζρον. Στθν 
Ελλάδα ζχει βρεκεί ότι οι μακθτζσ υιοκετοφν διάωορα εμπόδια-παρανοιςεισ όπωσ λ.χ. το μοντζλο 
τθσ ετερότροωθσ κρζψθσ των ωυτϊν και του ανκρωπομορωιςμοφ (Χατηθνικιτα, Κουλαϊδισ και 
Ηόγκηα, 1999˙ Ηόγκηα και Οικονομοποφλου, 1999). Από τθ βιβλιογραωικι επιςκόπθςθ προζκυψαν τα 
εξισ ςυμπεράςματα όςον αωορά τουσ ζλλθνεσ μακθτζσ: 

1) Οι μακθτζσ όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό 
δυςκολεφονται ιδιαίτερα ςτθν κατανόθςθ των διαδικαςιϊν που ςχετίηονται με επιμζρουσ 
ζννοιεσ τθσ ωυςιολογίασ των ωυτϊν (Barker, 1995˙ Eisen & Stavy, 1993˙ Stavy & Wax, 1989˙ 
Χρθςτίδου και Χατηθνικιτα, 2003). 
2) Δεν ζχει εξεταςκεί ςτον ελλθνικό χϊρο το κζμα ςχετικά με το πϊσ αντιλαμβάνονται τα 
παιδιά προςχολικισ θλικίασ τθν ζννοια «ωυτό». Στθν προςχολικι θλικία για παράδειγμα, τα 
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παιδιά δεν κατανοοφν ότι ςτθν κατθγορία «ωυτό» ςυμπεριλαμβάνονται υποκατθγορίεσ όπωσ: 
δζντρα, πόεσ, κάμνοι, βρφα και λειχινεσ (Chen & Ku, 1999).  
3) Επίςθσ, ενδιαωζρον παρουςιάηει θ διερεφνθςθ τόςο τθσ θλικιακισ ομάδασ νθπίων-
προνθπίων ςχετικά με τθ κρζψθ και τθν ανάπτυξθ των ωυτϊν όςο και θ ανίχνευςθ των 
απόψεων των παιδιϊν για το κζμα με βάςθ το φφλο τουσ. 
Θ ζρευνα που κα παρουςιαςκεί διεξιχκθ το 2006 και ςτόχοσ τθσ ιταν να διερευνθκοφν οι 

απόψεισ των παιδιϊν θλικίασ 4-6 ετϊν αναωορικά με τισ αντιλιψεισ τουσ για τισ διαδικαςίεσ κρζψθσ 
και ανάπτυξθσ των ωυτϊν. Συγκεκριμζνα, θ ζρευνα εςτίαςε ςτο να απαντιςει τα παρακάτω 
ερευνθτικά ερωτιματα:  

1) Ροιεσ είναι οι γνϊςεισ των παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ ςχετικά με τθν ζννοια «ωυτό» και 
τθν ανάπτυξθ των ωυτϊν; 
2) Διαωοροποιοφνται οι γνϊςεισ αυτζσ με βάςθ τθν θλικία (νιπια και προνιπια); 
3) Διαωοροποιοφνται οι γνϊςεισ αυτζσ με βάςθ το ωφλο (αγόρια και κορίτςια); 

ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ 
Θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε ιταν πολυμεκοδικι, κακϊσ ςυνδυάςτθκαν ποςοτικά και 

ποιοτικά κριτιρια. 
υμμετζχοντεσ 

Ωσ μζκοδοσ επιλογισ του δείγματόσ μασ χρθςιμοποιικθκε θ τυχαία δειγματολθψία. Τα 48 
παιδιά προςχολικισ θλικίασ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα προζρχονταν από 8 δθμόςια νθπιαγωγεία 
μίασ δυτικισ ςυνοικίασ του Ρειραιά, από ζνα πλθκυςμό 300 παιδιϊν που ωοιτοφςαν ςτθν περιοχι. Ζτςι, 
διαμορωϊκθκαν δφο θλικιακζσ ομάδεσ, θ ομάδα των νθπίων θ οποί περιελάμβανε 24 παιδιά (12 αγόρια 
και 12 κορίτςια) και θ ομάδα των προνθπίων άλλα 24 παιδιά (12 αγόρια και 12 κορίτςια). Κρίκθκε 
ενδιαωζρον να εξεταςκοφν τα παιδιά τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ λόγω τθσ χαμθλισ κοινωνικο-
οικονομικισ προζλευςισ τουσ. Θ μελζτθ του Μθτρϊου των μακθτϊν ςτα ςυγκεκριμζνα ςχολεία 
επιβεβαίωςε ότι θ πλειονότθτά τουσ προερχόταν από μζςα-κατϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα κακϊσ ωσ 
επάγγελμα μθτζρασ ζχει δθλωκεί «οικιακά» ενϊ ωσ επάγγελμα πατζρα «εργάτθσ». 
Διαδικαςία ςυλλογισ των δεδομζνων 

Με τθν ζρευνα ςυςχζτιςθσ που πραγματοποιικθκε επιδιϊξαμε να εξετάςουμε τθν φπαρξθ 
διαωορϊν βάςει τθσ θλικίασ (νιπια-προνιπια) και του ωφλου των παιδιϊν (αγόρια-κορίτςια). Κάκε 
ςυνζντευξθ ζγινε ςε μία ιςυχθ αίκουςα κάκε ςχολείου και διιρκθςε 20ϋ περίπου. 
Χρθςιμοποιικθκαν πρωτόκολλα εξζταςθσ και οι απαντιςεισ των παιδιϊν μαγνθτοωωνικθκαν και 
εν ςυνεχεία μεταγράωθκαν. Στισ νθπιαγωγοφσ που οι μακθτζσ τουσ ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, 
διευκρινίςτθκε ότι κα διερευνθκεί ζνασ από τουσ πζντε άξονεσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ του 
Νθπιαγωγείου, θ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ. Ρραγματοποιικθκε επίςθσ, πιλοτικι ζρευνα με τθ 
ςυμμετοχι 10 παιδιϊν. 

Θ ςυνζντευξθ ςυμπεριελάμβανε δφο ωάςεισ. Στθν 1θ ωάςθ υπιρχαν τζςςερισ ανοιχτοφ τφπου 
ερωτιςεισ όπου τα παιδιά ζπρεπε να περιγράψουν ζνα ωυτό, ν’ απαντιςουν τι χρειάηεται ζνα ωυτό 
για να μεγαλϊςει, γιατί το χρειάηεται και να ονομάςουν όςα ωυτά γνωρίηουν. Οι ερωτιςεισ αυτζσ 
αποςκοποφςαν ςτο να εκωράςει κάκε παιδί τισ απόψεισ του χωρίσ περιοριςμοφσ, χρθςιμοποιϊντασ 
το δικό του λεξιλόγιο (Χατηθνικιτα & Χρθςτίδου, 2001). Στθ 2θ ωάςθ τα παιδιά κλικθκαν να 
αναγνωρίςουν και να δείξουν τθν εικόνα που απεικονίηει ζνα ςυγκεκριμζνο ωυτό που τουσ 
ονομάηαμε, αρχικά μζςα από ζνα ςφνολο διαωορετικϊν αντικειμζνων και ζπειτα μζςα από ζνα 
ςφνολο διαωορετικϊν ωυτϊν, να δείξουν το μζγεκοσ που αναμζνεται να ζχει ζνα εικονιηόμενο ωυτό 
μετά από ζνα χρονικό διάςτθμα, να αναγνωρίςουν εάν είναι ωυτά ι όχι οι εικόνεσ που τουσ 
παρουςιάςτθκαν και να αναωζρουν το όνομα κάκε είδουσ ωυτοφ.  

Πςον αωορά τθ διαςωάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ ςτο χρόνο χρθςιμοποιικθκε ι αξιοπιςτία των 
επαναλθπτικϊν μετριςεων (Αλεξόπουλοσ, 1998). Θ μζτρθςθ επαναλιωκθκε με τα ίδια παιδιά κάκε 
ςχολείου που και με το ίδιο ακριβϊσ εργαλείο μία εβδομάδα μετά τθν πρϊτθ μζτρθςθ. Ζπειτα, 
ςυςχετίςτθκαν τα αποτελζςματα των μετριςεων για κάκε παιδί.  
Εργαλείο ςυλλογισ των δεδομζνων 
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Ωσ εργαλείο ςυλλογισ των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε θ ατομικι δομθμζνθ ςυνζντευξθ. Θ 
ςυλλογι των δεδομζνων ζγινε με προςωιλι για τα παιδιά τρόπο αωοφ χρθςιμοποιικθκε οπτικό 
υλικό. Συγκεκριμζνα: 
1) Σεςτ αναγνϊριςθσ και ονομαςίασ αντικειμζνων ςε εικόνεσ (ταλίκασ και ςυν., 2002): 

Στο τεςτ αυτό χρθςιμοποιικθκαν 8 κάρτεσ εκ των οποίων ςτισ 4 από αυτζσ απεικονιηόταν ζνα 
ωυτό μεταξφ αντικειμζνων διαωορετικοφ ςθμαςιολογικοφ πεδίου (π.χ. ηϊα, οικιακόσ εξοπλιςμόσ, 
τρόωιμα κτλ) και ςτισ υπόλοιπεσ 4 κάρτεσ παρουςιαηόταν ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ ωυτοφ μεταξφ 
τριϊν άλλων ειδϊν ωυτϊν. Θ νθπιαγωγόσ ονόμαηε ζνα ωυτό ςε κάκε κάρτα και τα παιδιά ζπρεπε να 
το δείξουν. Στόχοσ ιταν να ανακαλυωκεί θ ικανότθτα των παιδιϊν να αναγνωρίηουν: 
-ςυγκεκριμζνα ωυτά ανάμεςα ςε διαωορετικά αντικείμενα (Ραράρτθμα, εικόνα 1)  
-ςυγκεκριμζνα ωυτά ανάμεςα ςε διαωορετικά είδθ ωυτϊν (Ραράρτθμα, εικόνα 2).  
2) Καρτζλεσ ταξινόμθςθσ:  
Α) Με βάςθ το μζγεκοσ φυτοφ: 

Οι καρτζλεσ απεικονίηουν ςτο ςφνολό τουσ 12 είδθ ωυτϊν από διαωορετικζσ κατθγορίεσ (λ.χ. 
από τθν κατθγορία «δζντρα» ζνασ ωοίνικασ, από τθν κατθγορία «λαχανικά» ζνα μαροφλι, από τθν 
κατθγορία «λουλοφδια» ζνα τριαντάωυλλο). Οι εικόνεσ δεν απεικονίηουν αλθκινά ωυτά αλλά ςκίτςα 
αυτϊν.  

Στα παιδιά παρουςιαηόταν θ εικόνα ενόσ ωυτοφ ςυνοδευόμενθ από τθ ωράςθ: «Το Χ (όνομα 
ωυτοφ) ζχει αυτό το μζγεκοσ ςιμερα. Μετά από αρκετό καιρό πόςο μεγάλο κα είναι; Δείξε μου». Θ 
νθπιαγωγόσ παρουςίαηε ςτθ ςυνζχεια τρεισ εικόνεσ του ίδιου ωυτοφ ςε τρία διαωορετικά μεγζκθ-
ςτάδια ανάπτυξθσ (μικρό-μεςαίο-μεγάλο). Τα παιδιά ζπρεπε να εντοπίςουν και να δείξουν τθν 
καρτζλα που απεικόνιηε το μεγαλφτερο ςε μζγεκοσ ωυτό, όπωσ δθλαδι κα είχε αναπτυχκεί μετά 
από καιρό (Ραράρτθμα, εικόνα 3). 
Β) Με βάςθ το είδοσ του φυτοφ:  

Οι 32 καρτζλεσ ταξινόμθςθσ παρουςιάηουν ζγχρωμεσ εικόνεσ διαωόρων ειδϊν ωυτϊν που 
προζρχονται από διάωορεσ κατθγορίεσ τθσ τάξεωσ αυτισ (λ.χ. δζντρα, κάμνοι, πόεσ, βρφα, λειχινεσ, 
μφκθτεσ). Για κάκε μία από τισ εικόνεσ τα παιδιά ανζωεραν δφο πράγματα: το όνομα του ωυτοφ (π.χ. 
κρίνοσ, ελιά κτλ.) κακϊσ και εάν είναι ωυτό ι όχι. Ενδιαωζρον παρουςιάηουν οι ακόλουκεσ 
επιςθμάνςεισ: 
1) Πςον αωορά τθν κατθγορία μφκθτεσ υπάρχει διαωωνία ςχετικά με το αν αποτελοφν ωυτά ι όχι. 
Κάποιοι τα κατατάςςουν ςτα ωυτά, παρόλο που δεν διακζτουν χλωροωφλλθ και τρζωονται 
απορροωϊντασ οργανικζσ ουςίεσ ενϊ κατ’ άλλουσ δεν αποτελοφν ωυτά (Chen & Ku, 1999). Για το 
λόγο αυτό κεωρικθκε ενδιαωζρον να διερευνιςουμε τισ απόψεισ των παιδιϊν για το κζμα.  
2) Θ κατθγορία πόεσ διαχωρίςτθκε ςε υποκατθγορίεσ (λουλοφδια, καλλωπιςτικά ωυτά, χορτάρι, 
ωυτά ωροφτων, λαχανικά, δθμθτριακά), ϊςτε να γίνει ευκολότερθ θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων. 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Σχετικά με το 1ο ερευνθτικό ερϊτθμα διαπιςτϊκθκε πωσ όταν ηθτικθκε από τα παιδιά να 
περιγράψουν ζνα ωυτό, τα περιςςότερα δεν απζδωςαν τισ ιδιότθτεσ των ωυτϊν (π.χ. κλαδιά, ρίηεσ, 
ωφλλα κτλ) αλλά ανζωεραν τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ υπάγονται (κυρίωσ λουλοφδια και δζντρα).  

Ρίνακασ 1. Ρεριγραωι ενόσ «ωυτοφ» 
 

ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ  (f) (rf) 

Λουλοφδι   12 25 

λάκοσ περιγραωι 4 8 

ςωςτι περιγραωι 5 10 

δεν ξζρω   23 48 

λουλοφδι-δζντρο 1 3 

Δζντρο   3 6 

ΤΝΟΛΟ   48 100 
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Σωςτι περιγραωι του ωυτοφ, χρθςιμοποιϊντασ δθλαδι επιςτθμονικά αποδεκτοφσ όρουσ (λ.χ. 
ωυτρϊνει από τθ γθ, ζχει ωφλλα, ρίηεσ, μίςχο, κορμό), ζδωςαν μόνο 5 παιδιά (ποςοςτό 10%) ςε 
ςφνολο 48 παιδιϊν του δείγματοσ, ενϊ 23 παιδιά (ποςοςτό 48%) δεν εξζωραςαν καμία άποψθ. 
Ωσ προσ τισ απόψεισ των παιδιϊν ςχετικά με τα ςυςτατικά που επιδροφν ςτθν ανάπτυξθ των ωυτϊν, 
προζκυψε -όπωσ ωαίνεται ςτον πίνακα 2- ότι 31 παιδιά (ποςοςτό 65%) κεωρεί το νερό ωσ το πιο 
απαραίτθτο ςυςτατικό, ενϊ το νερό και το χϊμα εκωράςτθκαν ωσ ςθμαντικά από 9 παιδιά.  

Ρίνακασ 2. Συςτατικά που χρειάηεται ζνα ωυτό για να μεγαλϊςει 
 

ΤΣΑΣΛΚΑ  (f) (rf) 

Νερό   31 65 

Σπόροι   1 2 

Νερό - χϊμα - ιλιοσ 1 2 

νερό-χϊμα 9 19 

ςπόροι-νερό 3 6 

νερό-ιλιοσ   2 4 

Άλλο   1 2 

ΤΝΟΛΟ   48 100 

 
Διερευνϊντασ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ τα παιδιά πιςτεφουν πωσ κάκε ωυτό χρειάηεται 

κάποια ςυςτατικά, προζκυψε ότι το 75% κεωρεί ωσ κυριότερο λόγο τθν μεταβλθτι «για να 
μεγαλϊςει», το 15% «για να μεγαλϊςει πιο πολφ» και το υπόλοιπο 10% «γιατί αλλιϊσ κα ξερακεί». 
Οι απαντιςεισ των παιδιϊν υποδθλϊνουν ανιμιςτικοφσ τρόπουσ κατανόθςθσ τθσ κρζψθσ και τθσ 
ανάπτυξθσ των ωυτϊν, αποδίδοντασ ςτα ωυτά ανκρϊπινεσ ιδιότθτεσ όπωσ χαρακτθριςτικά 
αποτυπϊνεται ςτισ απόψεισ τουσ: «χρειάηεται νερό, γιατί αλλιϊσ ξεραίνεται και πεκαίνει θ 
καρδοφλα του», «χρειάηεται κάκε μζρα ζνα λίτρο νερό», «τρϊει το νερό για να μεγαλϊςει», «για να 
μεγαλϊςει και να πάει ςτθ δουλειά», «για να πιεί και να μεγαλϊςει, όπωσ πίνουν οι άνκρωποι νερό 
από τθ βρφςθ, ζτςι κι αυτό», «να τα ποτίηουμε και να τα χαϊδεφουμε», «ωαγθτό, δθλαδι χϊμα, για 
να ωάει και να μεγαλϊςει». Στισ απαντιςεισ διαωαίνεται ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται τα ωυτά ωσ 
ετερότροωουσ οργανιςμοφσ οι οποίοι προςλαμβάνουν τθν τροωι τουσ από το περιβάλλον, όπωσ 
δθλαδι κάνουν τα ηϊα και ο άνκρωποσ και κανζνα παιδί δεν ανζωερε ότι τα ωυτά παράγουν μόνα 
τουσ τθν τροωι τουσ.  

Κατά τθν αναωορά ωυτϊν που τα παιδιά γνωρίηουν, δεν επικεντρϊκθκαν τόςο ςε είδθ ωυτϊν 
αλλά ςτισ κατθγορίεσ τουσ π.χ. λουλοφδι ι δζντρο. Ππωσ ωαίνεται από τθν κατανομι των 
απαντιςεϊν τουσ (Ρίνακασ 3) τα «λουλοφδια» ιταν το πιο τυπικό παράδειγμα ωυτοφ ςε ποςοςτό 
53%. Τα παιδιά χρθςιμοποίθςαν αυτοφςια τθ λζξθ «λουλοφδι», ι ονόμαςαν διάωορα είδθ 
λουλουδιϊν (π.χ. τριαντάωυλλο, μαργαρίτα κτλ). Αν και τα λουλοφδια υπάγονται ςτθν κατθγορία 
«πόεσ», εντοφτοισ κρίκθκε ενδιαωζρον να εξεταςκεί ωσ χωριςτι κατθγορία λόγω τθσ ςυχνότθτασ 
εμωάνιςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ λζξθσ κατά τθν πιλοτικι ζρευνα. Ζτςι, ςτθν κατθγορία «πόα» δόκθκε 
μόνο μία απάντθςθ (τοματιά), όπωσ και ςτθν κατθγορία δζντρο, ενϊ 33% των παιδιϊν διλωςε πωσ 
δεν γνωρίηουν κανζνα ωυτό. Φαίνεται επίςθσ, πωσ ςτο γνωςτικό πεδίο των παιδιϊν εκλείπουν 
κατθγορίεσ όπωσ κάμνοι, ωυτά ωροφτων, λαχανικά και δθμθτριακά. Το πιο αναγνωρίςιμο είδοσ 
ωυτοφ για τα παιδιά του ςυγκεκριμζνου δείγματοσ ιταν θ φράουλα (42 ςωςτζσ απαντιςεισ, 
ποςοςτό 88%), ενϊ το λιγότερο αναγνωρίςιμο ωυτό ιταν το κουνουπίδι (25 λάκοσ απαντιςεισ, 
ποςοςτό 53%). Για τα μανιτάρια ειδικότερα, που ανικουν ςτθν κατθγορία «μφκθτεσ» βρζκθκε ότι το 
54% των παιδιϊν κατζταξε τα μανιτάρια ςτθν κατθγορία ωυτό. Τζςςερα παιδιά μάλιςτα, ονόμαςαν 
τα μανιτάρια «ςπίτι για Στρουμωάκια», επθρεαςμζνα προωανϊσ από τθ γνωςτι τθλεοπτικι ςειρά 
κινουμζνων ςχεδίων. Εικόνεσ ανκοωόρων ωυτϊν όπωσ δζντρα κάμνοι, ι καλλωπιςτικά ωυτά 
χαρακτθρίςτθκαν ωσ «λουλοφδια». Σε πολλζσ περιπτϊςεισ μάλιςτα, τα παιδιά τα προςδιόριηαν και 
με το αντίςτοιχο χρϊμα π.χ. το ςπάρτο χαρακτθρίςτθκε από ζνα παιδί ωσ «λουλοφδια κίτρινα», τα 
ωραιόωυλλα ωσ «λουλοφδια κόκκινα». Σε κάποια είδθ που δεν γνϊριηαν το όνομά τουσ, απζδιδαν 
περιγραωικά χαρακτθριςτικά. Οι λειχινεσ π.χ. χαρακτθρίςτθκαν ωσ «λουλοφδια που τα πατοφν οι 
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άνκρωποι», «λουλοφδια χαλαςμζνα», ενϊ τα πεπόνια ωσ «μπάλεσ», «μιλα», «αυγά», «καρφδεσ» 
και «πατάτεσ».  

 
Ρίνακασ 3. Φυτά που γνωρίηουν τα παιδιά 

 

ΕΛΔΟ ΦΤΣΟΤ (f) (rf) 

λουλοφδι 25 53 

δζντρο   1 2 

πόα   1 2 

λουλοφδι-δζντρο 5 10 

δεν ξζρω   16 33 

ΤΝΟΛΟ   48 100 

 
Πςον αωορά τα ευριματα του 2ου ερευνθτικοφ ερωτιματοσ που αωοροφςε τθ 

διαωοροποίθςθ των γνϊςεων των μακθτϊν για τα ωυτά και τθν ανάπτυξι τουσ με βάςθ τθν θλικία 
(νιπια και προνιπια) βρζκθκε ότι δεν υπιρξαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαωορζσ μεταξφ των 
παιδιϊν των δφο θλικιακϊν ομάδων. Στισ 32 εικόνεσ με διαωορετικά είδθ ωυτϊν ςυμπεριλιωκθκαν 
ωυτά 12 κατθγοριϊν (δζντρα, κάμνοι, λουλοφδια, καλλωπιςτικά, χορτάρι, ωυτά ωροφτων, λαχανικά, 
βρφα, λειχινεσ, μανιτάρι, δθμθτριακά, κάκτοι). Από τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων βρζκθκε ότι 
ςτα 25 από τα 32 είδθ που τα παιδιά κατζταξαν ωσ ωυτά δεν υπάρχουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ 
διαωορζσ ωσ προσ τθν θλικία. Μόνο ςε 7 περιπτϊςεισ διαωοροποιικθκαν οι απαντιςεισ των νθπίων 

από εκείνεσ των προνθπίων και βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικά διαωορά (p0,05) ςτισ εικόνεσ που 
απεικόνιηαν θλιοτρόπιο, κρίνο, ωράουλα, καρποφηι, ςζλινο, ςιτάρι και βρϊμθ. Ωσ προσ τθν 
ταξινόμθςθ καρτελϊν που παρουςιάηουν 12 ωυτά ςε 3 μεγζκθ (μικρό-μεςαίο-μεγάλο) τα 
αποτελζςματα επιβεβαιϊνουν ότι επαλθκεφεται θ μθδενικι ςτατιςτικι υπόκεςθ κακϊσ δεν 
υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαωορά ανάμεςα ςτα νιπια-προνιπια. Αυτό ςθμαίνει ότι τα παιδιά 
είναι ςε κζςθ ν’ αναγνωρίςουν πωσ το μζγεκοσ ενόσ ωυτοφ αυξάνεται με το πζραςμα του χρόνου. 
Στο 3ο ερευνθτικό ερϊτθμα που αναωζρεται ςτθ διαωοροποίθςθ των γνϊςεων των παιδιϊν θλικίασ 
νθπιαγωγείου για τα ωυτά με βάςθ το ωφλο (αγόρια και κορίτςια) βρζκθκαν τα ακόλουκα 
αποτελζςματα:  

1) Χρθςιμοποιϊντασ το τεςτ αναγνϊριςθσ και ονομαςίασ αντικειμζνων ςε εικόνεσ (Σταλίκασ 
και ςυν., 2002), για να διαπιςτϊςουμε τθν φπαρξθ ι μθ διαωορϊν μεταξφ αγοριϊν και κοριτςιϊν ςε 
ςχζςθ με τθν αναγνϊριςθ και ονομαςία των ωυτϊν διαπιςτϊςαμε ότι δεν υπάρχει ςτατιςτικά 
ςθμαντικι διαωορά ωσ προσ το ωφλο. Ωσ προσ τθν αναγνϊριςθ ωυτϊν του ίδιου ςθμαςιολογικοφ 
πεδίου παρατθρικθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαωορά μόνο ςε μία κάρτα από τισ τζςςερισ, γεγονόσ 
που υποδθλϊνει τθ διαωοροποίθςθ μεταξφ των απαντιςεων αγοριϊν-κοριτςιϊν.  

2) Στα 32 είδθ ωυτϊν που παρουςιάςτθκαν ςτα παιδιά υπό μορωι εικόνων βρζκθκαν 
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαωορζσ ωσ προσ το ωφλο ςε 4 μόνο είδθ: ςζλινο (μζςθ αξιολόγθςθ για 
αγόρια=28, μζςθ αξιολόγθςθ για κορίτςια=21, τιμι U=204, z=-2,090 και sig. διπλισ ουράσ: 0,037), 
μανιτάρι (μζςθ αξιολόγθςθ για αγόρια=28,5, μζςθ αξιολόγθςθ για κορίτςια=20,50, τιμι U=192, z=-
2,293, sig. διπλισ ουράσ=0,022), κάκτοσ 1 (μζςθ αξιολόγθςθ για αγόρια=28, μζςθ αξιολόγθςθ για 
κορίτςια=21, τιμι U=204, z=-2,015, sig. διπλισ ουράσ=0,044) και κάκτοσ 2 (μζςθ αξιολόγθςθ για 
αγόρια=28, μζςθ αξιολόγθςθ για κορίτςια=21, τιμι U=204, z=-2,044, sig. διπλισ ουράσ=0,041).  
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΤΗΘΣΘΘ 

Θ ζρευνα που παρουςιάςκθκε αποςκοποφςε ςτθ διερεφνθςθ των απόψεων των παιδιϊν 
προςχολικισ θλικίασ ςχετικά με τθν ζννοια «ωυτό». Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ταυτίηονται με τα 
αποτελζςματα αντίςτοιχων ερευνϊν όςον αωορά τισ παρανοιςεισ των παιδιϊν για το κζμα κακϊσ 
προβάλλουν και εωαρμόηουν ςτα ωυτά ζνα τρόπο κρζψθσ ανάλογο με εκείνο των ηϊων. 
Συνοψίηοντασ τα ευριματά μασ διαπιςτϊνουμε ότι ςτθ ςκζψθ των παιδιϊν κυριαρχεί θ 
ανκρωπομορωικι διάςταςθ και κυρίαρχθ παρανόθςθ είναι ότι τα ωυτά αποτελοφν ετερότροωουσ 
οργανιςμοφσ, κακϊσ παίρνουν τθν τροωι τουσ από το περιβάλλον. Οι παρανοιςεισ αυτζσ 
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κακίςτανται εμπόδιο για τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ κρζψθσ και ανάπτυξθσ των ωυτϊν με 
επιςτθμονικό τρόπο. 

Διαπιςτϊκθκε επιπλζον ότι τα παιδιά ζδωςαν ζναν πολφ περιοριςμζνο αρικμό ονομάτων των 
ειδϊν που υπάγονται ςτισ κατθγορίεσ των ωυτϊν κακϊσ ςυγχζουν το είδοσ με τθν κατθγορία που 
ανικει ζνα ωυτό. Αξιοςθμείωτο επίςθσ, είναι ότι κανζνα παιδί δεν ςυμπεριζλαβε ςτισ απαντιςεισ 
του τον αζρα ωσ απαραίτθτο ςυςτατικό για τθν ανάπτυξθ των ωυτϊν, όπωσ ακριβϊσ ανζδειξαν τα 
αποτελζςματα και ςτθν ζρευνα των Χατηθνικιτα και ςυν. (1999). Τζλοσ, τα παιδιά ταξινόμθςαν με 
μεγάλθ ευκολία τα ωυτά με βάςθ το μζγεκόσ τουσ, ανεξάρτθτα από ωφλο και θλικία. Από τα 
παραπάνω ςυμπεραίνουμε ότι θ ςκζψθ των παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ χαρακτθρίηεται από 
εννοιολογικά εμπόδια τόςο ςε κζματα που ςχετίηονται με τθ κρζψθ και τθν ανάπτυξθ των ωυτϊν 
όςο και ςε γενικότερα κζματα που ςχετίηονται με τθν ζννοια «ωυτό».  

Θ περιγραωόμενθ ζρευνα παρουςιάηει οριςμζνουσ περιοριςμοφσ, ωσ προσ το μζγεκοσ και τθν 
προζλευςθ του δείγματοσ το οποίο προζρχεται από ζνα μόνο κοινωνικοπολιτιςμικό περιβάλλον. Κα 
ιταν ενδιαωζρον να λάβουν μζροσ ςτισ ίδιεσ μετριςεισ νιπια και προνιπια από διαωορετικά 
κοινωνικοπολιτιςμικά περιβάλλοντα. Επίςθσ, κρίνεται ιδιαίτερα χριςιμθ θ διερεφνθςθ των 
απόψεων των νθπιαγωγϊν ςχετικά με το κζμα (πϊσ αναπτφςςουν τθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα με τουσ 
μακθτζσ τουσ, ποιεσ μεκόδουσ και ςτρατθγικζσ χρθςιμοποιοφν κτλ). Τζλοσ, κρίνουμε ενδιαωζρον να 
εξεταςκοφν οι απόψεισ των μακθτϊν πριν και μετά τθν ανάπτυξθ κάποιασ ενεργθτικισ μεκόδου 
διδαςκαλίασ (π.χ. πείραμα ςχετικά με τθν ανάπτυξθ των ωυτϊν) που κα επιτρζπει αμεςότερθ 
εμπλοκι των παιδιϊν ι να διδαχκεί θ αντίςτοιχθ ενότθτα ςε μία πειραματικι ομάδα και να 
ςυγκρικοφν τα αποτελζςματα με μία ομάδα ελζγχου.  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 
Εικόνα 2. 

Καπηέλα ηαξινόμηζηρ ίδιος ζημαζιολογικού πεδίος. 

 
Εικόνα 3. 

 
 
  

Εικόνα 1. 

Καπηέλα ηαξινόμηζηρ διαθοπεηικού ζημαζιολογικού πεδίος. 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ  
Στθν εργαςία αυτι παρουςιάηεται μια ζρευνα που ςχεδιάςτθκε και πραγματοποιικθκε με ςτόχο τθ διδακτικι 
προςζγγιςθ του φαινομζνου του μαγνθτιςμοφ ςε 25 παιδιά προςχολικισ θλικίασ (νιπια). Στθν ζρευνα ζγινε 
διερεφνθςθ των αντιλιψεων των παιδιϊν όςον αφορά τθ διάκριςθ διαφόρων αντικειμζνων με βάςθ το υλικό 
τουσ και διαφόρων ειδϊν μετάλλων με βάςθ τθ ςυμπεριφορά τουσ ωσ προσ τθν ζλξθ τουσ από ζναν μαγνιτθ, 
μζςω μιασ ειδικά ςχεδιαςμζνθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ που ενςωμάτωνε δραςτθριότθτεσ δραματικοφ 
παιχνιδιοφ και διιγθςθσ ιςτοριϊν. Ακολουκοφςε ο μετα-ζλεγχοσ προκειμζνου να αξιολογθκοφν οι 
ςχεδιαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ και να καταγραφοφν οι τυχόν διαφοροποιιςεισ ςτισ 
αντιλιψεισ των παιδιϊν. Τα αποτελζςματα που προζκυψαν ιταν ενκαρρυντικά, κακϊσ υπιρξε μεγάλθ 
βελτίωςθ ςτισ αντιλιψεισ των παιδιϊν ςε ςφγκριςθ με τθν προχπάρχουςα γνϊςθ, αναφορικά με τθ διάκριςθ 
και ταξινόμθςθ διαφόρων αντικειμζνων με βάςθ το υλικό τουσ κακϊσ και τθ διάκριςθ διαφόρων ειδϊν 
μετάλλων με βάςθ τθ ςυμπεριφορά τουσ ωσ προσ τθν ζλξθ του μαγνιτθ. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Διιγθςθ ιςτοριϊν, κεατρικό παιχνίδι, μαγνθτιςμόσ, νθπιαγωγείο. 
 

Teaching magnetic forces in the kindergarten with the use of drama and story telling 
Maria Valakosta, Vasilia Christidou 

ABSTRACT 
This study presents an experimental teaching program that was designed and implemented in order to 
introduce the concept of magnetism and magnetic forces to 25 preschoolers. The program aimed at the 
development of children’s knowledge in regards to a) the distinction and classification of various objects 
according to their material and b) the distinction of different metals according to their interaction with 
magnets, through specifically designed teaching activities using drama, hands-on experiments, and story telling. 
The children had never been taught about magnetism in the kindergarten prior to the study. The teaching 
program was evaluated on the basis of the comparison of children’s responses to the pre- and post-test, which 
were designed so as to record the children’s conceptions about magnetism. The results indicated a great 
improvement in children’s understanding of basic ideas related to magnets and magnetic forces. 

KEY WORDS: Drama, kindergarten, magnetism, story telling. 
 
ΕΛΑΓΩΓΘ 
Οι αντιλιψεισ των παιδιϊν για το μαγνθτιςμό 

Μια από τισ ζννοιεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν για τθν οποία λίγεσ ζρευνεσ ζχουν δθμοςιευκεί 
όςον αωορά παιδιά προςχολικισ θλικίασ, είναι ο μαγνθτιςμόσ. Αποτελεί ζνα ωαινόμενο ελκυςτικό 
και οικείο ςτα παιδιά, κακϊσ από τθν κακθμερινι τουσ εμπειρία είναι εξοικειωμζνα με τθ χριςθ 
μαγνθτϊν. Ταυτόχρονα, ωςτόςο, το ωαινόμενο του μαγνθτιςμοφ είναι εξαιρετικά πολφπλοκο ςτθν 
ερμθνεία του. Τα περιςςότερα παιδιά δυςκολεφονται να εξθγιςουν αυτό το ωαινόμενο και το 
αποδίδουν ςτθν ‘κόλλα’ που μπορεί να υπάρχει πίςω από το μαγνιτθ ι ςτισ ‘μαγικζσ’ του ιδιότθτεσ 
(Barrow, 1987, Finley, 1986, Harlan and Rivkin, 2000, Wenham, 1995). Ο Selman (1982), ςε μια 
ζρευνα με παιδιά προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ, βρικε ότι είχαν δφο επίπεδα 
αντιλιψεων για τουσ μαγνιτεσ. Στο πρϊτο απλϊσ ςυνζδεαν διάωορα γεγονότα μεταξφ τουσ, ενϊ 
ςτο δεφτερο επίπεδο υιοκετοφςαν τθν αντίλθψθ ότι μια αόρατθ δφναμθ βοθκά τουσ μαγνιτεσ να 
‘τραβοφν τα αντικείμενα’. Γενικά, από τισ ζρευνεσ αποδεικνφεται ότι τα παιδιά δεν ζχουν υιοκετιςει 
τισ ζννοιεσ ‘ζλκω’, ‘απωκϊ’ και ‘μαγνθτίηω’ (Driver et al., 2000), ενϊ πολλά υιοκετοφν εναλλακτικζσ 
αντιλιψεισ επικαλοφμενα ζνα είδοσ ‘βαρφτθτασ’ (Barrow, 1987). 

Ακόμα και μετά τθ διδαςκαλία το επίπεδο κατανόθςθσ των παιδιϊν για τισ μαγνθτικζσ 
δυνάμεισ μπορεί να μθν βελτιϊνεται ςθμαντικά. Θ περιοριςμζνθ επιτυχία τζτοιων παρεμβάςεων 
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είναι πικανό να οωείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ ίδια θ διδαςκαλία αποπροςανατολίηει τα παιδιά από 
τισ κακθμερινζσ εμπειρίεσ τουσ για το μαγνθτιςμό (Finley, 1986). Για το λόγο αυτό προτείνεται οι 
διδακτικζσ παρεμβάςεισ να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ κακθμερινζσ εμπειρίεσ των παιδιϊν και να 
εςτιάηουν ςτθν πρακτικι χριςθ των μαγνθτϊν (Driver, 1989, Driver et al., 2000, Driver and Oldham, 
1986). Σε δφο τζτοιου είδουσ ερευνθτικζσ παρεμβάςεισ, τα νιπια που ςυμμετείχαν παρουςίαςαν 
αξιοςθμείωτθ βελτίωςθ, κακϊσ ιταν ςε κζςθ να κατανοιςουν τισ ελκτικζσ ιδιότθτεσ των μαγνθτϊν, 
να αναγνωρίςουν το υλικό καταςκευισ ωσ κριτιριο για τθν ζλξθ ενόσ αντικειμζνου από το μαγνιτθ 
(Κακανά και Καηζλα, 2003), να διακρίνουν τα μαγνθτιηόμενα από τα μθ μαγνθτιηόμενα υλικά, κακϊσ 
και τισ ελκτικζσ και απωςτικζσ δυνάμεισ μεταξφ των μαγνθτϊν (αβάνθσ, 2002). 
Σο Δραματικό Παιχνίδι και θ Διιγθςθ Λςτοριϊν ωσ εργαλεία για τθ διδαςκαλία των Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν 

Το παιχνίδι αποτελεί κφρια δραςτθριότθτα των παιδιϊν, χαρακτθριςτικι τθσ κοινωνικισ 
δράςθσ τουσ και παράλλθλα κεντρικό ηιτθμα ςτθ διεπιςτθμονικι ζρευνα τθσ παιδικισ θλικίασ 
(Αυγθτίδου, 2001). Ειδικότερα, το δραματικό παιχνίδι ζχει διπλό χαρακτιρα: Από τθ μια πλευρά 
είναι παιχνίδι που εμπεριζχει τα ςτοιχεία τθσ ωανταςίασ και του αυκορμθτιςμοφ, τθσ ζκωραςθσ και 
τθσ δθμιουργίασ και από τθν άλλθ αποτελεί μια δραςτθριότθτα βιωματικισ πράξθσ (Γραμματάσ, 
1996, Faure and Lascar, 1990). Μζςα από το παιχνίδι και τθν πράξθ θ μάκθςθ αναδφεται αβίαςτα, 
ωυςιολογικά και ευχάριςτα. Επιπλζον το παιδί αποκτά αυτοπεποίκθςθ και εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό 
του και ςτουσ άλλουσ, βιϊνει τθ ςχζςθ τθσ δράςθσ, τθσ ςκζψθσ και τθσ μάκθςθσ, βελτιϊνει τθ 
γλωςςικι του ζκωραςθ, αναπτφςςει τθν κοινωνικότθτά του και μετατρζπει τα βιϊματά του ςε 
γνϊςθ (Άλκθςτθσ, 1989, Γζρου, 1984, Γιάνναρθσ, 1995, Garvey, 1990, Κουρετηισ, 2001).  

Θ αξιοποίθςθ του δραματικοφ παιχνιδιοφ ςτθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν μπορεί να 
ζχει ιδιαίτερα αξιόλογα μακθςιακά αποτελζςματα (Fadali, Robinson and McNichols, 2000, 
Hadzigeorgiou, 2002), κακϊσ κεωρείται ότι βοθκά ςτθ κατανόθςθ δφςκολων εννοιϊν και προάγει 
τθν εννοιολογικι αλλαγι ςτα πρϊιμα νοθτικά μοντζλα των παιδιϊν (Resnick and Wilensky, 1998). 
Τζτοιεσ -κοινωνιο-γνωςτικοφ προςανατολιςμοφ- παρεμβάςεισ παρζχουν πρόςβαςθ ςτθν εμπειρικι 
βιωματικι μάκθςθ, ευκαιρίεσ για πρόβλεψθ («τι κα γίνει αν…») και διατφπωςθ υποκζςεων, επαωι 
με διαωορετικζσ απόψεισ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ (Farrow and Bailey, 1998). Με το δραματικό 
παιχνίδι προωκείται θ κοινωνικι μάκθςθ ανάμεςα ςτα παιδιά, ενϊ αυξάνεται το ενδιαωζρον τουσ 
για το κζμα που διδάςκεται, κακϊσ επίςθσ και θ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτό (Begoray and Stinner, 
2005). Επίςθσ, το δραματικό παιχνίδι βοθκά τα παιδιά να πειραματιςτοφν με τα ωυςικά ωαινόμενα, 
ενϊ δίνει τθ δυνατότθτα ςτο κάκε παιδί να ωτιάξει το δικό του παιχνίδι ρόλων, προκειμζνου να 
μιλιςει για ζνα ωυςικό ωαινόμενο (McSharry and Jones, 2000, Metcalfe et al., 1984).  

Θ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν μπορεί να ενςωματϊςει το δραματικό παιχνίδι με δφο 
τρόπουσ: α) με προςομοιϊςεισ εμπειριϊν τθσ κακθμερινισ ηωισ, αναδεικνφοντασ και τθν κοινωνικι 
διάςταςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και β) με προςομοιϊςεισ ωυςικϊν ωαινομζνων από τα ίδια τα 
παιδιά, όπου καλοφνται να υποδυκοφν με το ςϊμα τουσ τθ λειτουργία ενόσ μαγνιτθ, να 
αναπαραςτιςουν το κφκλο του νεροφ, τισ τροωικζσ αλυςίδεσ (Ozden, 2006), ι τθν εναλλαγι μζρασ–
νφχτασ (αβάνθσ, 1999). Με τθ δραματοποίθςθ το εκάςτοτε ωαινόμενο παρουςιάηεται ςε μια 
διαωορετικι ατμόςωαιρα, με ειδικι δυναμικι, δθμιουργϊντασ ελκυςτικζσ ςυνκικεσ για τθν 
επεξεργαςία του (Jarrett, 1997, Pantidos, Spathi and Vitoratos, 2001).  

Από τθν άλλθ πλευρά, οι ιςτορίεσ και τα παραμφκια αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 
ηωισ των παιδιϊν προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. Θ πλειοψθωία των παιδιϊν αρζςκεται 
ςτθ διιγθςθ ιςτοριϊν. Οι ιςτορίεσ που ακοφν τα ‘ταξιδεφουν’ ςε χϊρεσ ωανταςτικζσ, διεγείροντασ 
τθ ωανταςία και τθν περιζργειά τουσ. Ραράλλθλα, όταν χρθςιμοποιοφνται για παιδαγωγικοφσ 
ςκοποφσ και ςυνοδεφονται από δραςτθριότθτεσ μετά τθ διιγθςθ, οι ιςτορίεσ αυξάνουν τθ 
δθμιουργικότθτα των παιδιϊν, τα βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςκζψθσ. Ραράλλθλα, επειδι 
οι ιςτορίεσ ικανοποιοφν ζμωυτεσ ανάγκεσ του παιδιοφ, όπωσ ο ενκουςιαςμόσ, θ αναηιτθςθ, θ 
ζκπλθξθ και το απροςδόκθτο, κεωροφνται ωσ κατάλλθλο μζςο για τθν πρόκλθςθ και τθ διατιρθςθ 
του ενδιαωζροντοσ των παιδιϊν και για τθν υιοκζτθςθ προτφπων ςυμπεριωοράσ μζςω τθσ ταφτιςθσ 
του παιδιοφ με ςυμπακείσ ιρωεσ. Θ διιγθςθ ιςτοριϊν ςυμβάλλει επίςθσ ςτθ γνωςτικι ανάπτυξθ 
των παιδιϊν ςτισ μικρζσ θλικίεσ, εωόςον αποτελεί ζνα μζςο απόκτθςθσ πλθροωοριϊν για τα παιδιά. 
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Ειδικότερα, ιςτορίεσ με ωανταςτικοφσ ιρωεσ και πλοκι, με πλθκϊρα παράξενων πλαςμάτων και 
αντικειμζνων που μιλοφν, μποροφν να προςελκφςουν τθν προςοχι των μικρϊν παιδιϊν και να 
αξιοποιθκοφν ςτθ διδαςκαλία ωυςικϊν ωαινομζνων (Hadzigeorgiou, 2001, Hadzigeorgiou and 
Stefanich, 2000).  

Το παραμφκι βοθκά το παιδί να προςεγγίςει ζννοιεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και παράλλθλα 
να τισ ςυςχετίςει με τθν κακθμερινι του ηωι (Hugerat, Elyian and Zadik, 2005, Yoon and Onchwari, 
2006). Οι ζννοιεσ μποροφν να «τρυπϊςουν» ςτθν πλοκι τθσ ιςτορίασ, ενϊ θ διιγθςθ τισ 
παρουςιάηει δθμιουργϊντασ μια προςμονι και αφξθςθ τθσ περιζργειασ ςτα παιδιά. Ζρευνεσ που 
ζγιναν για τθ χριςθ τθσ διιγθςθσ ιςτοριϊν ωσ εργαλείου διδαςκαλίασ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςε 
παιδιά προςχολικισ θλικίασ, ζδειξαν ότι το ενδιαωζρον τουσ αυξικθκε, ενϊ το διδακτικό 
περιεχόμενο ζγινε πιο κατανοθτό (Hadzigeorgiou, 2001, 2006).  
Αντικείμενο και ςκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ 

Σκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν θ ανάπτυξθ, θ εωαρμογι και θ αξιολόγθςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ με ςκοπό τθ προςζγγιςθ του ωαινομζνου του μαγνθτιςμοφ ςε παιδιά νθπιαγωγείου, 
ϊςτε να ςυμβάλει ςτθν τροποποίθςθ των ιδθ υπαρχουςϊν αντιλιψεων των παιδιϊν για τουσ 
μαγνιτεσ προσ τθν κατεφκυνςθ των επιςτθμονικά αποδεκτϊν μοντζλων. Το πρόγραμμα 
αρκρωνόταν ςε μια ςειρά δραςτθριοτιτων που περιλάμβαναν ςυηθτιςεισ ςτθν τάξθ, διιγθςθ 
ιςτοριϊν, πειράματα και δραματικό παιχνίδι. Οι διδακτικοί ςτόχοι του προγράμματοσ ςτουσ 
οποίουσ κα εςτιάςει θ παροφςα εργαςία αναπτφςςονταν ςτουσ εξισ δφο άξονεσ: α) Τθ διάκριςθ και 
ταξινόμθςθ διαωόρων αντικειμζνων με βάςθ το υλικό τουσ και β) τθ διάκριςθ διαωορετικϊν 
μετάλλων με βάςθ τθν ζλξθ τουσ από το μαγνιτθ. 
ΜΕΚΟΔΟ 

Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε ζνα δθμόςιο ολοιμερο νθπιαγωγείο τθσ Λάριςασ. Σε αυτι 
ςυμμετείχαν 25 παιδιά του ολοιμερου τμιματοσ (13 αγόρια και 12 κορίτςια), θλικίασ περίπου 5 
ετϊν. Τα παιδιά του δείγματοσ δεν είχαν ςυμμετάςχει ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τουσ 
μαγνιτεσ και τα μαγνθτικά ωαινόμενα ςτο νθπιαγωγείο πριν τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. 

Αρχικά πραγματοποιικθκε προ-ζλεγχοσ για τθν καταγραωι των βιωματικϊν αντιλιψεων των 
παιδιϊν αναωορικά με τθ διάκριςθ και ταξινόμθςθ διαωόρων αντικειμζνων με βάςθ το υλικό τουσ 
και τθ διάκριςθ διαωορετικϊν μετάλλων με βάςθ τθ ςυμπεριωορά τουσ ωσ προσ τθν ζλξθ τουσ από 
ζναν μαγνιτθ. Ο προ-ζλεγχοσ περιλάμβανε τθ ςυμπλιρωςθ ενόσ απλοφ ερωτθματολογίου για κάκε 
παιδί (βλ. Ραράρτθμα). Το ερωτθματολόγιο περιλάμβανε τρεισ γενικζσ ερωτιςεισ που 
αντιςτοιχοφςαν ςτουσ δφο άξονεσ του διδακτικοφ ςτόχου, χωριςμζνεσ ςε 17 ςυνολικά 
υποερωτιματα. Λόγω τθσ μικρισ θλικίασ των παιδιϊν θ ερευνιτρια διάβαηε τισ ερωτιςεισ -που 
περιείχαν εικόνεσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ ‘ανάγνωςθσ’ και τθσ κατανόθςθσ από τα παιδιά- ενϊ 
παράλλθλα παρουςίαηε κάκε ωορά και τα πραγματικά αντικείμενα που περιλάμβαναν οι ερωτιςεισ, 
δίνοντασ χρόνο ςτα παιδιά να τα περιεργαςτοφν. Ζτςι, τα παιδιά ςυμπλιρωναν τα ερωτθματολόγια 
με τθ βοικεια τθσ ερευνιτριασ, ςτο πλαίςιο δομθμζνων ςυνεντεφξεων.  

Το δεφτερο ςτάδιο τθσ ζρευνασ περιλάμβανε τθ διδακτικι παρζμβαςθ, θ οποία 
πραγματοποιικθκε ςε δφο διαωορετικζσ θμζρεσ, ςτθ διάρκεια μίασ εβδομάδασ. Για τουσ ςκοποφσ 
τθσ παρζμβαςθσ ςυντάχκθκαν από τθν ερευνιτρια δφο ιςτορίεσ, κακϊσ δεν βρζκθκαν άλλεσ 
κατάλλθλεσ για τθ διαπραγμάτευςθ των ςυγκεκριμζνων διδακτικϊν ςτόχων. Ο ιρωασ των ιςτοριϊν 
ιταν ζνασ μαγνιτθσ, ο ‘Μαγνθτοφλθσ’, που ζμπλεκε ςυνεχϊσ ςε περιπζτειεσ μζςα από τισ οποίεσ 
γνϊριηε τισ μαγνθτικζσ του ιδιότθτεσ. Κάκε ιςτορία ςυνοδευόταν από διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ 
που αντιςτοιχοφςαν ςτουσ δφο άξονεσ του διδακτικοφ ςτόχου.  

Ρριν διαβαςτεί θ κάκε ιςτορία γινόταν καταιγιςμόσ ιδεϊν ςχετικά με το κζμα που κα 
ειςαγόταν και οι αντιλιψεισ των παιδιϊν καταγράωονταν από τθν ερευνιτρια ςε ζναν εννοιολογικό 
χάρτθ. Στθ ςυνζχεια θ ερευνιτρια διάβαηε ςτα παιδιά μια ιςτορία και ακολουκοφςαν οι ςχετικζσ με 
τθν ιςτορία δραςτθριότθτεσ, κατά τισ οποίεσ τα παιδιά εργάηονταν ομαδικά. Αρχικά παρατθροφςαν 
το υπό εξζταςθ ωαινόμενο, πειραματίηονταν διατυπϊνοντασ και ελζγχοντασ τισ προβλζψεισ τουσ. 
Στθ ςυνζχεια ακολουκοφςε θ δραματοποίθςθ, ϊςτε το ωαινόμενο να γίνει πιο οικείο και να 
εμπεδωκεί θ νζα γνϊςθ και τα παιδιά εξζωραηαν τισ νζεσ τουσ γνϊςεισ ςυμπλθρϊνοντασ ειδικά 
ςχεδιαςμζνα ωφλλα εργαςίασ. Τζλοσ, με βάςθ τισ νζεσ γνϊςεισ που είχαν οικοδομιςει τα παιδιά, 
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τροποποιοφνταν και ςυμπλθρωνόταν κατάλλθλα ο εννοιολογικόσ χάρτθσ που είχε καταςκευαςτεί 
αρχικά. Θ διάρκρωςθ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ παρουςιάηεται αναλυτικά ςτον Ρίνακα 1.  

Το τρίτο και τελευταίο ςτάδιο τθσ ζρευνασ περιλάμβανε τον μετα-ζλεγχο, ο οποίοσ 
πραγματοποιικθκε με τθ χριςθ του ίδιου ερωτθματολογίου και με τθν ίδια διαδικαςία με αυτι του 
προ-ελζγχου, προκειμζνου να διερευνθκοφν και να καταγραωοφν οι όποιεσ τροποποιιςεισ ςτισ 
αντιλιψεισ των παιδιϊν αναωορικά με τουσ ςτόχουσ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ. 

Ρίνακασ 1: Θ διάρκρωςθ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ 
 

1θ Θμζρα: Σαξινόμθςθ αντικειμζνων με βάςθ το 
υλικό τουσ 

2θ Θμζρα: Διάκριςθ μετάλλων ωσ προσ τθν ζλξθ 
τουσ από το μαγνιτθ 

 Καταςκευι εννοιολογικοφ χάρτθ «Ο 
μαγνιτθσ» Καταγραωι όλων των ςχετικϊν με 
τουσ μαγνιτεσ γνϊςεων των παιδιϊν. 

 Διιγθςθ τθσ ιςτορίασ «Ο Μαγνθτοφλθσ ςτθ 
ςκουπιδοφπολθ» 
Θ ιςτορία διθγείται τισ περιπζτειεσ που 
ςυνάντθςε ζνασ μικρόσ μαγνιτθσ, ο 
Μαγνθτοφλθσ, όταν τον πζταξαν ςτα 
ςκουπίδια. Ο Μαγνθτοφλθσ καταλιγει ςτθ 
‘ςκουπιδοφπολθ’, όπου περιπλανιζται ςτισ 
διάωορεσ γειτονιζσ που αντιςτοιχοφν ςε πζντε 
υλικά (χαρτί, ξφλο, μζταλλο, γυαλί και 
πλαςτικό) και γνωρίηεται με τουσ κατοίκουσ 
τουσ, μερικοφσ από τουσ οποίουσ –αυτοφσ τθσ 
μεταλλογειτονιάσ- τουσ τραβά και ‘κολλοφν’ 
επάνω του.  

 Πειραματικι δραςτθριότθτα  
Τα παιδιά ςυγκζντρωςαν διαωορετικά οικεία 
αντικείμενα από τθν τάξθ τουσ ςε ζναν χϊρο 
και κρατϊντασ από ζναν μαγνιτθ το κακζνα 
προςπάκθςαν να ςυλλζξουν με αυτόν όςο το 
δυνατόν περιςςότερα από αυτά ςε ζνα πιάτο. 
Συηιτθςαν για το υλικό κάκε αντικειμζνου, 
ςυνδζοντάσ το με το αν το τραβάει ο μαγνιτθσ 
ι όχι και κάνοντασ αναωορζσ ςτον 
εννοιολογικό χάρτθ που είχαν καταςκευάςει 
νωρίτερα.  

 Δραματικό παιχνίδι 
1θ Δραςτθριότθτα: Τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε 
πζντε ομάδεσ –κατοίκουσ των ιςάρικμων 
γειτονιϊν τθσ ςκουπιδοφπολθσ. Κάκε ομάδα 
αναηιτθςε και ζωερε δφο αντικείμενα που 
αντιςτοιχοφςαν ςτο υλικό τουσ (π.χ. τα παιδιά 
που ανικαν ςτθν ξυλογειτονιά ζωεραν δφο 
ξφλινα αντικείμενα). Χρθςιμοποίθςαν ζνα ηάρι 
με πζντε αντικείμενα (χαρακτθριςτικά για 
κακζνα από τα υλικά) ςχεδιαςμζνα ςτισ 
πλευρζσ του, ζπαιρναν το αντικείμενο του 
αντίςτοιχου υλικοφ που τφχαιναν κάκε ωορά 
ςτο ηάρι και το ζδιναν ςτθν αντίςτοιχθ ομάδα 
παιδιϊν-υλικϊν. 

 υμπλιρωςθ εννοιολογικοφ χάρτθ «Ο 
μαγνιτθσ» 
Καταγραωι των γνϊςεων των παιδιϊν για τα 
μζταλλα (πόςα και ποια είδθ γνωρίηουν, ποια 
αντικείμενα είναι καταςκευαςμζνα από αυτά 
τα μζταλλα) και πρόβλεψθ ποια από αυτά κα 
μποροφςε να τραβιξει ζνασ μαγνιτθσ. 

 Διιγθςθ τθσ ιςτορίασ «Κρυφτό με το Λάκθ το 
δαχτυλιδάκι» 
Ο Μαγνθτοφλθσ ςυμμετζχει ςε μια γιορτι που 
διοργανϊνεται ςτθ μεταλλογειτονιά, όπου οι 
κάτοικοί τθσ (ωτιαγμζνοι από χρυςό, αςιμι, 
ςίδερο, αλουμίνιο και ατςάλι) διαπιςτϊνουν 
ότι δεν τουσ τραβά όλουσ, αλλά μόνον όςουσ 
είναι ωτιαγμζνοι από ςίδερο. Στθ διάρκεια τθσ 
γιορτισ χάνεται ο Λάκθσ το δαχτυλιδάκι, που 
αποωάςιςε να κρυωτεί εκμεταλλευόμενοσ το 
γεγονόσ ότι είναι από χρυςό και δεν μπορεί να 
τον ‘ανακαλφψει’ τραβϊντασ τον ο 
Μαγνθτοφλθσ.  

 Πειραματικι δραςτθριότθτα 
Τα παιδιά καλοφνταν να διακρίνουν μεταλλικά 
αντικείμενα αναωορικά με τισ πζντε 
οικογζνειεσ μετάλλων που είχαν μάκει από τθν 
ιςτορία. Τουσ ηθτικθκε να προβλζψουν ποια 
από τισ οικογζνειεσ μποροφςε να ζλκει ο 
μαγνιτθσ και προχϊρθςαν ςτον ζλεγχο τθσ 
πρόβλεψθσ. Κρατϊντασ από ζναν μαγνιτθ 
δοκίμαςαν να τραβιξουν τα διάωορα 
μεταλλικά αντικείμενα. Συηιτθςαν τα 
ευριματά τουσ και τροποποίθςαν τον 
εννοιολογικό χάρτθ με βάςθ τα νζα δεδομζνα. 
Στθ ςυνζχεια θ ερευνιτρια ζκρυψε οριςμζνα 
από τα μεταλλικά αντικείμενα ςτθν τάξθ και 
ηιτθςε από τα παιδιά να τα βρουν 
χρθςιμοποιϊντασ το μαγνιτθ. Κάκε ωορά 
ζβγαηαν μόνο όςα τραβοφςε ο μαγνιτθσ. 

 Δραματικό παιχνίδι 
1θ Δραςτθριότθτα: Θ ερευνιτρια κόλλθςε ςτα 
χζρια των παιδιϊν αυτοκόλλθτα με εικόνεσ 
μεταλλικϊν αντικειμζνων, καταςκευαςμζνων 
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2θ Δραςτθριότθτα: Θ ερευνιτρια πιρε το ρόλο 
του μαγνιτθ και ζπιανε όποια παιδιά ανικαν 
ςτθν ομάδα των μετάλλων. Ζπειτα τα παιδιά 
που ανικαν ςτα μζταλλα γίνονταν μαγνιτεσ 
και ζπιαναν όποιο παιδί πίςτευαν ότι 
μποροφςαν να τραβιξουν ωσ μαγνιτεσ. Τζλοσ 
τουσ ηθτικθκε να προβλζψουν ποια 
αντικείμενα από τθν τάξθ κα μποροφςαν να 
ζλκουν ωσ μαγνιτεσ. 

 υμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ 
Στο πρϊτο ωφλλο εργαςίασ απεικονίηονταν 
διάωορα αντικείμενα από τα πζντε υλικά και 
ηθτικθκε να χρωματιςτοφν με ςυγκεκριμζνο 
χρϊμα το κάκε αντικείμενο, διαωορετικό για 
κάκε υλικό.  
Στο δεφτερο ωφλλο εργαςίασ απεικονίηονταν 
διάωορα αντικείμενα από διαωορετικά υλικά 
και ηθτικθκε να χρωματιςτεί εκείνο που 
μποροφςε να ζλκει ο μαγνιτθσ. 

 υμπλιρωςθ και τροποποίθςθ του 
εννοιολογικοφ χάρτθ 

από τα πζντε μζταλλα τθσ ιςτορίασ. Θ ίδια ζγινε 
ο Μαγνθτοφλθσ, και ρωτοφςε κακζνα από τα 
παιδιά αν μποροφςε να τα τραβιξει κοντά τθσ, 
ωσ μαγνιτθσ που ιταν. Μετά ηιτθςε από όςα 
παιδιά νόμιηαν ότι ζλκονταν από το μαγνιτθ να 
πιαςτοφν ςε αλυςίδα.  
2θ Δραςτθριότθτα: Κρατϊντασ τουσ ίδιουσ 
ρόλουσ, θ ερευνιτρια χτυποφςε παλαμάκια και 
τα παιδιά χόρευαν. Πταν θ ερευνιτρια 
ςταματοφςε, ζπιανε ζνα παιδί με εικόνα 
ςιδερζνιου αντικειμζνου. Το παιδί αυτό 
γινόταν με τθ ςειρά του μαγνιτθσ και ζπιανε 
όποιο άλλο παιδί νόμιηε ότι κρατοφςε εικόνα 
μεταλλικοφ αντικειμζνου που ελκόταν από το 
μαγνιτθ. 

 υμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ 
Στο πρϊτο ωφλλο εργαςίασ απεικονίηονταν 
διάωορα αντικείμενα ωτιαγμζνα από τα πζντε 
μζταλλα και ηθτικθκε να χρωματιςτοφν με 
διαωορετικό χρϊμα το κάκε αντικείμενο, 
ανάλογα με το μζταλλο καταςκευισ του.  
Στο δεφτερο ωφλλο εργαςίασ απεικονίηονταν 
διάωορα μεταλλικά αντικείμενα και ηθτικθκε 
να χρωματιςτοφν εκείνα που μποροφςε να 
τραβιξει ο μαγνιτθσ. 

 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  

Θ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ ιταν πολφ υψθλι και 
εςτιαςμζνθ ςτθ κεματολογία και ςτουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ και των δραςτθριοτιτων. 
Ραρακάτω ακολουκοφν κάποια ενδεικτικά αποςπάςματα διαλόγων κατά τθ διάρκεια του 
πειραματιςμοφ των παιδιϊν, ςτα οποία είναι εμωανι το ενδιαωζρον και θ εμπλοκι τουσ ςτισ 
δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ, είναι αξιοςθμείωτοσ ο ρόλοσ των μεταξφ τουσ αλλθλεπιδράςεων ςτθν 
οικοδόμθςθ και ςτθν τροποποίθςθ των αντιλιψεϊν τουσ. 

Απόςπαςμα διαλόγου από το πείραμα τθσ 1θσ θμζρασ ςχετικά με το ποια υλικά ζλκει ο 
μαγνιτθσ: 

Ρ1: Κα δοκιμάςουμε όλοι να τραβιξουμε με το μαγνιτθ;Κυρία, όλοι να κάνουμε 
πείραμα για να το δοφμε. 
Ρ2: Κα τραβιξω όποιο πράγμα κζλω; 
Ρ3: Αφοφ μόνο τα μζταλλα κα ςθκωκοφν. 
Ρ2: Τι λεσ; Και τα χαρτιά κα ςθκωκοφν. 
Ρ4: Πχι, τα χαρτιά κολλάνε μόνο ςτο ψυγείο με το μαγνιτθ, όχι μόνα τουσ.  
Ρ5: Ναι, αφοφ ο Μαγνιτθσ δεν τραβά το χαρτί. Δεν κυμάςαι τθν ιςτορία; 
Ρ2: Αχ, ναι, καλά λεσ. 

Απόςπαςμα διαλόγου από το πείραμα τθσ 2θσ θμζρασ ςχετικά με το ποια μεταλλικά 
αντικείμενα ζλκονται από το μαγνιτθ: 

Ερευνιτρια: Λοιπόν, για να δοφμε ποια μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να τραβιξει τϊρα 
ο μαγνιτθσ; Τθν οικογζνεια των κουτιϊν τθσ Coca Cola, κα μπορζςει να τθν τραβιξει; 
Ρ6: Ναι. 
Ρ7: Τι λεσ; Αφοφ είναι από αλουμίνιο. Δεν μπορεί να τα τραβιξει. Οφτε ςτθν ιςτορία 
μποροφςε.  
Ρ8: Δοκίμαςε καλφτερα ςτουσ ςυνδετιρεσ. 
Ε: Κα καταφζρει να τουσ τραβιξει; 
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Ρ8: Ναι, γιατί είναι από ςίδερο. 
Ε: Ωραία, ποιοσ κα δοκιμάςει να τραβιξει το δαχτυλίδι μου; 
Ρ9: Εγϊ! 
Ρ8: Πχι, μθν πασ, δεν το τραβά το δαχτυλίδι, αφοφ είναι χρυςό. Δεν κυμάςαι; Δεν το 
τραβάει. 
Ρ9: Σωςτά. Οφτε το δαχτυλιδάκι το βρικε ςτο παραμφκι. Αφοφ ο Μαγνιτθσ δεν τραβά 
το χρυςό.  

Επιπλζον, θ ςφγκριςθ των δφο εννοιολογικϊν χαρτϊν που καταςκευάςτθκαν πριν και μετά 
τθν παρζμβαςθ τθσ 1θσ θμζρασ αναωορικά με τουσ μαγνιτεσ (Σχιμα 1) είναι ενδεικτικι τθσ 
ανάπτυξθσ των ςχετικϊν τουσ γνϊςεων. Ρριν τθν παρζμβαςθ οι ιδζεσ των παιδιϊν είναι ςτθν 
πλειοψθωία τουσ είτε ανεπαρκείσ (π.χ. «κολλά ςτο ψυγείο»), είτε μθ αποδεκτζσ (π.χ. «είναι ηωάκι»). 
Μετά τθν παρζμβαςθ, ωςτόςο, καταγράωονται επαρκζςτερεσ αντιλιψεισ και περιςςότερο 
εςτιαςμζνεσ ςτθν αλλθλεπίδραςθ του μαγνιτθ με διάωορα υλικά ι αντικείμενα με τθ χριςθ πιο 
εξειδικευμζνου και ακριβοφσ λεξιλογίου (π.χ. «τραβά τα μζταλλα»).  
 

ΠΡΛΝ  ΜΕΣΑ 

 
Σχιμα 1: Εννοιολογικόσ χάρτθσ 1θσ θμζρασ για το τι είναι ο μαγνιτθσ  

πριν (αριςτερά) και μετά (δεξιά) τθν παρζμβαςθ 
 
Οι απαντιςεισ των παιδιϊν ςτισ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου πριν και μετά τθν 

παρζμβαςθ (προ-ζλεγχοσ και μετα-ζλεγχοσ) παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 2. Οι απαντιςεισ ζχουν 
ομαδοποιθκεί ςε 3 γενικζσ ερωτιςεισ, για τισ οποίεσ παρατίκενται οι μζςοι όροι των απαντιςεων 
που ζδωςαν τα παιδιά ςτα αντίςτοιχα υποερωτιματα πριν και μετά τθν παρζμβαςθ. 

Ρολλά από τα παιδιά ιταν ςε κζςθ να αναγνωρίηουν το υλικό από το οποίο είναι 
καταςκευαςμζνα τα αντικείμενα ακόμα και πριν τθν παρζμβαςθ και να προβλζπουν ότι τα 
αντικείμενα που ζλκονται από το μαγνιτθ είναι εν γζνει μεταλλικά, πικανόν από τθν προχπάρχουςα 
γνϊςθ και τθν κακθμερινι τουσ επαωι με μαγνιτεσ ςτο ςπίτι. Σθμαντικι βελτίωςθ των αντιλιψεων 

«Κολλά ςτο 
ψυγείο» 

«Κολλά τα 
χαρτιά ςτο 
ψυγείο» 

«Κολλά τα 
πάντα» 

«Είναι 
ηωάκι» 

«Ψαράκι 
που λάμπει» 

«Τραβά 
πράγματα» 

«Κρατά τα 
χαρτιά» 

«Ζχει 
δφναμθ» 

«Κάτι που 
κολλά» 

«Χαρτί» 

«Ραίηει 
μουςικι» 

 
ΜΑΓΝΘΣΘ 

«Μζταλλο που 
κολλά ςε άλλα 
μζταλλα» 

«Ζχει 
δφναμθ» 

«Τραβά 
ςίδερα» 

«Τραβά τα 
μζταλλα» 

«Είναι μικρόσ 
αλλά δυνατόσ» 

«Τραβά τα 
μεταλλικά 
πράγματα» 

«Τραβά μόνο 
τουσ κατοίκουσ 
τθσ ‘Μεταλλο-
γειτονιάσ’» 

«Τραβά 
κουτάλια» 

«Κολλά τα 
χαρτιά ςτο 
ψυγείο» 
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των παιδιϊν παρατθρικθκε ςτισ ερωτιςεισ ςχετικά με το ποια μεταλλικά αντικείμενα ζλκονται από 
το μαγνιτθ. Αναωορικά με το κζμα αυτό, μετά τθν παρζμβαςθ ζνα παιδί ςχολιάηει:  

Ε.: Το δαχτυλίδι μπορεί να το τραβιξει ο μαγνιτθσ; 
Ρ4: Πχι, γιατί είναι από χρυςό. 
Ε.: Και τα χρυςά πράγματα δεν τα τραβά ο μαγνιτθσ; 
Ρ4: Πχι, όπωσ ςκουλαρίκια και το δαχτυλίδι που φοράσ.  
Ε.: Λοιπόν, πιςτεφεισ ότι το νόμιςμα μπορεί να το τραβιξει ο μαγνιτθσ; 
Ρ4: Πχι, γιατί οφτε τθν Κυρία Ευρϊ μποροφςε να τθν τραβιξει ο Μαγνθτοφλθσ. 

Ρίνακασ 2: Οι μζςοι όροι των απαντιςεων των παιδιϊν ανά γενικι ερϊτθςθ  
ςτον προ-ζλεγχο και ςτον μετα-ζλεγχο 

 

Ερωτιςεισ 

Απαντιςεισ 

Προ-ζλεγχοσ Μετα-ζλεγχοσ 

Αποδεκτζσ Μθ Αποδεκτζσ Αποδεκτζσ Μθ Αποδεκτζσ 

Αναγνϊριςθ 
των υλικϊν 

19,4 5,6 24,2 0,8 

Αντικείμενα που 
ζλκονται από το 

μαγνιτθ 
16,5 8,5 24,3 0,7 

Μεταλλικά 
αντικείμενα που 
ζλκονται από το 

μαγνιτθ 

13,2 11,8 24,7 0,3 

 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Τα ευριματα τθσ παροφςασ ζρευνασ υποδεικνφουν ότι με τθν αξιοποίθςθ των βιωματικϊν 
αντιλιψεων των παιδιϊν και διαωορετικϊν διδακτικϊν τεχνικϊν όπωσ ο πειραματιςμόσ, το 
δραματικό παιχνίδι και θ διιγθςθ ιςτοριϊν είναι δυνατόν να ςθμειωκοφν ιδιαίτερα κετικά 
μακθςιακά αποτελζςματα αναωορικά με το ωαινόμενο τθσ μαγνθτικισ ζλξθσ. Μετά τθν παρζμβαςθ 
ςχεδόν όλα τα παιδιά ιταν ςε κζςθ να απαντιςουν ικανοποιθτικά ςτισ ερωτιςεισ και να 
διατυπϊςουν μια αποδεκτι απάντθςθ για κάκε πρόβλθμα, ςθμειϊνοντασ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ 
μεγάλθ πρόοδο. Θ επιτυχία τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρζμβαςθσ πικανότατα ζγκειται ςτο ότι ζνταξε τισ 
βιωματικζσ αντιλιψεισ των παιδιϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ αωιγθςθσ ιςτοριϊν και δραματοποίθςθσ, 
εμπλζκοντάσ τα ενεργθτικά ςε αυτζσ και διευκολφνοντασ τθν εξζλιξθ των αντιλιψεων αυτϊν και τθν 
πλθρζςτερθ κατανόθςθ όψεων του ωαινομζνου του μαγνθτιςμοφ. 

 Ραράλλθλα θ ςυμμετοχι, θ ςυνεργαςία και θ αλλθλεπίδραςθ των παιδιϊν κατά τθ διάρκεια 
των δραςτθριοτιτων ςυντζλεςε ςτθν επιτυχία του προγράμματοσ. Θ δομι και τα χαρακτθριςτικά 
του προγράμματοσ ενκάρρυναν τον ελεφκερο αλλά ςτοχευμζνο πειραματιςμό και τθν ανάπτυξθ 
γόνιμων διαλόγων ανάμεςα ςτα παιδιά. Το δραματικό παιχνίδι, ο πειραματιςμόσ και θ διιγθςθ 
ιςτοριϊν, επιβεβαιϊκθκε και ςτθν παροφςα μελζτθ ότι αποτελοφν πολφ οικεία και δθμιουργικά 
μζςα για τθν ανάπτυξθ των γνϊςεων των παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ αναωορικά με τθ μαγνθτικι 
ζλξθ. Ζτςι, θ εςτίαςθ ςτισ κακθμερινζσ εμπειρίεσ των παιδιϊν και ςτθν πρακτικι χριςθ των 
μαγνθτϊν βοικθςε ςτθν οικοδόμθςθ πρϊιμων ερμθνευτικϊν ςχθμάτων για τθν αλλθλεπίδραςθ των 
μαγνθτϊν με τα υλικά ςϊματα.  

Τα ιδιαίτερα ενκαρρυντικά αποτελζςματα τθσ ζρευνασ αυτισ κα είχε ενδιαωζρον να 
επιβεβαιωκοφν από νζεσ, διευρυμζνεσ μελζτεσ ςε μεγαλφτερα δείγματα παιδιϊν. Επίςθσ, κα είχε 
ιδιαίτερθ αξία να μελετθκοφν ςε μεγαλφτερθ λεπτομζρεια οι αλλθλεπιδράςεισ των παιδιϊν μεταξφ 
τουσ, με τα υλικά του πειραματιςμοφ και με τθν εκπαιδευτικό, ϊςτε να προςδιοριςτοφν με 
μεγαλφτερθ ακρίβεια τα κρίςιμα ςθμεία τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ και οι παράγοντεσ που 
διευκολφνουν και ενκαρρφνουν τθν τροποποίθςθ των αντιλιψεων των παιδιϊν και τθν 
οικειοποίθςθ επαρκζςτερων ερμθνευτικϊν ςχθμάτων. 
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Επιπλζον, κα ιταν ιδιαίτερα ενδιαωζρον να διερευνθκεί ςε περιςςότερο βάκοσ θ ςυμβολι 
του δραματικοφ παιχνιδιοφ και τθσ διιγθςθσ ιςτοριϊν και ςε άλλεσ πτυχζσ του ωαινομζνου του 
μαγνθτιςμοφ κακϊσ και ςτθ διδαςκαλία άλλων περιοχϊν των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Κα γινόταν ζτςι 
δυνατόν να πιςτοποιθκεί ερευνθτικά και να περιγραωεί ευρφτερα και ςυςτθματικά θ ςυμβολι 
τζτοιων ‘εναλλακτικϊν’ διδακτικϊν εργαλείων ςτθ μφθςθ των μικρϊν παιδιϊν ςτον κόςμο τθσ 
επιςτιμθσ με τθν ενκάρρυνςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τθσ αξιολόγθςθσ και του ελζγχου των 
δεδομζνων, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ επικοινωνίασ.  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ – Σο ερωτθματολόγιο του προ- και του μετα-ελζγχου  
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Προςεγγίηοντασ ζννοιεσ και φαινόμενα από το διαςτθμικό χϊρο ςτθν προςχολικι θλικία 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Στθν παροφςα μελζτθ αναπτφχκθκαν και υλοποιικθκαν τρεισ ςειρζσ δραςτθριοτιτων που ςτοχεφουν να 
ειςάγουν τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ ςε αςτρονομικζσ ζννοιεσ όπωσ θ ςφαιρικότθτα τθσ γθσ και του 
ιλιου και οι κινιςεισ τθσ γθσ και ςτο φαινόμενο θμζρασ και νφχτασ. Θ ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων ζγινε 
από μια ομάδα θ οποία αποτελείται από μια ερευνιτρια/διευκολφντρια και ζξθ ζμπειρουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 
προςχολικισ θλικίασ. Στισ δραςτθριότθτεσ δόκθκαν ςτα παιδιά κατάλλθλεσ για τθν θλικία τουσ επιςτθμονικζσ 
πλθροφορίεσ μαηί με κατάλλθλα ‘αντιλθπτικά εργαλεία’. Για τθ βελτιςτοποίθςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν και 
τθ ςυλλογι χριςιμων πλθροφοριϊν για τθν τελικι διαμόρφωςθ των δραςτθριοτιτων και του διδακτικοφ 
υλικοφ, χρθςιμοποιικθκαν διαδικαςίεσ ‘ζρευνασ δράςθσ’. Θ προςζγγιςθ που υιοκετικθκε ςτισ 
δραςτθριότθτεσ ζχει το χαρακτιρα τθσ κοινωνικισ οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν 
αντίλθψθ των εννοιϊν και φαινομζνων που πραγματεφτθκαν οι δραςτθριότθτεσ από μεγάλο ποςοςτό παιδιϊν, 
αποκικευςθ τθσ νζασ γνϊςθσ ςτθ μνιμθ μακράσ διάρκειασ και εφκολθ ανάςυρςθ αυτισ, και μεγάλο 
ενκουςιαςμό για το αντικείμενο.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: προςχολικι εκπαίδευςθ, διαςτθμικόσ χϊροσ ζννοιεσ, φαινόμενα 

 
An approach of astronomical concepts and events in early childhood 

Maria Kalleri 
ABSTRACT 
In the current study we developed and implemented three units of activities aiming at acquainting preprimary 
children with astronomical concepts and events such as the sphericity of the earth and the sun, the movements 
of the earth and the day/night cycle. The activities were developed by a group composed of a 
researcher/facilitator and six teachers. Students were presented with appropriate information along with 
conceptual tools such as a globe and an instructional video. Action research processes were used to optimize 
classroom practices and to gather useful information for the final shaping of activities and instruction materials. 
In these activities, the approach to learning can be characterized as socially constructed. Results revealed 
awareness of the concepts and events that the activities dealt with in high percentages of children, children’s 
storage of new knowledge in the long term memory and easy retrieval from it, and children’s enthusiasm for the 
subject.  

KEY WORDS: EARLY CHILDHOOD EDUCATION, SPACE AREA, CONCEPTS, PHENOMENA  

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Οι θλικίεσ μεταξφ 4 και 10 ετϊν αναγνωρίηονται διεκνϊσ ωσ θ περίοδοσ κατά τθν οποία τα 
παιδιά διαμορωϊνουν ςτοιχεία επιςτθμονικϊν εννοιϊν. Μερικζσ από τισ πλζον ςθμαντικζσ ζννοιεσ 
και ωαινόμενα τθν ‘αίςκθςθ’ των οποίων τα παιδιά αποκτοφν ςτισ παραπάνω θλικίεσ αωοροφν τον 
εγγφσ διαςτθμικό χϊρο. Τζτοιεσ ζννοιεσ διεγείρουν το νου και διευρφνουν το κοςμοείδωλο τουσ 
(Scorza, Miley, Odman, Madsen, 2006) βοθκϊντασ τα ςυγχρόνωσ να προςεγγίςουν απαντιςεισ ςε 
ερωτιματα που τουσ ζχουν δθμιουργθκεί και να δϊςουν ερμθνείεσ ςτισ παρατθριςεισ τουσ 
(Kallery, 2000) διαμορωϊνοντασ ζτςι μια άποψθ για τθν ζκβαςι τουσ και τισ πραγματικζσ αιτίεσ που 
τα προκαλοφν.  

Διεκνϊσ ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ εντατικϊν μελετϊν (π.χ. Baxter 1989, Nussbaum 1985, 
Nussbaum & Novak 1976, Vosniadou and Brewer, 1992) οι οποίεσ επικεντρϊκθκαν ςτθ διερεφνθςθ 
των αντιλιψεων των παιδιϊν για το ςχιμα τθσ γθσ, τθ κζςθ τθσ ςτο διαςτθμικό χϊρο, το ωαινόμενο 
εναλλαγισ θμζρασ και νφχτασ και άλλα ςχετικά κζματα, ζχουν εντοπίςει διάωορεσ αντιλιψεισ: 
Μερικζσ από τισ πλζον ενδιαωζρουςεσ απόψεισ που αωοροφν το ςχιμα τθσ γθσ είναι αυτζσ τθσ 
‘επίπεδθσ γθσ’, τθσ ‘κοφωιασ γθσ’, τθσ ‘ςχεδόν ςωαιρικισ γθσ’ και τθσ ‘πεπλατυςμζνθσ ςωαίρασ’. 
Αναωορικά με το ωαινόμενο εναλλαγισ θμζρασ και νφχτασ οι μελζτεσ αποκάλυψαν ότι τα μικρά 
παιδιά αποδίδουν ςτον ιλιο ανκρωπομορωικζσ ςυνικειεσ και πιςτεφουν ότι θ νφχτα ζρχεται επειδι 
ο ιλιοσ ‘πάει να κοιμθκεί’, ‘κρφβεται πίςω από δζντρα και λόωουσ’ ι ότι ‘εξαςκενεί’. Άλλεσ πάλι 
ωορζσ αποδίδουν το ωαινόμενο τθσ εναλλαγισ μζρασ και νφχτασ ςτθν περιωορά του ιλιου γφρω 
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από τθ γθ ωωτίηοντασ ζτςι διαδοχικά διαωορετικά τμιματά τθσ, ςτθν περιωορά τθσ γθσ γφρω από 
τον ιλιο μια ωορά τθν θμζρα αλλά και ςε μια ανοδικι και κακοδικι κίνθςθ του ιλιου.  

Οι παραπάνω μελζτεσ χρθςιμοποίθςαν για τθ διερεφνθςθ των αντιλιψεων των παιδιϊν 
παρόμοιεσ μεκοδολογίεσ οι οποίεσ περιλάμβαναν κυρίωσ ςυνεντεφξεισ, ερωτθματολόγια 
πολλαπλισ επιλογισ και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ και υποςτθρικτικά υλικά (υδρόγειο ςωαίρα και 
καταςκευι μοντζλων από πυλό).  

Άλλεσ ζρευνεσ όμωσ, θ μεκοδολογία των οποίων διζωερε αυτισ των παραπάνω μελετϊν, 
ζκεςαν υπό αμωιςβιτθςθ αω’ ενόσ τισ ερευνθτικζσ μεκόδουσ και αω’ ετζρου το κεωρθτικό πλαίςιο 
των προθγοφμενων ερευνθτϊν. Μια τζτοια μελζτθ είναι αυτι των Schoultz, Saljo, Wyndhamn (2001) 
θ μεκοδολογία τθσ οποίασ διζωερε αυτισ των παραπάνω μελετϊν ςτο ότι οι ερευνθτζσ άρχιςαν τισ 
ςυνεντεφξεισ ζχοντασ τθν υδρόγειο ςωαίρα μπροςτά ςτο παιδί και ςυςχζτιςαν όλεσ τισ ερωτιςεισ 
τουσ με τθν υδρόγειο. Θ ζρευνα αυτι ζδειξε ότι χρθςιμοποιϊντασ τθν υδρόγειο ωσ ςθμείο 
αναωοράσ δεν βρζκθκε ίχνοσ αντιλιψεων από αυτζσ που διαπίςτωςαν οι προθγοφμενεσ μελζτεσ. Οι 
ερευνθτζσ αυτοί απζδωςαν τα ευριματά τουσ ςτθν παρουςία τθσ υδρογείου και υποςτθρίξαν ότι ςε 
τζτοιεσ μελζτεσ τα παιδιά κα πρζπει να ζχουν «πρόςβαςθ ςε ζνα από τα εργαλεία δια του οποίου 
ζχουν προωανϊσ μάκει να αιτιολογοφν με επιτθδευμζνο τρόπο» (Schoultz, Saljo, Wyndhamn, 2001). 
Άλλεσ δφο μελζτεσ (Butterworth, Siegel, Newcombe & Dorfmann, 2002 και Nobes et al., 2003) οι 
οποίεσ χρθςιμοποίθςαν προκαταςκευαςμζνα μοντζλα και ερωτθματολόγια με κλειςτζσ ερωτιςεισ 
βρικαν επίςθσ ότι θ πλειονότθτα των παιδιϊν όλων των θλικιϊν από 4 ζωσ και 8 ετϊν που 
περιλαμβάνονταν ςτο δείγμα τουσ προςδιόριςαν ςωςτά το ςχιμα τθσ γθσ. Οι μελζτεσ αυτζσ 
δζχτθκαν με τθ ςειρά τουσ τισ κριτικζσ άλλων ερευνθτϊν (Agan & Sneider 2004).  

Γενικά, ενϊ ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ερευνϊν ζχει επικεντρωκεί κυρίωσ ςτθ διερεφνθςθ των 
αντιλιψεων των παιδιϊν για το ςχιμα τθσ γθσ, τθ κζςθ τθσ ςτο διαςτθμικό χϊρο, τθν εναλλαγι 
θμζρασ και νφχτασ και άλλα ςχετικά κζματα ςε αυτι τθν περιοχι, οι μελζτεσ που αωοροφν τθν 
οργάνωςθ διδακτικϊν δραςτθριοτιτων και τα αποτελζςματά τουσ είναι ςχετικά περιοριςμζνεσ.  

Με δεδομζνθ τθν πολυμορωία των ερευνθτικϊν ευρθμάτων που παρουςιάηονται παραπάνω, 
ςτθν παροφςα μελζτθ, επιχειριςαμε τθν ανάπτυξθ τριϊν ςειρϊν διδακτικϊν δραςτθριοτιτων. 
Στόχοσ ιταν θ ειςαγωγι και εξοικείωςθ των παιδιϊν θλικίασ 4 ζωσ 6 ετϊν ςε βαςικζσ ζννοιεσ και 
ωαινόμενα από το διαςτθμικό χϊρο όπωσ το ςωαιρικό ςχιμα τθσ γθσ και οι κινιςεισ τθσ, το ςχιμα 
του ιλιου και τθσ ςελινθσ, θ ςχετικι κζςθ αυτϊν των ουρανίων ςωμάτων και το ωαινόμενο θμζρασ 
και νφχτασ.  
Θ ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΩΝ 

Θ ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων ζγινε από μια ομάδα θ οποία αποτελείτο από μια 
ερευνιτρια/διευκολφντρια με ειδικότθτα ωυςικοφ και ζξθ ζμπειρουσ εκπαιδευτικοφσ προςχολικισ 
εκπαίδευςθσ. Οι διαδικαςίεσ για τθν ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων ςυμπεριελάμβαναν ατομικι 
εργαςία ςτθν τάξθ για τθν κάκε εκπαιδευτικό και ομαδικι εργαςία. Δφο από τισ πλζον ςθμαντικζσ 
ςυνιςτϊςεσ τθσ μεκοδολογίασ που ακολουκικθκε αποτζλεςαν θ ςυλλογικι ανάπτυξθ των 
δραςτθριοτιτων και θ ζρευνα δράςθσ (Καλλζρθ, 2007). Οι εκπαιδευτικοί υλοποιοφςαν ςτθν τάξθ 
προδιαμορωωμζνεσ από τθ ερευνιτρια/διευκολφντρια ςειρζσ δραςτθριοτιτων και κατζγραωαν όλα 
τα ςτάδια τθσ διδαςκαλίασ τουσ μαγνθτοωωνϊντασ όλεσ τισ λεκτικζσ αλλθλεπιδράςεισ, κρατϊντασ 
γραπτζσ ςθμειϊςεισ για όλα τα γεγονότα που ςυνζβαιναν και ςυμπλθρϊνοντάσ τεσ με προςωπικά 
ςχόλια. Τα πρωτόκολλα των απομαγνθτοωωνιςεων και οι καταγραωζσ των εκπαιδευτικϊν 
μελετοφνταν και αναλφονταν ςυςτθματικά από τθν ερευνιτρια/διευκολφντρια. Ακολουκοφςε 
ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν και τθσ ερευνιτριασ ςε κακιερωμζνεσ ανά δεκαπενκιμερο 
ςυναντιςεισ τθσ ομάδασ. Στισ ςυναντιςεισ αυτζσ οι εκπαιδευτικοί περιζγραωαν τισ πρακτικζσ που 
είχαν υιοκετιςει ςτθν τάξθ και ςυμμετείχαν ςε διαδικαςίεσ αναςτοχαςμοφ και κριτικισ των δικϊν 
τουσ πρακτικϊν αλλά και αυτϊν που οι άλλεσ εκπαιδευτικοί περιζγραωαν. Με τθ διευκόλυνςθ τθσ 
ερευνιτριασ θ ομάδα κατζλθγε ςε αποωάςεισ για ζναν κοινό τρόπο αντιμετϊπιςθσ ηθτθμάτων 
διδαςκαλίασ και κοινϊν προβλθμάτων που είχαν αντιμετωπίςει οι εκπαιδευτικοί. Θ ςυνειςωορά 
απόψεων, θ αμοιβαία κριτικι όλων των μελϊν τθσ ομάδασ, ο αναςτοχαςμόσ και θ εκ νζου δράςθ 
των εκπαιδευτικϊν ςτθν τάξθ, αποτζλεςαν πρακτικζσ οι οποίεσ οδιγθςαν ςτθν ανακεϊρθςθ και 
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τελικι διαμόρωωςθ των δραςτθριοτιτων και του υπολοίπου διδακτικοφ υλικοφ και ςτθ 
βελτιςτοποίθςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν ςτθν τάξθ.  
ΟΛ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΕ 
Προςζγγιςθ και ςυνκικεσ ςχεδιαςμοφ 

Θ προςζγγιςθ που ακολουκείται ςτισ δραςτθριότθτεσ αντανακλά μια αντίλθψθ για τθ μάκθςθ 
ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ τα παιδιά εμπλζκονται δυναμικά ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, διερευνϊντασ 
τα ωαινόμενα και οικοδομϊντασ νζεσ γνϊςεισ. Θ μάκθςθ αντιμετωπίηεται ωσ μια κοινωνικι 
δραςτθριότθτα όπου ευνοοφνται και ενκαρρφνονται οι αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα ςτα παιδιά, τουσ 
ενιλικεσ και τα υλικά. Ο ρόλοσ του δαςκάλου είναι κεντρικόσ, τα παιδιά και οι ενιλικεσ 
ςυνεργάηονται ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι (με τθν οικογζνεια) αλλά και με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ 
ανταλλάςοντασ απόψεισ και γνϊςεισ (Fleer 1993). Στισ δραςτθριότθτεσ παρζχονται κίνθτρα για τθ 
μάκθςθ και ενκαρρφνεται θ ςφνδεςθ των οικείων γνϊςεων και εμπειριϊν με νζα ωαινόμενα και 
γνϊςεισ, θ καλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ, θ ανάπτυξθ τθσ ςκζψθσ κακϊσ και των 
επιςτθμονικϊν δεξιοτιτων μζςα από τθ διαδικαςία τθσ διερεφνθςθσ.  

Σε όλεσ τισ ςειρζσ των δραςτθριοτιτων υιοκετικθκε θ άποψθ ότι θ γνϊςθ των παιδιϊν 
εξαρτάται από το πλαίςιο μάκθςθσ (context specific) (Nobes et al 2003, Schoultz, Saljo, Wyndhamn, 
2001). Ζτςι ςτισ δραςτθριότθτεσ, για τθν προςζγγιςθ τθσ νζασ γνϊςθσ, εκτόσ από κατάλλθλεσ για τθν 
θλικία τουσ επιςτθμονικζσ πλθροωορίεσ δόκθκαν ςτα παιδιά κατάλλθλα ‘αντιλθπτικά εργαλεία’ 
(conceptual tools) όπωσ ζνα εκπαιδευτικό βίντεο και θ υδρόγειοσ ςωαίρα (βλζπε επίςθσ Kallery 
2007a).  

Το εκπαιδευτικό βίντεο ςχεδιάςτθκε από τθν ομάδα εργαςίασ. Στο βίντεο αυτό 
παρουςιάηονται ςε τρία διαωορετικά επειςόδια κατάλλθλεσ για τθν θλικία των παιδιϊν 
επιςτθμονικζσ πλθροωορίεσ που αωοροφςαν τθ γθ και το ςχιμα τθσ, το θλιακό ςφςτθμα, τισ 
κινιςεισ τθ γθσ και το ωαινόμενο εναλλαγισ μζρασ και νφχτασ. Θ παρουςίαςθ των επειςοδίων του 
βίντεο ςυνοδεφεται από προωορικι αωιγθςθ και μουςικι επζνδυςθ.  

Για το ςχεδιαςμό των δραςτθριοτιτων και του εκπαιδευτικοφ βίντεο ελιωκθςαν επίςθσ υπ’ 
όψθ τα παρακάτω ερευνθτικά ευριματα:  

α) Μερικά παιδιά πιςτεφουν ότι θ γθ και άλλα ουράνια ςϊματα ςτθρίηονται ςτο διάςτθμα 
(Vosniadou and Brewer, 1990). Το εφρθμα αυτό επθρζαςε τθν απόωαςθ να μθ χρθςιμοποιθκεί θ 
υδρόγειοσ ςωαίρα ςτισ πρϊτεσ ςειρζσ δραςτθριοτιτων. Θ υδρόγειοσ χρθςιμοποιικθκε αργότερα 
ςτθν τρίτθ ςειρά και αωοφ τα παιδιά γνϊριςαν και ςυηιτθςαν τθν ζννοια του ‘μοντζλου’.  

β) Τα παιδιά μπορεί να μπερδευτοφν από τισ δφο ςφγχρονεσ κινιςεισ τθσ γθσ αποδίδοντασ 
ςυνικωσ τθν εναλλαγι μζρασ και νφχτασ και ςτισ δφο κινιςεισ τθσ αντί ςτθν περιςτροωι τθσ γφρω 
από τον άξονά τθσ (Valanides, Gritsi, Kampeza, & Ravanis 2000).  

γ) Ο κινοφμενοσ (μθ ςτακερόσ) ιλιοσ μπορεί να επιβάλλει ςτα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ μια 
περιττι πρόκλθςθ (Valanides, Gritsi,, Kampeza, & Ravanis 2000).  

Τα δφο τελευταία ευριματα οδιγθςαν ςτθν απόωαςθ να κεωρθκεί ο ιλιοσ ακίνθτοσ και οι 
δφο κινιςεισ τθσ γθσ να ειςαχκοφν ςε διαωορετικά διαδοχικά ςτάδια ςτο δεφτερο επειςόδιο του 
εκπαιδευτικοφ βίντεο το οποίο αωοροφςε το ωαινόμενο εναλλαγισ θμζρασ και νφχτασ.  
Περιγραφι και υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων 

Θ πρϊτθ ςειρά δραςτθριοτιτων αποτελείτο από τρεισ δραςτθριότθτεσ και περιλάμβανε τθν 
εξοικείωςθ των παιδιϊν με τθ μορωι και το ςχιμα του ιλιου που ζγινε με απ’ ευκείασ παρατιρθςθ. 
Τα παιδιά, με τθ βοικεια τθσ νθπιαγωγοφ, παρατιρθςαν τον ιλιο ςε μικρζσ ομάδεσ 
χρθςιμοποιϊντασ ειδικά ωίλτρα. Θ πρϊτθ ςειρά δραςτθριοτιτων περιλάμβανε επίςθσ εξοικείωςθ 
με τθ μορωι και το ςχιμα τθσ ςελινθσ με παρατιρθςι τθσ ςτθ ωάςθ τθσ πανςζλθνου και 
εξοικείωςθ με το νυχτερινό ουρανό γενικά. Οι νυχτερινζσ παρατθριςεισ των παιδιϊν ζγιναν με τθ 
ςυνεργαςία τθσ οικογζνειασ. Ακολοφκθςε θ παρουςίαςθ των παρατθριςεων από τα παιδιά ςτθν 
τάξθ, θ ομαδικι ςυηιτθςι τουσ και θ αναπαράςταςι τουσ από τα παιδιά με ηωγραωικι.  

Θ δεφτερθ ςειρά δραςτθριοτιτων αποτελείτο από τρεισ δραςτθριότθτεσ και ςτόχευε ςτο να 
γνωρίςουν και ςυηθτιςουν τα παιδιά το ςχιμα τθσ γθσ και τισ κινιςεισ τθσ αλλά και τισ κινιςεισ των 
άλλων ουρανίων ςωμάτων του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ (τα παιδιά ακοφν ςυχνά και γνωρίηουν για 
τουσ πλανιτεσ). Ριο ςυγκεκριμζνα θ ςειρά περιλάμβανε τα εξισ:  
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α) ομαδικζσ ςυηθτιςεισ με τθν παρουςία και κακοδιγθςθ τθσ νθπιαγωγοφ για το ςχιμα τθσ 
γθσ και ςυγκρίςεισ του ςχιματοσ τθσ γθσ με αυτό των ουρανίων ςωμάτων που τα παιδιά είχαν 
παρατθριςει ςτισ προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ,  

β) τθν προβολι του πρϊτου επειςοδίου του εκπαιδευτικοφ βίντεο 
γ) γραωικζσ αναπαραςτάςεισ των παιδιϊν.  
Το πρϊτο επειςόδιο του εκπαιδευτικοφ βίντεο ςτόχευε ςτο να διαμορωϊςουν τα παιδιά μια 

γενικι εικόνα τθσ δομισ του θλικιακοφ μασ ςυςτιματοσ και ςτο να παρατθριςουν το ςωαιρικό 
ςχιμα τθσ γθσ, τθ ςχετικι κζςθ ιλιου, γθσ, ςελινθσ και των άλλων πλανθτϊν κακϊσ και τισ κινιςεισ 
τουσ. Αυτά παρουςιάηονταν μζςα από ζνα ταξίδι ςτο διάςτθμα ςτο οποίο δινόταν ςτα παιδιά θ 
ευκαιρία να παρατθριςουν τθν εικόνα που ζχει θ γθ όταν κάποιοσ απομακρφνεται ι πλθςιάηει το 
ζδαωοσ  

Θ Τρίτθ ςειρά δραςτθριοτιτων αποτελείτο από δφο δραςτθριότθτεσ και είχε ςτόχο να 
γνωρίςουν τα παιδιά ςε ποια από τισ κινιςεισ τθσ γθσ οωείλεται το ωαινόμενο εναλλαγισ μζρασ και 
νφχτασ και να διερευνιςουν πωσ γίνεται θ εναλλαγι αυτι ςτουσ τόπουσ τθσ γθσ. Θ ςειρά 
περιλάμβανε:  

α) ομαδικζσ ςυηθτιςεισ των απόψεων των παιδιϊν για το ςυγκεκριμζνο κζμα και τθν 
προβολι του δευτζρου επειςοδίου του βίντεο ςτο οποίο, όπωσ αναωζρκθκε προθγουμζνωσ, 
παρουςιάηονταν οι δφο κινιςεισ τθσ γθσ ςε δφο ςυνεχι ςτάδια. Κατά τθ διάρκεια αυτοφ του 
επειςοδίου θ νθπιαγωγόσ επικζντρωςε τθν προςοχι των παιδιϊν ςε δφο ςθμεία: (1) Τα μζρθ τθσ 
γθσ που ιταν απζναντι ςτον ιλιο είχαν μζρα ενϊ ςτα άλλα ιταν νφχτα και (2) Θ γθ ιταν αυτι που 
κινείτο γφρω απόν ιλιο και όχι το αντίκετο.  

β) Τισ περιγραωζσ των δφο κινιςεων τθσ γθσ από τα παιδιά και τθν εξιγθςθ του ωαινόμενου 
που ςχετίηεται με τθν κίνθςι τθσ γφρω από τον άξονά τθσ 

γ) Τθ διερεφνθςθ και λφςθ από ομάδεσ παιδιϊν του προβλθματιςμοφ «πϊσ κα ζρκει θ νφχτα 
ςε ζναν τόπο που ζχει μζρα». Στθ διερεφνθςθ αυτι τα παιδιά χρθςιμοποίθςαν τθν υδρόγειο ςωαίρα 
και θλεκτρικι λάμπα ι ωακό. Κάκε ομάδα παρουςίαςε τα ευριματά τθσ ςτουσ άλλουσ και 
ακολοφκθςε ομαδικι ςυηιτθςθ των απαντιςεων.  

δ) Το κλείςιμο των δραςτθριοτιτων με τθν προβολι και ομαδικι ςυηιτθςθ του τρίτου 
επειςοδίου του εκπαιδευτικοφ βίντεο ςτο οποίο παρουςιάηονται οι αλλαγζσ του ωωτιςμοφ ςτθ γθ 
κατά τθν κίνθςι τθσ γφρω από τον ιλιο. Στο επειςόδιο αυτό ο παρατθρθτισ (ευριςκόμενοσ πάνω 
ςτθν επιωάνεια τθσ γθσ) ζχει τθν ευκαιρία να ειςζλκει ςτθ ςκοτεινι πλευρά τθσ γθσ.  

Οι δραςτθριότθτεσ υλοποιικθκαν ςε ζξθ τάξεισ νθπιαγωγείων και ςε ςφνολο 104 παιδιϊν. 
Τζςςερα νθπιαγωγεία ανικαν ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ πόλθσ τθσ Κεςςαλονίκθσ και δφο ςε 
επαρχιακζσ περιοχζσ τθσ κεντρικισ βόρειασ Ελλάδασ. Οι τάξεισ ιταν μικτϊν θλικιϊν ( παιδιά 4-6 
ετϊν). Οι δραςτθριότθτεσ υλοποιικθκαν ςε όλα τα νθπιαγωγεία τθν ίδια χρονικι περίοδο. Οι 
εκπαιδευτικοί μαγνθτοωϊνθςαν και ωωτογράωιςαν τισ δραςτθριότθτεσ και κατζγραψαν 
ςυςτθματικζσ ςθμειϊςεισ για γεγονότα που ςυνζβθςαν κατά τθν ζκβαςι τουσ αλλά και ςε διάωορεσ 
άλλεσ χρονικζσ ςτιγμζσ μετά τθν υλοποίθςθ.  
ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Θ αξιολόγθςθ των δραςτθριοτιτων ζγινε τουλάχιςτον δφο εβδομάδεσ μετά το τζλοσ τουσ και 
ιταν ατομικι. Επειδι τα μικρά παιδιά ςυχνά δεν μποροφν να εκωράςουν ςωςτά τισ ιδζεσ τουσ, οι 
αξιολογιςεισ, εκτόσ από τισ προωορικζσ περιγραωζσ, περιλάμβαναν και καταςκευι και χειριςμό 
από τα παιδιά μοντζλων από πλαςτελίνθ κακϊσ και το χειριςμό τθσ υδρογείου ςωαίρασ. Θ 
αξιολόγθςθ περιλάμβανε δφο ςτάδια τα οποία πραγματοποιικθκαν ςε δφο διαωορετικζσ θμζρεσ:  

α) Τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που αωοροφςαν το ςχιμα του ιλιου και τθσ γθσ και 
των κινιςεϊν τθσ γφρω από τον εαυτό τθσ και γφρω από τον ιλιο. 

β) Τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που αωοροφςαν το ωαινόμενο τθσ εναλλαγισ μζρασ 
και νφχτασ. 

Στο ςτάδιο (α) δόκθκε ςτα παιδιά πλαςτελίνθ δφο διαωορετικϊν χρωμάτων, κίτρινο και 
γαλάηιο και τουσ ηθτικθκε να καταςκευάςουν μοντζλα του ιλιου και τθσ γθσ και να τα 
αναγνωρίςουν. Στθ ςυνζχεια ηθτικθκε από τα παιδιά να πουν και να δείξουν ποιο από τα δφο 
ουράνια ςϊματα κινείται γφρω από το άλλο, να περιγράψουν λεκτικά πωσ κινείται το ζνα ςϊμα ςε 
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ςχζςθ με το άλλο και μετά να το δείξουν μετακινϊντασ κατάλλθλα το αντίςτοιχο καταςκεφαςμα από 
πλαςτελίνθ.  

Στο ςτάδιο (β) δόκθκαν ςτα παιδιά τα εξισ: Αρχικά μια ωωτογραωία που ζδειχνε τθ γθ και τθ 
ςελινθ ωωτιςμζνα κατά το ιμιςυ και τουσ ηθτικθκε να τοποκετιςουν-ηωγραωίςουν τον ιλιο ςτθ 
ςωςτι κζςθ. Στθ δεφτερθ ωάςθ δόκθκαν θ υδρόγειοσ ςωαίρα και ζνασ ωακόσ. Ράνω ςτθν υδρόγειο 
είχε ςθμειωκεί ζνα ςθμείο-τόποσ και ηθτικθκε από τα παιδιά να κάνουν τον τόπο αυτό να «ζχει 
μζρα» και ςυγχρόνωσ να εξθγιςουν το γιατί. Στθ ςυνζχεια τουσ ηθτικθκε να δείξουν πωσ κα γίνει 
νφχτα ςτο μζροσ αυτό και να εξθγιςουν δείχνοντασ ςυγχρόνωσ ποια κίνθςθ τθσ γθσ είναι αυτι που 
δθμιουργεί τθν εναλλαγι μζρασ και νφχτασ.  
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  
Ανάλυςθ των αξιολογιςεων 

Οι αξιολογιςεισ μαγνθτοωωνικθκαν και τα παιδιά ωωτογραωικθκαν κατά τθν εκτζλεςθ των 
ζργων. Θ ανάλυςθ των πρωτοκόλλων των απομαγνθτοωωνιςεων και των ωωτογραωιϊν ζδωςε τα 
παρακάτω αποτελζςματα: 
Στάδιο (α) 

1.Σχιμα τθσ γθσ και του ιλιου 
Συνολικά αξιολογικθκαν 104 παιδιά. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι το 92% των παιδιϊν 

ανταποκρίκθκαν ςωςτά διαμορωϊνοντασ-πλάκοντασ τθ γθ και τον ιλιο με ςωαιρικό ςχιμα. Το 8% 
των παιδιϊν διαμόρωωςε τθ γθ επίπεδθ και τον ιλιο ςωαιρικό. 

2. Κίνθςθ τθσ γθσ γφρω από τον ιλιο (κίνθςθ Α) 
Συνολικά αξιολογικθκαν 104 παιδιά. Ζνα ποςοςτό 89.5% ζδειξε ςωςτά τθν κίνθςθ Α 
3. Κίνθςθ τθσ γθσ γφρω από τον άξονά τθσ (κίνθςθ Β) 
Συνολικά αξιολογικθκαν 104 παιδιά. Ροςοςτό παιδιϊν 85% των παιδιϊν ζδειξε ςωςτά και 

τθν κίνθςθ τθσ γθσ γφρω από τον άξονά τθσ.  
Στάδιο (β) 

4. Εναλλαγι μζρασ και νφχτασ 
Συνολικά αξιολογικθκαν 97 παιδιά (τισ θμζρεσ τθσ αξιολόγθςθσ υπιρχαν απόντεσ). Από τα 

παιδιά που αξιολογικθκαν ποςοςτό 85% ζδειξε ςωςτά πωσ κα ζρκει νφχτα ςε ζναν τόπο που ζχει 
μζρα ενϊ 15 % ζδωςε προωορικζσ εξθγιςεισ εκ των οποίων ζνα ποςοςτό 9% μποροφν να 
χαρακτθριςτοφν ‘εγωκεντρικζσ’ π.χ. «θ νφχτα ζρχεται για να κοιμθκοφμε». Τα παιδιά αυτά ιταν 
κυρίωσ τα μικρότερα (θλικίασ 4-5 ετϊν). Από τισ υπόλοιπεσ απαντιςεισ κάποιεσ χαρακτθρίςτθκαν 
‘άςχετεσ’ π.χ. «αν δεν είχαμε μζρα και νφχτα οι αςτροναφτεσ δεν κα μποροφςαν να πάνε να δοφνε 
τον ιλιο» και κάποιεσ απζδωςαν το ωαινόμενο ςτθν περιωορά τθσ γθσ γφρω από τον ιλιο.  
Ανάλυςθ των καταγραφϊν των νθπιαγωγϊν 

Θ ανάλυςθ των απομαγνθτοωωνθμζνων πρωτοκόλλων των μακθμάτων και των καταγραωϊν 
των νθπιαγωγϊν ζγιναν από τθν ςυντονίςτρια/ερευνιτρια. Θ εγκυροποίθςθ των ερμθνειϊν ζγινε με 
τθ μζκοδο του ‘ελζγχου των μελϊν’ (member checks) (Guba and Lincoln 1981, Meriam 1988). Θ 
ανάλυςθ αυτι ζδωςε τρία ςθμαντικά ευριματα: (α) Σε αρκετά ςχολεία, καιρό μετά από τισ 
δραςτθριότθτεσ και κατά τθ διάρκεια ελεφκερων απαςχολιςεων και παιχνιδιοφ, οι νθπιαγωγοί 
παρατιρθςαν ότι τα παιδιά αναπαριςτοφςαν τισ κινιςεισ τθσ γθσ γυρίηοντασ γφρω από τον εαυτό 
τουσ και γφρω από κάποιο ςυμμακθτι τουσ. (β) Μινεσ μετά τισ δραςτθριότθτεσ, ςτθν αρχι τθσ νζασ 
ςχολικι χρονιάσ, οι νθπιαγωγοί παρατιρθςαν ότι τα μεγαλφτερα παιδιά εξθγοφςαν τισ κινιςεισ τθσ 
γθσ ςτα νζα παιδιά τθσ τάξθσ. (γ) Τα παιδιά ανζπτυξαν μεγάλο ενκουςιαςμό και ενδιαωζρον για το 
αντικείμενο εκωράηοντασ ςυχνά τθν επικυμία τουσ για επανάλθψθ των δραςτθριοτιτων.  
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΛ ΤΝΕΠΕΛΕ 

Τα παραπάνω αποτελζςματα δείχνουν μεγάλα ποςοςτά αντίλθψθσ των εννοιϊν και 
ωαινομζνων που πραγματεφτθκαν οι δραςτθριότθτεσ από τα παιδιά του δείγματοσ τθσ παροφςασ 
μελζτθσ. Επιπροςκζτωσ, θ κινθτικι αναπαράςταςθ των ωαινομζνων από τα παιδιά και θ 
κακοδιγθςθ και ενθμζρωςθ των νζων παιδιϊν από τουσ παλαιότερουσ ςυμμακθτζσ τουσ πολφ 
καιρό μετά τισ δραςτθριότθτεσ, δείχνει αποκικευςθ τθσ νζασ γνϊςθσ ςτθ μνιμθ μακράσ διάρκειασ 
και εφκολθ ανάςυρςθ αυτισ. Το τελευταίο μαηί με τα ενκαρρυντικά αποτελζςματα των 
αξιολογιςεων μποροφν να αποδοκοφν ςυγχρόνωσ ςτθ διατακτικι προςζγγιςθ και το διδακτικό 
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υλικό που χρθςιμοποιικθκε. Θ απ’ ευκείασ παρατιρθςθ των ουρανίων ςωμάτων από τα παιδιά και 
οι ομαδικζσ ςυηθτιςεισ των παρατθριςεϊν τουσ, οι ςυγκρίςεισ, οι περιγραωζσ, οι παρουςιάςεισ και 
οι εξθγιςεισ των ωαινομζνων από τα ίδια τα παιδιά κακϊσ και θ κακοδθγοφμενθ από τθν 
εκπαιδευτικό ομαδικι εργαςία ςυνδυαςμζνα με κατάλλθλα διαμορωωμζνα αντιλθπτικά εργαλεία 
αποδείχτθκε αποτελεςματικι ςτο να αποκτιςουν τα παιδιά τθν ‘αίςκθςθ-αντίλθψθ’ βαςικϊν 
αςτρονομικϊν εννοιϊν και ωαινομζνων. Φαίνεται επίςθσ ότι όλα τα παραπάνω ζπαιξαν ςθμαντικό 
ρόλο ςτο να δθμιουργθκοφν κίνθτρα και να διεγερκεί ο ενκουςιαςμόσ και το ενδιαωζρον των 
παιδιϊν για το αντικείμενο. Εδϊ κα πρζπει να υπενκυμίςουμε ότι τα δφο τελευταία αποτελοφν, 
πλθν τθσ μάκθςθσ, ζναν από τουσ κφριουσ ςκοποφσ τθσ ειςαγωγισ των παιδιϊν τθσ προςχολικισ 
θλικίασ ςτθ μελζτθ του ‘ωυςικοφ κόςμου’.  

Από μεκοδολογικισ άποψθσ, θ ζρευνα δράςθσ και ςυγχρόνωσ θ ςυλλογικι ανάπτυξθ των 
δραςτθριοτιτων αποδείχτθκαν ιδιαίτερα χριςιμεσ για τθν κατάλλθλθ διαμόρωωςι τουσ κακϊσ και 
του διδακτικοφ υλικοφ.  

Με δεδομζνουσ τουσ περιοριςμοφσ αυτισ τθσ μελζτθσ, πιςτεφουμε ότι, τα ευριματα 
υποδεικνφουν ότι θ προςζγγιςθ που ςκιαγραωείται ςτθν εργαςία αυτι μπορεί να ζχει ευρφτερθ 
εωαρμογι για τθν ειςαγωγι των μικρϊν παιδιϊν ςε βαςικζσ ζννοιεσ και ωαινόμενα των Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν γενικότερα.  
ΟΛ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟΛ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΛΑ  
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Παρουςίαςθ υλικοφ για τθ διδαςκαλία βαςικϊν εννοιϊν αςτρονομίασ ςε παιδιά 
προςχολικισ θλικίασ 
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Λζκτορασ, ΤΕΕΑΡΘ Ραν/μίου Ρατρϊν, kampeza@upatras.gr 
ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Ραρουςιάηεται ζνα αυτοςχζδιο θλιακό ςφςτθμα το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςυμπλθρωματικά με 
άλλεσ δραςτθριότθτεσ για τθ διδαςκαλία του φαινομζνου τθσ εναλλαγισ τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ, για τθ 
διδαςκαλία τθσ κίνθςθσ των πλανθτϊν κακϊσ και τθσ δομισ του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ. Το αυτοςχζδιο αυτό 
θλιακό ςφςτθμα αποτελείται από ζναν ςιδερζνιο ςτφλο φψουσ ενόσ περίπου μζτρου, ςτθν κορυφι του οποίου 
βρίςκεται μια λάμπα ςτθν οποία ζχει προςαρμοςτεί ζνα πλαςτικό κάλυμμα (ιλιοσ). Κατά μικοσ του ςτφλου 
είναι ςτερεωμζνα εννζα χοντρά ςφρματα διαφορετικοφ μικουσ τα οποία ζχουν τθ δυνατότθτα να 
περιςτρζφονται γφρω από τον ςτφλο. Επίςθσ, ζχουν καταςκευαςτεί εννζα πλανιτεσ από φελιηόλ, 
διαφορετικοφ χρϊματοσ, οι οποίοι μποροφν να ςτερεωκοφν ςτα ςφρματα. Το υλικό αυτό χρθςιμοποιικθκε με 
επιτυχία ςτο πλαίςιο μιασ ςειράσ δραςτθριοτιτων που εφαρμόςτθκε ςε διάφορα νθπιαγωγεία τθσ Ράτρασ με 
αντικείμενο τθ μφθςθ των παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ ςε βαςικζσ ζννοιεσ Αςτρονομίασ. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Εκπαιδευτικό υλικό, βαςικζσ ζννοιεσ Αςτρονομίασ, μοντζλο, προςχολικι 
εκπαίδευςθ 

 
Implementation of educational material for the instruction of elementary astronomical conceptsin 

early childhood education 
Maria Kampeza 

ABSTRACT 
The presentation focuses on an improvised model of the solar system that can be used complementary to other 
activities for the instruction of the alternation of day and night, the planets’ movement and the structure of the 
solar system. The model of the solar system consisted of an iron lamppost with a spherical lamp on top 
(approximately 1 meter high), which had nine thick steel wires of different length that could move around it. 
There were also nine planets made of foamed polystyrene having a hole in order to fit in each wire. The specific 
educational material was successfully implemented in some kindergarten classes in Patras, within the 
framework of a series of activities that aimed at the initiation of preschool children into elementary 
astronomical concepts.  

KEY WORDS: Educational material, elementary astronomical concepts, model, early childhood education 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Τα τελευταία χρόνια ςτο πλαίςιο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθν εκπαίδευςθ είναι ςτακερι θ 
τάςθ τθσ εωαρμογισ μεκόδων και τεχνικϊν που διευκολφνουν τα παιδιά ςτθν κατανόθςθ των 
εννοιϊν και ωαινομζνων από το ωυςικό κόςμο (learning with understanding). Θ κακθμερινι 
εμπειρία και οι ερμθνείεσ που ςχθματίηουν ςτθ ςκζψθ τουσ τα παιδιά για τον κόςμο που τα 
περιβάλλει οδθγεί ςτθ ςυγκρότθςθ και τθ χριςθ νοθτικϊν παραςτάςεων οι οποίεσ, ςυνικωσ, 
βρίςκονται ςε απόςταςθ από τισ επιςτθμονικζσ ζννοιεσ και επθρεάηουν ςθμαντικά τθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία. Οι πλθροωορίεσ που αποκτοφν τα παιδιά από το ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον δεν 
μποροφν να προςωζρουν πολλά προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κατανόθςθσ αν δεν ςυγκροτθκοφν ςε 
ζννοιεσ και παραςτάςεισ που μποροφν να αξιοποιθκοφν για τθν ερμθνεία νζων ωαινομζνων. 

Ο ςχεδιαςμόσ διδακτικϊν δραςτθριοτιτων οωείλει να αξιοποιεί τισ παραςτάςεισ αυτζσ με 
ςκοπό  

 τθν κινθτοποίθςθ των γνωςτικϊν εωοδίων των παιδιϊν που κα ςυμβάλλουν ςτθν 
αωομοίωςθ των νζων δεδομζνων και ςτθ δθμιουργία ριξεων /αντικζςεων με τθν εμπειρία  

 το μεταςχθματιςμό τουσ ςε περιςςότερο επεξεργαςμζνεσ παραςτάςεισ  
Στο πλαίςιο τθσ εποικοδομιςτικισ προςζγγιςθσ για τθ γνϊςθ και τθ μάκθςθ, μπορεί να 

αξιοποιθκεί θ χριςθ μοντζλων ωσ γνωςτικϊν εργαλείων που κα βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να 
ςυνειδθτοποιιςουν τον τρόπο με τον οποίο ςκζωτονται. Οι δραςτθριότθτεσ δθμιουργίασ & 
χειριςμοφ μοντζλων από τουσ μακθτζσ προςωζρουν ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 

mailto:kampeza@upatras.gr
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να παρατθριςουν τθν πρόοδο των μακθτϊν ςχετικά με το μεταςχθματιςμό των βιωματικϊν τουσ 
παραςτάςεων.  
 

Μ ο ν τ ζ λ ο  

Γενικά χαρακτθριςτικά ενόσ 
μοντζλου 

Ειδικά για τθν προςχολικι θλικία 

Αναπαράςταςθ μιασ ςφνκετθσ 
ωυςικισ πραγματικότθτασ με χριςθ 
κάποιου απλοποιθτικοφ ςυμβολικοφ 
ςυςτιματοσ. Τα μοντζλα δεν ζχουν 
απλϊσ περιγραωικό χαρακτιρα, 
αλλά θ αναπαραςτατικι τουσ ιςχφσ, 
επιτρζπει περιγραφζσ, εξθγιςεισ 
και προβλζψεισ. 

Ανάγκθ ςυγκρότθςθσ ενδιάμεςων οντοτιτων ςτθ ςκζψθ 
των παιδιϊν που κα διευκολφνουν τισ προςπάκειεσ 
νοθτικισ οικοδόμθςθσ των πραγματικϊν μοντζλων. 
Χρθςιμοποιείται θ ζννοια του πρόδρομου μοντζλου (Weil-
Barais & Lemeignan, 1994. Lemeignan & Weil-Barais, 
1997).  
Τα πρόδρομα μοντζλα είναι καταςκευζσ ειδικά 
επινοθμζνεσ για τθν υποςτιριξθ τθσ εργαςίασ των παιδιϊν 
ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων και 
προετοιμάηουν τθν επεξεργαςία πιο ςφνκετων μοντζλων.  

 
Θ προςπάκεια δθμιουργίασ ενόσ πρόδρομου μοντζλου ςτθ ςκζψθ μικρϊν παιδιϊν για τισ 

ςτοιχειϊδεισ ζννοιεσ τθσ Αςτρονομίασ, ςυναντά εξαρχισ μια ςθμαντικι δυςκολία. Επιχειροφμε να 
εργαςτοφμε με τα παιδιά ςτο ηιτθμα τθσ κατανόθςθσ ενόσ ςυςτιματοσ που δεν είναι ορατό και 
αντιλθπτό με τισ αιςκιςεισ. Τα εμπειρικά δεδομζνα των παιδιϊν ςχετικά με το ςχιμα τθσ Γθσ και τθ 
δομι του θλιακοφ ςυςτιματοσ (ωαινομενικι κίνθςθ του ιλιου), δθμιουργοφν εμπόδια ςτθν 
οικοδόμθςθ μίασ παράςταςθσ ςυμβατισ με το επιςτθμονικό πρότυπο.  
ΔΤΚΟΛΛΕ ΠΟΤ ΑΝΣΛΜΕΣΩΠΛΗΟΤΝ ΟΛ ΜΑΚΘΣΕ – ΓΝΩΣΛΚΑ ΕΜΠΟΔΛΑ 

Οι νοθτικζσ παραςτάςεισ των παιδιϊν για το ςχιμα τθσ Γθσ και ωαινόμενα που ςχετίηονται με 
τθ Γθ, όπωσ θ εναλλαγι τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ, το ςφςτθμα Γθ-Ιλιοσ-Σελινθ, κ.λ.π. ζχουν 
απαςχολιςει τθν εκπαιδευτικι ζρευνα. Τα ευριματα πολλϊν ερευνϊν (Βaxter, 1995, Βοςνιάδου 
κ.ά., 1996, Schoultz, Säljö, & Wyndhamm, 2001, Sharp, 1999, Vosniadou & Brewer, 1994) 
ςυνθγοροφν ςτθν φπαρξθ εναλλακτικϊν νοθτικϊν παραςτάςεων για τισ ζννοιεσ και τα ωαινόμενα 
τθσ ςτοιχειϊδουσ Αςτρονομίασ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, από τα δεδομζνα τθσ βιβλιογραωίασ ωαίνεται ότι τα παιδιά 
αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςχετικά με το ςχιμα τθσ Γθσ (ςτισ μικρότερεσ θλικίεσ υπεριςχφει θ 
παράςταςθ μιασ επίπεδθσ Γθσ ι εν μζρει ςτρογγυλισ με επίπεδα χαρακτθριςτικά), τθν ερμθνεία 
του φαινομζνου τθσ εναλλαγισ τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ με βάςθ τθν κίνθςθ τθσ Γθσ γφρω από τον 
άξονά τθσ και δεν ζχουν μια ςαφι εικόνα του θλιακοφ ςυςτιματοσ ωσ ενόσ ςυνόλου ουρανίων 
ςωμάτων με ςυγκεκριμζνθ δομι. Ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ παιδιϊν, δθλαδι, ζχει παραςτάςεισ 
γεωκεντρικοφ ι άλλου τυχαίου ςχθματιςμοφ για το πλανθτικό ςφςτθμα και όχι θλιοκεντρικοφ.  
ΣΟ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟ ΤΛΛΚΟ 

Το εκπαιδευτικό υλικό ςχεδιάςτθκε με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ των παιδιϊν ςτθν οικοδόμθςθ 
τθσ ζννοιασ του θλιακοφ ςυςτιματοσ ςτο πλαίςιο ενόσ πρόδρομου μοντζλου για τισ ςτοιχειϊδεισ 
ζννοιεσ Αςτρονομίασ. Το αυτοςχζδιο αυτό θλιακό ςφςτθμα αποτελείται από ζναν ςιδερζνιο ςτφλο 
φψουσ ενόσ περίπου μζτρου, ςτθν κορυωι του οποίου βρίςκεται μια λάμπα ςτθν οποία ζχει 
προςαρμοςτεί ζνα πλαςτικό κάλυμμα (ιλιοσ). Κατά μικοσ του ςτφλου είναι ςτερεωμζνα εννζα 
χοντρά ςφρματα διαωορετικοφ μικουσ τα οποία ζχουν τθ δυνατότθτα να περιςτρζωονται γφρω από 
τον ςτφλο. Επίςθσ, ζχουν καταςκευαςτεί εννζα πλανιτεσ από ωελιηόλ, διαωορετικοφ χρϊματοσ, οι 
οποίοι μποροφν να τοποκετθκοφν πάνω ςε αυτά τα ςφρματα. Το υλικό αυτό χρθςιμοποιικθκε 
ςυμπλθρωματικά με άλλεσ δραςτθριότθτεσ που είχαν ςτόχο τθν οικοδόμθςθ τθσ ζννοιασ τθσ 
ςωαιρικότθτασ τθσ Γθσ, τθσ διπλισ κίνθςθσ τθσ Γθσ και των πλανθτϊν γφρω από τον άξονά τουσ και 
τον ιλιο και τθσ δομισ του θλιακοφ ςυςτιματοσ. 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα χριςθσ αυτοφ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθ 
διευκόλυνςθ τθσ ερμθνείασ του ωαινομζνου τθσ εναλλαγισ τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ. 
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Γνωςτικό αντικείμενο: Θ κίνθςθ των πλανθτϊν και θ εναλλαγι τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ 
Στόχοσ: Να τοποκετιςουν τουσ πλανιτεσ ςτο θλιακό ςφςτθμα, να αναπαραςτιςουν τθν 

κίνθςθ γφρω από τον άξονά τουσ και τον ιλιο και να προβλθματιςτοφν για τθν εναλλαγι τθσ μζρασ 
και τθσ νφχτασ. 

Συνοπτικι Ρεριγραφι: Τα νιπια ζχουν ιδθ παρακολουκιςει κάποια βίντεο και cd με τθν 
κίνθςθ των πλανθτϊν και ζχουν ςυηθτιςει μεταξφ τουσ και με τθν ερευνιτρια για τθ διπλι κίνθςθ 
των πλανθτϊν. Ζχει δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτο ότι ο ιλιοσ βρίςκεται ςτο κζντρο του θλιακοφ 
ςυςτιματοσ. Κάκε νιπιο τοποκετεί από ζναν πλανιτθ που είναι ωτιαγμζνοσ από ωελιηόλ ςε κάκε 
ςφρμα (μποροφν να ανατρζξουν ςτισ πλθροωορίεσ και ςτα υλικά των προθγοφμενων 
δραςτθριοτιτων ι να ηθτιςουν βοικεια από κάποιο άλλο μζλοσ τθσ ομάδασ ι από τθν ερευνιτρια 
για τθν τοποκζτθςθ των πλανθτϊν). Αωοφ τοποκετιςει τον πλανιτθ καλείται να πραγματοποιιςει 
χρθςιμοποιϊντασ το μοντζλο του θλιακοφ ςυςτιματοσ τθν κίνθςθ κάκε πλανιτθ γφρω από τον 
εαυτό του και τον ιλιο. Τα παιδιά πολφ εφκολα κινοφν με το ζνα χζρι το ςφρμα και με το άλλο 
γυρίηουν τον πλανιτθ γφρω από τον άξονά του. Κακϊσ ο ιλιοσ «ωωτίηει» (θ αίκουςα είναι 
ςυςκοτιςμζνθ) τα νιπια καλοφνται να διακρίνουν τθν πλευρά που είναι «μζρα» από εκείνθ που 
είναι «νφχτα» παρατθρϊντασ τθ ωωτιςμζνθ και ςκοτεινι πλευρά του πλανιτθ. «Τι παρατθρείτε; 
Φωτίηεται ολόκλθροσ ο πλανιτθσ από τον ιλιο ι ςε μια πλευρά. Σε ποια πλευρά είναι μζρα και ποφ 
είναι νφχτα; Γιατί πιςτεφεισ ότι είναι ζτςι;».  

Θ εκπαιδευτικι ςθμαςία τθσ χριςθσ του μοντζλου αναδεικνφεται από το γεγονόσ ότι παρζχει 
τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά να αναπαραςτιςουν τθ διπλι κίνθςθ των πλανθτϊν κακϊσ ςυχνά 
κάποια παιδιά, ιδιαίτερα ςτθν θλικιακι βακμίδα που απευκυνόμαςτε, ζχουν δυςκολίεσ να 
εκωράςουν με ςαωινεια τισ παραςτάςεισ τουσ λεκτικά. Επίςθσ, παρζχει τθ δυνατότθτα να 
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δθμιουργθκεί προβλθματιςμόσ & ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν ερμθνεία τθσ εναλλαγισ τθσ μζρασ και 
τθσ νφχτασ.  

 

 
 

461. (Ερευν.) Σπφρο…ο Ερμισ ωωτίηεται ολόκλθροσ από τον ιλιο; Τι βλζπεισ; (Κουνάει το κεωάλι του 
αρνθτικά). Τι ςυμβαίνει; 
462. (Σπφροσ) Μόνο αυτό (δείχνει ωωτεινι πλευρά). 
463. (Ερευν.) Φωτίηεται θ μία του πλευρά ε; Συμωωνείτε κι εςείσ; 
464. (Σωτθρία) Γιατί ςτθ μία είναι μζρα και ςτθν άλλθ είναι νφχτα. 
469. (Ερευν.) Και…να ςε ρωτιςω Σπφρο. Και να το ςκεωτείτε και οι υπόλοιποι. Τι ςυμβαίνει; Ράντα 
ζχουμε μζρα από ‘δω και πάντα νφχτα από ‘κει;  
470. (Πλοι) Αλλάηει 
471. (Ερευν.) Και πϊσ γίνεται αυτό Σπφρο; Τι λεσ; …(ςιωπι)…Ζχει κανζνασ καμία ιδζα; 
472. (Σωτθρία ςθκϊνει χζρι) Ο ιλιοσ, όταν είναι νφχτα ςτθν Ελλάδα, ςθμαίνει ότι ζχει πάει κάπου 
αλλοφ και είναι νφχτα. 
473. (Αγθςίλαοσ) Ναι. Ρζωτει κάτω απ’ τα βουνά. Γι’ αυτό. 
474. (Σωτθρία) Πταν είναι μζρα ςε μασ είναι νφχτα πίςω από τα βουνά. 
477. (Ερευν.) Αλλά όμωσ, πωσ ςυμβαίνει αυτό; Γιατί, βλζπετε, Ο ιλιοσ μζνει ςτθν ίδια κζςθ. Είναι 
πάντα ςτθ μζςθ. *…+ Σκεωτείτε όμωσ ποιοσ κουνιζται…τι κίνθςθ μου δείξατε ότι κάνει ζνασ 
πλανιτθσ… 
478. (Σωτθρία) Επειδι γυρίηει γφρω- γφρω απ’ τον εαυτό του. 
479. (Ερευν.) Α…τι λεσ Σωτθρία; Για ζλα να μασ το δείξεισ.  
482. (Σωτθρία) Εδϊ πζρα που είναι μζρα μπορεί ο ιλιοσ αν ιταν από ‘δω να ‘ταν εδϊ μζρα (δείχνει 
αντίκετθ πλευρά). 
483. (Ερευν.) … Ρϊσ ςυμβαίνει λοιπόν κι εδϊ είναι μζρα και μετά γίνεται νφχτα χωρίσ να 
κουνιςουμε τον ιλιο; 
484. (Σωτθρία) Επειδι γυρίηει γφρω- γφρω (γυρίηει τον πλανιτθ γφρω από τον εαυτό του). 

Στο παραπάνω παράδειγμα (Καμπεηά, 2007, ς. 148) χρθςιμοποιοφμε το μοντζλο του θλιακοφ 
ςυςτιματοσ το οποίο μασ βοθκά να ωζρουμε ςτο προςκινιο τα ςτοιχεία που ζχουν ιδθ 
επεξεργαςτεί τα παιδιά (κίνθςθ πλανθτϊν, κζςθ ιλιου, ωωτιςμζνθ και ςκοτεινι πλευρά πλανιτθ) 
ςε προθγοφμενεσ ςυηθτιςεισ και δραςτθριότθτεσ μζςα από καταςτάςεισ προβλθματιςμοφ για τθ 
διερεφνθςθ του ηθτιματοσ τθσ εναλλαγισ τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ. Τα παραπάνω αποτελοφν τισ 
κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για τθ διερεφνθςθ του ωαινομζνου τθσ εναλλαγισ τθσ μζρασ και τθσ 
νφχτασ από τα παιδιά και παράλλθλα επιτρζπουν, μζςα από τθ χριςθ του ίδιου του υλικοφ, τθ 
δοκιμι τθσ νζασ ερμθνείασ που διαμορωϊνεται με τθν επεξεργαςία των νζων δεδομζνων. 
Ραρατθροφμε, επίςθσ, ότι τα παιδιά είναι ελεφκερα να εκωράςουν τισ ιδζεσ τουσ και παρά το 
γεγονόσ ότι εμωανίηονται οι βιωματικζσ παραςτάςεισ των παιδιϊν (ο ιλιοσ πζωτει κάτω από τα 
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βουνά, ο ιλιοσ πάει αλλοφ), το ςυγκεκριμζνο πλαίςιο διευκολφνει τθ δθμιουργία πιο ςφνκετων 
ςυλλογιςμϊν από τα παιδιά.  

Θ επεξεργαςία από τα νιπια τθσ κίνθςθσ των πλανθτϊν και τθσ ζνταξθσ των πλανθτϊν και του 
ιλιου ςε ζνα ςφςτθμα, προςωζρει τα κατάλλθλα εργαλεία για να μπορζςουμε να οδθγιςουμε τθ 
ςκζψθ των παιδιϊν ςτθν ερμθνεία του ωαινομζνου τθσ εναλλαγισ τθσ μζρασ και τθσ νφχτασ.  
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Διερευνιςαμε τθν επίδραςθ τθσ διερϊτθςθσ και ιδιαίτερα τθσ διδακτικισ ςτρατθγικισ KWL ςτθ δυνατότθτα 
των μακθτϊν θλικίασ 5-6 χρόνων (α) να προςδιορίηουν ενδεχόμενεσ αιτιακζσ ςχζςεισ ςτο πλαίςιο τθσ 
διατφπωςθσ ερωτθμάτων, για φαινόμενα που οι ίδιοι εντοπίηουν, και (β) να διατυπϊνουν ευρφτερα 
διερευνιςιμα ερωτιματα. Για το ςκοπό αυτό, αναπτφξαμε διδακτικό υλικό ςτθν ενότθτα μείγματα ςφμφωνα 
με τθν προςζγγιςθ τθσ διερϊτθςθσ και τθσ ςτρατθγικισ KWL, με κάποιεσ προςαρμογζσ. Θ ζρευνα 
πραγματοποιικθκε ςε τρία ςτάδια και ς’ αυτιν ζλαβαν μζροσ 20 παιδιά. Κατά το πρϊτο ςτάδιο, 
πραγματοποιικθκαν ατομικζσ ςυνεντεφξεισ, από τισ οποίεσ προζκυψαν επίπεδα τθσ ικανότθτασ υποβολισ 
διερευνιςιμων ερωτθμάτων. Στο δεφτερο ςτάδιο ζγινε εφαρμογι του διδακτικοφ υλικοφ. Θ τελικι αξιολόγθςθ 
περιλάμβανε ατομικζσ ςυνεντεφξεισ και ςτόχευε ςτον εντοπιςμό ενδεχόμενθσ αλλαγισ ςτθν ικανότθτα 
υποβολισ διερευνιςιμων ερωτθμάτων. Θ ανάλυςθ των δεδομζνων οδιγθςε ςτον εντοπιςμό δυςκολιϊν που 
αντιμετωπίηουν τα παιδιά ςτθν προςπάκειά τουσ αυτι. Συηθτοφνται εκπαιδευτικζσ επιπτϊςεισ τθσ ζρευνασ, 
κυρίωσ ςε ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων για τθν καλλιζργεια αυτισ τθσ δεξιότθτασ ςτο νθπιαγωγείο. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Διατφπωςθ ερωτθμάτων, αιτιακζσ ςχζςεισ, διερευνιςιμα ερωτιματα 
 

The effect of a structured teaching intervention on the development of young children’s 
ability to formulate questions 

Melina Louka, Konstantinos Konstantinou 
ABSTRACT 
We investigated the effect of inquiry and particularly a modified version of the instructional strategy KWL, on 
the ability of students aged 5 - 6 years (i) to identify possible causal relations in the frame of formulating 
questions, for phenomena that they identify on their own, and (ii) to formulate investigative questions. For this 
purpose, we developed instructional materials on the topic of mixtures adhering to the principles of inquiry and 
the strategy of KWL (What do we KNOW? What do we WANT to know? What did we LEARN?). The study was 
realised in three stages with 20 children as participants. At the first stage, individual interviews were conducted, 
from which, the ability to formulate investigative questions was evaluated. In the second stage, the 
instructional materials were enacted. The third stage comprised of a final evaluation based on interviews 
aiming to identify possible changes in the children´s ability to formulate investigative questions. The data 
analysis revealed specific difficulties that the children encounter in their attempts to formulate questions. The 
educational implications of this research are discussed, mainly in connection to the design of structured activity 
sequences for the development of the abilities of kindergarten children to formulate questions. 

KEYWORDS: Formulation of questions, causal relations, inquiry questions 
 

ΕΛΑΓΩΓΘ 
Θ δεξιότθτα υποβολισ ερωτθμάτων μπορεί να διαδραματίςει κακοριςτικό ρόλο ςτθν 

κατανόθςθ και κατ’ επζκταςθ ςτθ μάκθςθ. Θ δεξιότθτα διατφπωςθσ διερευνιςιμων ερωτθμάτων, 
ειδικότερα, διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ωσ ζνδειξθ επιςτθμονικισ ςκζψθσ, αλλά και λόγω τθσ 
λειτουργίασ τθσ ωσ ςφνδεςμοσ ανάμεςα ςτθ ςκζψθ και ςτθ μάκθςθ. Θ γνϊςθ που αωορά το 
επίπεδο ανάπτυξθσ τθσ δεξιότθτασ αυτισ είναι χριςιμθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ επιςτθμονικισ 
ςκζψθσ των μακθτϊν. Από διδακτικισ πλευράσ, θ πλθροωόρθςθ για το επίπεδο αυτισ τθσ 
δεξιότθτασ των μακθτϊν είναι ςθμαντικι για ςκοποφσ διατφπωςθσ κατάλλθλων επιδιϊξεων και 
οργάνωςθσ κατάλλθλων διδακτικϊν παρεμβάςεων. Από τθ μελζτθ τθσ ςχετιηόμενθσ με το κζμα 
βιβλιογραωίασ προκφπτει ότι το ποςοςτό των ατόμων που εωαρμόηουν αυκόρμθτα τθ δεξιότθτα 
αυτι είναι πολφ μικρό. Συνεπϊσ, δθμιουργείται θ ανάγκθ θ δεξιότθτα αυτι, ωσ κεμελιϊδθσ 
δεξιότθτα επιςτθμονικισ ςκζψθσ, να καλλιεργείται και να αναπτφςςεται ςε μακθςιακά 
περιβάλλοντα διδαςκαλίασ των ωυςικϊν επιςτθμϊν. 

«Θ δεξιότθτα υποβολισ ερωτθμάτων κζλει το παιδί να διατυπϊνει ερωτιματα με άμεςο 
ςκοπό να αναηθτιςει απαντιςεισ μζςω πειραματιςμοφ ι διερεφνθςθσ». Θ δθμιουργία κατάλλθλου 
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κλίματοσ, που καλλιεργεί τθν ενκάρρυνςθ για υποβολι διερευνιςιμων ερωτθμάτων, δθλαδι 
ερωτθμάτων που ςυνικωσ αωοροφν ςτθ ςχζςθ δφο μεταβλθτϊν και είναι πάντοτε διατυπωμζνα με 
τζτοιον τρόπο που να μποροφν να απαντθκοφν με ζνα πείραμα και τθν αναηιτθςθ απαντιςεων, ζχει 
ωσ αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ κετικισ ςτάςθσ προσ τθ διερϊτθςθ, τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ και τθ 
μάκθςθ γενικότερα (Κωνςταντίνου κ.ά., 2002, ς. 32). Θ αξία τθσ διατφπωςθσ ερωτθμάτων από τουσ 
μακθτζσ ζχει τονιςτεί ςτα εκνικά επίπεδα εκπαίδευςθσ των ΘΡΑ (National Educational Standards), 
τα οποία τονίηουν ότι «θ διερϊτθςθ, διαμζςου αυκεντικϊν ερωτιςεων που παράγονται από τθν 
εμπειρία των μακθτϊν, είναι θ κεντρικι ςτρατθγικι για τθ διδαςκαλία τθσ Επιςτιμθσ» (National 
Research Council, 1996, p. 31, Keys, 1998, p. 301). Θ παροφςα ζρευνα, διερευνϊντασ το ρόλο τθσ 
διερϊτθςθσ και ιδιαίτερα τθν επίδραςθ τθσ ςτρατθγικισ KWL ςτθν ανάπτυξθ τθσ δεξιότθτασ 
διατφπωςθσ διερευνιςιμων ερωτθμάτων, επιδιϊκει να βοθκιςει προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 
Συγκεκριμζνα επιδιϊχκθκε να απαντθκοφν τα ακόλουκα ερωτιματα: Θ διδακτικι ςτρατθγικι KWL 
επθρεάηει τθ δυνατότθτα των παιδιϊν θλικίασ 5-6 χρόνων  

 να προςδιορίηουν ενδεχόμενεσ αιτιακζσ ςχζςεισ, ςτο πλαίςιο τθσ διατφπωςθσ 
ερωτθμάτων για ωαινόμενα που εντοπίηουν και ερμθνεφουν; 

 να διατυπϊνουν ευρφτερα διερευνιςιμα ερωτιματα για ωαινόμενα που εντοπίηουν και 
ερμθνεφουν;  

ΒΛΒΛΛΟΓΡΑΦΛΚΘ ΑΝΑΚΟΠΘΘ  
Θ ςθμαςία τθσ υποβολισ ερωτθμάτων από τουσ μακθτζσ 
Ο Berlyne τόνιςε ότι «ςτθν Επιςτιμθ θ πρόοδοσ ζχει βαςιςτεί περιςςότερο ςτθν ανακάλυψθ 

των ςωςτϊν ερωτιςεων παρά των ςωςτϊν απαντιςεων» (Hartford and Good, 1982), εωόςον «θ 
καλι Επιςτιμθ ξεκινά με καλζσ ερωτιςεισ» (Marbach and Sokolove, 2000). Σε ζρευνεσ που 
διευκρίνιςαν νζεσ προςεγγίςεισ διδαςκαλίασ τθσ Επιςτιμθσ, δίνεται ζμωαςθ ςτισ ερωτιςεισ των 
μακθτϊν, ενϊ το κζμα τθσ υποβολισ ερωτιςεων ζχει ειςπράξει προςοχι ταυτόχρονα από τθ 
γνωςτικι και εκπαιδευτικι ψυχολογία. Στα πλαίςια αυτά, ζχει τονιςτεί θ ςθμαςία τθσ υποβολισ 
ερωτθμάτων ωσ μζροσ των δεξιοτιτων των παιδιϊν για λφςθ προβλιματοσ, ο ςθμαντικότατοσ ρόλοσ 
που αυτζσ διαδραματίηουν για παραγωγικι μάκθςθ ςτισ ωυςικζσ επιςτιμεσ: ςτθν αωφπνιςθ τθσ 
επιςτθμολογικισ περιζργειασ, ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ δθμιουργικότθτασ, ςτθν επιςτθμονικι 
κατανόθςθ, ςτθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ, ςτθν κοινωνικι οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ, ςτθ διαδικαςία 
τθσ μάκθςθσ, ςτθ μάκθςθ με ςθμαςία και νόθμα, ςτθν αυτοκατευκυνόμενθ, ενεργθτικι και 
μακθτοκεντρικι μάκθςθ, ωσ διαγνωςτικό και εκπαιδευτικό εργαλείο ςτα χζρια του εκπαιδευτικοφ 
και ςτθν ανάπτυξθ και καλλιζργεια τθσ ςκζψθσ (Hartford and Good,1982, Marx et al., 1999, Dori and 
Herscovitz, 1999, Schirripa and Steiner, 2000, Marbach and Sokolove, 2000, Crawford et al., 2000, 
Van Zee et al., 2001, Rop, 2002, Chin and Brown, 2002, Chin and Chia, 2004, Yoon and Ochwari, 
2006).  

Το 1944 ο John Dewey επιςιμανε ότι «όλα όςα το ςχολείο μπορεί ι χρειάηεται να κάνει 
...είναι να αναπτφξει τθν ικανότθτα των μακθτϊν να ςκζωτονται» (Marbach and Sokolove, 2000). Οι 
ερευνθτζσ κεϊρθςαν ότι θ δεξιότθτα υποβολισ ερωτθμάτων διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν 
ανάπτυξθ και καλλιζργεια τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ και τθσ ςκζψθσ γενικότερα, ωσ ζνδειξθ 
επιςτθμονικισ ςκζψθσ, αλλά και ωσ ςφνδεςμοσ ανάμεςα ςτθ ςκζψθ και ςτθ μάκθςθ. Διαμζςου τθσ 
υποβολισ ερωτθμάτων, που είναι γνωςτικι δεξιότθτα επεξεργαςίασ ςκζψθσ, θ ςκζψθ ίςωσ ζχει τθ 
δυνατότθτα να παράγει μάκθςθ. Οι Schirripa και Steiner (2000) αναωζρουν ότι «κακϊσ οι μακθτζσ 
υποβάλλουν ερωτιματα, ςκζωτονται, αναηθτοφν το νόθμα και ςυνδζουν νζεσ ιδζεσ ςε γνωςτζσ 
ζννοιεσ», ενϊ οι Chin και Chia (2004) ςυμπλθρϊνουν ότι οι ερωτιςεισ «αναδφονται από μακθτζσ 
που ενεργοποιοφν τθν προχπάρχουςα γνϊςθ τουσ και διευκολφνουν τθν κατανόθςθ των νζων 
εννοιϊν, βοθκϊντασ τουσ να επεξεργαςτοφν τθ γνϊςθ τουσ». Αυτι είναι και θ διαδικαςία μάκθςθσ 
που περιγράωεται από τθ γνωςτικι κεωρία.  

Ρρόςωατεσ μελζτεσ, που εξζταςαν τθν υποβολι ερωτιςεων των μακθτϊν ςε μια ρφκμιςθ 
hands – on διερϊτθςθσ, ζδειξαν ότι οι ερωτιςεισ των μακθτϊν είναι παραγωγικζσ ςτο να 
κατευκφνουν τθ μάκθςθ (Chin and Brown, 2002) και να αυξιςουν τθ μάκθςθ. Κακϊσ οι μακθτζσ 
ςχθματίηουν διερευνιςιμα ερωτιματα, ίςωσ διαμορωϊνουν, κάνουν περιςςότερεσ ςυνδζςεισ, 
αναβακμίηουν τθν προχπάρχουςα γνϊςθ και διατθροφν περιςςότερα γεγονότα (Schirripa and 
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Steiner, 2000). Θ ενζργεια «ςφνκεςθσ ερωτιςεων» εςτιάηει τθν προςοχι των μακθτϊν ςτο 
περιεχόμενο, ςτισ κφριεσ ιδζεσ, ελζγχει εάν το περιεχόμενο κατανοικθκε και βοθκά τουσ μακθτζσ 
να κατανοιςουν καλφτερα τθν Επιςτιμθ (Chin and Brown, 2002). Τα διερευνιςιμα ερωτιματα 
μποροφν να ςχθματίςουν, εςτιάςουν και οδθγιςουν τθ ςκζψθ, καλλιεργοφν τουσ μακθτζσ να 
ςκζωτονται, να υποκζτουν, προβλζπουν, υπολογίηουν τι κα κάνουν μετά, να αναηθτοφν και 
παράγουν εξθγιςεισ και να προτείνουν λφςεισ ςε προβλιματα (Chin and Brown, 2002). Οι μακθτζσ, 
ςυνεργαηόμενοι για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ, μποροφν να αποκτιςουν εμπειρίεσ ανάλογεσ 
με αυτζσ των επιςτθμόνων, ςχετικά με τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ γνϊςθ αναπτφςςεται και 
αιτιολογείται (Chin and Chia, 2004). Θ διατφπωςθ εξειδικευμζνων ερωτιςεων, θ διατφπωςθ 
διαωόρων υποκζςεων και ο επιδζξιοσ χειριςμόσ δεδομζνων και κεωριϊν οδθγεί ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
επιςτθμονικισ ςκζψθσ.  
Θ ςθμαςία των διερευνιςιμων ερωτθμάτων ωσ ζνδειξθ επιςτθμονικισ ςκζψθσ 

Θ ςκζψθ, ακόμθ και των πολφ μικρϊν παιδιϊν, ζχει ιςχυριςτεί ότι περιλαμβάνει τθν 
οικοδόμθςθ κεωριϊν ωσ μζςα για τθν κατανόθςθ του κόςμου και τθν ανακεϊρθςι τουσ ςτο 
πρόςωπο των ςτοιχείων. Στθν επιςτθμονικι πρακτικι, κακϊσ και ςτθν κακθμερινι ηωι, καλοφμαςτε 
να αξιολογιςουμε κάποια αξίωςθ, υπόκεςθ ι κεωρία υπό το ωωσ των ςτοιχείων. Θ επιςτιμθ 
ιδιαίτερα περιλαμβάνει τθ δθμιουργία υποκζςεων για να περιγράψει και εξθγιςει τα 
παρατθροφμενα γεγονότα. Υπόκεςθ είναι, θ διατφπωςθ μιασ πικανισ εξιγθςθσ ι κεωρίασ για ζνα 
γεγονόσ ι ωαινόμενο με τρόπο που αυτι να μπορεί να διερευνθκεί αργότερα. (Κωνςταντίνου κ.ά., 
2002). Οι επιςτιμονεσ ςχεδιάηουν πειράματα για να εξετάςουν αυτζσ τισ υποκζςεισ και κακορίηουν 
εάν ταιριάηουν με τα ςτοιχεία-τεκμιρια. Θ ικανότθτα να αξιολογοφμε ιςχυριςμοφσ ι κεωρίεσ και τθ 
ςχζςθ τουσ με τα ςτοιχεία είναι μια ςθμαντικι δεξιότθτα (Ruffman et al., 1993). Θ ανάπτυξθ τθσ 
επιςτθμονικισ ςκζψθσ μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ θ επιτυχία αυξανόμενου ςυνειδθτοφ ελζγχου 
ςτο ςυντονιςμό-εναρμόνιςθ τθσ κεωρίασ και των ςτοιχείων (Kuhn and Pearsall 2000, p. 113). Από τα 
δεδομζνα-ςτοιχεία ερμθνεφεισ κεωρίεσ (επαγωγικι διαδικαςία) ι ςφμωωνα με τα κεωρθτικά 
πλαίςια εξετάηεισ τι είδουσ δεδομζνα-ςτοιχεία μποροφν να ςυλλεγοφν για να επιβεβαιωκεί θ 
κεωρία (διερευνθτικι διαδικαςία).  

Ο Kuhn (1989) τόνιςε ότι θ διαωοροποίθςθ ανάμεςα ςε μια αξίωςθ (κεωρία) και ςτα ςτοιχεία 
απαιτεί μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ οι οποίεσ είναι εωικτζσ μζχρι τθν θλικία των 11 χρόνων. Σε 
αντίκεςθ, τα αποτελζςματα πιο πρόςωατων μελετϊν κατζδειξαν ότι τα παιδιά ςτθν θλικία των 6 
χρόνων ζχουν μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ, οι οποίεσ είναι επαρκϊσ αναπτυγμζνεσ για να τουσ 
επιτρζψουν μια μορωι διορατικότθτασ μζςα ςτισ υποκζςεισ και ςτον τρόπο που οικοδομοφνται από 
τα μοντζλα των ςτοιχείων (Ruffman et al., 1993). Ακόμθ και τα παιδιά του νθπιαγωγείου μποροφν 
να καταδείξουν μερικι ικανότθτα ςε ποικίλεσ απόψεισ τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ. Για παράδειγμα, 
ςυμπεραίνουν τισ αιτιϊδεισ ςχζςεισ από τα ςχζδια ςτοιχείων. Τα παιδιά προςπακοφν περιςςότερο 
από τουσ ενιλικουσ ςτθν αξιολόγθςθ των ςτοιχείων που ςυγκροφονται με τισ προχπάρχουςεσ ιδζεσ 
τουσ για αιτιακζσ ςχζςεισ (Klahr and Junlei, 2006).  

Θ επιςτθμονικι ςκζψθ βαςίηεται ςε τρία ςθμαντικά ςυςτατικά: τθ χριςθ εμπειρικϊν 
ςτοιχείων, τθν εξάςκθςθ ςτο λογικό ςυλλογιςμό και ςτθν κατοχι μιασ ςκεπτικιςτικισ ςτάςθσ, για τθ 
κεωρθμζνθ γνϊςθ, θ οποία οδθγεί ςτθν υποβολι ερωτιςεων και ςτθν κράτθςθ δοκιμαςτικϊν 
ςυμπεραςμάτων (Schafersman, 1997). Θ υποβολι ερωτθμάτων είναι ζνα κρίςιμο ςτάδιο, μια 
διαμεςολάβθςθ, ζνασ μθχανιςμόσ για να μεταβείσ από τθ κεωρία ςτα ςτοιχεία, γι’ αυτό κεωρείται 
ςθμαντικό μζροσ τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ. Οι Schirripa και Steiner (2000) αναωζρουν ότι τα 
διερευνιςιμα ερωτιματα κα μποροφςαν να προκφψουν, κακϊσ ο μακθτισ ςυγκρίνει τθ δικι του 
διανοθτικι οργάνωςθ τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ με τθ νζα πλθροωορία και επιχειρεί να 
ενςωματϊςει τθ νζα πλθροωορία μζςα ςτο προχπάρχον ςχιμα. Επιτρζποντασ ςτουσ μακθτζσ να 
παράξουν τα δικά τουσ διερευνιςιμα ερωτιματα, ενκαρρφνεται θ βακιά ςκζψθ για τισ ςχζςεισ 
ανάμεςα ςτισ ερωτιςεισ, ςτα δοκίμια, ςτα ςτοιχεία και ςτα ςυμπεράςματα (Keys, 1998). Θ 
ικανότθτα υποβολισ διερευνιςιμων ερωτθμάτων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με τθν ζννοια τθσ 
αξιολόγθςθσ τθσ υψθλοφ επιπζδου ςκζψθσ (Chin and Brown, 2002). Μια διερευνιςιμθ ερϊτθςθ 
που υποβάλλεται από ζνα μακθτι ίςωσ είναι ζνασ δείκτθσ τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ και 
κατανόθςθσ του μακθτι (Rop, 2002). 
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ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ 
Διδακτικι προςζγγιςθ – διδακτικό υλικό – οργάνωςθ δραςτθριοτιτων 

Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ του ςυγκεκριμζνου διδακτικοφ υλικοφ ζγινε με βάςθ τισ αρχζσ 
και τθ ωιλοςοωία τθσ προςζγγιςθσ τθσ διερϊτθςθσ, όπωσ αναωζρεται ςτθ διεκνι βιβλιογραωία, 
αλλά και με βάςθ τθ γενικότερθ ωιλοςοωία του βοθκιματοσ Οι φυςικζσ επιςτιμεσ ςτο νθπιαγωγείο, 
που εωαρμόηεται ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ Κφπρου. Θ διερϊτθςθ είναι ζνα πλαίςιο 
οργάνωςθσ τθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, που βοθκά τουσ μακθτζσ να περιλάβουν τισ δικζσ τουσ 
ιδζεσ και ερωτιςεισ και να ακολουκιςουν τισ δικζσ τουσ διερευνιςεισ. Θ δομθμζνθ διδακτικι 
ςτρατθγικι KWL (What do I Know already?, What do I Want to find out?, What have I Learned?), 
είναι ζνα χριςιμο εργαλείο για να οδθγιςεισ τουσ μακθτζσ ςτθ διερϊτθςθ και ζνασ ωανερόσ τρόποσ 
να ενκαρρυνκοφν και να αποςπαςτοφν οι ερωτιςεισ των μακθτϊν. Αποτελεί μια μακθςιακι 
διαδικαςία που οργανϊνεται γφρω από τισ τρεισ πιο πάνω κφριεσ ερωτιςεισ. Ρρόςωατα οι 
εκπαιδευτικοί πρόςκεςαν το «H - How will I learn more?», ϊςτε οι μακθτζσ να λάβουν υπόψθ και το 
πϊσ κα μάκουν περιςςότερα ι How find out? - Ρϊσ να ανακαλφψουμε αυτό που κζλουμε να 
μάκουμε; (Carr and Ogle, 1987). Οι ερωτιςεισ διευκολφνουν τθν υωιςτάμενθ γνϊςθ των παιδιϊν, 
διεγείρουν τθν περιζργεια για ζνα κζμα, κακορίηουν τι κζλουν να μάκουν, υποςτθρίηουν τθν 
ζρευνα, παρακινϊντασ τουσ να αναηθτιςουν απαντιςεισ για τισ ερωτιςεισ τουσ και τουσ βοθκοφν 
να αναγνωρίςουν τι ζμακαν. Στθν ουςία, ο εκπαιδευτικόσ ηθτεί από το μακθτι να οικοδομιςει τθ 
μακθςιακι εμπειρία, αναγνωρίηοντασ τι ξζρει, αναλφοντασ ποια πλθροωορία δεν ξζρει και 
αναγνωρίηοντασ τι ζμακε (Ogle, 1986, Marzano and Pickering, 1997).  

Το διδακτικό υλικό αποτελείται από μία ςειρά από 11 40λεπτα ι 80λεπτα μακιματα ςτο κζμα 
«μείγματα», από τθ κεματικι περιοχι Επιςτιμθ Υλικϊν. Σε κάκε μάκθμα, περιλαμβάνεται ζνασ 
επιλεγμζνοσ ςυνδυαςμόσ από ςτάςεισ, δεξιότθτεσ, ζννοιεσ και εμπειρίεσ. Οι επιδιϊξεισ δίνουν 
ζμωαςθ ςτθ ςφνδεςθ μεταξφ των ιδιοτιτων των υλικϊν και ενδιαωερουςϊν εωαρμογϊν τουσ. Οι 
δραςτθριότθτεσ υποςτθρίηουν τθν υλοποίθςθ των επιδιϊξεων και οργανϊνονται για όλθ τθν ομάδα, 
για μικρζσ ομάδεσ ι για άτομα. Ζχουν ποικίλεσ μορωζσ όπωσ παραμφκι, κουκλοκζατρο, επιςκζψεισ, 
ελεφκερθ εξερεφνθςθ, ςυηιτθςθ, κακοδθγθμζνθ διερεφνθςθ, πειραματιςμόσ, παιχνίδι κ.ά. Θ 
εωαρμογι των πρϊτων 7 μακθμάτων γίνεται με ςκοπό να αποκτιςουν οι μακθτζσ το αναγκαίο 
κεωρθτικό υπόβακρο, εμπειρίεσ, ζννοιεσ και δεξιότθτεσ. Στα τελευταία 4 μακιματα, που 
εςτιάηονται ςτθν υποβολι ερωτθμάτων, αναπτφςςονται και παρεμβαίνουν δραςτθριότθτεσ 
ςφμωωνα με τθ ςτρατθγικι KWL. Τα μακιματα αυτά είναι: 1. διαλφματα υγρϊν, 2. κορεςμζνα 
διαλφματα, 3. θ κερμοκραςία ωσ παράγοντασ τθσ διαλυτότθτασ τθσ ηάχαρθσ ςτο νερό και 4. χθμικι 
αντίδραςθ. 

Στον Ρίνακα 1 παρουςιάηεται θ δομι των 4 μακθμάτων, που αωοροφν ςτθν υποβολι 
ερωτθμάτων. Τα δφο πρϊτα μακιματα περιλαμβάνουν τα βιματα 1, 2, 3, 5, 6, 8 και 9. Το τρίτο 
μάκθμα περιλαμβάνει επιπρόςκετα το 7ο βιμα και το τζταρτο μάκθμα, περιλαμβάνει το 4ο βιμα, 
ενϊ δεν περιλαμβάνει το 7ο. Το ςκεπτικό είναι ςτθν αρχι οι μακθτζσ να εξοικειωκοφν με τα τρία 
βαςικά βιματα τθσ ςτρατθγικισ KWL και μετά να προχωριςουν ςτθν προςκικθ άλλου βιματοσ.  

 
Πίνακασ 1: Σκοπόσ και επεξιγθςθ δραςτθριοτιτων 

1. ΑΦΟΜΘΣΘ: Ραραμφκι, 
κουκλοκζατρο, προθγοφμενθ 
δραςτθριότθτα ι πείραμα. 

Σκοπόσ: Θ ειςαγωγι ςτο κζμα, διζγερςθ του 
ενδιαωζροντοσ, εντοπιςμόσ προβλιματοσ. 

2. ΤΛ ΞΕΩ (Ξ): Δραςτθριότθτεσ - 
ερωτιςεισ - ςυηιτθςθ. Οι μακθτζσ 
καλοφνται να υποβάλουν τι νομίηουν ότι 
ξζρουν για ζνα κζμα. 

Σκοπόσ: Ενεργοποίθςθ, αξιολόγθςθ 
προχπάρχουςασ γνϊςθσ, ςφνδεςθ αντιλιψεων, 
αναπαραςτάςεων και μοντζλων με τισ καινοφριεσ 
ζννοιεσ. 

Βαςικό ερϊτθμα: Τι ξζρω; 

3. ΤΛ ΚΕΛΩ ΝΑ ΜΑΚΩ (Κ): 
Δραςτθριότθτεσ, ςυηιτθςθ. Ειςθγοφνται 
ερωτιματα για τθν κακοδιγθςθ - μελζτθ 

Σκοπόσ: Θ υποβολι ερωτθμάτων προσ 
διερεφνθςθ – βελτίωςθ τθσ διατφπωςθσ 
ερωτθμάτων.  
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ενόσ κζματοσ που προκφπτει μζςα από τθν 
αωόρμθςθ ι μζςα από δραςτθριότθτεσ, 
ενζργειεσ και ςυγκεκριμζνα προβλιματα 
που προκφπτουν ςε αυτό το ςτάδιο.  

Βαςικό ερϊτθμα: Τι κζλω να μάκω για το κζμα; 
 

4. ΡΩΣ ΝΑ ΤΟ ΜΑΚΩ (Ρ): Μζςα από 
ςυηιτθςθ ειςθγοφνται τρόπουσ 
διερεφνθςθσ του κζματοσ, τρόπουσ λφςθσ 
ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων, πθγζσ 
πλθροωόρθςθσ. 

Σκοπόσ: Ο εντοπιςμόσ πθγϊν και 
δραςτθριοτιτων, όπου μποροφν να πάρουν 
πλθροωόρθςθ για το κζμα.  

Βαςικό ερϊτθμα: Ρϊσ κα μάκω για το κζμα; 

5. ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΚΕΜΑΤΩΝ: Ρρακτικι 
διερεφνθςθ του κζματοσ που περιλαμβάνει 
ςχθματιςμό υποκζςεων, καταγραωι 
προβλζψεων πειραματιςμό - ςυλλογι, 
καταγραωι και παρουςίαςθ δεδομζνων, 
επιβεβαίωςθ ι απόρριψθ υποκζςεων και 
προβλζψεων, διατφπωςθ λειτουργικοφ 
οριςμοφ, επικοινωνία, μοντελοποίθςθ. 

Σκοπόσ: Θ απάντθςθ του ερωτιματοσ ι 
ερωτθμάτων που επιλζγθκαν να διερευνθκοφν 
ςφμωωνα με το αρχικό πρόβλθμα-ερϊτθμα. 
Εντοπιςμόσ και κατανόθςθ του ωυςικοφ ι χθμικοφ 
ωαινομζνου. Απόκτθςθ γνϊςεων και εμπειριϊν, 
καλλιζργεια δεξιοτιτων. 

6. ΤΛ ΕΜΑΚΑ (Ε): Αναωζρουν και 
αναγνωρίηουν τι ζμακαν οι μακθτζσ ςε 
αυτό το ςτάδιο. 

Σκοπόσ: Μεταγνϊςθ, αξιολόγθςθ εννοιϊν και 
νοθτικϊν μοντζλων.  

Βαςικό ερϊτθμα: Τι ζμακα για το κζμα; 

7. ΡΩΣ ΝΑ ΜΑΚΩ ΡΕΛΣΣΟΤΕΑ: 
Κάνουν ειςθγιςεισ για το πϊσ κα μάκουν 
περιςςότερα για το κζμα. Μποροφν να 
ειςθγθκοφν προσ διερεφνθςθ μια 
διαωορετικι πτυχι του κζματοσ.  

Σκοπόσ: Ο εντοπιςμόσ πθγϊν και 
δραςτθριοτιτων, όπου μποροφν να πάρουν 
πλθροωόρθςθ για το κζμα ι μια διαωορετικι πτυχι 
του κζματοσ. 

Βαςικό ερϊτθμα: Ρϊσ κα μάκουμε περιςςότερα 
για το κζμα; 

8. ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ: Δραςτθριότθτεσ 
αξιολόγθςθσ των ςτόχων του μακιματοσ.  

Σκοπόσ: Ραίρνουμε ανατροωοδότθςθ για τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ. 

9. ΕΡΕΚΤΑΣΘ: Δραςτθριότθτεσ 
επζκταςθσ, π.χ. πείραμα.  

 

Σκοπόσ: Εμπζδωςθ των ςτόχων, επζκταςθ ςε 
διαωορετικι πτυχι του κζματοσ ι αωόρμθςθ - 
ςφνδεςθ για το επόμενο μάκθμα. 

 
υλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων 
Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε μια τάξθ νθπιαγωγείου από 20 παιδιά, 10 αγόρια και 10 

κορίτςια, θλικίασ 5,5-6,5 χρόνων, μεικτισ ικανότθτασ. Θ νθπιαγωγόσ τθσ τάξθσ ιταν και θ 
ερευνιτρια. Θ ςυλλογι των πλθροωοριϊν για τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ζγινε μζςα από ατομικζσ 
δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ, αρχικζσ και τελικζσ, οι οποίεσ θχογραωικθκαν. Στα πλαίςια των 
ςυνεντεφξεων χρθςιμοποιικθκαν 6 εικόνεσ που παρουςίαηαν ζνα διαωορετικό ωαινόμενο θ 
κακεμία. Τα παιδιά ζπρεπε να ανταποκρικοφν ςε δφο βαςικζσ ερωτιςεισ, διαωορετικζσ για τθν κάκε 
εικόνα. Θ μια αωοροφςε τον εντοπιςμό του αντίςτοιχου ωαινόμενου και θ άλλθ είχε ςκοπό τθν 
ενκάρρυνςθ των παιδιϊν να υποβάλουν ερωτιματα για το ςυγκεκριμζνο ωαινόμενο - π.χ., για το 
ωαινόμενο τθσ εξάτμιςθσ, ηθτικθκε από τα παιδιά να αναωζρουν «τι ςυνζβθ, ποφ πιγε το νερό;» 
και μετά να υποβάλουν ερωτιματα γι’ αυτό που ικελαν να μάκουν ςε ςχζςθ με ό,τι παρατθροφςαν. 
Οι εικόνεσ που χρθςιμοποιικθκαν παρουςίαηαν τα εξισ ωαινόμενα: εικόνα 1 – εξάτμιςθ, εικόνα 2 – 
διάλυςθ, εικόνα 3 – ο όγκοσ ωσ παράγοντασ βφκιςθσ – πλεφςθσ όταν θ μάηα διατθρείται ςτακερι, 
εικόνα 4 – διατιρθςθ τθσ ορμισ, εικόνα 5 – καφςθ, εικόνα 5;;; – υδροςτατικι πίεςθ.  

Αωοφ ολοκλθρϊκθκαν οι ςυνεντεφξεισ, ακολοφκθςε καταγραωι και αποκωδικοποίθςι τουσ 
και κατθγοριοποίθςθ των απαντιςεων των μακθτϊν. Θ κατθγοριοποίθςθ αυτι ζγινε μζςα από 
ποιοτικι ανάλυςθ δεδομζνων, λόγω του ςκοποφ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ, και μετά ακολοφκθςε 
ποςοτικι ανάλυςθ με χριςθ του ςτατιςτικοφ πακζτου SPSS. Συγκεκριμζνα, οι απαντιςεισ των 
μακθτϊν ςτθν πρϊτθ ερϊτθςθ τθσ κάκε εικόνασ κατθγοριοποιικθκαν ωσ εξισ: 
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1. Εάν εντοπίηουν τα ωαινόμενα – ΝΑΛ / ΟΧΛ. Το ςκεπτικό εδϊ ιταν αρχικά να βεβαιωκοφμε 
ότι οι μακθτζσ εντοπίηουν το κάκε ωαινόμενο, δθλαδι εάν το περιγράωουν. Εάν δεν το εντοπίηουν, 
θ απάντθςθ των μακθτϊν μζνει εκτόσ ανάλυςθσ. Πλα τα ερωτιματα που υπζβαλαν οι μακθτζσ 
αναλφκθκαν και κατθγοριοποιικθκαν ςφμωωνα με το περιεχόμενό τουσ και ιδιαίτερα ςφμωωνα με 
τθ ςκζψθ των μακθτϊν και τα είδθ των απαντιςεων που διευκολφνουν, ςε κατθγορίεσ, οι οποίεσ 
ιταν κυρίωσ επαγωγικζσ και μερικϊσ απορρζουν από προθγοφμενεσ κεωρθτικζσ παραδοχζσ ςτθν 
υπάρχουςα βιβλιογραωία (Chin and Brown, 2002, Chin and Kayalvizhi, 2002). Με ςυγκριτικι μζκοδο, 
ομαδοποιικθκαν οι κατθγορίεσ ςε ιεραρχικά επίπεδα ταξινόμθςθσ, ςφμωωνα με το εάν απαιτοφν 
απλι, ςφντομθ απάντθςθ ι απαιτοφν ςφνκετθ πλθροωόρθςθ και επεξιγθςθ και εάν μποροφν να 
οδθγιςουν ςε παραγωγικι ςυηιτθςθ ι να απαντθκοφν μζςω διερευνιςεων από πρϊτο χζρι.  

Δφο ευρείεσ κατθγορίεσ ερωτθμάτων μποροφν να διακρικοφν από τα δεδομζνα: μθ 
διερευνιςιμα ερωτιματα και διερευνιςιμα ερωτιματα. Τα μθ διερευνιςιμα ερωτιματα 
περιλαμβάνουν: α) βαςικι πλθροωόρθςθ (κατθγορίεσ Α1, Α2, Β) και β) ςφνκετθ πλθροωόρθςθ 
(κατθγορίεσ Γ1, Δ, Ε1). «Τα ερωτιματα βαςικισ πλθροωόρθςθσ είναι αυτά που αναηθτοφν απλζσ 
πλθροωορίεσ ι βαςικά γεγονότα. Τα ςφνκετθσ πλθροωορίασ ερωτιματα είναι πιο δφςκολο να 
απαντθκοφν και απαιτοφν ςφνκετθ πλθροωόρθςθ και εξιγθςθ. Είναι ςυχνά του επεξθγθματικοφ 
τφπου “γιατί”, το οποίο αναηθτά κάποιου είδουσ επεξιγθςθσ ι του τφπου “πϊσ” το οποίο εξερευνά 
κάποιο μθχανιςμό» (Chin and Kayalvizhi, 2002, p. 275). Τα διερευνιςιμα ερωτιματα περιλαμβάνουν 
1) ςφγκριςθ (κατθγορία Γ2), 2) αιτιακζσ ςχζςεισ (κατθγορία Ε3) και 3) πρόβλεψθ (κατθγορία Ε2). 
Τζτοια ερωτιματα κα μποροφςαν να απαντθκοφν από τουσ μακθτζσ με ςχεδιαςμό και εκτζλεςθ 
hands – on διερευνιςεων. «Οι διερευνιςιμεσ ερωτιςεισ επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ να ςυλλζξουν 
κάποια αυκεντικά δεδομζνα, να αναλφςουν και ερμθνεφςουν τα ευριματά τουσ, βαςιηόμενοι ςε 
αυτά τα δεδομζνα και, τελικά, να ςχθματίςουν ζνα ςυμπζραςμα το οποίο απαντά τθν ερϊτθςθ που 
τζκθκε προσ διερεφνθςθ, ςτθ βάςθ των διακζςιμων από πρϊτο χζρι ςτοιχείων» (Chin and 
Kayalvizhi, 2002, p. 274). Εκτενζςτερα, θ ποιοτικι ανάλυςθ των δεδομζνων οδιγθςε ςτθν εξισ 
κατθγοριοποίθςθ: 

Α. Ερωτιματα τα οποία αναωζρονται ςε ανκρϊπινεσ δράςεισ. Αυτζσ είναι οι ερωτιςεισ που 
εςτιάηονται ςτισ ενζργειεσ-δράςεισ των ανκρϊπων και μζςα από τισ οποίεσ τα παιδιά αναηθτοφν 
απλζσ εξθγιςεισ και βαςικζσ πλθροωορίεσ για: 

1) Διαδικαςίεσ: Οι ερωτιςεισ που αωοροφν διαδικαςίεσ που ακολουκικθκαν, αναηθτοφν 
πλθροωόρθςθ και επεξιγθςθ για τθ διαδικαςία που ακολουκικθκε ςτο κάκε πείραμα, όπωσ 
παρουςιάηεται ςτθν κάκε εικόνα - π.χ. «γιατί το ανακατζψατε;» ι «πόςεσ ωορζσ το ανακατζψατε;». 

2) Ρροκζςεισ: Αυτό το είδοσ των ερωτιςεων ςκοπεφει ςτθν ενθμζρωςθ των παιδιϊν για το 
ποια ιταν θ πρόκεςθ-ςκοπόσ των ανκρϊπων για τισ δράςεισ τουσ ςτα αντίςτοιχα ωαινόμενα - π.χ., 
«γιατί βάλατε ηάχαρθ μζςα;» ι «γιατί ο κφριοσ άωθςε το μπαλόνι;». 

Β. Ερωτιματα τα οποία διευκρινίηουν παρατθριςεισ για το ωαινόμενο - π.χ., «ποιο ζχει 
περιςςότερο ωωσ;». Αυτά είναι ερωτιματα που αναηθτοφν πλθροωορίεσ, που τυπικά ςχετίηονται με 
διευκρίνιςθ παρατθριςεων, γι’ αυτά που παρατθροφνται γφρω από το ωαινόμενο ι γι’ αυτά που τα 
παιδιά βλζπουν ςτθν εικόνα - π.χ., «τι είναι αυτό εδϊ;». 

Γ. Ερωτιματα τα οποία υποδθλϊνουν προβλθματιςμό. 
1) Αόριςτα: Είναι τα ερωτιματα με τα οποία τα παιδιά προβλθματίηονται για το πϊσ να 

ερμθνεφςουν μια παρατιρθςθ - π.χ., «γιατί θ μπάλα πιγε από κάτω και θ βαρκοφλα ζμεινε από 
πάνω;». Ουςιαςτικά τα παιδιά αναηθτοφν τρόπουσ ερμθνείασ των ωαινομζνων, με ςκοπό να τα 
κατανοιςουν. Αυτά τα ερωτιματα «είναι ςυχνά του επεξθγθματικοφ τφπου “γιατί”, το οποίο 
αναηθτά κάποιου είδουσ επεξιγθςθ» (Chin and Kayalvizhi, 2002, p. 275). 

2) Συγκρίςεων: Μζςα από αυτό το είδοσ των ερωτθμάτων, διαωαίνεται ότι τα παιδιά 
κάνουν ςυγκρίςεισ μεταξφ καταςτάςεων ι αντικειμζνων - π.χ., «ποιο κερί κα λάμπει περιςςότερο;» 
ι «ποιο κα αντζξει περιςςότερο;». «Οι ερωτιςεισ ςφγκριςθσ είναι αυτζσ που αναηθτοφν μια επιλογι 
ανάμεςα ςε ζναν αρικμό αντικειμζνων που κα ελεγχκοφν. Τζτοιεσ ερωτιςεισ απαιτοφν από τουσ 
μακθτζσ να ςυγκρίνουν ζνα δοςμζνο χαρακτθριςτικό ανάμεςα ςτα αντικείμενα και να κάνουν 
επιλογι» (Chin and Kayalvizhi, 2002, p. 276). 
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Δ. Ερωτιματα που αναωζρονται ςε εννοιολογικζσ πτυχζσ του ωαινομζνου - π.χ., «ποφ πιγε το 
νερό;» ι «από τι είναι ωτιαγμζνεσ οι ωυςαλίδεσ;». Ρρόκειται για ερωτιματα που αωοροφν ςτοιχεία, 
χαρακτθριςτικά, ιδιότθτεσ και λειτουργίεσ που ςχετίηονται με τθν εννοιολογικι κατανόθςθ του 
ωαινομζνου και αωοροφν ζννοιεσ όπωσ τθν εξάτμιςθ, υδροςτατικι πίεςθ, ζννοια του αζρα και άλλα 
τα οποία ςχετίηονται με αυτά που οι μακθτζσ παρατθροφν ςτα ςυγκεκριμζνα ωαινόμενα. Τυπικά 
πρόκειται για μια προςπάκεια των μακθτϊν, ςτθν οικοδόμθςθ τθσ κατανόθςθσ, για ζννοιεσ που 
ςχετίηονται με το ωαινόμενο. 

Ε. Ερωτιματα που αναωζρονται ςε μθχανιςμοφσ λειτουργίασ ωαινομζνων. 
1) Αόριςτα: Συνικωσ είναι τα ερωτιματα «του τφπου “πϊσ”, το οποίο εξερευνά κάποιον 

μθχανιςμό» (Chin and Kayalvizhi, 2002, p. 275) και με τα οποία τα παιδιά διερωτοφνται με ποιον 
τρόπο ςυμβαίνει ι πϊσ γίνεται κάτι το οποίο αωορά το ωαινόμενο - π.χ., «πϊσ μπορεί ο ιλιοσ και 
κάνει το νερό και εξατμίηεται;» ι «πϊσ ζμεινε από πάνω θ βαρκοφλα και θ μπάλα πιγε από κάτω;». 

2) Ερωτιματα τα οποία αναωζρονται ςε προβλζψεισ. «Οι ερωτιςεισ πρόβλεψθσ 
περιλαμβάνουν κάποια μελζτθ, ζλεγχο μικρισ κεωρίασ ι επαλικευςθ μιασ υπόκεςθσ» (Chin and 
Kayalvizhi, 2002, p. 276). Με αυτζσ, τα παιδιά εκδθλϊνουν τθν κατανόθςι τουσ μζςω προβλζψεων 
και είναι του τφπου «τι κα ςυνζβαινε εάν...», παρόλο που θ ερϊτθςθ μπορεί να μθν είναι 
απαραίτθτα διατυπωμζνθ με αυτό τον τρόπο. Συνικωσ απαντιοφνται με: κα ςυμβεί αυτό όταν... ι 
αυτό που κα γίνει είναι ότι... - π.χ., «πότε κα ξαναγίνει όπωσ ιταν;» ι «εάν βάηαμε ςυνζχεια 
ηάχαρθ, τι κα γινόταν;».  

3) Ερωτιματα τα οποία αναωζρονται ςε ενδεχόμενεσ αιτιακζσ ςχζςεισ ι ςυςχετίςεισ. Είναι 
τα ερωτιματα που αναωζρονται ςε αλλθλεξαρτιςεισ μεταξφ παραγόντων/μεταβλθτϊν και τα 
οποία, για να απαντθκοφν, κακορίηουν τι πρζπει να αλλάξει και τι πρζπει να μετρθκεί ι να 
παρατθρθκεί. Συνικωσ δίνουν απάντθςθ ότι: αυτό επθρεάηει αυτό ι όταν αλλάηει αυτό, κα αλλάξει 
και εκείνο - π.χ., «τι κάμνει το μπαλόνι πθγαίνει ψθλά; Επειδι βγαίνει ο αζρασ ζξω;» ι «πϊσ θ 
βαρκοφλα πθγαίνει πάνω και θ μπάλα πθγαίνει κάτω; Είναι το ςχιμα τθσ;». «Οι ερωτιςεισ αίτιου - 
αποτελζςματοσ ςχετίηονται με αιτιακοφσ μθχανιςμοφσ και ςχζςεισ. Τζτοιεσ ερωτιςεισ αναηθτοφν 
απαντιςεισ του πϊσ θ αλλαγι του ποςοφ μιασ ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ επθρεάηει μια εξαρτθμζνθ 
μεταβλθτι» (Chin and Kayalvizhi, 2002, p. 276).  

ΑΝΑΛΤΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ των ερωτθμάτων που 

υπζβαλαν οι μακθτζσ. Στον Ρίνακα 2 παρουςιάηεται για κάκε ωαινόμενο θ ςυχνότθτα εμωάνιςθσ 
των τφπων των ερωτθμάτων που χειρίηονται τα παιδιά, ςτθ βάςθ των κατθγοριϊν που ςυγκροτοφν 
το πλαίςιο ανάλυςθσ που αναπτφχκθκε προθγουμζνωσ. Επιλζξαμε να παρουςιάςουμε τθν 
ποςοςτιαία κατανομι των ερωτθμάτων των μακθτϊν ςε κάκε κατθγορία τθσ δεξιότθτασ, για όλα τα 
ωαινόμενα, πριν και μετά τθ διδαςκαλία, για ςκοποφσ ςφγκριςθσ. 
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Πίνακασ 2: οι κατθγορίεσ ερωτθμάτων που χρθςιμοποίθςαν οι μακθτζσ – εκατοςτιαίεσ ςυχνότθτεσ – αρχικζσ και τελικζσ ςυνεντεφξεισ 
  

      Εξάτμιςθ Διάλυςθ 
Βφκιςθ  
Πλεφςθ 

Διατιρθςθ 
 Ορμισ 

Καφςθ 
Τδροςτατικι 

 Πίεςθ 
φνολο 

      
Αρχικζσ 
 (ν=18) 

Τελικζσ ( 
ν= 20) 

Αρχικζσ 
 (ν=12) 

Τελικζσ  
(ν= 20) 

Αρχικζσ 
 (ν=17) 

Τελικζσ 
 (ν= 20) 

Αρχικζσ  
(ν=20) 

Τελικζσ  
(ν= 20) 

Αρχικζσ  
(ν=20) 

Τελικζσ  
(ν= 19) 

Αρχικζσ 
 (ν=17) 

Τελικζσ 
 (ν= 18) 

Αρχικζσ 
 (ν=104) 

Τελικζσ 
 (ν= 117 

Ανκρϊπινεσ  
Δράςεισ 

Διαδικαςίεσ 0.0 0.0 5.0 6.0 6.9 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 6.9 0.0 3.1 1.6 

Ρροκζςεισ 3.4 3.3 25.0 14.9 13.8 9.5 39.3 32.8 25.0 31.1 13.8 19.6 19.6 18.4 

      3.4 3.3 30.0 20.9 20.7 9.5 39.3 34.4 25.0 31.1 20.7 19.6 22.7 19.9 

Διευκρινίηουν Ραρατθριςεισ  0.0 0.0 5.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 0.6 1.2 

Ρροβλθματιςμόσ 
Αόριςτα 51.7 48.3 35.0 28.4 51.7 57.1 32.1 39.3 57.1 44.4 58.6 58.7 48.5 44.5 

Συγκρίςεων 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 4.4 0.0 0.0 1.2 0.6 

      51.7 48.3 35.0 28.4 51.7 57.1 32.1 39.3 64.3 48.9 58.6 58.7 49.7 45.2 

Εννοιολογικζσ Ρτυχζσ  6.9 3.3 10.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 6.5 2.5 5.6 

Μθχανιςμοί 
Λειτουργίασ  
Φαινομζνων 

Αόριςτα 34.5 28.3 15.0 10.4 27.6 16.7 21.4 13.1 10.7 4.4 20.7 8.7 22.1 14.0 

Ρροβλζψεισ 3.4 5.0 5.0 4.5 0.0 2.4 0.0 1.6 0.0 2.2 0.0 0.0 1.2 2.8 

Αιτιακζσ 
 Σχζςεισ ι  
Συςχετίςεισ 

0.0 11.7 0.0 16.4 0.0 14.3 7.1 11.5 0.0 4.4 0.0 6.5 1.2 11.2 

      37.9 45.0 20.0 31.3 27.6 33.3 28.6 26.2 10.7 11.1 20.7 15.2 24.5 28.0 

Σφνολο 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Από τον πίνακα 2 ωαίνεται ότι τα ερωτιματα των μακθτϊν κατατάςςονται ςε όλεσ τισ 
κατθγορίεσ και δεν υπάρχουν περιπτϊςεισ ερωτθμάτων που να μθν κατατάςςονται ςε κάποια 
κατθγορία, γεγονόσ που ςυνθγορεί υπζρ τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ κατθγοριοποίθςθσ που 
δθμιουργιςαμε. Από τον πίνακα προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι υπάρχει μείωςθ του ποςοςτοφ 
ςυχνότθτασ εμωάνιςθσ των κατθγοριϊν ανκρϊπινεσ δράςεισ και προβλθματιςμόσ ςε ςχζςθ με τισ 
αρχικζσ ςυνεντεφξεισ, από 22.7% ςε 19.9% και από 49.7% ςε 45.2% αντίςτοιχα, ενϊ παρατθρείται 
αφξθςθ του ποςοςτοφ ςυχνότθτασ εμωάνιςθσ για τισ κατθγορίεσ διευκρίνιςθ παρατθριςεων, 
εννοιολογικζσ πτυχζσ και μθχανιςμοί λειτουργίασ ωαινομζνων, από 0.6% ςε 1.2%, από 2.5% ςε 5.6% 
και από 24.5% ςε 28.0% αντίςτοιχα. Λδιαίτερο ενδιαωζρον παρουςιάηει θ υποκατθγορία αιτιακζσ 
ςχζςεισ ι ςυςχετίςεισ, όπου παρατθρείται αφξθςθ του ποςοςτοφ ςυχνότθτασ εμωάνιςθσ για όλα τα 
ωαινόμενα, από 1.2% ςε 11.2 %. Ειδικότερα, το ποςοςτό ςυχνότθτασ εμωάνιςθσ τθσ ανά ωαινόμενο, 
κυμαίνεται από 0.0%-7.1% για τισ αρχικζσ ςυνεντεφξεισ και από 4.4%-16.4% για τισ τελικζσ. Το 
μεγαλφτερο ποςοςτό εμωάνιςθσ αυτισ τθσ κατθγορίασ παρουςιάηεται ςτο ωαινόμενο τθσ διάλυςθσ 
(16.4%) για τισ τελικζσ ςυνεντεφξεισ, ενϊ το ωαινόμενο τθσ καφςθσ παρουςιάηει το μικρότερο 
ποςοςτό (4.4%). Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ δραςτθριότθτα τθσ διάλυςθσ ιταν θ μόνθ για τθν οποία 
οι μακθτζσ είχαν άμεςθ βιωματικι εμπειρία, ςτα πλαίςια τθσ διδαςκαλίασ των ςυγκεκριμζνων 
μακθμάτων, και ίςωσ από αυτό να προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι οι μακθτζσ ζχουν περιςςότερεσ 
δυςκολίεσ να εντοπίςουν αιτιϊδεισ μθχανιςμοφσ και ςχζςεισ για ωαινόμενα που δεν ζχουν εμπειρία 
είτε μζςω τθσ διδαςκαλίασ είτε μζςω του ευρφτερου περιβάλλοντόσ τουσ γενικότερα. 

Για να ελζγξουμε εάν υπάρχουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαωορζσ ανάμεςα ςτο μζςο αρικμό 
ερωτιςεων ςτισ αρχικζσ και τελικζσ ςυνεντεφξεισ, το Wilcoxon single rank test ζχει χρθςιμοποιθκεί. 
Από τον Ρίνακα 3 παρατθροφμε ότι υπάρχουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαωορζσ ανάμεςα ςτο μζςο 
αρικμό ερωτιςεων ςτισ αρχικζσ και τελικζσ ςυνεντεφξεισ (p-value <0.05), εκτόσ για το ωαινόμενο τθσ 
βφκιςθσ πλεφςθσ. Ραρατθρείται, γενικά, ςτατιςτικά ςθμαντικι αφξθςθ ςτο μζςο αρικμό 
ερωτιςεων, από τισ αρχικζσ ςτισ τελικζσ.  
Πίνακασ 3: Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 
Ππωσ παρατθροφμε ςτον Ρίνακα 4, τα πλείςτα των ερωτθμάτων που οι μακθτζσ υπζβαλαν 

δεν ιταν υψθλοφ επιπζδου ςκζψθσ. Τα διερευνιςιμα ερωτιματα αποτζλεςαν μόνο το 3.7% του 
ςυνόλου των ερωτθμάτων που υποβλικθκαν ςτισ αρχικζσ ςυνεντεφξεισ και το 14.6% ςτισ τελικζσ. Θ 
πλειοψθωία των ερωτθμάτων ςχετιηόταν με πλθροωορίεσ και εξθγιςεισ ι υποδθλϊνουν 
προβλθματιςμό. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι θ ευρφτερθ κατθγορία διερευνιςιμα ερωτιματα 
ςθμειϊνει αφξθςθ ςτο ποςοςτό ςυχνότθτασ εμωάνιςισ τθσ από 3.7% ςτισ αρχικζσ ςε 14.6% ςτισ 
τελικζσ για όλα τα ωαινόμενα. Ειδικότερα, ςθμειϊνεται αφξθςθ του ποςοςτοφ αυτοφ ςε κάκε 
ωαινόμενο, με το ποςοςτό διακφμανςθσ για τισ αρχικζσ από 0.0%-7.1% και για τισ τελικζσ από 6.5%-
20.9%, με το ωαινόμενο τθσ διάλυςθσ να ςυγκεντρϊνει το μεγαλφτερο ποςοςτό διερευνιςιμων 
ερωτθμάτων (20.9%) και τθσ υδροςτατικισ πίεςθσ το μικρότερο ποςοςτό (6.5%), για τισ τελικζσ 
ςυνεντεφξεισ. 

Από τον Ρίνακα 5 βλζπουμε ότι ο μζςοσ όροσ των μθ διερευνιςιμων ερωτθμάτων είναι 7.85 
ςτισ αρχικζσ ςυνεντεφξεισ και 13.70 ςτισ τελικζσ. Αρκετά μικρότερθ είναι θ μζςθ τιμι των 
διερευνιςιμων ερωτθμάτων (0.30) για τισ αρχικζσ ςυνεντεφξεισ, ενϊ ςτισ τελικζσ αυξάνεται ςτο 
2.35. Το ωαινόμενο τθσ διάλυςθσ παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ μζςθ τιμι ςτισ τελικζσ (0.70), δθλαδι 
μετά τθ διδακτικι παρζμβαςθ. 
 

 Εξάτμιςθ Διάλυςθ 
Βφκιςθ 
Ρλεφςθ 

Διατιρθςθ 
Ορμισ 

Καφςθ 
Υδροςτατικι 

Ρίεςθ 
Σφνολο 

Z -3.70 -3.30 -1.33 -3.45 -2.44 -2.64 -4.66 

P-value (2-tailed) 0.00 0.00 0.19 0.00 0.01 0.01 0.00 
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Πίνακασ 4: Μθ διερευνιςιμα και διερευνιςιμα ερωτιματα – εκατοςτιαίεσ ςυχνότθτεσ – αρχικζσ και τελικζσ ςυνεντεφξεισ 
 

  Εξάτμιςθ Διάλυςθ 
Βφκιςθ  
Πλεφςθ 

Διατιρθςθ 
 Ορμισ 

Καφςθ 
Τδροςτατικι  

Πίεςθ 
φνολο 

  
Αρχικζσ  
(ν=18) 

Τελικζσ 
 (ν= 20) 

Αρχικζσ  
(ν=12) 

Τελικζσ  
(ν= 20) 

Αρχικζσ 
 (ν=17) 

Τελικζσ 
 (ν= 20) 

Αρχικζσ 
 (ν=20) 

Τελικζσ 
 (ν= 20) 

Αρχικζσ 
 (ν=20) 

Τελικζσ  
(ν= 19) 

Αρχικζσ 
 (ν=17) 

Τελικζσ 
 (ν= 18) 

Αρχικζσ 
 (ν=104) 

Τελικζσ 
 (ν= 117) 

Μθ διερευνιςιμεσ  96.6 83.3 95.0 79.1 100.0 83.3 92.9 86.9 92.9 88.9 100.0 93.5 96.3 85.4 

Διερευνιςιμεσ  3.4 16.7 5.0 20.9 0.0 16.7 7.1 13.1 7.1 11.1 0.0 6.5 3.7 14.6 

Σφνολο 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Πίνακασ 5: Μζςθ τιμι και τυπικι απόκλιςθ για τον αρικμό των ερωτιςεων των μακθτϊν για τα ζξι ωαινόμενα.  
 

Μθ διερευνιςιμα Διερευνιςιμα 

    N Mean 
Std.  

Deviation 
Min Max     N Mean 

Std.  
Deviation 

Min Max 

Εξάτμιςθ Αρχικζσ 18 1.56 0.62 1 3 Εξάτμιςθ Αρχικζσ 18 0.06 0.24 0 1 

  Τελικζσ 20 2.50 0.76 1 4  Τελικζσ 20 0.50 0.83 0 2 

Διάλυςθ Αρχικζσ 12 1.58 0.67 1 3 Διάλυςθ Αρχικζσ 12 0.08 0.29 0 1 

  Τελικζσ 20 2.65 1.09 0 4  Τελικζσ 20 0.70 0.92 0 3 

Βφκιςθ 
Ρλεφςθ 

Αρχικζσ 17 1.71 0.92 1 3 
Βφκιςθ 
Ρλεφςθ 

Αρχικζσ 17 0.00 0.00 0 0 

  Τελικζσ 20 1.75 0.91 0 4  Τελικζσ 20 0.35 0.49 0 1 

Διατιρθςθ 
Ορμισ 

Αρχικζσ 20 1.30 0.66 0 3 
Διατιρθςθ 
Ορμισ 

Αρχικζσ 20 0.10 0.31 0 1 

  Τελικζσ 20 2.65 1.31 1 5  Τελικζσ 20 0.40 0.68 0 2 

Καφςθ Αρχικζσ 20 1.30 0.47 1 2 Καφςθ Αρχικζσ 20 0.10 0.45 0 2 

  Τελικζσ 19 2.11 0.94 0 4  Τελικζσ 19 0.26 0.56 0 2 

Υδροςτ. πίεςθ Αρχικζσ 18 1.61 0.78 0 3 Υδροςτ. πίεςθ Αρχικζσ 18 0.00 0.00 0 0 

  Τελικζσ 18 2.39 0.98 1 4  Τελικζσ 18 0.17 0.51 0 2 

φνολο Αρχικζσ 20 7.85 3.15 3 13 φνολο Αρχικζσ 20 0.30 0.57 0 2 

  Σελικζσ 20 13.70 3.88 7 21   Σελικζσ 20 2.35 2.89 0 12 
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Πίνακασ 6: Mann-Whitney test για το μζςο αρικμό ερωτιςεων ανά μακθτι ανάμεςα ςτισ 
κατθγορίεσ μθ διερευνιςιμα και διερευνιςιμα για τισ αρχικζσ ςυνεντεφξεισ.  
 

 Εξάτμιςθ Διάλυςθ 
Βφκιςθ 
Πλεφςθ 

Διατιρθςθ 
Ορμισ 

Καφςθ 
Τδροςτατικι 

Πίεςθ 
φνολο 

Mann-Whitney U 4.50 3.00 0.00 24.00 17.00 9.00 0.00 

Wilcoxon W 175.50 81.00 153.00 234.00 227.00 180.00 210.00 

Z -5.36 -4.27 -5.41 -5.20 -5.38 -5.30 -5.57 

Asymp. P-value 
(2-tailed) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Exact P-value  
[2*(1-tailed Sig.)] 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Για να ελζγξουμε εάν υπάρχουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαωορζσ ςτο μζςο αρικμό 

ερωτιςεων ςτισ αρχικζσ ςυνεντεφξεισ, ανάμεςα ςτα μθ διερευνιςιμα και διερευνιςιμα ερωτιματα, 
ο Mann-Whitney ζλεγχοσ ζχει χρθςιμοποιθκεί. Από τον Ρίνακα 6 παρατθροφμε ότι υπάρχουν 
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαωορζσ ανάμεςα ςτο μζςο αρικμό ερωτιςεων, ανάμεςα ςτα μθ 
διερευνιςιμα και διερευνιςιμα ερωτιματα, για όλα τα ωαινόμενα (p-value <0.01), με τα πρϊτα να 
είναι ςαωϊσ μεγαλφτερα. 
 
Πίνακασ 7: Mann-Whitney test για το μζςο αρικμό ερωτιςεων ανά μακθτι ανάμεςα ςτισ 
κατθγορίεσ μθ διερευνιςιμα και διερευνιςιμα για τισ τελικζσ ςυνεντεφξεισ. 
 

 Εξάτμιςθ Διάλυςθ 
Βφκιςθ 
Πλεφςθ 

Διατιρθςθ 
Ορμισ 

Καφςθ 
Τδροςτατικι 

Πίεςθ 
φνολο 

Mann-Whitney U 4.50 3.00 0.00 24.00 17.00 9.00 0.00 

Wilcoxon W 175.50 81.00 153.00 234.00 227.00 180.00 210.00 

Z -5.36 -4.27 -5.41 -5.20 -5.38 -5.30 -5.57 

Asymp. P-value  
(2-tailed) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Exact P-value 
[2*(1-tailed Sig.)] 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Για να εξετάςουμε εάν υπάρχουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαωορζσ, ςτο μζςο αρικμό 

ερωτιςεων ςτισ τελικζσ ςυνεντεφξεισ, ανάμεςα ςτα μθ διερευνιςιμα και διερευνιςιμα ερωτιματα, 
ο Mann-Whitney ζλεγχοσ ζχει χρθςιμοποιθκεί. Από τον Ρίνακα 7 παρατθροφμε ότι υπάρχουν 
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαωορζσ, ανάμεςα ςτο μζςο αρικμό ερωτιςεων, ανάμεςα ςτα μθ 
διερευνιςιμα και διερευνιςιμα ερωτιματα, για όλα τα ωαινόμενα (p-value <0.01), με τα πρϊτα να 
είναι ςαωϊσ μεγαλφτερα. 

Το Two-Way Anova χρθςιμοποιικθκε για να ελζγξουμε διαωορζσ ανάμεςα ςτισ κατθγορίεσ μθ 
διερευνιςιμα και διερευνιςιμα ερωτιματα, τισ αρχικζσ και τελικζσ ςυνεντεφξεισ και πικανζσ 
αλλθλεπιδράςεισ των δφο αυτϊν μεταβλθτϊν. Υπάρχουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαωορζσ ανάμεςα 
ςτισ κατθγορίεσ μθ διερευνιςιμα και διερευνιςιμα (p-value=.000), ανάμεςα ςτισ αρχικζσ και τελικζσ 
ςυνεντεφξεισ (p-value=.000) και τζλοσ διαωορζσ που οωείλονται ςτισ αλλθλεπιδράςεισ των πιο πάνω 
(p-value=.004). Συμπεραίνουμε ότι υπάρχει ςθμαντικά μεγαλφτερθ αφξθςθ από τισ αρχικζσ ςτισ 
τελικζσ ςυνεντεφξεισ, ςτα μθ διερευνιςιμα απ’ ό,τι ςτα διερευνιςιμα ερωτιματα. Αυτό 
παρατθρείται και από τθ γραωικι παράςταςθ που παρουςιάηεται πιο κάτω. 
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Διάγραμμα 1 

 
ΤΗΘΣΘΘ ΚΑΛ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Αυτι θ μελζτθ επιχείρθςε να αναγνωρίςει τα είδθ των ερωτιςεων που οι μακθτζσ υποβάλουν 
όταν ερμθνεφουν διερευνιςιμα ωαινόμενα, και ιδιαίτερα εάν προςδιορίηουν ενδεχόμενεσ αιτιακζσ 
ςχζςεισ που τα ςυνδζουν, ςτα πλαίςια τθσ διατφπωςθσ ερωτθμάτων, και να διατυπϊνουν ευρφτερα 
διερευνιςιμα ερωτιματα, πριν και μετά τθ διδακτικι παρζμβαςθ. Τα αποτελζςματα που 
προζκυψαν από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων δίνουν αρκετζσ και ςθμαντικζσ απαντιςεισ ςτα 
ερωτιματα τθσ ζρευνασ.  

Υπιρξαν δφο βαςικζσ κατθγορίεσ ερωτθμάτων: διερευνιςιμα και μθ διερευνιςιμα 
ερωτιματα. Τα μθ διερευνιςιμα ερωτιματα περιλάμβαναν ερωτιματα που αναωζρονται ςε 
ανκρϊπινεσ δράςεισ, διευκρίνιςθ παρατθριςεων, προβλθματιςμό (αόριςτα), εννοιολογικζσ πτυχζσ 
και μθχανιςμοφσ λειτουργίασ ωαινομζνων (αόριςτα). Τα διερευνιςιμα ερωτιματα περιλάμβαναν 
ερωτιματα ςφγκριςθσ, πρόβλεψθσ και αιτιακϊν ςχζςεων. Υπιρξαν λίγα διερευνιςιμα ερωτιματα 
ςτο ςφνολο των ερωτθμάτων που υποβλικθκαν, τόςο ςτισ αρχικζσ όςο και ςτισ τελικζσ 
ςυνεντεφξεισ. Το αποτζλεςμα αυτό ςυνάδει με αυτά άλλων ερευνϊν, όπωσ των Chin και Brown 
(2002), οι οποίοι μελζτθςαν τα είδθ των ερωτιςεων που οι μακθτζσ ζκτου επιπζδου υποβάλλουν 
κατά τθ διάρκεια εργαςτθριακϊν δραςτθριοτιτων από πρϊτο χζρι και βρικαν ότι υπιρξαν λίγεσ 
ςχετικά διερευνιςιμεσ ερωτιςεισ (14%), ςε ςφγκριςθ με το ςυνολικό αρικμό ερωτιςεων που 
υποβλικθκαν. Ραρ’ όλα αυτά, τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ μελζτθσ ζδειξαν ότι μετά τθ 
διδαςκαλία παρατθρικθκε αφξθςθ του ποςοςτοφ ςυχνότθτασ εμωάνιςθσ των ερωτθμάτων που 
ιταν δυνατά για επιςτθμονικζσ διερευνιςεισ, από 3.7% ςτισ αρχικζσ ςυνεντεφξεισ, ςε 14.6% ςτισ 
τελικζσ και ςτατιςτικά ςθμαντικι αφξθςθ ςτο μζςο αρικμό των ερωτιςεων γενικά. Ο μζςοσ όροσ 
των διερευνιςιμων ερωτθμάτων, όπωσ διαωάνθκε, ιταν ςαωϊσ μικρότεροσ, ςε ςχζςθ με το μζςο 
όρο των μθ διερευνιςιμων ερωτθμάτων, τόςο ςτισ αρχικζσ όςο και ςτισ τελικζσ ςυνεντεφξεισ και 
παρατθρικθκε ςθμαντικά μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτα μθ διερευνιςιμα απ’ ό,τι ςτα διερευνιςιμα 
ερωτιματα. Ραρόλο που τζτοιεσ ερωτιςεισ ζχουν αξία, οι μακθτζσ δεν μποροφν να τισ απαντιςουν 
διαμζςου του ςχεδιαςμοφ μιασ διερεφνθςθσ. Σε παρόμοια ςυμπεράςματα κατζλθξαν και άλλοι 
ερευνθτζσ, οι οποίοι βρικαν ότι οι ερωτιςεισ των μακθτϊν είναι ςυνικωσ διαδικαςτικζσ, 
πλθροωοριακζσ ι αναωζρονται ςε γεγονότα, αντί υψθλοφ επιπζδου ςκζψθσ όπωσ οι διερευνιςιμεσ 
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ερωτιςεισ (Carr, 1998, White and Gunstone, 1992, Chin and Brown, 2002, Schirripa and Steiner, 
2000, Chin and Chia, 2004).  

Ζνα αξιοςθμείωτο εφρθμα ιταν το γεγονόσ ότι ςτο ωαινόμενο τθσ διάλυςθσ, όπου οι μακθτζσ 
είχαν εξοικείωςθ μζςω των μακθμάτων, ςυγκεντρϊκθκε το μεγαλφτερο ποςοςτό διερευνιςιμων 
ερωτθμάτων (20.9%) μετά τθ διδακτικι παρζμβαςθ. Αυτό επιβεβαιϊνει ευριματα προθγοφμενων 
μελετϊν από τουσ Miyake και Norman (1979), ότι οι άνκρωποι πρζπει να γνωρίηουν κάτι για ζνα 
κζμα πριν να μποροφν να μορωοποιιςουν καλζσ ερωτιςεισ (Van Zee et al., 2001). Στο ωαινόμενο 
τθσ βφκιςθσ - πλεφςθσ δεν υπιρξαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαωορζσ ςτο μζςο όρο ερωτθμάτων που 
υποβλικθκαν ςτισ αρχικζσ και τελικζσ ςυνεντεφξεισ.  

Λδιαίτερο ενδιαωζρον παρουςίαςε θ υποκατθγορία αιτιακζσ ςχζςεισ ι ςυςχετίςεισ, όπου 
παρατθρείται αφξθςθ του ποςοςτοφ ςυχνότθτασ εμωάνιςθσ για όλα τα ωαινόμενα από 1.2% ςε 11.2 
%, με το μεγαλφτερο ποςοςτό εμωάνιςθσ αυτισ τθσ κατθγορίασ να παρουςιάηεται και πάλι ςτο 
ωαινόμενο τθσ διάλυςθσ (16.4%), για τισ τελικζσ ςυνεντεφξεισ. Το είδοσ των ερωτθμάτων αυτϊν 
υποδθλϊνει τθν ανάπτυξθ τθσ ςκζψθσ, πζρα από τθν απλι παρατιρθςθ γεγονότων ςτισ αιτιακζσ 
ςχζςεισ που ςυνδζουν τα ωαινόμενα και ςτθ λογικι οικοδόμθςθ ςυμπεραςμάτων. Αυτό 
επιβεβαιϊνει τθν άποψθ των Klahr και Junlei (2006) ότι ακόμθ και τα παιδιά του νθπιαγωγείου 
μποροφν να καταδείξουν μερικι ικανότθτα ςε ποικίλεσ απόψεισ τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ και να 
ςυμπεράνουν τισ αιτιϊδεισ ςχζςεισ από τα ςχζδια ςτοιχείων. 

Οι εκπαιδευτικζσ επιπτϊςεισ των παραπάνω ευρθμάτων μποροφν να ςυνοψιςκοφν ςτα εξισ: 
θ χριςθ περιςςότερων μθ διερευνιςιμων ερωτθμάτων για τα ωαινόμενα που παρουςιάςτθκαν, 
αναδεικνφουν τθν τάςθ των μακθτϊν να υποβάλλουν ερωτιματα βαςικισ ι ςφνκετθσ 
πλθροωόρθςθσ και επεξιγθςθσ για ωαινόμενα που παρατθροφν, παρά ερωτιματα που 
προςδιορίηουν αιτιακζσ ςχζςεισ που τα ςυνδζουν ι είναι δυνατά να οδθγιςουν ςε πρακτικζσ 
διερευνιςεισ γενικότερα. Οι μακθτζσ αυτισ τθσ θλικίασ ζχουν κάποιεσ δυςκολίεσ ςτο να 
υποβάλλουν διερευνιςιμα ερωτιματα. Σε αυτι τθν θλικία είναι δφςκολο για τουσ μακθτζσ να ζχουν 
τθν επιςτθμολογικι γνϊςθ για να μποροφν να γνωρίηουν επακριβϊσ όλουσ τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ ζνα ερϊτθμα μπορεί να μθν είναι διερευνιςιμο. Επίςθσ, το να κζτει κανείσ διερευνιςιμεσ 
ερωτιςεισ δεν είναι πάντα ζνα εφκολο κζμα, χρειάηεται κάποια ςκζψθ. Θ ικανότθτα για υποβολι 
διερευνιςιμων ερωτθμάτων ίςωσ εξαρτάται πάνω ςτο επίπεδο τθσ διανοθτικισ ανάπτυξθσ του 
μακθτι. Οι διερευνιςιμεσ ερωτιςεισ αντανακλοφν πιο ςφνκετθ διανοθτικι δραςτθριότθτα και 
δείχνουν ότι ο μακθτισ χειρίηεται και ελζγχει τισ μεταβλθτζσ. Οι Chin και Brown (2002) αναωζρουν 
ότι θ ικανότθτα υποβολισ διερευνιςιμων ερωτθμάτων «κα πρζπει να βαςίηεται ςτθν ικανότθτα του 
χειριςμοφ και ελζγχου των μεταβλθτϊν». Ρεραιτζρω, θ υποβολι ερωτθμάτων που οδθγοφν ςε 
χειριςμό μεταβλθτισ, δεν είναι μια δεξιότθτα που τα παιδιά μακαίνουν διαιςκθτικά, αλλά μια 
δεξιότθτα που οι εκπαιδευτικοί τθσ Επιςτιμθσ πρζπει να διδάξουν ςτουσ νεαροφσ μακθτζσ. Ραρ’ 
όλεσ τισ δυςκολίεσ, οι μακθτζσ υποβάλλουν πιο πολλά ερωτιματα όταν τουσ ηθτιςουμε να το 
κάνουν και, όταν τουσ δοκεί θ κατάλλθλθ κακοδιγθςθ, προςπακοφν να βελτιϊςουν τθ διατφπωςθ 
ερωτθμάτων, και αυτό διαωάνθκε από τισ αλλαγζσ ςτθν αρχικι ικανότθτα εντοπιςμοφ αιτιακϊν 
ςχζςεων και υποβολισ διερευνιςιμων ερωτθμάτων, οι οποίεσ κακορίηουν και τθν 
αποτελεςματικότθτα του διδακτικοφ υλικοφ. Φαίνεται, μετά τθ διδακτικι παρζμβαςθ, να 
αναπτφςςεται διάκεςθ για ερμθνεία ωαινομζνων, πζραν τθσ απλισ παρατιρθςθσ ςτισ αιτιακζσ 
ςχζςεισ που τα ςυνδζουν, και αυτό διαωάνθκε ςε όλα τα ωαινόμενα, με εντονότερο και πάλι το 
ωαινόμενο τθσ διάλυςθσ.  

Ζνασ επιπλζον παράγοντασ, που ωαίνεται να επθρεάηει τον τφπο ερωτθμάτων που 
χρθςιμοποιοφν τα παιδιά, είναι θ εξοικείωςι τουσ με το ωαινόμενο. Ζτςι, τείνουν να χρθςιμοποιοφν 
περιςςότερα διερευνιςιμα ερωτιματα για ωαινόμενα που τουσ είναι οικεία παρά για εκείνα ςτα 
οποία δεν ζχουν άμεςθ βιωματικι πρόςβαςθ. Οι μακθτζσ ζχουν κάποιεσ δυςκολίεσ ςτο να 
υποβάλλουν διερευνιςιμα ερωτιματα ι γενικότερα ερωτιματα για ωαινόμενα που δεν είναι άμεςα 
ςυνδεδεμζνα με τισ εμπειρίεσ τουσ. Αυτό επιβεβαιϊνει τα ευριματα μελετϊν που αναωζρουν ότι «ο 
αρικμόσ και το είδοσ των ερωτιςεων, που οι μακθτζσ ρωτοφν, ίςωσ επθρεάηονται από τθν θλικία 
τουσ, τισ εμπειρίεσ τουσ, τθν προθγοφμενθ γνϊςθ τουσ» (Biddulph and Osborne, 1982).  
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Θ διδακτικι επεξεργαςία αυτϊν των δυςκολιϊν μπορεί να ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
ικανότθτασ των μακθτϊν να κατανοοφν εξθγιςεισ άλλων και να διατυπϊνουν δικζσ τουσ, για 
ωαινόμενα που μποροφν να διερευνθκοφν με προςβάςιμα υλικά και απλζσ διεργαςίεσ. Δίνοντασ 
ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία να παρατθροφν, περιγράωουν και διερευνοφν ωαινόμενα, 
αναπτφςςεται θ ερευνθτικι και ερμθνευτικι διάκεςθ γενικότερα. Αξιοποιϊντασ τα ευριματα τθσ 
εργαςίασ αυτισ και τθ ςχετικι ςυηιτθςθ που αναπτφχκθκε προθγουμζνωσ, μποροφν να προτακοφν 
εκτενζςτερα οι πιο κάτω δραςτθριότθτεσ: Ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να κακοδθγεί τισ ςυηθτιςεισ, 
ϊςτε να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να επιλζξουν και να εςτιαςτοφν ςε ζνα κατάλλθλο πρόβλθμα ι 
ερϊτθςθ για διερεφνθςθ. Διδάξτε ςτουσ μακθτζσ τθ ωφςθ και τθ δομι των διερευνιςεων, τα 
διάωορα είδθ διερευνιςεων που μποροφν να πραγματοποιθκοφν και τα είδθ των διερευνιςιμων 
ερωτθμάτων που οδθγοφν ςε πρακτικζσ διερευνιςεισ. Κακοδθγιςτε τουσ μακθτζσ να 
μεταςχθματίςουν τα μθ διερευνιςιμα ερωτιματα ςε διερευνιςιμα, διαμζςου επιδζξιων 
ερωτιςεων και ςυηιτθςθσ. Δείχνοντασ ςτουσ μακθτζσ παραδείγματα διερευνιςιμων ερωτθμάτων, 
υποβοθκοφνται να διατυπϊςουν τζτοια είδθ ερωτθμάτων. Βαςιςτείτε ςτθν προχπάρχουςα γνϊςθ 
των μακθτϊν και ςτα προςωπικά τουσ ενδιαωζροντα. Βοθκιςτε τουσ να οδθγθκοφν από το τι 
ξζρουν ςτο τι κζλουν να μάκουν, ενκαρρφνοντασ ζτςι τθν υποβολι ερωτθμάτων. Εξάλλου, όπωσ ο 
Eugene Ionesco τόνιςε, «δεν είναι θ απάντθςθ που διαωωτίηει, αλλά θ ερϊτθςθ». 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Στθν παροφςα εργαςία παρουςιάηεται θ προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ του «αζρα» μζςω ενόσ ςχεδίου εργαςίασ που 
πραγματοποιικθκε ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ. Λαμβάνοντασ υπόψθ διδακτικζσ προςεγγίςεισ και 
εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, κατάλλθλεσ για τα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ, διαμορφϊκθκε ζνα εμπλουτιςμζνο 
μακθςιακά περιβάλλον πρόςφορο για διερευνιςεισ, πειραματιςμοφσ και ανακαλφψεισ. Αξιοποιϊντασ τα 
αυκόρμθτα ενδιαφζροντα των παιδιϊν ωσ ςθμείο εκκίνθςθσ και με βάςθ τισ ανάγκεσ, τισ ικανότθτεσ, τα 
βιϊματα και τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ οργανϊκθκαν ελκυςτικζσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ, ατομικζσ και 
ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ διακεματικοφ χαρακτιρα με νόθμα και ενδιαφζρον για τα ίδια τα παιδιά.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Αζρασ, άνεμοσ, διακεματικότθτα, πείραμα, ςχζδιο εργαςίασ.  
 

Experiments and activities with the air 
Marina Bessi, Chrysoula Grammatikou 

ABSTRACT 
In the present project the approach to the meaning “air” is presented by means of a work plan carried out for 
pre-school children. Taking learning approaches and educational practices appropriate for children of this age 
into consideration an enriched school environment suitable for researches, experimentations and discoveries 
was formed. Developing most of the children’s spontaneous interests as a starting point and as a basis of 
necessities, skills and experiences of their existing knowledge, attractive learning experiences, individual and 
team activities in a intersubjectivity style with meaning and interest for children themselves were organised. 

KEYWORDS Air, wind, intercurriculum approach, experiment, project. 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Σε διεκνζσ επίπεδο θ προςχολικι αγωγι κεωρείται πλζον αναπόςπαςτο ςτοιχείο του 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ κάκε προθγμζνθσ κοινωνίασ που ςκοπό ζχει να βοθκιςει τα νιπια να 
αναπτυχκοφν ςωματικά, ςυναιςκθματικά, νοθτικά και κοινωνικά μζςα ςτο πλαίςιο των ευρφτερων, 
βαςικϊν και διαχρονικϊν ςτόχων τθσ εκπαίδευςθσ. Θ ανακεϊρθςθ του περιεχομζνου τθσ 
εκπαίδευςθσ και των διδακτικϊν προςεγγίςεων είναι αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ για βελτίωςθ 
τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, γεγονόσ που επθρζαςε τθ διαμόρωωςθ τθσ 
εκπαιδευτικισ πολιτικισ με ανάπτυξθ νζων προγραμμάτων τα οποία λαμβάνουν υπόψθ τα 
ενδιαωζροντα, τισ ανάγκεσ και τισ ικανότθτεσ των παιδιϊν αυτισ τθσ θλικίασ. Οι κεωρθτικοί τθσ 
μάκθςθσ και οι ειδικοί των αναλυτικϊν προγραμμάτων προςανατολίηονται ςτο ςχεδιαςμό ενιαίων 
αναλυτικϊν προγραμμάτων που βαςίηονται ςτθ γνϊςθ για το πϊσ μακαίνουν και αναπτφςςονται τα 
παιδιά, κακϊσ και ςτισ ςχετικζσ κεωρθτικζσ ςυηθτιςεισ και ςτα εμπειρικά δεδομζνα για το 
ςχεδιαςμό κατάλλθλων προγραμμάτων προκειμζνου να ζχουν τα αναμενόμενα κετικά και 
μακροπρόκεςμα αποτελζςματα. Στόχοσ είναι οι νζοι μασ να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτουσ 
ςφγχρονουσ προβλθματιςμοφσ και τισ προκλιςεισ και να προςαρμοςτοφν ςτα διαρκϊσ 
εξελιςςόμενα εργαςιακά περιβάλλοντα και τισ μεταβαλλόμενεσ κοινωνικζσ ςυνκικεσ. Λδιαίτερθ 
ζμωαςθ δίνεται ςτθν ανάγκθ καλλιζργειασ τθσ κριτικισ ικανότθτασ και δθμιουργικισ ςκζψθσ κακϊσ 
και ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων τζτοιων που δεν ανικουν αποκλειςτικά ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο 
διακριτό επιςτθμονικό πεδίο, αλλά αναπτφςςονται αποτελεςματικότερα μζςω τθσ διεπιςτθμονικισ 
- διακεματικισ προςζγγιςθσ. Το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογράμματόσ Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ) για 
το νθπιαγωγείο, εναρμονιηόμενο με τα ΔΕΡΡΣ των επόμενων βακμίδων, προβάλλει τθ διακεματικι 
προςζγγιςθ ωσ διδακτικι μεκοδολογία για τθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ. Σφμωωνα με τθ διακεματικι 
προςζγγιςθ, θ γνϊςθ αντιμετωπίηεται ωσ ολότθτα και όχι ωσ τεμαχιςμζνθ ςε διαωορετικζσ 
γνωςτικζσ περιοχζσ και επιτυγχάνεται με τθν αξιοποίθςθ διαωορετικϊν μζςων και διδακτικϊν 
πρακτικϊν. Πςο αωορά τθν προςζγγιςθ κεμάτων που ςχετίηεται με το ωυςικό και κοινωνικό 
περιβάλλον θ ανάπτυξθ ςχεδίων εργαςίασ με προςδιοριςμζνεσ ι αναδυόμενεσ μακθςιακζσ 
επιδιϊξεισ προςωζρεται και, με τθν αξιοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων που ςυνδζονται με 
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διαωορετικζσ γνωςτικζσ περιοχζσ, δίνεται θ ευκαιρία ςτα παιδιά να αντιλθωκοφν τθ ςωαιρικότθτα 
και τθ ςυνζχεια τθσ γνϊςθσ. Θ εμπλοκι των παιδιϊν ςε ςχζδια εργαςίασ τουσ επιτρζπει να 
διαμορωϊνουν άποψθ για το τι κζλουν να κάνουν, να ςυνειδθτοποιοφν τι ξζρουν να κάνουν και τι 
κζλουν να μάκουν. 
ΟΛ ΦΤΛΚΕ ΕΠΛΣΘΜΕ ΣΟ ΝΘΠΛΑΓΩΓΕΛΟ 

Τα μικρά παιδιά είναι από τθ ωφςθ τουσ περίεργα κακϊσ τουσ αρζςει να παρατθροφν, να 
κζτουν ερωτιματα για το κακετί που προςελκφει τθν προςοχι τουσ, να αναηθτοφν απαντιςεισ, να 
περιεργάηονται και να εξερευνοφν ςτοιχεία του περιβάλλοντοσ κάκε ωορά που τουσ δίνεται θ 
ευκαιρία. Το ενδιαωζρον τουσ να ανακαλφψουν τον κόςμο, να διερευνιςουν και να μάκουν όςο 
περιςςότερα πράγματα μποροφν κάνουν τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ πιο προςιτζσ ςε αυτά. Ωσ μικροί 
επιςτιμονεσ ζχουν αναπτφξει ζνα αρκετά εμπλουτιςμζνο εμπειρικό ρεπερτόριο, το οποίο ςυνδζεται 
άμεςα με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςε αντίκεςθ με άλλεσ επιςτιμεσ, προςωζροντασ παράλλθλα 
ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ για τθν ολόπλευρθ ανάπτυξι τουσ. Θ μφθςθ του μικροφ παιδιοφ ςτισ 
ζννοιεσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν και θ βοικεια να αναπτφξει τισ δεξιότθτεσ του επιςτθμονικοφ 
ςυλλογιςμοφ αποτελοφν ςοβαρό λόγο για τθν ειςαγωγι τουσ ςτο πρόγραμμα τθσ προςχολικισ 
εκπαίδευςθσ.  
Ο ρόλοσ του νθπιαγωγείου 

όλοσ του νθπιαγωγείου είναι να ενκαρρφνει και να οργανϊνει τισ αυκόρμθτεσ διερευνιςεισ 
των παιδιϊν, υποςτθρίηοντάσ τα να επιςτρατεφουν ςτθν προςπάκεια κατανόθςθσ του κόςμου 
εμπειρίεσ που ζχουν ιδθ αποκτιςει, κακϊσ και δεξιότθτεσ και γνϊςεισ που κατακτοφν ςτο πλαίςιο 
όλων των δραςτθριοτιτων που αναπτφςςονται ςτθν τάξθ. Ρροχπόκεςθ για να μπορζςει το 
νθπιαγωγείο να ανταποκρικεί ςε αυτό το ρόλο, είναι θ διαμόρωωςθ ενόσ μακθςιακοφ 
περιβάλλοντοσ που προςωζρεται για πειραματιςμοφσ και ανακαλφψεισ και που προωκεί τισ 
κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ. Τα παιδιά προτρζπονται να υιοκετοφν ςτάςεισ και να αναπτφςςουν 
ςτρατθγικζσ μάκθςθσ που προωκοφν τον επιςτθμονικό εγγραμματιςμό. Ο όροσ «επιςτθμονικόσ 
εγγραμματιςμόσ» αναωζρεται ςε ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ οι οποίεσ προςιδιάηουν ςτθν ανάπτυξθ 
του επιςτθμονικοφ τρόπου ςκζψθσ και εργαςίασ, ο οποίοσ προάγει τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ και 
ερευνθτικισ ςτάςθσ και μασ επιτρζπει να αντλοφμε πλθροωορίεσ από τον κόςμο που μασ 
περιβάλλει και να μετατρζπουμε τισ πλθροωορίεσ αυτζσ ςε γνϊςθ. Στθν πορεία μφθςθσ των παιδιϊν 
ςτον επιςτθμονικό εγγραμματιςμό τα παιδιά αξιοποιοφν και δεξιότθτεσ που ςυνδζονται με τον 
προωορικό λόγο, τισ νζεσ τεχνολογίεσ, τθ δραματικι τζχνθ, τα εικαςτικά, τα μακθματικά, τθν κίνθςθ 
και τθ μουςικι, τισ οποίεσ αναπτφςςουν ςτο πλαίςιο όλων των δραςτθριοτιτων που αναπτφςςονται 
ςτθν τάξθ. Θ ανάπτυξθ μικρϊν ερευνϊν που ξεκινοφν από το άμεςο περιβάλλον τουσ, με τθ 
μεκοδολογικι προςζγγιςθ των ςχεδίων εργαςίασ είναι κεμελιϊδθσ, κακϊσ θ προςζγγιςθ αυτι 
εςτιάηει ςτθν ενεργοποίθςθ του ενδιαωζροντοσ και των προβλθματιςμϊν των παιδιϊν, 
προωκϊντασ τθ μάκθςθ μζςω τθσ δράςθσ (Δαωζρμου, Χ., Κουλοφρθ, Ρ.& Μπαςαγιάννθ, Ε., 2005, ς. 
87) 
Θ ςυμβολι των χεδίων εργαςίασ  

Τα ςχζδια εργαςίασ είναι διερευνιςεισ κεμάτων που αναδφονται από τα ίδια τα παιδιά, τα 
οποία μζςα από ςυηθτιςεισ και με τθν υποςτιριξθ τθσ νθπιαγωγοφ, πραγματοποιοφν επιλογζσ, 
παίρνουν αποωάςεισ και κακορίηουν τθν εξζλιξθ των ςχεδίων εργαςίασ. Ρρόκειται για ανοιχτζσ 
δράςεισ ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ, το περιεχόμενο και το χρόνο ολοκλιρωςθσ και δίνεται ζμωαςθ ςτθ 
ςυμβολι των παιδιϊν για το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ βιωματικϊν και επικοινωνιακϊν 
δραςτθριοτιτων. Οι δράςεισ που αναπτφςςονται, ςυνδζονται με τα ενδιαωζροντα και τισ ανάγκεσ 
των παιδιϊν, τα οποία μζςα από ατομικζσ ι ομαδικζσ αναηθτιςεισ οδθγοφνται ςτθν κατάκτθςθ τθσ 
γνϊςθσ και αιςκάνονται τθ χαρά τθσ επιτυχίασ. Θ μάκθςθ ςτθρίηεται ςτον πειραματιςμό και τθν 
ανακάλυψθ και θ γνϊςθ ςυντίκεται ςε ζνα όλο χωρίσ διαχωριςτικζσ γραμμζσ ανάμεςα ςτα 
διαωορετικά γνωςτικά αντικείμενα. Επιχειρείται θ ςφνδεςθ μακθςιακϊν επιδιϊξεων του 
Ρρογράμματοσ ςπουδϊν ςτθν κατεφκυνςθ τθσ μελζτθσ κεμάτων που αωοροφν ςτον πραγματικό 
κόςμο. Τζλοσ, παρουςιάηονται ευκαιρίεσ ςτα παιδιά να ςυνειδθτοποιιςουν πωσ τα μζλθ μιασ 
κοινωνίασ αλλθλεξαρτϊνται και αναγνωρίηουν τθ διαωορετικότθτα του κακενόσ, προςεγγίηοντασ 
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τθν ωσ ςτοιχείο εμπλουτιςμοφ τθσ κοινωνίασ. Κάκε Σχζδιο Εργαςίασ είναι μοναδικό αλλά όλα 
περιλαμβάνουν ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία – ωάςεισ:  

Α’ ΦΑΣΘ: Ρροβλθματιςμόσ 
1. Ρρόταςθ κζματοσ (Από τα παιδιά ι τθ νθπιαγωγό) 
2. Επιλογι κζματοσ (Ρρόβλθμα, ερϊτθμα, ενδιαωζρον κζμα) 
3. Κριτιρια επιλογισ του κζματοσ (Ενδιαωζρει τα παιδιά, ανταποκρίνεται ςε βιϊματα και 

εμπειρίεσ, αωορά ουςιϊδθ προβλιματα) 
4. Ενθμζρωςθ γονζων 
Β’ ΦΑΣΘ: Διαμόρωωςθ ςχεδίου εργαςίασ 
1. Ζκωραςθ ιδεϊν, γνϊςεων - Ανταλλαγι απόψεων 
2. Καταγραωι ςε ιςτόγραμμα (Εξακτίνωςθ ςε υποκζματα, ερωτιματα, ςτόχουσ) 
3. Σχεδιαςμόσ δράςθσ (Συλλογι πλθροωοριϊν και υλικοφ, ενζργειεσ, χωριςμόσ ςε ομάδεσ και 

κατανομι εργαςίασ, προγραμματιςμόσ τθσ πορείασ του Σχεδίου Εργαςίασ) 
Γ’ ΦΑΣΘ: Διεξαγωγι δραςτθριοτιτων, ζρευνα πεδίου  
Δ’ ΦΑΣΘ: Ρεράτωςθ του Σχεδίου Εργαςίασ 
1. Αξιολόγθςθ 
2. Ραρουςίαςθ του ςχεδίου εργαςίασ 

Οι ιδζεσ των παιδιϊν για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ 
Οι απόψεισ των μακθτϊν για τα ωαινόμενα ομαδοποιοφνται και ςυγκροτοφν ερμθνευτικά 

πρότυπα που καταγράωονται ςυνικωσ ωσ εναλλακτικζσ ιδζεσ των παιδιϊν ι ωσ προχπάρχουςεσ 
ιδζεσ ι ωσ αυκόρμθτεσ αντιλιψεισ, διαιςκθτικζσ ιδζεσ, επιςτιμθ των παιδιϊν κ.λπ. Οι ιδζεσ των 
μακθτϊν αναπτφςςονται ςτθν προςπάκεια τουσ να δϊςουν νόθμα ςτον κόςμο μζςα ςτον οποίο 
ηουν, να ερμθνεφςουν το ωυςικό τουσ περιβάλλον, με αναωορά τισ εμπειρίεσ τουσ, τισ τρζχουςεσ 
γνϊςεισ τουσ και τθ γλϊςςα που χρθςιμοποιοφν οι ίδιοι ι οι γφρω τουσ. Μια λανκαςμζνθ 
κατανόθςθ μπορεί να ςυνειςωζρει ςτθ διαμόρωωςθ μιασ παράδοξθσ αντίλθψθσ για κάποιο 
ωαινόμενο ι ςυμβάν και να αποτελζςει εμπόδιο ςτθν κατανόθςθ τθσ επιςτθμονικισ εξιγθςθσ των 
ωαινομζνων. Οι ιδζεσ τουσ δεν είναι απλζσ παρανοιςεισ που οωείλονται ςε κακι πλθροωόρθςθ, 
αλλά δθμιουργοφνται από τουσ μθχανιςμοφσ που αυτά διακζτουν και με τουσ οποίουσ 
αντιλαμβάνονται ό,τι ςυμβαίνει γφρω τουσ (Harlen, W., Elstgeest, J., 2005, p. 18). Ωςτόςο οι 
αντιλιψεισ αυτζσ είναι χριςιμεσ κακϊσ αποτελοφν το ςκελετό τθσ ερμθνείασ των ςχετικϊν 
ωαινομζνων και αςκοφν επιρροι ςτθ μεταγενζςτερθ μάκθςθ. Θ εργαςία ςε ομάδεσ ζχει ιδιαίτερθ 
ςθμαςία για τθν εναςχόλθςθ με τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ. Οι εμπειρίεσ και οι ιδζεσ των άλλων 
οδθγοφν ςε προβλθματιςμοφσ, ςυγκρίςεισ, επανζλεγχο και, γενικά, ςε μια ωιλοςοωία «διανομισ 
ιδεϊν» (Κάνου, Α., 2001, ς. 21). 
Μακθςιακζσ επιδιϊξεισ και επιςτθμονικζσ πρακτικζσ κατά τθ διερεφνθςθ του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ 

Ο παιδαγωγόσ υποςτθρίηει τθ ςυςτθματικότθτα τθσ παρατιρθςθσ του παιδιοφ μετατρζποντασ 
τθ ςε λόγο (ακριβείσ περιγραωζσ, ερωτιςεισ) και λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τοπικι γλϊςςα και 
κουλτοφρα του. Οι παρατθριςεισ μπορεί να είναι ςφντομεσ ι ςυςτθματικζσ και να ενιςχφονται με τθ 
χριςθ απλϊν οργάνων ι αξιοποιϊντασ μόνο τισ αιςκιςεισ του. Θ επίδειξθ πλοφςιου υλικοφ 
διευκολφνει τθν ανάλυςθ, τθ ςφνκεςθ και ςφγκριςθ, δθμιουργεί «αποκζματα» εμπειριϊν και 
εντυπϊςεων και δίνει ευκαιρίεσ για εναςχόλθςθ με τθν «εξαίρεςθ» και τθν προςπάκεια ζνταξισ τθσ 
ςτον κανόνα. Κζτουμε τα παιδιά ςε προβλθματιςμό και εγριγορςθ μζςω ερωτιςεων (από τα ίδια ι 
τον παιδαγωγό), ςυηιτθςθσ και αναηιτθςθσ και ελζγχου των απαντιςεϊν τουσ. Θ διατφπωςθ 
προβλζψεων και υποκζςεων και θ χριςθ λειτουργικϊν οριςμϊν (απόδοςθ νοιματοσ ςε μία ζννοια 
με βάςθ τισ εμπειρίεσ μασ διατυπωμζνο ςτθ ωυςικι κακθμερινι γλϊςςα των παιδιϊν) δίνει 
αωορμζσ για λεκτικι και νοθτικι αωφπνιςθ του παιδιοφ ιδιαίτερα όταν επιχειρείται ςφνδεςθ με 
επιςτθμονικζσ πρακτικζσ όπωσ είναι θ δοκιμι, θ επαλικευςθ ι θ εωαρμογι. Μια ςυηιτθςθ για το 
πόςο ςίγουρα είναι για τα ςυμπεράςματά τουσ ςυμβάλλει κετικά ςτθν εξζλιξθ τθσ ςκζψθσ τουσ. 
Επιπλζον, προτρζπουμε τα παιδιά να ςυνθκίςουν να διαωωνοφν με τα «λεγόμενα» και όχι τον 
«λζγοντα», ωροντίηουμε να ζχουμε οι ίδιοι οι παιδαγωγοί «παραςτάςεισ» ςυμβατζσ με τα μοντζλα 
των ωυςικϊν επιςτθμϊν για τισ ζννοιεσ που προςεγγίηουμε ςε κάκε κζμα (ωάκελοσ ενθμζρωςθσ) 
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και δεν ξεχνάμε ότι ο παιγνιϊδθσ τρόποσ επιδρά ςτθν ανάπτυξθ προςοχισ, τθν επιμονι, τθν 
ευχαρίςτθςθ και τθ ωιλομάκεια. 
Πϊσ ςχεδιάηουμε μια δραςτθριότθτα φυςικϊν επιςτθμϊν 

Ζνασ παιδαγωγόσ, μζςω τθσ εμπειρίασ του, γνωρίηει τα ενδιαωζροντα των παιδιϊν κακϊσ τα 
ζχει παρατθριςει πάμπολλεσ ωορζσ ςε ϊρα δραςτθριοτιτων ι ζχοντασ προςπακιςει αυτόσ να 
ανακαλφψει τι κζλουν να μάκουν. Μετά από ςυηθτιςεισ και εφςτοχεσ ερωτιςεισ τα νιπια 
αποωαςίηουν ποιεσ δραςτθριότθτεσ πραγματικά τα ενδιαωζρουν να αςχολθκοφν. Το ενδιαωζρον 
των παιδιϊν, ωσ πρωταρχικόσ παράγοντασ για τθ διαμόρωωςθ μιασ δραςτθριότθτασ, μπορεί 
επιπλζον να παρακινθκεί με τον κατάλλθλο τρόπο παρουςίαςθσ μιασ δραςτθριότθτασ από τον 
εκπαιδευτικό. Ο δεφτεροσ παράγοντασ που λαμβάνεται υπόψθ είναι θ δυνατότθτα των παιδιϊν για 
δράςθ πάνω ςτα αντικείμενα και θ άμεςθ παρατιρθςθ του αποτελζςματοσ τθσ δικισ τουσ δράςθσ, 
το οποίο είναι καλό να προκφπτει μζςω τθσ ςυςχζτιςθσ διαωόρων παραγόντων. Βαςικι αρχι για το 
ςχεδιαςμό κατάλλθλων αναπτυξιακά πρακτικϊν αποτελεί και ο αλλθλοςυςχετιςμόσ των τομζων 
ανάπτυξθσ του παιδιοφ. Τζλοσ, προςοχι πρζπει να δίνεται ςτο περιεχόμενο μιασ δραςτθριότθτασ. Ο 
παιδαγωγόσ μπορεί να δει εκ των προτζρων ποιεσ ιδζεσ, ζννοιεσ, δεξιότθτεσ ι αξίεσ κα βοθκιςει να 
αναπτφξουν τα παιδιά  
Πϊσ παρουςιάηουμε μια δραςτθριότθτα και τι κάνουμε κατά τθ διάρκεια και τθν ολοκλιρωςι τθσ 

Διάωοροι τρόποι προκειμζνου να μεγιςτοποιθκεί το ενδιαωζρον των παιδιϊν και να 
αςχολθκοφν με μια δραςτθριότθτα κα μποροφςαν να είναι οι εξισ: α) Θ παρουςίαςθ τθσ 
δραςτθριότθτασ ωσ ζνα ενδιαωζρον πρόβλθμα – ερϊτθμα, β) θ διερεφνθςθ διάωορων κεμάτων 
μζςα από το παιχνίδι ρόλων, γ) το παιχνίδι ςε μικρζσ ι μεγάλεσ ομάδεσ, δ) θ αωιγθςθ μιασ ιςτορίασ 
κατά τθ διάρκεια τθσ δράςθσ των παιδιϊν με τα αντικείμενα, ε) το παιχνίδι – αγϊνασ και, ςτ) θ 
παρουςίαςθ δραςτθριοτιτων ωσ μυςτιριο –μαγεία. Κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ 
λαμβάνουν χϊρα αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα ςτα παιδιά, ςτα παιδιά και ςτα αντικείμενα και ςτα 
παιδιά και τον παιδαγωγό. Ο ρόλοσ του παιδαγωγοφ είναι ςθμαντικόσ επειδι μπορεί να ενκαρρφνει 
τθ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα παιδιά, γεγονόσ που κα τα βοθκιςει να ςυηθτιςουν ιδζεσ ι να τισ 
ανακεωριςουν. Μζςω κατάλλθλων ερωτιςεων ενκαρρφνει τα παιδιά να ςκεωκοφν. Ρροχπόκεςθ 
αποτελεί θ προςεκτικι παρατιρθςθ του τι κάνουν τα παιδιά ϊςτε να ανακαλφψει τον τρόπο ςκζψθσ 
τουσ για να τα βοθκιςει. Χρειάηεται προςοχι ϊςτε να γίνονται ανοιχτζσ ερωτιςεισ κακϊσ οι 
ερωτιςεισ που απαιτοφν ζνα ναι ι όχι ωσ απάντθςθ δεν βοθκοφν τα παιδιά να ςκεωτοφν. Είναι 
προτιμότερο να μθν γίνονται πολλζσ ερωτιςεισ ϊςτε να μθν χακεί το ενδιαωζρον και να 
αωιερϊνεται χρόνοσ ςτθν εναςχόλθςθ τουσ με τθ δραςτθριότθτα. Οι ερωτιςεισ που ξεκινοφν με 
«γιατί..;» ςυνικωσ αποκαρρφνουν τα παιδιά. ενϊ ο παιδαγωγόσ μπορεί να εκωράηει ωωναχτά τισ 
απορίεσ του. Πταν χρειαςτεί ζνα παιδί βοικεια, αυτι καλό είναι να δοκεί ςε κάκε παιδί ξεχωριςτά 
και όχι ςε όλθ τθν ομάδα. Εξθγοφμε με λόγια κζτοντασ ερωτιματα ϊςτε να κακοδθγιςουμε 
εμμζςωσ το κάκε παιδί χωρίσ να εκτελοφμε οι ίδιοι τθ δραςτθριότθτα ι να προτείνουμε ζτοιμεσ 
λφςεισ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, είναι πικανόν τα παιδιά να αποδϊςουν το αποτζλεςμα τθσ 
δραςτθριότθτασ ςε επιδεξιότθτεσ του παιδαγωγοφ ι ςε κάποιο είδοσ «μαγείασ». Για το λόγο αυτό 
χρειάηεται προςοχι ϊςτε να δίνονται ευκαιρίεσ ςτα παιδιά, με κατάλλθλθ κακοδιγθςθ, να κάνουν 
τισ ίδιεσ ενζργειεσ που κάνει ο παιδαγωγόσ. Το τζλοσ μιασ δραςτθριότθτασ είναι μία ωάςθ τόςο 
ςθμαντικι όςο και θ ειςαγωγι και θ εκτζλεςθ τθσ κακϊσ δίνεται θ δυνατότθτα τθσ αξιολόγθςθσ από 
μζρουσ του παιδαγωγοφ και τθσ μετατροπισ από τθν πλευρά των παιδιϊν τθσ δραςτθριότθτασ ςε 
εμπειρία. Με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ ο παιδαγωγόσ διαπιςτϊνει το τι κατάλαβε το κάκε παιδί και 
ταυτόχρονα δίνει ςτο παιδί τθν ευκαιρία να ςυνειδθτοποιιςει τι ζγινε κατά τθ διάρκεια τθσ 
δραςτθριότθτασ. Σφμωωνα με τον John Dewey για να μετατραπεί μία δραςτθριότθτα ςε εμπειρία 
πρζπει τα παιδιά να ςκεωτοφν τι ζκαναν κατά τθ διάρκεια τθσ. Πταν το παιδί ςκζωτεται χωρίσ τθν 
παρουςία υλικϊν και αντικειμζνων θ ςκζψθ του αναπτφςςεται. Ανεξάρτθτα, όμωσ από τθν 
παρουςία (ι τθν απουςία) των υλικϊν, προωκοφμε τθν ανάπτυξθ εννοιολογικϊν ςυςχετιςμϊν τόςο 
κατά τθ διάρκεια όςο και μετά τθ δραςτθριότθτα. Ρρζπει να αωιερϊνουμε χρόνο προκειμζνου να 
βοθκιςουμε πραγματικά τα παιδιά να ςκεωκοφν και να μάκουν και να προςωζρουμε ευκαιρίεσ να 
επαναλάβουν τισ δραςτθριότθτεσ ακόμα και κάτω από διαωορετικζσ ςυνκικεσ. Τζλοσ, θ αςωάλεια 
των παιδιϊν αποτελεί κζμα πρωταρχικισ ςθμαςίασ κακϊσ ακόμθ και με ακίνδυνα υλικά, ατυχιματα 
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μπορεί πάντα να ςυμβοφν. Ωςτόςο, χρειάηεται προςοχι ςτθν επιλογι των υλικϊν και αντικειμζνων 
που κα χρθςιμοποιθκοφν και επίβλεψθ κατά τον ςχεδιαςμό και τθ διεξαγωγι μιασ δραςτθριότθτασ 
(Χατηθγεωργείου, Γ., 2003, ς. 17-28). 
ΣΟ ΧΕΔΛΟ ΕΡΓΑΛΑ «ΠΕΛΡΑΜΑΣΛΜΟΛ ΚΑΛ ΠΑΛΧΝΛΔΛΑ ΜΕ ΣΟΝ ΑΕΡΑ» 

Το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο εργαςίασ υλοποιικθκε το ςχολικό ζτοσ 2007 – `08 ςτο 2/κζςιο 
Νθπιαγωγείο άμιασ του Ν. Άρτασ και διιρκεςε ζνα μινα. Το κζμα αναδφκθκε από τα ίδια τα 
παιδιά, κατά τθ διάρκεια ανάγνωςθσ του παραμυκιοφ «Τα τρία μικρά λυκάκια», του Ε. Τριβιηά, 
κακϊσ κάποια μιμικθκαν τισ ςκθνζσ εκείνεσ κατά τισ οποίεσ το «κακό γουροφνι» ωυςοφςε δυνατά 
για να γκρεμίςει τα ςπίτια τουσ. Αξιοποιικθκε το ζναυςμα αυτό και με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ ζγινε 
αντιλθπτό το ζντονο ενδιαωζρον των παιδιϊν για τον αζρα. Το ςχζδιο εργαςίασ επικεντρϊκθκε ςτθν 
προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ του «αζρα» ωσ μετεωρολογικό ωαινόμενο(να ςυνειδθτοποιιςουν τθν 
ζνταςθ του αζρα και το πϊσ μπορεί να επθρεάςει δραςτθριότθτεσ τθσ ηωισ του ανκρϊπου), ωσ 
ηωτικόσ παράγοντασ(να ςυνειδθτοποιιςουν τθν χρθςιμότθτά του για τον άνκρωπο) και 
επιχειρικθκε θ ανακάλυψθ και κατανόθςθ των ιδιοτιτων του ωαινομζνου (ο αζρασ πιάνει χϊρο, 
ζχει βάροσ, αςκεί δφναμθ, κτλ.). Αρχικά ζγινε διερεφνθςθ των εμπειριϊν και γνϊςεων των παιδιϊν, 
οι οποίεσ βοικθςαν ςτθν επεξεργαςία και ανάπτυξθ του κζματοσ με κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ 
και αξιοποιϊντασ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ από διαωορετικζσ μακθςιακζσ περιοχζσ (Μακθματικά, 
Γλϊςςα, Εικαςτικά, Μουςικι, Κζατρο, Ρλθροωορικι, κ.λπ.): 

-Μετακίνθςθ αντικειμζνων χρθςιμοποιϊντασ διάωορεσ πθγζσ αζρα (ανεμιςτιρασ, πιςτολάκι 
για μαλλιά, βεντάλιεσ, μπαλόνι που ξεωουςκϊνει, αντικείμενα με αζρα) 

-Μάηεμα του αζρα με ςακοφλεσ 
-Ραιχνίδια ςε λεκάνθ με νερό και διάωορα αντικείμενα (Εικ. 1) 
-Ρειραματικζσ δραςτθριότθτεσ: ηυγίηουμε μπαλόνια ςε πραγματικι και αυτοςχζδια ηυγαριά, 

εξαωανίηουμε ζνα κζρμα από τον πάτο ενόσ πιάτου χωρίσ να βρζξουμε το χζρι μασ (Εικ. 2), 
αναποδογυρίηουμε ζνα ποτιρι με νερό χωρίσ να χυκεί, βλζπουμε πωσ ο αζρασ ςυγκρατεί το νερό 
μζςα ςε ζνα ςωλινα και πωσ το κερί ςβινει χωρίσ να το ωυςιξουμε όταν το κλείςουμε ςε ζνα 
ποτιρι, ςυγκρίνουμε δφο όμοια ωυτά όπου το ζνα το κλείςαμε ςε ςακοφλα για να μθν ζχει αζρα 

-Καταςκευι αερόςτατου με ατλακόλ (Εικ.3) και χαρταετοφ και δθμιουργία μθνυμάτων που κα 
κζλαμε να ςτείλουμε ςε άλλα ςχολεία  

-Επίςκεψθ ειδικϊν (Κακθγθτζσ Φυςικϊν Επιςτθμϊν) ςτθν τάξθ μασ και παρουςίαςθ 
πειράματοσ (Εικ. 4) 

-Κινθτικά παιχνίδια ςτθν αυλι με μαντιλια και μπαλόνια  
-Ραιχνίδια με ωυςαλίδεσ 
-Δθμιουργία ανεμόμυλου και ςαΐτασ με χρωματιςτά χαρτιά 
- Δθμιουργία του «Κφριου Άνεμου» δίνοντάσ του ανκρϊπινθ μορωι  
-Ηωγραωικι ζργων τζχνθσ με χρωματιςτζσ ωυςαλίδεσ και με μελάνθ που ωυςιξαμε με 

καλαμάκια 
-Συηιτθςθ με αωορμι ζργα ηωγραωικισ ςχετικά με το κζμα 
-Καταςκευι κολάη με πλθροωορίεσ, εικόνεσ και ηωγραωιζσ με τθ βοικεια των παιδιϊν του 

Δθμοτικοφ ςχολείου 
-Γραωι ςτον Υ/Θ τθσ λζξθσ «αζρασ» ςτα ελλθνικά και ςτα αγγλικά με τθ βοικεια τθσ 

κακθγιτριασ αγγλικϊν του δθμοτικοφ ςχολείου 
-Αεροωωτογραωίεσ 
-Ανάγνωςθ - αωιγθςθ βιβλίων ςχετικϊν με το κζμα (παραμφκια, λαϊκοφσ μφκουσ, ποιιματα, 

βιβλία γνϊςεων) και ανάλογεσ δραματοποιιςεισ 
-Δθμιουργία ςφνκετων λζξεων με πρϊτο ςυνκετικό τισ λζξεισ «άνεμοσ-αζρασ», ςυηιτθςθ για 

παρομοιϊδεισ εκωράςεισ που ςυλλζξαμε και εναςχόλθςθ με γλωςςικά παιχνίδια, παιχνίδια μνιμθσ 
και παρατιρθςθσ 

-Δθμιουργία παραμυκιοφ με ςυμμετοχι των παιδιϊν και εικονογράωθςι του από τα ίδια 
(«Τα παιχνίδια του Ανζμου») 

-Ομαδοποιιςεισ αντικειμζνων με αζρα και χωρίσ (π.χ. μπάλα, μπρατςάκια, βιβλίο) 
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-Μουςικοκινθτικά παιχνίδια (αζρασ- ωωτιά- πυροςβζςτεσ με ανάλογθ μουςικι και παιχνίδια 
με ποφπουλα (Εικ.5)) 

 -Καταγραωι του αζρα ςτθν αυλι του ςχολείου χρθςιμοποιϊντασ τθν ανάλογθ τεχνολογία 
-Γνωριμία με τισ διάωορεσ ονομαςίεσ του ανζμου (αφρα, μζτριοσ άνεμοσ, δυνατόσ άνεμοσ, 

κφελλα, καταιγίδα, τυωϊνασ), δραματοποίθςθ και παιχνίδι με μουςικά όργανα  
-Ραιχνίδια με τα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα 
-Εφρεςθ πλθροωοριϊν και εικόνων ςτο Internet για διάωορα κζματα (ακλιματα που ζχουν 

ςχζςθ με τον αζρα, ελλθνικζσ ονομαςίεσ των ανζμων) 
-Δραματοποίθςθ ενόσ ωανταςτικοφ ταξιδιοφ με τον αζρα 
-Ραραγωγι του αζρα με τθ βοικεια μουςικϊν οργάνων και με ιχουσ του ςϊματοσ  
 
 

   

Εικόνα 1. Εικόνα 2. Εικόνα 3. 
Ραιχνίδια ςε λεκάνθ με 

νερό με καλαμάκια 
Ρειραματικι δραςτθριότθτα Καταςκευι Αερόςτατου 

 
 

  
Εικόνα 4. 

  
Εικόνα 5. 

Ραρουςίαςθ πειράματοσ από Μουςικοκινθτικό παιχνίδι 
Κακθγθτζσ Φυςικϊν Επιςτθμϊν με ποφπουλα 

 
Οι ωυςικζσ επιςτιμεσ ςτθν προςχολικι θλικία αωοροφν περιςςότερο τθ διαδικαςία παρά το 

αποτζλεςμα. Μια ζννοια ζχει πραγματικι ςθμαςία για τα παιδιά όταν τθν ζχουν δοκιμάςει ςτθν 
πράξθ, μζςω τθσ αυκόρμθτθσ ι οργανωμζνθσ εξερεφνθςθσ . Ο κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ και θ 
οργάνωςθ του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ ϊςτε να ανταποκρίνεται αυτό ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν 
αλλά και να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ των δραςτθριοτιτων είναι απαραίτθτοσ. Για το λόγο αυτό 
διαμορωϊκθκε ςτθν τάξθ θ ανάλογθ γωνιά του αζρα με τον κατάλλθλο εξοπλιςμό( μπαλόνια, 
καλαμάκια, λεκάνθ με νερό, βιβλία ςχετικά με τον αζρα, ςακοφλεσ, βεντάλιεσ, ανεμόμυλουσ, 
ανεμιςτιρα κ.τ.λ). Θ ενθμζρωςθ των γονζων για το πρόγραμμα και θ ςυνεχι επικοινωνία 
αποδείχκθκε ςθμαντικι κακϊσ το κλίμα ςυνεργαςίασ που αναπτφχκθκε ιταν αποδοτικότερο. Αξίηει 
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να τονιςτεί πωσ θ αξιολόγθςθ κεωρείται κακοριςτικι για το ςωςτό προγραμματιςμό του όλου 
ζργου του εκπαιδευτικοφ. Εδϊ θ αξιολόγθςθ ιταν διαρκισ και ενςωματωμζνθ ςτθν κακθμερινι 
διαδικαςία και αωοροφςε τθν ατομικι και ςυλλογικι δουλειά των νθπίων και τον τρόπο 
προςζγγιςθσ του προγράμματοσ από τθν πλευρά τθσ νθπιαγωγοφ. Με τθν ζναρξθ του ςχεδίου 
εργαςίασ παρατθριςαμε και καταγράψαμε (με ςθμειϊςεισ, ωωτογραωίεσ, ζργα των παιδιϊν) τισ 
γνϊςεισ, τισ εμπειρίεσ και τα ενδιαωζροντα των παιδιϊν για το κζμα με το οποίο αςχολθκικαμε 
(Αρχικι ι Διαγνωςτικι αξιολόγθςθ). Οι προςπάκειεσ μασ επικεντρϊκθκαν ςτθν εξαςωάλιςθ ενόσ 
ελκυςτικοφ και πλοφςιου ςε ερεκίςματα περιβάλλοντοσ με κίνθτρα μάκθςθσ για όλα τα παιδιά. 
Σχεδιάςτθκαν και αναπτφχκθκαν δραςτθριότθτεσ με παιγνιϊδθ χαρακτιρα προςαρμοςμζνεσ ςτισ 
δυνατότθτεσ και το ρυκμό του κάκε παιδιοφ που προωκοφςαν τθν ζρευνα, τθν ανακάλυψθ, τον 
προβλθματιςμό αλλά και τθ ςυνεργαςία και τθν καλλιζργεια διαπροςωπικϊν ςχζςεων μζςα ςε 
κλίμα ςεβαςμοφ και εμπιςτοςφνθσ. Σε αυτό το ςτάδιο ελζγχονταν ςυνεχϊσ θ πορεία του ςχεδίου 
εργαςίασ και υπιρχαν οι κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ κάκε ωορά που χρειαηόταν (Σταδιακι ι 
Διαμορωωτικι αξιολόγθςθ). Με τθν ολοκλιρωςθ του ςχεδίου εργαςίασ εκτιμικθκε θ επίτευξθ των 
ςτόχων που είχαν τεκεί από τθν αρχι, ενϊ θ πρόοδοσ κάκε παιδιοφ αξιολογικθκε ςε ςχζςθ με τον 
εαυτό του και όχι με τουσ ςυμμακθτζσ του με βάςθ τθν αξιολόγθςθ που τα ίδια τα παιδιά ζκαναν 
και με τον ομαδικό ωάκελο τθσ τάξθσ που περιλάμβανε τισ ομαδικζσ εργαςίεσ, τισ ωωτογραωίεσ και 
βιντεοςκοπιςεισ, τισ ηωγραωιζσ με πειράματα που διενεργικθκαν ςτθν τάξθ κακϊσ και όλο το 
πλθροωοριακό υλικό που ςυγκζντρωςαν (Τελικι ι Συνολικι αξιολόγθςθ). 
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Θ προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ τθσ βαρφτθτασ με βάςθ το ςυνδυαςτικό μοντζλο των COPPLE - 
SIGEL - SAUNDERS ΚΑΛ KAMII – DEVRIES: Μια διδακτικι παρζμβαςθ ςε παιδιά 

προςχολικισ θλικίασ 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Θ νοθτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ ςκοποφσ των περιςςότερων 
προγραμμάτων προςχολικισ εκπαίδευςθσ. Τα νεότερα επιςτθμονικά δεδομζνα τονίηουν ότι μζςα από το 
παιχνίδι είναι δυνατι θ ανάπτυξθ αναπαραςτάςεων για βαςικζσ φυςικζσ ζννοιεσ και μάλιςτα κατά τρόπο, που 
να προάγεται τόςο θ ολόπλευρθ ανάπτυξθ του παιδιοφ, όςο και θ προετοιμαςία του για το ςχολείο. Οι 
φυςικζσ επιςτιμεσ μποροφν να βοθκιςουν τα νιπια να ςυγκροτιςουν τισ κεμελιϊδεισ φυςικζσ ζννοιεσ και 
παράλλθλα να αποτελζςουν το μζςο για τθν ανάπτυξθ τθσ νόθςισ τουσ. Στθν παροφςα εργαςία αρχικά γίνεται 
αναφορά ςτα χαρακτθριςτικά τθσ ςκζψθσ του παιδιοφ προςχολικισ θλικίασ και ςτο ρόλο των φυςικϊν 
επιςτθμϊν ςτο νθπιαγωγείο, ενϊ ςτθ ςυνζχεια εξετάηονται τα προγράμματα των Kamii - DeVries και των 
Copple - Sigel - Saunders, που βαςίηονται αποκλειςτικά ςτθν επιςτθμολογικι και γενετικι – εξελικτικι κεωρία 
του Piaget. Με βάςθ το κεωρθτικό αυτό πλαίςιο περιγράφεται διδακτικι παρζμβαςθ ςε παιδιά προςχολικισ 
θλικίασ για τθν προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ τθσ βαρφτθτασ με βάςθ το ςυνδυαςτικό μοντζλο των παραπάνω 
προγραμμάτων.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: ΒΑΥΤΘΤΑ, ΦΥΣΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΘΜΕΣ, ΡΟΣΧΟΛΛΚΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ 
 

The approach of significance of gravity with base the combinational model of COPPLE - SIGEL - 
SAUNDERS AND KAMII - DEVRIES: A instructive intervention in children of preschool age 

Irene Papachristou 
ABSTRACT 
The intellectual development of children constitutes one of the basic aims of most pre-school educational 
programmes. Up-to-date scientific facts point that through game it is possible for children to develop images for 
substantial physical notions in such a way that the complete development of children is promoted as well as 
their preparation for school. Physical sciences are able to help toddlers construct fundamental usual notions and 
at the same time enhance their mental abilities. This paper initially refers to the characteristics of pre-school-
children thought and to the role of the physics in kindergarten. Then, Kamii -DeVries and Copple – Sigel - 
Saunders’ programmes, which are exclusively based on Piaget’s epistemological and genetic - developmental 
theory, are examined. Based on this theoretical framework and a combinational model of the above 
programmes, this paper describes the teaching interference to pre-school children in order for them to become 
familiar with the notion of gravity. 

KEY WORDS: GRAVITY, PHYSICAL SCIENCES, PRE-SCHOOL EDUCATION 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ  

Σιμερα είναι παραδεκτό ότι για το ςχεδιαςμό ενόσ προγράμματοσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ 
είναι αναγκαία θ φπαρξθ κεωρίασ τόςο για τον κακοριςμό των γενικϊν και ειδικότερων ςτόχων, όςο 
και για το ςχεδιαςμό του προγράμματοσ και τον προγραμματιςμό εκ μζρουσ των εκπαιδευτικϊν. Θ 
νοθτικι ανάπτυξθ αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ ςκοποφσ τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ και 
μπορεί να προαχκεί μζςα από κατάλλθλα προςχεδιαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ με βάςθ τθν θλικία, τα 
ενδιαωζροντα και τισ ανάγκεσ του παιδιοφ. Ζχει προςεγγιςτεί κυρίωσ μζςα από τθν «γενετικι 
επιςτθμολογία» του Piaget ο οποίοσ πίςτευε ότι θ νόθςθ είναι ζνασ μθχανιςμόσ που 
αναπροςαρμόηεται και αναδομείται ςυνεχϊσ κακϊσ το υποκείμενο, με τθ δράςθ του πάνω ςτα 
αντικείμενα και τθ διαδικαςία τθσ νοθτικισ αωαίρεςθσ, μεταςχθματίηει τα εξωτερικά δεδομζνα και 
τα εςωτερικεφει.  

Στθν προςχολικι εκπαίδευςθ ςυναντοφμε δφο κφρια ρεφματα για τθ νοθτικι ανάπτυξθ μζςω 
δραςτθριοτιτων από το χϊρο των ωυςικϊν επιςτθμϊν: α) το ρεφμα του επιςτθμονικοφ 
ςυλλογιςμοφ που ςτθρίηεται κεωρθτικά ςτον εμπειριςμό και δίνει ζμωαςθ ςτθν παρατιρθςθ, τθν 
περιγραωι και τθν ερμθνεία και β) το ρεφμα που αναπτφχκθκε από τισ Kamii και DeVries και δίνει 
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βάροσ ςτθν πρωτοβουλία του παιδιοφ, τθ δράςθ του πάνω ςτα αντικείμενα, τθν άμεςθ παρατιρθςθ 
αυτισ τθσ δράςθσ και τθν οργάνωςθ τθσ γνϊςθσ που προκφπτει από τθν ανατροωοδότθςθ τθσ 
δράςθσ. Ενδιάμεςο είναι το ρεφμα των Copple - Sigel – Saunders, που ζχει ωσ ςτόχο του τθν 
ανάπτυξθ τθσ νοθτικισ ικανότθτασ μζςα από τισ διαδικαςίεσ τθσ αποςταςιοποίθςθσ και του 
επιςτθμονικοφ ςυλλογιςμοφ.  

Τα τελευταία χρόνια εκδθλϊνεται ζντονο ενδιαωζρον για τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ ςτθν 
προςχολικι εκπαίδευςθ. Σφμωωνα με τον Χατηθγεωργίου (2004) οι ωυςικζσ επιςτιμεσ μποροφν να 
βοθκιςουν το νιπιο να αναπτφξει τθ νοθτικι του ικανότθτα, να εμπλουτίςει τισ εμπειρίεσ του, να 
αναπτφξει τισ δεξιότθτεσ του επιςτθμονικοφ ςυλλογιςμοφ και τισ διάωορεσ ωυςικζσ ζννοιεσ και να 
αναπτυχκεί ολόπλευρα. Ζνα ωυςικό ωαινόμενο που παρουςιάηει ενδιαωζρον και μπορεί να γίνει 
αντικείμενο ζρευνασ ςτο Νθπιαγωγείο είναι θ βαρφτθτα. Στθν παροφςα ειςιγθςθ αρχικά γίνεται 
αναωορά ςτα χαρακτθριςτικά τθσ ςκζψθσ του νθπίου και ςτο ρόλο των ωυςικϊν επιςτθμϊν ςτα 
προςχολικά πλαίςια. Στθ ςυνζχεια, εξετάηονται τα προγράμματα των Kamii - DeVries και των Copple 
- Sigel – Saunders που βαςίηονται αποκλειςτικά ςτθν επιςτθμολογικι και γενετικι – εξελικτικι 
κεωρία του Piaget. Με βάςθ το κεωρθτικό αυτό πλαίςιο παρουςιάηεται διδακτικι παρζμβαςθ για 
τθν προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ τθσ βαρφτθτασ ςε 15 παιδιά θλικίασ 4-6 ετϊν, που ωοιτοφςαν ςε 
νθπιαγωγείο του Ν. Κεςπρωτίασ κατά το ςχολικό ζτοσ 2007-2008. 
ΣΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΛΣΛΚΑ ΣΘ ΚΕΨΘ ΣΟΤ ΠΑΛΔΛΟΤ ΠΡΟΧΟΛΛΚΘ ΘΛΛΚΛΑ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ 
PIAGET 

Τρεισ είναι οι βαςικζσ αρχζσ που μποροφν να εξαχκοφν από τθ κεωρία του Piaget και να 
εωαρμοςτοφν ςτθ προςχολικι εκπαίδευςθ κατά τθ διδαςκαλία των ωυςικϊν επιςτθμϊν 
(Κουτςουβάνου, 1994, ς. 19-24): α) θ γνϊςθ προζρχεται από τισ ενζργειεσ του παιδιοφ πάνω ςτο 
ωυςικό και κοινωνικό του περιβάλλον, β) θ γνϊςθ διακρίνεται ςε ωυςικι, κοινωνικι και λογικό-
μακθματικι, γ) θ νοθτικι ανάπτυξθ ςυντελείται ςε μια ςειρά ςταδίων που διαωζρουν ποιοτικά 
μεταξφ τουσ, με το κάκε ςτάδιο να είναι ουςιαςτικά μια αναςφνκεςθ όλων των προθγοφμενων.  

Κατά το προλειτουργικό ςτάδιο (2-2 ½ ζωσ 7 ετϊν): 1) θ ςκζψθ του παιδιοφ περιορίηεται από 
τθν άμεςθ αντίλθψθ των αιςκιςεων με αποτζλεςμα να εςτιάηει τθν προςοχι του ςε μία ιδιότθτα 
ενόσ αντικειμζνου κάκε ωορά, 2) θ ςκζψθ του δεν είναι «αντιςτρζψιμθ», 3) δεν μπορεί να 
αναγνωρίςει το αμετάβλθτο ενόσ αρικμοφ αντικειμζνων, όταν αλλάξει θ διάταξι τουσ ςτο χϊρο ι να 
κατανοιςει ότι οι αλλαγζσ ςτισ διαςτάςεισ των αντικειμζνων δεν ςυνεπάγονται και αλλαγι τθσ 
ποςότθτάσ τουσ και 4) θ ςκζψθ του είναι «εγωκεντρικι», δθλαδι αντιλαμβάνεται τον κόςμο από τθ 
δικι του οπτικι γωνία. 

Επίςθσ, τα μικρά παιδιά μθν ζχοντασ ωκάςει ακόμθ ςτθν αντικειμενικότθτα, ερμθνεφουν τα 
ωυςικά ωαινόμενα με τον ανιμιςμό (π.χ. ο αζρασ ενεργεί όπωσ ενεργεί επειδι ζχει ςυνείδθςθ), τθν 
τεχνθτι καταςκευι των φυςικϊν ςωμάτων, δθλαδι όλα ζχουν καταςκευαςτεί από τον άνκρωπο ι 
κάποια κεία φπαρξθ, και τθ μαγεία, με τθν ζννοια ότι ανάμεςα ςτθν αιτία και το αποτζλεςμα δεν 
είναι απαραίτθτο να υπάρχει κάποια αιτιολογικι εξιγθςθ. Θ κεωρία του Piaget μπορεί να 
αποτελζςει τθ βάςθ ςτθν οποία ο παιδαγωγόσ κα οργανϊςει δραςτθριότθτεσ που κα ςτθρίηονται 
ςτθν ενεργθτικι οικοδόμθςθ από τθν πλευρά του παιδιοφ, ςτισ διαωορετικζσ μορωζσ γνϊςθσ και 
ςτα χαρακτθριςτικά τθσ ςκζψθσ του ανάλογα με το ςτάδιο που βρίςκεται. 
ΟΛ ΦΤΛΚΕ ΕΠΛΣΘΜΕ ΣΘΝ ΠΡΟΧΟΛΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ 

Θ οικοδόμθςθ των εννοιϊν τθσ ωυςικισ είναι μια εξελικτικι διαδικαςία που ξεκινά ςχετικά 
νωρίσ και επθρεάηεται από κοινωνικοφσ παράγοντεσ (αλλθλεπίδραςθ με ενθλίκουσ, ςυνομιλικουσ, 
και με αντικείμενα – κοινωνικά προϊόντα). Επομζνωσ θ διδαςκαλία τουσ από τθν θλικία των 5-6 
ετϊν είναι, όχι απλϊσ εωικτι αλλά αναγκαία, αρκεί βζβαια να προςαρμόηεται ςτα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τθσ παιδικισ ςκζψθσ. Επιπλζον, τα παιδιά τεςςάρων - πζντε ετϊν ζχουν ιδθ 
αποκτιςει εμπειρίεσ για τα διάωορα ωυςικά ωαινόμενα (ζχουν αναμίξει υλικά για τθν παραςκευι 
γλυκϊν, ζχουν κάνει τςουλικρα, ζχουν παρατθριςει το ουράνιο τόξο κ.ά.) και γενικά 
ςυμπεριωζρονται ωσ μικροί επιςτιμονεσ. Ακριβϊσ όμωσ αυτζσ οι πρϊιμεσ εμπειρίεσ τα οδθγοφν 
ςυχνά ςε παρανοιςεισ, με αποτζλεςμα να δυςκολεφονται να κατανοιςουν τθν επιςτθμονικι 
εξιγθςθ των ωαινόμενων. 
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Σφμωωνα με τθν Κουτςουβάνου (1994), το νιπιο μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
επιςτθμονικισ γνϊςθσ, αν ο τρόποσ διδαςκαλίασ και το περιεχόμενο του μακιματοσ 
προςαρμοςτοφν κατάλλθλα ςτισ νοθτικζσ του ικανότθτεσ. Εξάλλου το ενδιαωζρον και θ περιζργεια 
των παιδιϊν για ανακάλυψθ είναι βαςικά κίνθτρα για τθν γνωριμία τουσ με το ωυςικό κόςμο. 
Ραρόλα αυτά, θ τυχαία εναςχόλθςθ με τθ ωφςθ δεν οδθγεί ςτθν απόκτθςθ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. 
Ζρευνεσ δείχνουν ότι οι διάωορεσ ωυςικζσ ζννοιεσ αποτελοφν ςυναρκρϊςεισ ανάμεςα ςε τρία 
επίπεδα: το πεδίο των εωαρμογϊν (εμπειρία), το πεδίο των νοθτικϊν λειτουργικϊν ςτακερϊν 
(ςκζψθ) και τα διάωορα ςυμβολικά ςυςτιματα αναπαράςταςθσ (γλϊςςα, ςχεδιαγράμματα) και 
επομζνωσ δεν μποροφν να προςεγγιςτοφν μόνο μζςα από τθν εμπειρία (Βελλοποφλου, 2000). Οι 
δραςτθριότθτεσ από το χϊρο των ωυςικϊν επιςτθμϊν ςτο νθπιαγωγείο ςτοχεφουν ςτο να 
εμπλζξουν τα παιδιά ςτθν επιςτθμονικι διαδικαςία διερεφνθςθσ και αναηιτθςθσ τθσ γνϊςθσ, ϊςτε 
να γίνουν ικανά να παρατθροφν, να ανακαλφπτουν και να καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα (Εξάρχου, 
2006). 

Οι προςχεδιαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ από τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ μποροφν να αποτελζςουν το 
«εργαλείο» για τθν ανάπτυξθ τθσ νόθςισ τουσ κακϊσ τα βοθκοφν να κζςουν τα κεμζλια για αυτζσ 
τισ επιςτιμεσ. Αυτό ςε ςυνάρτθςθ με το ότι οι ωυςικζσ επιςτιμεσ προςωζρουν ςτα παιδιά ευκαιρίεσ 
για ολόπλευρθ ανάπτυξθ, εξθγεί το ζντονο ενδιαωζρον που εκωράηεται διεκνϊσ τισ δφο τελευταίεσ 
δεκαετίεσ για τθ διδαςκαλία τουσ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ και μάλιςτα, ωσ διακριτισ 
οντότθτασ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα. Κάτι που δεν ςυνζβθ οφτε ςτο παλαιό, αλλά οφτε και ςτο νζο 
αναλυτικό πρόγραμμα του Ελλθνικοφ νθπιαγωγείου, όπου ο τομζασ των ωυςικϊν επιςτθμϊν 
προςεγγίηεται ςτα πλαίςια τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ ςτθν οποία εντάςςονται ακόμθ θ βιολογία, 
γεωγραωία, ιςτορία, θ κοινωνικι και πολιτικι αγωγι. Αντίκετα, ςτο αγγλικό προςχολικό πρόγραμμα 
οι ωυςικζσ επιςτιμεσ αποτελοφν αυτόνομο τομζα από τθν θλικία των 5 ετϊν, ςτο κυπριακό από τθν 
θλικία των 4 ετϊν, ενϊ ςτο γαλλικό πρόγραμμα υπάρχει μια ςταδιακι προετοιμαςία και οι ωυςικζσ 
επιςτιμεσ ειςάγονται ωσ αυτόνομοσ τομζασ από τθν θλικία των 8 ετϊν (Κολιόπουλοσ, 2002).  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΧΟΛΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ ΒΑΛΜΕΝΑ ΣΘ ΚΕΩΡΛΑ ΣΟΤ PIAGET 
Σο πρόγραμμα των Kamii και DeVries  

Οι Kamii και DeVries χρθςιμοποιοφν τθ κεωρία του Piaget ωσ ευρφτερο πλαίςιο 
αναπτφςςοντασ εκπαιδευτικζσ εωαρμογζσ που προωκοφν τθ ςυνολικι ανάπτυξθ του παιδιοφ μζςα 
από μακροπρόκεςμουσ (κριτικι ςκζψθ, ανακάλυψθ, εωευρετικι ικανότθτα) και βραχυπρόκεςμουσ 
ςτόχουσ. Για τθν προςζγγιςθ των βραχυπρόκεςμων ςτόχων το περιεχόμενο του προγράμματόσ τουσ 
περιλαμβάνει γνωςτικοφσ και κοινωνικό-ςυναιςκθματικοφσ ςτόχουσ. Στουσ γνωςτικοφσ ςτόχουσ 
εντάςςεται: 1) θ ανάπτυξθ τθσ ωυςικισ γνϊςθσ: το παιδί μακαίνει για τθ ωφςθ των υλικϊν 
αντικειμζνων επενεργϊντασ πάνω ςε αυτά, 2) θ ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ γνϊςθσ: ρυκμίηει τθ 
ςυμπεριωορά του ςφμωωνα με τουσ κοινωνικοφσ κανόνεσ, 3) θ ανάπτυξθ τθσ λογικο-μακθματικισ 
γνϊςθσ: αποκτά ικανότθτεσ όπωσ εξάςκθςθ ςχθμάτων ταξινόμθςθσ, κατάταξθ κατά ςειρά, 
αντιςτοίχιςθ, 4) θ αναπαράςταςθ: βοθκά το παιδί να οργανϊςει καλφτερα τθ γνϊςθ του και να τθ 
μεταδϊςει ςτουσ άλλουσ. Στουσ κοινωνικο-ςυναιςκθματικοφσ ςτόχουσ εντάςςεται ο αυτοζλεγχοσ 
τθσ ςυμπεριωοράσ και θ ςχζςθ με ςυμμακθτζσ και ενιλικεσ. 

Το πρόγραμμά τουσ δίνει ζμωαςθ: α) ςτθ ςκζψθ των παιδιϊν, β) ςτο ρόλο του παιδαγωγοφ 
και γ) ςτο κατάλλθλα διαμορωωμζνο περιβάλλον. Κεωροφν το ρόλο του παιδαγωγοφ κακοριςτικό, 
αωοφ καλείται να διαμορωϊςει ζνα περιβάλλον που να ενκαρρφνει τθ μάκθςθ, να παρζχει τα 
κατάλλθλα υλικά, να προτείνει δραςτθριότθτεσ, να ανταποκρίνεται ςτο είδοσ τθσ γνϊςθσ που 
απαιτείται κάκε ωορά και να βοθκά το παιδί να επεκτείνει τισ ιδζεσ του.  
Σο πρόγραμμα των Copple-Sigel και Saunders 

Και ςτθν περίπτωςθ των Copple-Sigel και Saunders οι βάςεισ του προγράμματόσ τουσ 
βρίςκονται ςτθ κεωρία του Piaget. Τα ςθμαντικότερα ςθμεία τθσ γνωςτικισ-αναπτυξιακισ 
προςζγγιςισ τουσ εςτιάηονται ςτα εξισ: α) το άτομο μεταβάλλεται διαρκϊσ οικοδομϊντασ ενεργά 
τθ δικι του πραγματικότθτα, β) θ ανάπτυξθ πραγματοποιείται μζςα από μια διαδικαςία επίλυςθσ 
αςυμωωνιϊν, γ) μια αςυμωωνία γίνεται αντιλθπτι μόνο ςε ςχζςθ με τισ γνϊςεισ που ζχει κάκε 
ωορά το άτομο. Σε ό,τι αωορά τα ωυςικά ωαινόμενα, κεωροφν ότι τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ 
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δρουν ωσ επιςτιμονεσ (παρατθρϊντασ, ακοφγοντασ, δοκιμάηοντασ, αγγίηοντασ, αναγνωρίηοντασ 
ςχζςεισ μεταξφ των ωαινομζνων, διαπιςτϊνοντασ).  

Οι ερευνθτζσ δίνουν επίςθσ ζμωαςθ ςτισ διαδικαςίεσ τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ και τθσ 
επίλυςθσ προβλθμάτων που ςυντελοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ λογικισ. Οι κυριότερεσ διαδικαςίεσ που 
ςχετίηονται με τθν επιςτθμονικι ςκζψθ είναι: ο προςδιοριςμόσ προβλθμάτων, θ παρατιρθςθ 
αςυμωωνιϊν, θ ςυςχζτιςθ νζων και παλαιϊν παρατθριςεων, θ διαμόρωωςθ υποκζςεων, θ 
επαλικευςθ υποκζςεων, θ ερμθνεία αποτελεςμάτων και θ εξαγωγι ςυγκεκριμζνων και γενικϊν 
ςυμπεραςμάτων. Ο παιδαγωγόσ βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ 
διαμορωϊνοντασ ζνα πλοφςιο παιδαγωγικό περιβάλλον, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προθγοφμενεσ 
εμπειρίεσ του παιδιοφ, επιτρζποντάσ του να αυτενεργεί, υποβάλλοντασ ςαωείσ ερωτιςεισ που 
ςτοχεφουν ςτθν εςτίαςθ τθσ προςοχισ του ςε αςυμωωνίεσ, αλλά και ενκαρρφνοντασ τα παιδιά να 
επεξεργαςτοφν νοθτικά τισ δικζσ τουσ ιδζεσ (Κουτςουβάνου, 1994). 
Θ ΠΡΟΕΓΓΛΘ ΣΘ ΕΝΝΟΛΑ ΣΘ ΒΑΡΤΣΘΣΑ ΜΕ ΒΑΘ ΣΟ ΤΝΔΤΑΣΛΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΣΩΝ COPPLE - 
SIGEL - SAUNDERS ΚΑΛ KAMII – DEVRIES 
Το διδακτικό αντικείμενο 

Από τθν κακθμερινι μασ πείρα γνωρίηουμε πωσ κάκε αντικείμενο, άμα αωεκεί χωρίσ 
υποςτιριγμα πζωτει προσ τα κάτω, δθλαδι προσ το κζντρο τθσ γθσ. Λζμε λοιπόν, ότι κάκε ςϊμα ζχει 
βάροσ. Ρζωτουν ακόμθ τα ωφλλα από τα δζντρα, το νερό τθσ βροχισ, τα ωροφτα από τα δζντρα κ.ά. 
Άρα θ γθ ζχει μια τεράςτια δφναμθ τθν οποία αν και δεν μποροφμε να τθ δοφμε, μποροφμε να τθν 
αιςκανκοφμε να τραβά κάκε ςϊμα προσ το κζντρο τθσ. Θ δφναμθ αυτι λζγεται βαρφτθτα. Με τθ 
ςυγκεκριμζνθ διδακτικι πρόταςθ απϊτεροσ ςτόχοσ μασ είναι να κζςουμε τα κεμζλια για τθ 
μελλοντικι κατανόθςθ τθσ ζννοιασ. 
Οι ςτόχοι των δραςτθριοτιτων:  

 Να γνωρίςουν τα νιπια τθν ζννοια τθσ βαρφτθτασ και τισ ιδιότθτζσ τθσ. 
 Να εξαςκιςουν τθν κινθτικότθτά τουσ. 
 Να εξοικειωκοφν με το κατάλλθλο λεξιλόγιο. 
 Να καλλιεργιςουν τθν κοινωνικότθτα και τθ ςυνεργαςία. 

Χρθςιμοποιοφμενα υλικά: Ζνα καλάκι μζςα ςτο οποίο υπάρχει το βιβλίο του Poskitt, K. Ο 
Λςαάκ Νεφτων και το μιλο του, κακϊσ και ποικιλία μικρϊν και μεγάλων αντικειμζνων, όπωσ κφβοι, 
μαρκαδόροι, πζτρεσ, ωφλλα δζντρου και χαρτιοφ, ποφπουλα, βιβλία, άδεια και γεμάτα ποτιρια με 
νερό, μπάλεσ, ξφλα, εικόνεσ, θ ταινία του Σ. Κιοφμπρικ: 2001: Θ οδφςςεια του διαςτιματοσ και το 
ντοκυμανταίρ του Discovery Channel: Στα άδυτα του διαςτθμικοφ λεωωορείου.  

Οι δραςτθριότθτεσ: Είναι κατάλλθλεσ για νιπια και προνιπια και πραγματοποιοφνται ατομικά 
με κάκε παιδί ι ςε μικρζσ ομάδεσ. 
Εςωτερικι παρϊκθςθ (KAMII – DEVRIES): 

Αρχικά αωιςαμε ςε ζνα τραπεηάκι το καλάκι με τα υλικά για να κινιςουμε τθν περιζργεια και 
τθ ωανταςία των παιδιϊν. Τα παιδιά ξαωνιάςτθκαν όταν το είδαν και άρχιςαν να το περιεργάηονται. 
Το ενδιαωζρον τουσ εςτιάςτθκε ςτο εικονογραωθμζνο βιβλίο και μασ ηιτθςαν να το διαβάςουμε. 
Αωοφ ςυηθτιςαμε για το βιβλίο, τουσ υποβάλλαμε ερωτιςεισ όπωσ: γιατί πζωτουν τα αντικείμενα 
κάτω; ποια δφναμθ τα τραβάει; αν αωιςω ζνα μαρκαδόρο να πζςει κα πζςει προσ τα πάνω ι προσ 
τα κάτω; πζωτουν όλα τα πράγματα το ίδιο γριγορα; Ο ςκοπόσ των ερωτιςεων ιταν να 
προβλθματιςτοφν και να ςκεωκοφν. Αξιοποιϊντασ τισ απαντιςεισ τουσ, εξθγιςαμε ςτα παιδιά ότι θ 
βαρφτθτα είναι μια δφναμθ τθσ ωφςθσ που, αν και δεν μπορείσ να δεισ, μπορείσ να τθν αιςκανκείσ. 
Γι’ αυτό τουσ ηθτιςαμε να κρατιςουν ζνα παιχνίδι με τεντωμζνο τα χζρι, ζωσ ότου κουραςτοφν. Στθ 
ςυνζχεια, προςπακϊντασ να ανιχνεφςουμε τισ εμπειρίεσ τουσ, τα ενκαρρφναμε να ςκεωκοφν 
περιπτϊςεισ όπου μπορεί να ενεργεί θ βαρφτθτα. Κάποιοσ είπε: «όταν πζωτουμε από τθν κοφνια». 
Αποωαςίςαμε να πάμε ςτθ γειτονικι παιδικι χαρά για να το διαπιςτϊςουμε. Εκεί κάναμε 
τςουλικρα, τραμπάλα, παίξαμε με τθ μπάλα και ωτάςαμε ζτςι να ςυηθτάμε για τθ βαρφτθτα, 
δθλαδι για τθν ζλξθ τθσ γθσ που κάνει τα ςϊματα να πζωτουν προσ τα κάτω, αν αωεκοφν ελεφκερα 
χωρίσ υποςτιριγμα. Μιλιςαμε ακόμθ για τα ϊριμα ωροφτα και τα ωφλλα που πζωτουν από τα 
δζντρα, για το νερό τθσ βροχισ, για τουσ αςτροναφτεσ και τθν απουςία τθσ βαρφτθτασ ςτο 
διάςτθμα. Επιςτρζωοντασ ςτθν τάξθ ρωτιςαμε τα παιδιά αν κζλουν να ςυνεχίςουμε κάνοντασ 
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πειράματα ςχετικά με τθ βαρφτθτα. Τα περιςςότερα δζχτθκαν με ενκουςιαςμό, κάποια όμωσ 
προτίμθςαν να αςχολθκοφν με άλλεσ δραςτθριότθτεσ. 

 
 

Ρίνακασ 1. Δραςτθριότθτεσ μζςα ςτο πλαίςιο του πρότυπου επιςτθμονικοφ ςυλλογιςμοφ των 
COPPLE - SIGEL – SAUNDERS (Κουτςουβάνου, 1994) 

 

Διαδικαςίεσ επίλυςθσ 
επιςτθμονικϊν 
προβλθμάτων 

Απαιτοφμενεσ νοθτικζσ 
διαδικαςίεσ 

Δραςτθριότθτεσ  

 
Ρροςδιοριςμόσ 
προβλθμάτων 

Ραρζχουμε διαδικαςίεσ μζςα 
από τισ οποίεσ το παιδί 
παρατθρεί αντικζςεισ 
Στθ ςυνζχεια θ δραςτθριότθτα 
ςτρζωεται προσ τθν πτϊςθ 
των ςωμάτων 
ίχνουν αντικείμενα από 
κάποιο φψοσ και παρατθροφν 
ότι πζωτουν προσ τα κάτω, 
άλλα πιο γριγορα και άλλα 
πιο αργά 
 

παίρνουν διαδοχικά οριςμζνα 
αντικείμενα από το καλάκι και 
ςυγκρίνουν τα βάρθ τουσ π.χ. γεμάτα 
και άδεια ποτιρια νερό. 
Τα παιδιά πθδοφν και πζωτουν πάλι 
προσ τα κάτω ι πετοφν τθ μπάλα ψθλά.  
ίχνοντασ ζνα ζνα τα αντικείμενα από 
κάποιο φψοσ παρατθροφν ότι πζωτουν 
προσ τα κάτω, ςαν μια δφναμθ να τα 
τραβά…  
 

Ζρευνα 
μζςω παρατιρθςθσ 
 

Με βάςθ τθν παρατιρθςθ ότι 
όλα τα αντικείμενα πζωτουν 
προσ τα κάτω προςδιορίηουν 
το εξισ πρόβλθμα, 
αςυμωωνία: Άλλα αντικείμενα 
ζλκονται (από τθ γθ) με 
μικρότερθ και άλλα με 
μεγαλφτερθ ταχφτθτα 

Εξετάηουν τα αντικείμενα που πζωτουν 
πιο γριγορα προσ τα κάτω (βιβλίο, 
πζτρα, ξφλο) και εκείνα που 
κακυςτεροφν ςτθν πτϊςθ τουσ (ωφλλο, 
ποφπουλο, χαρτί). Εκωράηουν τισ 
παρατθριςεισ τουσ. 

 
Χρθςιμοποίθςθ 
διάωορων 
αντικειμζνων, 
διαμόρωωςθ 
υποκζςεων 

Ακολουκεί ο πειραματιςμόσ 
(κινθτικι δραςτθριότθτα). 
Ρειραματίηονται, ςυγκρίνουν 
τα αντικείμενα και 
προχωροφν ςε προβλζψεισ 

Αωινουν να πζςουν μαηί προσ τα κάτω 
ζνα κομμάτι ξφλο και ζνα ωφλλο χαρτί. 
Μία πζτρα και ζνα ποφπουλο. Ροιο κα 
ωτάςει πρϊτο ςτο ζδαωοσ; 

 
Επαλικευςθ 
υποκζςεων - 
πειραματιςμόσ 

Κάνουν υποκζςεισ και 
πειραματίηονται για να τισ 
επαλθκεφςουν 
Απευκφνουμε ςτα παιδιά 
ερωτιςεισ του τφπου: «Τι κα 
γίνει αν…» για να κάνουν 
υποκζςεισ και να τισ 
επιβεβαιϊςουν ι να τισ 
απορρίψουν 

Χρθςιμοποιοφν μεγάλα και μικρά 
βιβλία, μεγάλεσ και μικρζσ πζτρεσ και 
παρατθροφν ότι πζωτουν ςτο ζδαωοσ 
με τθν ίδια ταχφτθτα. Συμπεραίνουν ότι 
το μζγεκοσ των αντικειμζνων δεν 
επθρεάηει τθν ταχφτθτα πτϊςθσ. 
ίχνουν από το ίδιο φψοσ ζνα κομμάτι 
ωφλλο χαρτί και ζνα τςαλακωμζνο. 
Ραρατθροφν ότι το τςαλακωμζνο 
ωτάνει πιο γριγορα ςτθ γθ. Άρα το 
ςχιμα επιωζρει αλλαγι. 

 
Συλλογι ςτοιχείων 

Αξιολογοφν τα αποτελζςματα 
μετά από τον πειραματιςμό 
με όλα τα αντικείμενα 

Τα νιπια ςυμπεραίνουν ότι θ γθ ζχει 
μια τεράςτια δφναμθ να τραβά κάκε 
ςϊμα προσ το κζντρο τθσ. Επίςθσ ότι 
κάποια αντικείμενα ωτάνουν γριγορα 
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ςτο ζδαωοσ και άλλα όχι.  

 
Ερμθνεία ςτοιχείων και 
εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων 

Ρροςδιορίηεται θ αιτία τθσ 
γριγορθσ και αργισ πτϊςθσ 
των αντικειμζνων όταν τα 
αωινουμε από το ίδιο φψοσ 

Διαπιςτϊνουν ότι τα βαριά αντικείμενα 
νικάνε πιο εφκολα τθν αντίςταςθ του 
αζρα από ότι τα ελαωριά και ωτάνουν 
πιο γριγορα ςτθ γθ εξαιτίασ τθσ 
βαρφτθτασ 

  
Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων 

Συμπεραίνουν ότι τα βαρφτερα 
αντικείμενα πζωτουν πιο γριγορα κάτω 
από ότι τα ελαωριά αντικείμενα 

 Ταξινόμθςθ 
 

Διαχωρίηουν τα αντικείμενα ςε δφο 
κατθγορίεσ: ςτα βαρφτερα που νικοφν 
τθν αντίςταςθ του αζρα και ωτάνουν 
ςτθ γθ γρθγορότερα και ςτα ελαωριά 
που ωτάνουν πιο αργά 

 
Κοινωνικο-ςυναιςκθματικοί ςτόχοι (KAMII – DEVRIES): 

Ζλεγχοσ τθσ δικισ τουσ ςυμπεριφοράσ: Τα παιδιά που πιραν μζροσ ςτισ δραςτθριότθτεσ 
τιρθςαν τουσ κανόνεσ που από κοινοφ κζςαμε, ςυνεργάςτθκαν ικανοποιθτικά μεταξφ τουσ αλλά και 
με τθ νθπιαγωγό, περίμεναν υπομονετικά τθ ςειρά τουσ και εκτζλεςαν τα πειράματα με μεγάλθ 
προςοχι. 

Σχζςθ με φίλουσ: Αντάλλαξαν απόψεισ, ςυνεργάςτθκαν και βοικθςαν το ζνα το άλλο.  
Σχζςθ με ενιλικεσ: Φάνθκαν ενκουςιαςμζνα από τισ δραςτθριότθτεσ, ηθτοφςαν να κάνουν και 

άλλα πειράματα και μασ χάριςαν τισ ηωγραωιζσ τουσ. 
Ρλαίςιο αξιολόγθςθσ: Τα παιδιά εκτζλεςαν με ενκουςιαςμό τα πειράματα, αντάλλαξαν 

απόψεισ, ζκαναν υποκζςεισ, γενικεφςεισ και διαπιςτϊςεισ. Συμπζραναν ότι όλα τα αντικείμενα 
ζλκονται από τθ γθ λόγω τθσ βαρφτθτασ, ότι μερικά αντικείμενα πζωτουν ςτο ζδαωοσ γρθγορότερα, 
ενϊ άλλα κακυςτεροφν λόγω τθσ φπαρξθσ του αζρα, ότι τα βαρφτερα αντικείμενα νικοφν τθν 
αντίςταςθ του αζρα, ότι το μζγεκοσ των αντικειμζνων δεν επθρεάηει τθν ταχφτθτα πτϊςθσ, το 
ςχιμα όμωσ ναι, και τζλοσ ταξινόμθςαν με μεγάλθ ευκολία τα αντικείμενα ςε δφο κατθγορίεσ: ςε 
εκείνα που νικοφν τθν αντίςταςθ του αζρα άρα είναι βαρφτερα και ςε εκείνα που δεν νικοφν τθν 
αντίςταςθ του αζρα και ωτάνουν αργότερα ςτο ζδαωοσ, άρα είναι ελαωρφτερα. Ενϊ αρχικά 
ςκοπεφαμε να περιοριςτοφμε μόνο ςτα πειράματα, το ενδιαωζρον των παιδιϊν μασ οδιγθςε ςτο να 
επεκτείνουμε τισ δραςτθριότθτεσ και ςε άλλουσ τομείσ. Τισ επόμενεσ δφο θμζρεσ λοιπόν, 
επιςκεωκικαμε πάλι το νθπιαγωγείο και αναηθτιςαμε πλθροωορίεσ ςτο διαδίκτυο για τον Λςαάκ 
Νεφτωνα κακϊσ και εικόνεσ ςχετικζσ με τθν φπαρξθ βαρφτθτασ ι τθν ζλλειψι τθσ, είδαμε ςκθνζσ 
από τθν ταινία του Σ. Κιοφμπρικ: 2001: «Θ οδφςςεια του διαςτιματοσ» και το ντοκυμανταίρ του 
Discovery Channel: «Στα άδυτα του διαςτθμικοφ λεωωορείου», ςυηθτιςαμε για το ταξίδι των 
αςτροναυτϊν ςτο διάςτθμα και τθν απουςία τθσ βαρφτθτασ. Γράψαμε, όπωσ νομίηαμε, τθ λζξθ 
βαρφτθτα με ποικίλα υλικά, εικονογραωιςαμε το δικό μασ βιβλίο με πειράματα και τζλοσ, 
ακοφγοντασ διαςτθμικι μουςικι ωανταςτικαμε ότι ταξιδεφουμε ςτο διάςτθμα. 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Αναμωίβολα ο ςχεδιαςμόσ και θ οργάνωςθ με επιςτθμονικι μζκοδο είναι απαραίτθτεσ για 
τθν εκπόνθςθ ενόσ προγράμματοσ ωυςικϊν επιςτθμϊν. Είναι απολφτωσ αναγκαίο, όταν 
ςχεδιάηουμε δραςτθριότθτεσ από τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ για τα παιδιά του νθπιαγωγείου οι 
δραςτθριότθτεσ αυτζσ να ζχουν ςαωι ςτόχο και να ςτθρίηονται ςε ςυγκεκριμζνθ κεωρία/εσ ςχετικά 
με το πϊσ μακαίνουν και αναπτφςςονται τα μικρά παιδιά.  

Για τθν προςζγγιςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου των ωυςικϊν επιςτθμϊν ςτο νθπιαγωγείο ο 
εκπαιδευτικόσ οωείλει να δθμιουργιςει ζνα αςωαλζσ και ελκυςτικό μακθςιακό περιβάλλον, όπου 
κα αλλθλεπιδρά θ ωυςικι με τθν κοινωνικι εμπειρία και τα παιδιά κα ενεργοποιοφνται να 
οικοδομιςουν τθ γνϊςθ τουσ και να κατανοιςουν τον κόςμο που τα περιβάλλει. Ζχοντασ ωσ 
αωετθρία τισ αρχζσ τθσ κεωρίασ του Piaget, τα προγράμματα των Kamii - DeVries και των Copple - 
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Sigel – Saunders ζχουν ωσ ςκοπό τουσ τθ νοθτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ μζςα από δραςτθριότθτεσ 
των ωυςικϊν επιςτθμϊν, ακριβϊσ γιατί οι εμπειρίεσ από τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ παρζχουν ευκαιρίεσ 
για νοθτικι ανάπτυξθ. (Χατηθγεωργίου, 2004, ς. 11-14). 

Θ διδακτικι προςζγγιςθ που παρουςιάηεται ςε αυτι τθν εργαςία αποδεικνφει πωσ μζςα από 
τθ ςφμπτυξθ των δφο μοντζλων καλλιεργείται, όχι μόνο θ ανάπτυξθ αναπαραςτάςεων για τθν 
ζννοια τθσ βαρφτθτασ μζςα από τισ διαδικαςίεσ του επιςτθμονικοφ ςυλλογιςμοφ, αλλά και το 
ενδιαωζρον, θ πρωτοβουλία, θ δράςθ, ο πειραματιςμόσ, θ ςυνεργαςία, θ αλλθλεγγφθ ζτςι, ϊςτε 
τελικά να προάγεται θ νοθτικι αλλά και θ ολόπλευρθ ανάπτυξθ του νθπίου και μάλιςτα κατά τρόπο 
ευχάριςτο και παιγνιϊδθ. 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ  
Θ παροφςα εργαςία πραγματεφεται τθ γλωςςικι οργάνωςθ δραςτθριοτιτων Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ ςτο 
νθπιαγωγείο. Κεωρϊντασ τθ γλωςςικι οργάνωςθ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων κακοριςτικι για τθν 
αποτελεςματικότθτά τουσ, ςτθν παροφςα εργαςία εςτιάηουμε ςτθ χριςθ των Επεξθγιςεων και το ρόλο τουσ 
ςτθ ςυγκρότθςθ του νοιματοσ. Μζςα από τθν ανάλυςθ δφο δραςτθριοτιτων αλλά και από τθ ςυγκριτικι 
μελζτθ τουσ διερευνάται ο ρόλοσ των Επεξθγιςεων και ςυγκεκριμζνα οι ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ οι 
Επεξθγιςεισ, ωσ εμβόλιμα κειμενικά ςτάδια, μποροφν να διευκολφνουν ι να αποτρζψουν τθν εκπλιρωςθ 
διδακτικϊν ςτόχων ςε δραςτθριότθτεσ Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Υλικό τθσ παροφςασ ζρευνασ αποτελοφν δφο 
βιντεοςκοπθμζνεσ δραςτθριότθτεσ ςε νθπιαγωγεία με κζμα τουσ χάρτεσ και τουσ μαγνιτεσ αντίςτοιχα. Ο 
λόγοσ τθσ τάξθσ αναλφκθκε με βάςθ τθ Κεωρία των Κειμενικϊν Ειδϊν και τθ Συςτθμικι Λειτουργικι 
Γραμματικι.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Αναπλαιςίωςθ, Επεξιγθςθ, κειμενικά είδθ, κειμενικά ςτάδια, λεξικά νιματα.  
 

The contribution of Elucidation in Sciece Activities in Early ChildhoodEducation 
Maria Poimenidou, Maria Papadopoulou 

ABSTRACT  
Through science activities children discover the world. The scaffolding of knowledge requires the use of 
explanations. This procedure, usually, brings about the reorganization of the schematic structure of the 
activities’ genres, introducing a supplementary stage of Elucidation. Ostensibly, Elucidation appears to add 
useful information in construing experience and constructing the meaning. This paper explores the contribution 
of Elucidation in Science activities. The activities were video-taped in different nursery classrooms and their task 
was the map and the magnets correspondingly. Discourse Analysis, with selective use of Systemic Functional 
Grammar and Genre Theory, reveals that Elucidation does not always support effectively the educational goal. 

Key words: Elucidation,recontextualization, genres, genre's stages 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Θ γλϊςςα αποτελεί το ςφςτθμα ςτο οποίο το ανκρϊπινο είδοσ ωσ όλο, αλλά και κάκε άτομο, 
ερμθνεφει τθν εμπειρία και δομεί τθν κοινωνικι τάξθ (Halliday & Martin, 2004). Θ προςζγγιςθ τθσ 
γλϊςςασ ωσ ςθμειωτικοφ ςυςτιματοσ και ειδικότερα ωσ κοινωνικισ ςθμειωτικισ πρακτικισ 
υπερβαίνει τθν παραδοςιακι αντιμετϊπιςι τθσ ωσ ενόσ ςυςτιματοσ του ανκρϊπινου νου. Αυτι θ 
άποψθ δίνει λιγότερθ ζμωαςθ ςτο άτομο, όπωσ κα δινόταν τυπικά ςε μια γνωςτικι προςζγγιςθ, 
κακϊσ αντιμετωπίηει τθ ςυγκρότθςθ του νοιματοσ ωσ μια κοινωνικι, δια-υποκειμενικι διαδικαςία. 
Με άλλα λόγια, θ γλϊςςα αποτελεί ζνα ςφςτθμα καταςκευισ νοθμάτων το οποίο ςτθρίηει αλλά και 
κακορίηει τθ διάδραςθ ατόμου – κοινωνίασ.  

Οι Halliday & Matthiessen (2006, p. 3) κάνουν ζνα βιμα παραπζρα προςεγγίηοντασ τθν 
εμπειρία ωσ ‘τθν πραγματικότθτα που φτιάχνουμε για τον εαυτό μασ μζςω τθσ γλϊςςασ’. Τθ κζςθ 
τουσ αυτι ςτθρίηουν ςτθ διαπίςτωςθ ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια διευκζτθςθ τθσ εμπειρίασ, άλλθ 
από τθ διευκζτθςθ που επιτυγχάνεται μζςω τθσ γλϊςςασ. Σφμωωνα με αυτό το ςκεπτικό, όλα τα 
άλλα ςθμειωτικά ςυςτιματα είναι παράγωγα, κακϊσ το νοθματικό τουσ δυναμικό αποκτά 
υπόςταςθ μόνο μζςα από αναωορζσ ςε μοντζλα εμπειρίασ και τφπουσ κοινωνικϊν ςχζςεων, τα 
οποία ζχουν ιδθ κακιερωκεί ςτθ γλϊςςα. 

 Αντίςτοιχα, ςφμωωνα με τθν Painter (1996), για το παιδί το περιβάλλον αποκαλφπτεται και 
καταςκευάηεται μζςω τθσ επικοινωνίασ. Θ προςζγγιςθ αυτι δεν ςθμαίνει τθν άρνθςθ τθσ υλικισ 
διάςταςθσ του κόςμου αλλά επιςθμαίνει ότι θ υλικι πραγματικότθτα μπορεί να κατακτθκεί, δθλαδι 
να γίνει αντικείμενο μάκθςθσ και αναςτοχαςμοφ, μόνο όταν ερμθνεφεται ωσ ςφςτθμα νοθμάτων. Τθ 
ςυγκρότθςθ του νοιματοσ ςτισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ κα διερευνιςουμε μζςα από τθ δομι 
των κειμζνων και τισ γλωςςικζσ επιλογζσ.  

mailto:mpoimenidou@uth.gr
mailto:mariapap@uth.gr


 77 

Σα κειμενικά είδθ και ο ρόλοσ τουσ ςτθν επικοινωνία  
Στθ μελζτθ τθσ επικοινωνίασ ςθμαίνουςα μονάδα τθσ γλϊςςασ αναγνωρίηεται το κείμενο 

(Kress, 1989). Ο Kress επιςθμαίνει ακόμθ ότι θ κεμελιϊδθσ ςθμαςία του κειμζνου δεν ςυναρτάται 
από τθν διάςταςθ (αιςκθτικι, κοινωνικι ι εκπαιδευτικι) με τθν οποία το προςεγγίηουμε. 
Επομζνωσ, το πεδίο για τθν καταςκευι του νοιματοσ ςτθ γλωςςικι επικοινωνία περνά ςτα όρια του 
κειμζνου και κατά ςυνζπεια θ ατομικι γλωςςικι παραγωγι αποκτά νόθμα και ολοκλθρϊνεται, 
ξεπερνϊντασ τα όρια τθσ ωράςθσ, μζςα ςε ολοκλθρωμζνα κείμενα (Μπαμπινιϊτθσ, 1985).  

Είναι γεγονόσ ότι θ επικοινωνία αποτελεί ατομικό προϊόν, ωςτόςο, κάκε περιοχι χριςθσ τθσ 
γλϊςςασ διαμορωϊνεται με βάςθ ςχετικά ςτακεροφσ τφπουσ εκωωνθμάτων (Bakhtin, 2003). Αυτοφσ 
τουσ τφπουσ ο Bakhtin (2003) ονομάηει ‘κειμενικά είδθ’ (genres) και θ ςθμαςία τουσ ζγκειται ςτο 
γεγονόσ ότι αποτελοφν πρότυπα για τθν παραγωγι αλλά και τθν κατανόθςθ του λόγου. 

Το κειμενικό είδοσ ορίηεται από τον Martin (1984, p. 25) ωσ: ςταδιακι, ςκόπιμθ και 
ςτοχοκετθμζνθ κοινωνικι διαδικαςία (staged, goal-oriented purposeful social activity), θ οποία 
λεκτικοποιείται με γλωςςικά κυρίωσ κείμενα και αναπαριςτά, ςε ζνα αφαιρετικό επίπεδο, τισ 
γλωςςικζσ ςτρατθγικζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν πραγμάτωςθ ποικίλων ειδϊν κοινωνικϊν 
ςτόχων. Αυτό ςθμαίνει ότι κάκε επικοινωνία που προςανατολίηεται ςε ζνα ςτόχο πραγματϊνεται 
μζςα από ζνα κειμενικό είδοσ. Κάκε κειμενικό είδοσ δομείται από ςτάδια κακϊσ το νόθμα 
ςυγκροτείται ςταδιακά δθλαδι ςυνικωσ χρειάηονται περιςςότερα από ζνα ςτάδια για να 
αναπτυχκεί και να ολοκλθρωκεί ζνα κειμενικό είδοσ. Τα ςτάδια αυτά αντιςτοιχοφν με τα βιματα 
που κάνουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν επικοινωνία για να πετφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ κακϊσ ςτισ 
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ δεν μπορεί μεμιάσ να ςυγκροτθκεί ζνα νόθμα (Eggins, 2004).  
Θ δομι των κειμενικϊν ειδϊν ωσ λειτουργικό ςτοιχείο του επικοινωνιακοφ ςτόχου 

Χαρακτθριςτικό τθσ δομισ των κειμενικϊν ειδϊν, όπωσ προαναωζρκθκε ςτο ςχετικό οριςμό 
του Martin, είναι τα ςυςτατικά ςτάδια. Κακϊσ ζνα κειμενικό είδοσ απαρτίηεται από ςυςτατικά 
ςτάδια, θ ςχθματικι δομι του κειμζνου ςυνίςταται ςε μια προβλζψιμθ διαδοχι ςταδίων, από τα 
οποία άλλα είναι υποχρεωτικά ενϊ άλλα προαιρετικά (Macken- Horarick, 2002). Ο ρόλοσ κάκε 
ςταδίου ςτθ ςυγκρότθςθ ενόσ κειμζνου περιγράωεται μζςα από λειτουργικζσ ονομαςίεσ (functional 
labels) (π.χ. Ρροςανατολιςμόσ, Εωαρμογζσ, Επιχειριματα, Αξιολόγθςθ κ.α.).. Οι λειτουργικζσ 
ονομαςίεσ διαωζρουν από τισ κειμενικζσ (‘αρχι’, ‘μζςθ’, ‘τζλοσ’, ‘ειςαγωγι’, ‘κορμόσ’ και 
‘ςυμπζραςμα’) γιατί αυτζσ δεν διακρίνουν τουσ διαωορετικοφσ ςκοποφσ που επιτυγχάνονται μζςα 
από τα διαωορετικά ςτάδια ενόσ κειμενικοφ είδουσ (Eggins & Slade, 1997). 

Τα κειμενικά είδθ λειτουργοφν ωσ ςφνδεςμοι μεταξφ γλϊςςασ και κοινωνικισ ηωισ και 
παραμζνουν πάντα ανοιχτά ϊςτε να διευκολφνουν τθν αλλθλεπίδραςι τουσ. Ππωσ όλα τα 
ςθμειωτικά ςυςτιματα ςε κάκε κουλτοφρα, ζτςι και τα κειμενικά είδθ εξελίςςονται με τζτοιο τρόπο 
ϊςτε να ενιςχφουν τθν ςτακερότθτα, ενϊ παράλλθλα διακζτουν ευελιξία ϊςτε να ςυμμετζχουν 
ςτθν κοινωνικι αλλαγι (Martin, Christie & Rothery, 1994). Τα δφο αυτά χαρακτθριςτικά, θ 
ςτακερότθτα και θ ευελιξία των κειμενικϊν ειδϊν απαντοφν τόςο ςτθν ελευκερία των υποκειμζνων 
να διαχειριςτοφν το λόγο και τθ ςκζψθ τουσ αλλά και επιςτθμολογικά ςτθ διαδικαςία τθσ 
ωυλογζνεςθσ δθλαδι τθσ εξζλιξθσ του γλωςςικοφ ςυςτιματοσ.  

Σφμωωνα με τον Fairclough (2005), ενϊ κεωροφνται δεδομζνεσ οι ςυμβάςεισ που κακορίηουν 
τα κειμενικά είδθ και επομζνωσ τθν οργάνωςθ του λόγου, παρ’ όλα αυτά επιτρζπουν ςτουσ 
κοινωνικοφσ δράςτεσ ζνα μεγάλο βακμό ελευκερίασ κατά τθ διαδικαςία παραγωγισ και 
ςχθματοποίθςθσ των κειμζνων. Αυτό το γεγονόσ ςυντελεί ςτθν ετερογζνεια των κειμζνων, 
χαρακτθριςτικό που δεν μπορεί να αγνοθκεί και ζχει απαςχολιςει τθν ζρευνα γφρω από τα 
κειμενικά είδθ. Ο Adam (1999) αναλφοντασ τισ ετερογενείσ δομζσ κειμενικϊν ειδϊν μζςα ςτα 
κείμενα διακρίνει δφο περιπτϊςεισ: τθν παρεμβολι ετερογενϊν ακολουκιϊν και τθ δεςπόηουςα 
ςειρά ακολουκιϊν. Θ παρεμβολι ετερογενϊν ακολουκιϊν είναι μια κοινι πρακτικι που ςυναντάται 
ςε όλο το εφροσ των κειμζνων, από ςτθν κακθμερινι ςυνομιλία ζωσ και τθν κλαςςικι 
δραματουργία. Ωςτόςο, ο Adam (1999) παρατθρεί ότι το ωαινόμενο αυτό μζςα ςτθ γλωςςικι 
πρακτικι διζπεται από αυςτθρζσ διαδικαςίεσ οριοκζτθςθσ. Αυτι θ παρατιρθςθ επιβεβαιϊνει τθν 
προβλζψιμθ δομι των κειμζνων. Από τθν άλλθ, θ ανάμειξθ ακολουκιϊν διαωορετικοφ τφπου 
ερμθνεφεται μζςα από τον προςδιοριςμό τθσ δεςπόηουςασ ςειράσ ακολουκιϊν. Θ δεςπόηουςα 
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ακολουκία δίνει το ςτίγμα του επικοινωνιακοφ ςτόχου ενϊ θ υποκείμενθ ακολουκία τον ςτθρίηει 
(Adam,1999).  
Ο επιςτθμονικόσ λόγοσ ςτο νθπιαγωγείο 

Σφμωωνα με τον Sutton (2002) θ χριςθ του επιςτθμονικοφ λόγου ςτθν εκπαίδευςθ είναι το 
μζςο που κα βοθκιςει τουσ εκπαιδευόμενουσ να προςεγγίςουν ζνα κζμα με νζουσ τρόπουσ. 
Ωςτόςο, ο λόγοσ τθσ επιςτιμθσ υιοκετείται ςτον παιδαγωγικό λόγο μζςα από τθ διαδικαςία τθσ 
αναπλαιςίωςθσ (recontextualization). Θ ζννοια τθσ αναπλαιςίωςθσ αωορά τθν επιλογι, τθν 
απλοφςτευςθ και τθ ςυμπφκνωςθ των περιεχομζνων τθσ εκπαίδευςθσ που ςτο νζο τουσ πλαίςιο 
επαναπροςδιορίηεται τόςο θ διάταξθ τουσ όςο και το ςθμείο εςτίαςθσ (Bernstein, 1990). Δθλαδι, ο 
παιδαγωγικόσ λόγοσ αναπλαιςιϊνει τον επιςτθμονικό λόγο με βάςθ τισ δικζσ του αρχζσ ςυλλεκτικισ 
επαναδιάταξθσ και επικζντρωςθσ (Bernstein, 1990).  

Σε αντίκεςθ με τισ άλλεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ, ςτα Αναλυτικά Ρρογράμματα του 
ελλθνικοφ νθπιαγωγείου, εντοπίηεται χαλαρι ταξινόμθςθ τθσ γνϊςθσ που ςυχνά αποτελείται από 
περιεχόμενα ι περιοχζσ μάκθςθσ που δεν ζχουν ευκρινι ςφνορα. Ζτςι, ςτθ διαδικαςία 
αναπλαιςίωςθσ παρατθρείται θ τάςθ για ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, θ οποία ωςτόςο 
ωαίνεται να μθν είναι αποτελεςματικι για εξειδικευμζνα επιςτθμονικά πεδία όπωσ αυτό των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Κολιόπουλοσ, 2006). Επιπλζον, ςε αυτι τθ διαδικαςία καταγράωονται 
ςθμαντικζσ τροποποιιςεισ και ςτο λόγο τθσ επιςτιμθσ. Οι τροποποιιςεισ αυτζσ ςυχνά ζχουν 
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν επίτευξθ του εκπαιδευτικοφ ςτόχου (Ροιμενίδου & Ραπαδοποφλου, 
2007 & 2008).  

Στθν πορεία τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ, θ γλϊςςα δεν υπιρξε μόνο μζςο για τθν περιγραωι 
τθσ εμπειρίασ αλλά επίςθσ κακοριςτικό μζςο για τθν αναδόμθςι τθσ. Θ γλϊςςα τθσ επιςτθμονικισ 
κοινότθτασ, όπωσ και κάκε κοινωνικισ ομάδασ, οργανϊνεται πάνω ςε πρότυπα, κειμενικά είδθ. Θ 
ανάλυςθ λόγου μζςω τθσ Συςτθμικισ Λειτουργικισ Γραμματικισ και τθσ Κεωρίασ των Κειμενικϊν 
Ειδϊν ζχει αναδείξει τα κειμενικά είδθ που δομοφν το λόγο των ωυςικϊν επιςτθμϊν (προωορικό και 
γραπτό) (Christie, 2002, Halliday & Martin, 2004, Veel, 2000). Λδιαίτερο ενδιαωζρον παρουςιάηει το 
γεγονόσ ότι τα κειμενικά είδθ που χρθςιμοποιοφνται ςε διάωορα επιςτθμονικά πεδία 
αναπτφςςονται με τρόπο ϊςτε να εξυπθρετοφν τουσ ιδιαίτερουσ ςτόχουσ κάκε επιςτιμθσ. Για 
παράδειγμα, ςφμωωνα με τουσ Halliday & Martin (2004), τα περιγραωικά κείμενα που ζχουν κφριο 
ςτόχο τουσ τθν αναωορά, ςτισ μεν Φυςικζσ επιςτιμεσ ςτθρίηονται ςτθν ταξινόμθςθ, ςτισ δε 
Ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ ςτθρίηονται ςτθ γενίκευςθ.  
Θ Επεξιγθςθ ωσ κειμενικό ςτάδιο δραςτθριοτιτων ΦΕ 

Τα επιςτθμονικά κείμενα βαςίηονται ςτθ λογικι και κφριο χαρακτθριςτικό τουσ είναι θ 
επεξθγθματικι πλθροωορία (Λζκκα, 2005). Με διαπιςτωμζνθ τθν τάςθ του ελλθνικοφ νθπιαγωγείου 
να υιοκετεί τθ ςυςτθματικι παροχι εξειδικευμζνων γνϊςεων (Tsatsaroni, Rananis & Falaga, 2003) 
και ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάγκθ των παιδιϊν να κατανοιςουν τον κόςμο που ηουν και 
παρατθροφν, είναι αναμενόμενο οι Επεξθγιςεισ να αποτελοφν ζνα χαρακτθριςτικό ςτοιχείο των 
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων που αωοροφν τθ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ.  

Με τθ χριςθ των Επεξθγιςεων, ωσ εμβόλιμων κειμενικϊν ςταδίων, οι εκπαιδευτικοί 
καλοφνται να εξθγιςουν γιατί ςυμβαίνει κάτι (Adam, 1996). Αν και οι Επεξθγιςεισ μοιάηουν αρκετά 
με τισ Ρεριγραωζσ, θ διαωορά τουσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι μζςα από τισ επεξθγιςεισ το 
αντικείμενο ςτο οποίο αναωζρονται δεν παρουςιάηεται απομονωμζνο αλλά πάντα ςε ςχζςθ με τθν 
δραςτθριότθτα που βρίςκεται ςε εξζλιξθ. Ππωσ παρατθρεί ο Borel (1981), ο επεξθγθματικόσ λόγοσ 
χάνει τθν ςθμαςιολογικι του αξία όταν απομονϊνεται από τα ςυμωραηόμενά του. Δθλαδι θ 
Επεξιγθςθ ςυνδζει το αντικείμενό τθσ με το άμεςο κειμενικό και καταςταςιακό περιβάλλον του. 
Κατά ςυνζπεια, ςτθ διαδικαςία ςυγκρότθςθσ του νοιματοσ, οι Επεξθγιςεισ δεν αποτελοφν 
προςαρτιςεισ νζων πλθροωοριϊν αλλά επαυξιςεισ πάνω ςτο κεματικό πεδίο που δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςυςχετιςμϊν και ςυγκρίςεων. Με άλλα λόγια οι Επεξθγιςεισ κα πρζπει να αποτελοφν 
μζροσ του λεξικοφ νιματοσ ςτο οποίο αναπτφςςεται το κζμα τθσ δραςτθριότθτασ και αποτελεί 
δείκτθ τθσ ςυνοχισ του κειμζνου.  
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ΕΡΕΤΝΘΣΛΚΟ ΜΕΡΟ  
Μεκοδολογία 

Θ παροφςα εργαςία αποτελεί τμιμα μιασ ευρφτερθσ διδακτορικισ ζρευνασ για τθν παραγωγι 
λόγου κατά τθν διάρκεια δραςτθριοτιτων Φ.Ε. ςτο νθπιαγωγείο ϊςτε να διερευνθκεί θ ςυνάωεια 
του παραγόμενου λόγου με το λόγο τθσ επιςτιμθσ. Στο πλαίςιο τθσ ζρευνασ ζγιναν βιντεοςκοπιςεισ 
διδαςκαλιϊν ςτο γνωςτικό αντικείμενο των Φ.Ε. ςε ζξι τμιματα νθπιαγωγείων του Νομοφ 
Μαγνθςίασ και του Νομοφ Αττικισ από τον Μάιο του 2004 ζωσ το Μάιο του 2005, με ςτόχο τθ 
μελζτθ του παραγόμενου λόγου των νθπιαγωγϊν και των νθπίων. Καμία παρζμβαςθ ςτθ διδακτικι 
διαδικαςία δεν ζγινε από τθν ερευνιτρια, θ οποία είχε ρόλο παρατθρθτι.  

Στθ ςυνζχεια, οι βιντεοςκοπθμζνεσ διδαςκαλίεσ μεταγράωθκαν ςε θλεκτρονικά αρχεία και 
ζγινε Ανάλυςθ Λόγου με λειτουργικό ςυςχετιςμό όπωσ αρχικά προτάκθκε μζςω τθσ Συςτθμικισ 
Λειτουργικισ Γραμματικισ και τθσ Κεωρίασ των Κειμενικϊν Ειδϊν. Θ παροφςα εργαςία ερευνά το 
κειμενικό ςτάδιο τθσ Επεξιγθςθσ μζςα από τθν ςυγκριτικι μελζτθ δφο διδαςκαλιϊν. Θ μία 
διδαςκαλία αναωζρεται ςτον χάρτθ, θ δε άλλθ ςτο ωαινόμενο του μαγνθτιςμοφ. Οι διδαςκαλίεσ 
πραγματοποιικθκαν ςε διαωορετικά νθπιαγωγεία τα οποία λειτουργοφςαν ωσ μεικτά, κλαςικά 
τμιματα.  
Ερευνθτικά Αποτελζςματα  

Στθν διερεφνθςθ του περιβάλλοντοσ είναι αναμενόμενο να διαπιςτϊνεται το περιοριςμζνο 
πεδίο εμπειριϊν των νθπίων. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι ο παρακάτω διάλογοσ από μια 
δραςτθριότθτα μαγνθτιςμοφ.  

Ν- Γιατί αυτό το κλειδί δε το τραβάει και το άλλο το τραβάει (δείχνοντασ); 
Ε-  Γιατί αυτό είναι από κρφςταλλο. 
Ν- Από τι είναι; 
Ε-  Από κρφςταλλο. 
Ν- Τι είναι αυτό το κρφςταλλο; 
Ε-  Δεν ξζρω. Μια λζξθ ξζρω εγϊ.  

Ρροωανϊσ το ζλλειμμα γνϊςεων που διαωαίνεται ςτο παραπάνω απόςπαςμα είναι ςαωζσ ότι 
παρουςιάηεται ςυχνά, γεγονόσ που οδθγεί ςτθ χριςθ Επεξθγιςεων ωσ εμβόλιμων ςταδίων ςε 
δραςτθριοτιτων που αωοροφν τθ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ. Τθ χριςθ των επεξθγιςεων και τθν 
αποτελεςματικότθτά τουσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ κα διερευνιςουμε μζςα από δφο παραδείγματα. 
Το πρϊτο είναι ζνα απόςπαςμα από δραςτθριότθτα που αωορά το μαγνιτθ και τισ ιδιότθτζσ του. 

Ν- Το ςφνολό ςου. Το ςφνολό ςου, εδϊ πάνω ςτο τραπζηι, τι ζχει; Για πεσ μου 
τϊρα. 

Δ –  Ζχει ζνα ποτιρι, ζνα βάηο με κουμπιά, 
Ν- Ναι. 
Δ –  Ζνα χαρτί, κουμπιά… 
Ν- Ναι. 
Δ –  Ακόμα ζνα βάηο με μακαρόνια, ζνα βάηο με φαςόλια. 
Ν- Ναι. 
Δ –  Κουμπιά. 
Ν- μμ… 
Δ –  Ζνα καπάκι από κραςί. 
Ν- Τι είναι αυτό; 
Ε – Κι άλλο καπάκι. 
Ν- Τι είναι αυτό; Μεταλλικό; Μεταλλικό είναι; 
Δ –  Ναι, όχι. 
Ν- Ρλαςτικό; 
Δ –  Ναι, όχι. 
Ν- Είναι πλαςτικό; 
Β –  Πχι. 
Ν- Συμφωνείτε; Τι λζτε λίγο για τθ Διμθτρα; Ψάχνει να βρει από τι είναι αυτό το 

καπάκι. 
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Δ –  Ξφλο. 
Ν- Είναι ξφλο παιδιά. Δείτε λιγάκι. Δείτε λιγάκι. Δείτε λιγάκι.  
Β –  Πχι. 
Ν- Πχι λζει θ Βαγγελίτςα. Τι είναι; 
Β –  Είναι κάτι ςαν μαλακό… 
Ν- μμ… 
Β –  Ρου βάηουν μζςα ςε… 
Ν- Ρϊσ το λζμε ρε παιδιά αυτό που ζχει θ Βαγγελίτςα ςτα χζρια τθσ; 
Θ –  Ε… 
Ν- Α για κοίταξζ το λιγάκι. 
Θ –  Ξφλο. 
Α –  Βάηουμε μζςα τθ ηάχαρθ μζςα… 
Ν- Αυτό, αυτό που ζχει θ Βαγγελίτςα.(δείχνοντασ) 
Α –  Καπάκι που βάηουμε μζςα τθ ηάχαρθ. 
Ν- Καπάκι… 
Α –  Ρου βάηουμε μζςα τθ ηάχαρθ. 
Ν- Μζςα εκεί τθ βάηουμε τθ ηάχαρθ; Είναι ξφλινο ζτςι ςαν (χτυπάει το τραπζηι). 
Δ –  Είναι από ζνα μπουκάλι κραςί. Είναι ζνα καπάκι. 
Ν- Ναι. 
Θ –  Κυρία, κυρία είναι από ζνα κραςί καπάκι για να μθν χφνεται το κραςί. 
Ν- Ναι, αλλά εγϊ… 
Β –  Αλλά είναι τρφπιο. 
Ν- Ναι. 
Θ –  Είναι τρφπιο γιατί άμα κα χυκεί το κραςί…να μθν…τζτοιο. 
Ν- Είναι εντελϊσ τρφπιο; 
ΟΜ-  Πχι. 
Ν- Δεν είναι. Ναι αλλά αυτό εδϊ είναι ςαν το ξφλο το άλλο (παίηοντασ τον φελλό 

ςτο χζρι τθσ). Είναι ελαφρό. Μιπωσ ζχει κάποιο άλλο όνομα αυτόσ; Μιπωσ ζχει 
κάποιο άλλο όνομα αυτόσ; Κανζνασ δεν το ξζρει πϊσ το λζνε αυτό; 

Β –  Είναι κάτι που βάηουμε ςτο ποτό. 
Ν- Το λζμε φελλό παιδιά. Είναι ο φελλόσ αυτό. Είναι ζνασ φελλόσ.  

Στο παραπάνω απόςπαςμα βλζπουμε ότι ςτθ διαδικαςία ταξινόμθςθσ των υλικϊν ςε αυτά 
που ζλκονται ι όχι από τον μαγνιτθ, παρεμβάλλεται ζνασ μακρφσ διάλογοσ, ο οποίοσ ζχει ςτόχο να 
αναγνωρίςουν τα παιδιά ζνα υλικό. Ενϊ, εξ αρχισ τα παιδιά αναγνωρίηουν τθ χρθςιμότθτα του 
αντικειμζνου μζςα από τισ δθλϊςεισ δφο παιδιϊν: ‘ζνα καπάκι από κραςί’ και ‘ κι άλλο καπάκι’ θ 
νθπιαγωγόσ δεν βιάηεται να ονομάςει το νζο υλικό. Αντίκετα, επιμζνει να ηθτάει πλθροωορίεσ για τθ 
ςφςταςθ του αντικειμζνου και μόνο μετά τθν διερεφνθςθ ονομάηει το υλικό: ‘Το λζμε φελλό 
παιδιά’.  

Οι πλθροωορίεσ δίνονται μζςα από μια πορεία αναωοράσ υλικϊν, ωσ ταξινομθτικζσ 
κατθγορίεσ : ‘τι είναι αυτό; ‘Μεταλλικό;’ ‘Ρλαςτικό;’ ‘ Είναι ξφλο παιδιά;’ Θ ειςαγωγι τθσ νζασ 
πλθροωορίασ μζςα από τθ διαδικαςία τθσ ταξινόμθςθσ των μερϊν-λζξεων, ςε τάξεισ ςτοιχείων, 
ενιςχφει ςθμαςιολογικά τθν πορεία τθσ δραςτθριότθτασ, δθλαδι τθσ ταξινόμθςθσ των υλικϊν, με 
τρεισ τρόπουσ. Καταρχιν, ςυμβάλλει άμεςα ςτθ διαδικαςία ταξινόμθςθσ του νζου υλικοφ. 
Επιπροςκζτωσ, οι ςυγκεκριμζνεσ τάξεισ (μεταλλικό, πλαςτικό, ξφλο) αναδεικνφονται λειτουργικά ςε 
προςδόκιμο κριτιριο για τθν επίτευξθ τθσ ταξινόμθςθσ ςτθ δραςτθριότθτα των ΦΕ. που βρίςκεται 
ςε εξζλιξθ, αλλά και γενικότερα οι τάξεισ αναδεικνφονται ωσ ζνα κριτιριο ςχζςεων που 
χαρακτθρίηει τθν ταξινομθτικι διαδικαςία. 

Στθ ςυνζχεια, τθ χριςθ των Επεξθγιςεων κα προςεγγίςουμε μζςα από ζνα απόςπαςμα 
δραςτθριότθτασ με κζμα τον τθν ανάγνωςθ ενόσ χάρτθ. Στο διάλογο που ακολουκεί εξθγείται ο 
ρόλοσ των χρωμάτων ςε ζνα γεωωυςικό χάρτθ.  
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Ν-  Αυτόσ ο χάρτθσ μου είπατε ότι ζχει πράςινο, καφζ, μπεη και …Το πράςινο γιατί 
λζτε να το βάηουν, τι κζλουν να ςυμβολίςουν; Λζτε να κζλουν να ςυμβολίςουν 
το … 

Μ-  Το χόρτο. 
Ν-  Το χόρτο; Καφζ είναι. 
Μ-  Πχι καφζ. 
Ν-  Εςφ όταν κζλεισ να ηωγραφίςεισ (ςτον Η) 
Β-  Μπορεί να είναι αυτό που βγαίνει το χόρτο (χϊμα;) 
Ν-  Το χόρτο τι χρϊμα το κάνεισ εςφ όταν ηωγραφίηεισ; (ςτον Η) 
Η-  Ρεριςςότερο πράςινο ςκοφρο. 
Ν-  Ρράςινο πάντωσ γενικά. Δθλαδι όταν κζλουμε να κάνουμε χόρτο, το κάνουμε 

πράςινο. Ζχει πράςινο εδϊ; 
ΟΜ-  Ναι. 
Ν-  Δθλαδι εκεί που δείχνει αυτόσ που ζφτιαξε το χάρτθ που το ζχει χρωματίςει με 

πράςινο, είναι εκεί που… 
Β-  Μπορεί αυτό το καφζ να ‘ναι λάςπεσ. 
Ν-  Ναι. Τϊρα ςυηθτάμε για το πράςινο. 
Μ-  Το πράςινο μιπωσ είναι χόρτο. 
Ν-  Γενικά ναι. Είναι χόρτο. Δθλαδι όπου ζχει πράςινο είναι τα με… είναι εκεί ςτα 

οποία είναι χαμθλά μζρθ, κοντά ςτθ κάλαςςα και καλλιεργοφν οι άνκρωποι 
πάρα πολλά φυτά. Χωράφια ζχουνε δθλαδι. Και ςπζρνουνε και κερίηουνε και 
αλωνίηουνε και οργϊνουνε…Πλεσ αυτζσ οι δουλειζσ. 

Σ-  Με τα τρακτζρ. 
Ν-  Με τα τρακτζρ. Πλεσ αυτζσ τισ δουλειζσ που κάνουνε οι γεωργοί. Δθλαδι όπου 

βλζπετε πράςινο είναι μζρθ που τα καλλιεργοφνε, που ζχουνε… 
Η-  με μπουλντόηεσ… 
Ν-  Μπουλντόηεσ όχι. Οι μπουλντόηεσ φτιάχνουν τα ςπίτια. 
Σ-  Ναι 
Ν-  Με τρακτζρ. 
Σ-  Και τα μπάηα. 
Ν-  Ραίρνουν τα μπάηα. Τϊρα να δοφμε τι είναι το καφζ. 

Θ δραςτθριότθτα ςτθν οποία αναωερκικαμε ζχει ωσ κζμα τθν ανάγνωςθ/αποκωδικοποίθςθ 
ενόσ γεωωυςικοφ χάρτθ τθσ Ελλάδασ. Σε ζνα χάρτθ μποροφμε να διακρίνουμε δφο διαςτάςεισ: τθν 
αναπαραςτατικι και τθ ςυμβολικι. Σε κάκε χάρτθ θ επιλογι των ςυμβόλων δθμιουργεί μια 
‘εικονικι γλϊςςα’(Rambaldi, 2005), θ οποία αποτελεί κοινι πρακτικι και κακιερϊνει ςυμβάςεισ. 
Μία από τισ ςυμβάςεισ αυτζσ αποτελοφν τα χρϊματα τα οποία τα παιδιά μποροφν και ερμθνεφουν 
ςχετικά εφκολα ςε αντιςτοιχία με τθν κυριολεξία, δθλαδι τθν προχπάρχουςα γνϊςθ από το 
περιβάλλον, ςε αντίκεςθ με τον αυκαίρετο χαρακτιρα άλλων ςυμβόλων (Liben & Downs, 1992)  

Στο μζροσ τθσ δραςτθριότθτασ που εξετάηουμε, τα παιδιά αναγνωρίηουν με ευκολία το 
πράςινο του χάρτθ ςαν ‘χόρτο’. Θ νθπιαγωγόσ όμωσ αποωαςίηει να δϊςει κάποιεσ περαιτζρω 
πλθροωορίεσ που λειτουργοφν ωσ επεξθγιςεισ ςτο τι εννοείται ωσ χόρτο. Οι πλθροωορίεσ είναι 
‘Δθλαδι όπου ζχει πράςινο είναι τα με… είναι εκεί ςτα οποία είναι χαμθλά μζρθ, κοντά ςτθ 
κάλαςςα’ αωοροφν το χάρτθ. Θ ςυνζχεια δεν αποτελεί μζροσ τθσ αποκωδικοποίθςθσ του χάρτθ 
αλλά ζνα ανεξάρτθτο ςϊμα πλθροωοριϊν με εξθγιςεισ γφρω από τουσ τρόπουσ χριςεισ τθσ γθσ και 
τισ διαδικαςίεσ καλλιζργειασ. Οι εξθγιςεισ αυτζσ ωσ ακολουκία δράςεων ςχθματίηουν ζνα λεξικό 
νιμα:  

καλλιεργοφν- ζχουνε- ςπζρνουνε- κερίηουνε- αλωνίηουνε- οργϊνουνε-  δουλειζσ που 
κάνουνε- καλλιεργοφνε. 

Τα παιδιά ανταποκρίνονται ςτο νζο κεματικό πεδίο προςκζτοντασ πλθροωορίεσ που κεωροφν 
ςχετικζσ. Αυτζσ τισ πλθροωορίεσ που αποτελοφν μια Επεξιγθςθ, δθλαδι ζνα εμβόλιμο κειμενικό 
ςτάδιο, μποροφμε να χαρακτθρίςουμε ωσ ανεξάρτθτα λεξικά νιματα που απζχουν από το ςτόχο τθσ 
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δραςτθριότθτασ και μάλλον προκαλοφν ςφγχυςθ παρά βοθκοφν τα παιδιά να οργανϊςουν τισ 
γνϊςεισ τουσ γφρω από το κζμα αναωοράσ. 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

Θ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ αποτελεί το πεδίο από το οποίο κυρίωσ αντλοφνται κζματα για τθν 
ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ςτο νθπιαγωγείο κακϊσ ςτο πεδίο αυτό ‘εντάςςονται όλα όςα υπάρχουν 
γφρω μασ’ (Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ, 2006, ς. 216). Θ Επεξιγθςθ αναδεικνφεται ςε ζνα κειμενικό ςτάδιο 
κακοριςτικό για τθ διερεφνθςθ του περιβάλλοντοσ και τθ ςυγκρότθςθ του νοιματοσ.  

Ο δυναμικόσ χαρακτιρασ τθσ Επεξιγθςθσ είναι ςυνυωαςμζνοσ με το ρόλο του δαςκάλου ωσ 
μεταδότθ γνϊςεων (Λζκκα, 2005). Ωςτόςο, ςφμωωνα με τισ αρχζσ επικοινωνίασ του Grice (1975), το 
αξίωμα τθσ ποςότθτασ κζτει όρια ςτθν πρόκεςθ για ενθμζρωςθ αωοφ γνωρίηουμε ότι θ οικονομία 
τθσ πλθροωορίασ ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθ ςυγκρότθςθ του νοιματοσ. Επιπλζον, ο Lemke (1990) 
επιςθμαίνει ότι θ διαδικαςία διάκριςθσ των κεματικϊν πλθροωοριϊν μζςα από το διάλογο που 
αναπτφςςεται ςτθν τάξθ παρουςιάηει ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ για τουσ μακθτζσ. Σφμωωνα με τα 
παραπάνω ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία θ ςτοχευμζνθ επιλογι ςτθν χριςθ Επεξθγιςεων. 

Ωσ εκ τοφτου, ο εμπλουτιςμόσ μιασ δραςτθριότθτασ με Επεξθγιςεισ δεν πρζπει να 
εκλαμβάνεται εκ προοιμίου ωσ κετικι ςυνειςωορά ςτθν επίτευξθ του εκπαιδευτικοφ ςτόχου. Οι 
παραπάνω παρατθριςεισ ςυμπίπτουν με τα ερευνθτικά μασ αποτελζςματα.. Θ δυναμικι του 
προωορικοφ λόγου και τθσ αλλθλεπίδραςθσ των ςυμμετεχόντων είναι δφο παράμετροι που τείνουν 
να διευρφνουν τα όρια των δραςτθριοτιτων και θ διεφρυνςθ αυτι ζχει ςυνικωσ επεξθγθματικό 
χαρακτιρα. Ωςτόςο, οι Επεξθγιςεισ ςυμβάλλουν ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ όταν 
δεν διευρφνεται το πεδίο τθσ δραςτθριότθτασ, αωοφ θ ςυςςϊρευςθ πλθροωοριϊν αποτελεί ζνα 
ςτόχο που ζχει αμωιςβθτθκεί (Christie, 2002).  

Θ χριςθ Επεξθγιςεων πρζπει να γίνεται ςτοχαςτικά ωσ προσ τθ ςυμβολι τουσ ςτθ 
ςυγκρότθςθ του νοιματοσ και πάντα ςε αντιςτοιχία με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ ομάδασ ςτθν 
οποία απευκφνονται και τον αρχικό ςτόχο τθσ δραςτθριότθτασ. 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Θ προςχολικι εκπαίδευςθ αποτελεί τθν πρϊτθ προςπάκεια από τθν πλευρά του κοινωνικοφ ςυνόλου να 
ςυςτθματοποιιςει τα ςθμεία αναφοράσ τθσ ανάπτυξθσ του παιδιοφ. Στο πλαίςιο αυτό και δεδομζνθσ τθσ 
ςπουδαιότθτασ του «ενεργειακοφ ηθτιματοσ» και τθσ ςυνακόλουκθσ «κλιματικισ αλλαγισ», θ οποία 
προκαλείται από τθν αλόγιςτθ χριςθ των ορυκτϊν καυςίμων, το Ενεργειακό Κζντρο Ρεριφζρειασ Κριτθσ 
εντάςςοντασ ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν του προγραμμάτων το νθπιαγωγείο, κεϊρθςε αναγκαιότθτα τθ 
δθμιουργία ενόσ πρότυπου εκπαιδευτικοφ υλικοφ, απευκυνόμενο ειδικά ςε παιδιά νθπιαγωγείου και πρϊτων 
τάξεων δθμοτικοφ. Θ «Βαλίτςα γεμάτθ Ενζργεια», όπωσ ονομάςτθκε το εκπαιδευτικό υλικό, ςχεδιάςτθκε ςτο 
πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ INTERREG IIIC-enercy’regio «Εκπαίδευςθ και Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ 
Ενζργειασ» (EDURES). Θ δθμιουργία τθσ πραγματοποιικθκε από μία διεπιςτθμονικι ομάδα εργαςίασ και 
ςτθρίχκθκε ςε κεωρίεσ τθσ μάκθςθσ που προάγουν το παιχνίδι ςε μια δραςτθριότθτα αποφαςιςτικισ 
ςθμαςίασ για τθ διανοθτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ. Το κεωρθτικό πλαίςιο ενιςχφκθκε, επίςθσ, από τουσ 
βαςικοφσ ςτόχουσ του ΔΕΡΡΣ (2003), κατά τουσ οποίουσ το παιχνίδι αποτελεί τον πυρινα του Αναλυτικοφ 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν για το νθπιαγωγείο. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό περιλαμβάνει ειδικά ντόμινο, 
παιχνίδια γνϊςεων, παντομίμασ, κίνθςθσ και μνιμθσ. Επίςθσ, περιζχει εποπτικό υλικό, παραμφκι και κοφκλεσ 
κουκλοκζατρου για τισ ΑΡΕ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, κακϊσ και εγχειρίδιο εκπαιδευτικοφ με οδθγίεσ 
και ζνα ςφντομο ςχετικό κεωρθτικό πλαίςιο. Το υλικό αυτό αφοφ ςχεδιάςτθκε, εφαρμόςτθκε πιλοτικά ςε τάξθ 
νθπιαγωγείου και με τθ ςτρατθγικι τθσ αντιμετϊπιςθσ των ςτόχων- εμποδίων διερευνικθκε θ υπόκεςθ ότι θ 
ειδικι παρζμβαςθ με τθ χριςθ του, μπορεί να ςυντελζςει ςε ςθμαντικι γνωςτικι πρόοδο μακθτϊν 
νθπιαγωγείου ςχετικά με τισ ΑΡΕ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Θ επιβεβαίωςθ τθσ αρχικισ υπόκεςθσ 
οδιγθςε τελικά ςτθν παραγωγι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ και ςτθ ςυςτθματικι διάκεςι του ςε νθπιαγωγεία 
και πρϊτεσ τάξεισ δθμοτικοφ ςε περιφερειακό επίπεδο.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Εκπαιδευτικό υλικό, ενζργεια, Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ, Εξοικονόμθςθ ενζργειασ, 

βαλίτςα, νθπιαγωγείο, Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ 

 
«A suitcase full of energy» Creation of a courseware about energy in the frame of a kindergarden 

program 
Aspasia Vasilaki, Nicholaos Zografakis 

ABSTRACT 
The preschool education is the primary attempt of the society to institutionalize the development points of 
children. In this frame and insomuch as how important is the “energy matter’ and the concomitant “climate 
change”, which is the result of the improvident use of the fossil fuel, the Regional Energy Agency of Crete in the 
framework of the kindergarten education programmes, passed for indispensable the creation of a courseware, 
specially for the students of the kindergarten school. The “A suitcase full of energy”, as this courseware named, 
was planed under the aegis of the European Programme INTERREG IIIC-enercy’regio “Education and Renewable 
Energy Sources”(EDURES). Its creation was accomplished by an interdisciplinary team and was based on 
knowledge theories that face off the game as a deciding factor for the mental development of children. The 
notional frame was also strengthened by the basic aims of the National Curriculum. According to these aims, 
the game is the central kernel of the Curriculum for the kindergarten.This courseware encompasses ad hoc 
dominoes, knowledge games and games especially designed for charade, animation and memory. Furthermore 
it encompasses inspectional hardware, a nursery tale and puppets pertaining to the Renewable Energy Sources 
and the Energy saving. It also encompasses a manual that includes a brief affined notional frame. After the 
planning of the courseware, it was carried out in a pilot project at a kindergarten class by the application of the 
facing strategy of barriers and aims, in order to sus out the affair that special intervention would cover ground 
in reference with the knowledge of the kindergarten students according to the Renewable Energy Sources and 
the Energy saving. The final confirmation of our first investigation affair, finally led to the production of this 
courseware and its dispensation to the kindergarten and primary schools of the Agency of Crete.  

KEY WORDS Educational material, energy, Renewable Energy Sources, Energy saving, suitcase, kindergarten, 

Environmental Education 
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ΕΛΑΓΩΓΘ 

Θ προςχολικι εκπαίδευςθ αποτελεί τθν πρϊτθ προςπάκεια από τθν πλευρά του κοινωνικοφ 
ςυνόλου να ςυςτθματοποιιςει τα ςθμεία αναωοράσ τθσ ανάπτυξθσ του παιδιοφ (Κουτςουβάνου και 
ομάδασ εργαςίασ, 2005). Δεδομζνθσ τθσ ςπουδαιότθτασ του «ενεργειακοφ ηθτιματοσ» και τθσ 
ςυνακόλουκθσ «κλιματικισ αλλαγισ», θ οποία προκαλείται από τθν αλόγιςτθ χριςθ των ορυκτϊν 
καυςίμων, το Ενεργειακό Κζντρο Ρεριωζρειασ Κριτθσ εντάςςοντασ ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν 
του προγραμμάτων το νθπιαγωγείο, κεϊρθςε αναγκαιότθτα τθ δθμιουργία ενόσ εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ, απευκυνόμενο ειδικά ςε παιδιά νθπιαγωγείου. Το υλικό αυτό δθμιουργικθκε ςτο πλαίςιο 
και υπό τθν αιγίδα του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ INTERREG IIIC-enercy’regio “Εκπαίδευςθ και 
Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ” (EDURES), ςτο οποίο γενικόσ ςυντονιςτισ ιταν το Ενεργειακό Κζντρο 
Ρεριωζρειασ Κριτθσ.  

Αναγνωρίηοντασ ιδθ από τθ βιβλιογραωία τθ ςπουδαιότθτα των παιχνιδιϊν ςτθ γνωςτικι 
ανάπτυξθ των παιδιϊν (Vygotsky, Piaget, Froebel, Ραραςκευόπουλοσ, κ.ά.) ςχεδιάςτθκαν, 
εωαρμόςτθκαν και τελικϊσ καταςκευάςτθκαν ειδικά παιχνίδια με κζμα τισ Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ 
Ενζργειασ (ΑΡΕ) και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ με δζκτεσ μακθτζσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ. Θ 
«Βαλίτςα γεμάτθ Ενζργεια», όπωσ ονομάςτθκε το εκπαιδευτικό αυτό υλικό, εωαρμόςτθκε πιλοτικά 
για ζνα μινα ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ τάξθσ. Εκεί παρατθρικθκαν και καταγράωτθκαν ςθμαντικζσ 
διαωορζσ ςε μακθτζσ που δζχτθκαν τθν ειδικι παρζμβαςθ του νζου εκπαιδευτικοφ υλικοφ και ςε 
εκείνουσ που παρζμειναν ςε ζνα πρόγραμμα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Ρ.Ε.) με κζμα τθν 
ενζργεια χωρίσ τθν ειδικι αυτι παρζμβαςθ. Θ επιβεβαίωςθ τθσ αρχικισ ερευνθτικισ υπόκεςθσ, ότι 
θ ειδικι παρζμβαςθ με το εκπαιδευτικό αυτό υλικό μπορεί να ςυντελζςει ςε ςθμαντικι γνωςτικι 
πρόοδο μακθτϊν νθπιαγωγείου ςχετικά με τισ ΑΡΕ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, οδιγθςε τελικά 
ςτθν παραγωγι τθσ Βαλίτςασ και ςτθ διάκεςι τθσ ςτα νθπιαγωγεία.  

Σκοπόσ, τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ παρουςίαςθ του ςχεδιαςμοφ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ «Μια βαλίτςα γεμάτθ Ενζργεια» για μακθτζσ νθπιαγωγείου, με κζμα τισ ΑΡΕ και τθν 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Επίςθσ, κα αναπτυχκεί θ ζρευνα που πραγματοποιικθκε για τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ παρζμβαςθσ μζςω τθσ βαλίτςασ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ τάξθσ. Θ 
διεξαγωγι τθσ ζρευνασ πραγματοποιικθκε με το πειραματικό ςχζδιο δφο μετριςεων (πριν και 
μετά) με χριςθ ομάδασ ελζγχου (Cohen & Manion, 2000) ςε δφο ιςάρικμα τμιματα νθπιαγωγείου, 
προκειμζνου να οδθγθκοφμε ςε αςωαλι ςυμπεράςματα πριν τθν παραγωγι και διάκεςθ του 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτα ςχολεία.  
ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ 

Από τον 19ο αιϊνα ο Froebel, ςτο Education of Man (1887), τονίηει τθ ςπουδαιότθτα του 
παιδικοφ παιχνιδιοφ. Κατά τον Froebel το παιχνίδι περιγράωεται ωσ θ υπζρτατθ ωάςθ ςτθ 
λειτουργία του παιδιοφ και υποςτθρίηει ότι εξαιτίασ αυτοφ το παιδί οδεφει ςτθ διανοθτικι 
ανάπτυξι του. Από τθν εποχι του Froebel και μετά το παιχνίδι διαδραματίηει αποωαςιςτικό ρόλο 
ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ. (Broström)1  

Ωςτόςο, το κζμα κυριάρχθςε ςτισ επιςτθμονικζσ ςυηθτιςεισ του προθγοφμενου αιϊνα, 
εξαιτίασ κυρίωσ των κεωριϊν των εξελικτικϊν βιολόγων, οι οποίοι επθρεάςτθκαν από τον Darwin. 
(Lewis, 1998). Αργότερα, και ςφμωωνα με τθ κεωρία τθσ ορμισ για μάκθςθ, το παιχνίδι αποτελεί το 
μζςο για μάκθςθ αλλά και αυτοφςια μάκθςθ (Χαραλαμπάκθσ, 2005). Θ άποψθ βζβαια για τθ 
μάκθςθ μζςω παιχνιδιοφ, τονίςτθκε κυρίωσ ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’60 και ενιςχφκθκε μζςω 
του μεγάλου ενδιαωζροντοσ για τθν προςχολικι αγωγι. Θ τάςθ αυτι επανζωερε ςτο προςκινιο τθν 
ωωελιμιςτικι άποψθ του παιχνιδιοφ. (Ρανταηισ, 1997) 

Στο πλαίςιο όλων των κεωριϊν για τθ μάκθςθ μζςω παιχνιδιοφ και βάςει των νεότερων 
δεδομζνων που εντάςςουν το παιχνίδι ςτον πυρινα των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων (ΔΕΡΡΣ, 
2003), ςχεδιάςτθκαν εκπαιδευτικά παιχνίδια και επιλζχκθκαν ειδικά εποπτικά μζςα με ςκοπό τθν 

                                                 
1
 Sting Broström, Οι νθπιαγωγοί και τα πεντάχρονα παιδιά παίηουν μαηί, ςτο Το παιχνίδι- ςφγχρονεσ 

ερευνθτικζσ και διδακτικζσ προςεγγίςεισ, επιμ. Αυγθτίδου, Σ., Τυπωκιτω, Ακινα, ς. 271 
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προςζγγιςθ κεμελιωδϊν εννοιϊν ςε ενεργειακά κζματα μζςω τθσ βιωματικισ μάκθςθσ 
(Ματςαγγοφρασ, 2003).  

Επειδι το «ενεργειακό ηιτθμα» και θ ςυνακόλουκθ «κλιματικι αλλαγι» ζχουν ιδθ υψθλζσ 
προτεραιότθτεσ ςτισ πολιτικζσ ατηζντεσ και καταλαμβάνουν ολοζνα και ςπουδαιότερθ κζςθ ςτο 
πλαίςιο τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, το Ενεργειακό Κζντρο τθσ Ρεριωζρειασ Κριτθσ 
αποωάςιςε να επεκτείνει τθν παραγωγι ειδικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ για ανάλογα προγράμματα 
ςε νθπιαγωγεία. Στο πλαίςιο αυτό εντάςςεται και ζνα ςυνεκτικό ςφνολο παιχνιδιϊν το οποίο 
ονομάςτθκε: «Μια Βαλίτςα γεμάτθ Ενζργεια». Συγκεκριμζνα, τα παιχνίδια που δθμιουργικθκαν 
είναι παιχνίδια ερωτιςεων, μνιμθσ και μίμθςθσ. Επίςθσ, το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ζνα 
παραμφκι κακϊσ και ζνα κουκλοκζατρο με κζμα τισ ΑΡΕ και ιδιαίτερα τθν θλιακι ενζργεια. Τα 
εποπτικά μζςα που επιλζχκθκαν είναι ζνα ωωτοβολταϊκό (Φ/Β) ςφςτθμα, ζνασ ωορτιςτισ 
μπαταριϊν και μία λάμπα εξοικονόμθςθσ θλεκτριςμοφ.  

Θ ομάδα ςχεδιαςμοφ περιελάμβανε ενεργειακοφσ εμπειρογνϊμονεσ, εκπαιδευτικοφσ με 
ειδικι εμπειρία ςε εκπαιδευτικζσ ζρευνεσ, ςτθν Ρ.Ε. και γραωίςτεσ. Τα παιχνίδια ςχεδιάςτθκαν ϊςτε 
να είναι άκρωσ ελκυςτικά για τα παιδιά προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ, ενςωματϊνοντασ 
το γνωςτικό και αντιλθπτικό τουσ επίπεδο, κακϊσ και τουσ ςτόχουσ διαμόρωωςθσ αντίλθψθσ και 
αλλαγισ ςυμπεριωοράσ ωσ προσ τισ ΑΡΕ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Το ςυςτθματοποιθμζνο εκπαιδευτικό υλικό δοκιμάςτθκε ςε τάξθ νθπιαγωγείου ϊςτε να 
προλθωκοφν τυχϊν δυςχζρειεσ ςτθ λειτουργία του, αλλά και να διερευνθκεί θ εκπαιδευτικι του 
αποτελεςματικότθτα. Σκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν θ επιβεβαίωςθ τθσ αποτελεςματικισ χριςθσ του ςε 
μακθτζσ νθπιαγωγείου. Στθν υπόκεςθ τθσ ζρευνασ διατυπϊνεται ότι κα ςθμειωκεί διαωορά ςε 
γνωςτικό επίπεδο ανάμεςα ςε μακθτζσ ςτουσ οποίουσ πραγματοποιείται θ χριςθ του ειδικοφ 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ και ς’ εκείνουσ που παρακολουκοφν ζνα πρόγραμμα Ρ.Ε. χωρίσ το εποπτικό 
υλικό. 

Θ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ πραγματοποιικθκε με το πειραματικό ςχζδιο δφο μετριςεων (πριν 
και μετά) με χριςθ ομάδασ ελζγχου (Cohen & Manion, 2000) ςε δφο ιςάρικμα τμιματα 
νθπιαγωγείου. Θ εξαρτθμζνθ μεταβλθτι ιταν οι μακθτζσ ςτουσ οποίουσ ζγινε θ παρζμβαςθ. Οι 
μακθτζσ αυτοί αποτζλεςαν και τθν πειραματικι ομάδα, ενϊ οι μακθτζσ του άλλου τμιματοσ τθν 
ομάδα ελζγχου, αντίςτοιχα. Και οι δφο ομάδεσ παρακολουκοφςαν παράλλθλα ζνα πρόγραμμα Ρ.Ε. 
με κζμα τθν Ενζργεια, προκειμζνου να διερευνθκεί θ διαφορά ανάμεςα ςτθ ςυμπλθρωματικι 
ενίςχυςθ γνϊςεων μζςα από το ειδικό εκπαιδευτικό υλικό που ςχεδιάςαμε, και τθν 
παρακολοφκθςθ ειδικοφ προγράμματοσ Ρ.Ε. χωρίσ αυτό.  

Θ ειδικι παρζμβαςθ είχε διάρκεια ζνα (1) μινα και περιλάμβανε: παίξιμο ειδικϊν παιχνιδιϊν, 
ανάγνωςθ του παραμυκιοφ, παίξιμο κουκλοκζατρου, επίδειξθ και ενεργι εναςχόλθςθ των μακθτϊν 
με Φ/Β ςυςτιματα, λαμπτιρα εξοικονόμθςθσ θλεκτριςμοφ και ωορτιςτι μπαταρίασ. Θ επάρκεια 
των γνϊςεων των παιδιϊν μετρικθκε με ειδικά ερωτθματολόγια (Claude Javeau, 2000) πριν και 
μετά τθν παρζμβαςθ και θ καταγραωι ζγινε ςε κλίμακα 3 διαβακμίςεων:  

1. Ανεπαρκείσ κεωρικθκαν οι λανκαςμζνεσ απαντιςεισ των παιδιϊν,  
2. Ενδιάμεςεσ οι ςωςτζσ απαντιςεισ χωρίσ ορκι επεξιγθςθ/ αιτιολόγθςθ και  
3. Επαρκείσ οι απαντιςεισ που ιταν ςωςτζσ με επαρκι τεκμθρίωςθ.  

Θ κλίμακα αυτι επιλζχκθκε προκειμζνου να αποωευχκεί θ τυχαιότθτα των απαντιςεων. Θ 
παρζμβαςθ ςτθρίχκθκε ςτο ςφνολό τθσ ςτθ ςτρατθγικι αντιμετϊπιςθσ ςτόχων- εμποδίων, 
ςφμωωνα με τθ διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ (αβάνθσ, 1999). 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ 

 Ζπειτα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρζμβαςθσ ςτθν πειραματικι ομάδα, ζγινε και ςτα 
δφο τμιματα ο επαναλθπτικόσ ζλεγχοσ με τα ίδια ερωτθματολόγια που χρθςιμοποίθςαν κατά τθ 
ωάςθ τθσ ανίχνευςθσ των ςτόχων- εμποδίων (αβάνθσ, 1999).  Ππωσ παρατθρείται παρακάτω 
ςτουσ πίνακεσ οι μακθτζσ που δζχτθκαν τθν ειδικι παρζμβαςθ κατάωεραν να μεταβοφν ςτο 
επίπεδο τθσ επάρκειασ των γνϊςεων τόςο ςε κζματα ΑΡΕ όςο και ςε κζματα Εξοικονόμθςθσ 
Ενζργειασ. Ειδικά για τισ ΑΡΕ πραγματοποίθςαν ζνα γνωςτικό «άλμα» από το επίπεδο τθσ 
ανεπάρκειασ ςε εκείνο τθσ επάρκειασ, ενϊ ςτθν Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ μετζβθςαν από το 
ενδιάμεςο επίπεδο ςτο επαρκζσ. Ακολουκοφν οι ςυνολικοί πίνακεσ τθσ Ρειραματικισ Ομάδασ:  



 87 

Ρίνακασ 1. Στοιχεία καταγραωισ τθσ Ρειραματικισ Ομάδασ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αντίκετα, ςτουσ μακθτζσ τθσ ομάδασ ελζγχου παρατθρείται ότι ενϊ κατά τθν πρϊτθ ωάςθ τθσ 

ζρευνασ γνωςτικά βρίςκονταν ςε καλφτερο επίπεδο απ’ ότι οι μακθτζσ τθσ πειραματικισ ομάδασ, 
τελικά απλϊσ βελτίωςαν το επίπεδο αυτό χωρίσ να το ξεπεράςουν ςθμαντικά. Συγκεκριμζνα, όςον 
αωορά τθν εκπαίδευςθ ςτισ ΑΡΕ μετζβθςαν από το επίπεδο τθσ ανεπάρκειασ ςτο ενδιάμεςο, ενϊ 
ςτθν Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ παρζμειναν ςτο ενδιάμεςο επίπεδο, μειϊνοντασ ωςτόςο ςθμαντικά 
το επίπεδο τθσ ανεπάρκειασ που είχαν. Ακολουκοφν οι ςυνολικοί πίνακεσ τθσ Ομάδασ Ελζγχου: 

 
Ρίνακασ 2. Στοιχεία καταγραωισ τθσ Ομάδασ Ελζγχου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 
Θ πειραματικι ομάδα κατάωερε να ζχει ςτθν πλειοψθωία τθσ επαρκείσ γνϊςεισ γφρω από 

βαςικά ηθτιματα ΑΡΕ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Θ ομάδα ελζγχου, αντίκετα, κατζκτθςε 
πλειοψθωικά και ςτισ δφο κεματικζσ το ενδιάμεςο επίπεδο, μειϊνοντασ, ωςτόςο, ςθμαντικά τθν 
ανεπάρκειά τθσ και αυξάνοντασ τθν επάρκεια. Ειδικά για τισ ΑΡΕ παρατθρείται ότι το ποςοςτό 
ανεπάρκειασ των γνϊςεων μειϊκθκε τόςο ςτθν πειραματικι ομάδα όςο και ςτθν ομάδα ελζγχου. 

Στθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ το ποςοςτό ανεπάρκειασ γνϊςεων είναι το χαμθλότερο που 
ςθμειϊνεται τόςο ςτθν πειραματικι ομάδα όςο και ςτθν ομάδα ελζγχου κατά τθν πρϊτθ μζτρθςθ 
(πριν τθν παρζμβαςθ). Δθμιουργείται, λοιπόν, θ νζα υπόκεςθ προσ διερεφνθςθ αν τα παιδιά 
γνωρίηουν, ενδεχομζνωσ από τθν οικογζνειά τουσ, τισ ςτάςεισ ςυμπεριωοράσ ςχετικά με τθν 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ αλλά δεν μποροφν να τισ τεκμθριϊςουν επαρκϊσ.  

Ωσ τελικό ςυμπζραςμα ςθμειϊνεται θ επιβεβαίωςθ τελικά τθσ αρχικισ υπόκεςθσ τθσ ζρευνασ 
ότι θ ειδικι παρζμβαςθ ςτθν πειραματικι ομάδα με το εκπαιδευτικό υλικό που ςχεδιάςτθκε μπορεί 
να ςυντελζςει ςε ςθμαντικι γνωςτικι πρόοδο μακθτϊν νθπιαγωγείου ςχετικά με τισ ΑΡΕ και τθν 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Ραράλλθλα, επιβεβαιϊκθκε και θ αξία ενόσ προγράμματοσ Ρ.Ε. με κζμα 
τθν ενζργεια. 

Σε ςυνζχεια τθσ βιβλιογραωικισ ζρευνασ, λοιπόν, ςε ςχζςθ με τθν εκπαιδευτικι αξία του 
παιχνιδιοφ, θ επιβεβαίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ που 

Ανανεϊςιμεσ 
Ρθγζσ 
Ενζργειασ 

Απαντιςεισ  πριν μετά 

 Επαρκείσ 7 62 

 Ενδιάμεςεσ 16 9 

 Ανεπαρκείσ 52 4 

 Ν 75 75 

Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

Απαντιςεισ  πριν  μετά  

 Επαρκείσ 7 54 

 Ενδιάμεςθ 52 40 

 Ανεπαρκισ 31 6 

 Ν 90 90 

Α.Ρ.Ε. Απαντιςεισ  πριν μετά 

 Επαρκισ 5 13 

 Ενδιάμεςθ 24 39 

 Ανεπαρκισ 46 23 

 Ν 75 75 

Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

Απαντιςεισ  πριν μετά 

 Επαρκισ 17 34 

 Ενδιάμεςθ 51 56 

 Ανεπαρκισ 22 10 

 Ν 90 90 
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ςχεδιάςτθκε και μζςω των πειραματικϊν εωαρμογϊν ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ τάξθσ, μασ κακιςτά 
ικανοφσ ςτθ διατφπωςθ ςυγκεκριμζνων τελικϊν προτάςεων για το περιεχόμενο και τον τρόπο 
χριςθσ του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ που κα δθμιουργθκεί. 

Συγκεκριμζνα το ςυνεκτικό ςφνολο των εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν με κζμα τθν Ενζργεια κα 
είναι: ερωτιςεων (ωιδάκι), μίμθςθσ (ταμποφ), και μνιμθσ (μζμο, λαβφρινκοσ, ντόμινο). Κα περιζχει, 
επίςθσ, κοφκλεσ για κουκλοκζατρο και κείμενο με κεματολογία τισ ΑΡΕ και τθν Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ και ζνα παραμφκι με αντίςτοιχο κζμα. Επίςθσ, κα περιλαμβάνει τα ακόλουκα εποπτικά 
μζςα: μικρό Φ/Β ςφςτθμα με τθ μορωι παιχνιδιοφ, λάμπα εξοικονόμθςθσ θλεκτριςμοφ, ωορτιςτι 
μπαταριϊν με επαναωορτιηόμενεσ μπαταρίεσ, και ζνα DVD με τισ ΑΡΕ .  

Τζλοσ, το εκπαιδευτικό υλικό κα ςυνοδεφεται από ζνα ειδικό βιβλίο εκπαιδευτικοφ. Το 
εγχειρίδιο αυτό κα περιζχει ζνα βαςικό κεωρθτικό πλαίςιο για ενεργειακά κζματα, ζτςι ϊςτε οι 
εκπαιδευτικοί που κα χειριςτοφν το εκπαιδευτικό υλικό να αποκτιςουν κάποιεσ απαραίτθτεσ 
κεωρθτικζσ γνϊςεισ. Επίςθσ, κα περιζχονται οι βαςικζσ οδθγίεσ των παιχνιδιϊν μαηί με προτάςεισ 
για επζκταςθ των δραςτθριοτιτων, το κείμενο τθσ ζρευνασ για τθν αποτελεςματικότθτα του 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ζνα γλωςςάρι όρων γφρω από τθν ενζργεια και μία προτεινόμενθ 
βιβλιογραωία, τόςο ςε κζματα ενζργειασ όςο και Ρ.Ε., για εκείνουσ που ενδιαωζρονται να 
εμβακφνουν ςτο κζμα.  

Ωσ προτεινόμενοσ χρόνοσ χριςθσ του υλικοφ ορίηεται ο ζνασ (1) μινασ και το Ενεργειακό 
Κζντρο Ρεριωζρειασ Κριτθσ παρζχει κακ’ όλθ τθ διάρκεια του υλικοφ ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ 
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Για τθν πλθρζςτερθ, ωςτόςο, καταγραωι τθσ γνωςτικισ προόδου των μακθτϊν που κα 
χρθςιμοποιιςουν το εκπαιδευτικό αυτό υλικό προκειμζνου να διεξαχκοφν γενικά και αςωαλι 
ςυμπεράςματα για τθν αποτελεςματικότθτά του (υλικοφ), θ παρζμβαςθ εξακολουκεί να γίνεται με 
δφο μετριςεισ (πριν και μετά) με τθ χριςθ ειδικϊν ερωτθματολογίων. Τα ερωτθματολόγιο αυτά 
επιςτρζωονται και επεξεργάηονται από ειδικι ομάδα του Ενεργειακοφ Κζντρου τθσ Ρεριωζρειασ 
Κριτθσ.  
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Στθ διαμόρφωςθ φιλοπεριβαλλοντικϊν ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν ςθμαντικόσ κεωρείται και ο ρόλοσ τθσ 
ςφγχρονθσ παιδικισ λογοτεχνίασ. Οι λογοτεχνικζσ ιςτορίεσ για παιδιά νθπιακισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ 
μεταφζρουν το ςφγχρονο οικολογικό προβλθματιςμό αγγίηοντασ με γνϊςθ και ευαιςκθςία ποικίλα 
περιβαλλοντικά κζματα και προβλιματα και μυοφν τα παιδιά ςτο αειφορικό πρότυπο διαχείριςθσ του 
περιβάλλοντοσ. Μερικοί από τουσ κεματικοφσ πυρινεσ που παρουςιάηονται ςτισ ςφγχρονεσ οικολογικζσ 
ιςτορίεσ είναι θ ζλλειψθ χϊρων πραςίνου ςτισ ςφγχρονεσ πόλεισ, το πρόβλθμα των πυρκαγιϊν από ανκρϊπινα 
χζρια και θ αντιμετϊπιςι του, θ ςθμαςία τθσ ιςορροπίασ ςτα οικοςυςτιματα και ο ρόλοσ του κάκε 
οργανιςμοφ, θ ανακφκλωςθ των υλικϊν, θ τεχνολογικι πρόοδοσ και οι ςυνζπειεσ τθσ ςτο περιβάλλον, τα 
προβλιματα των αδζςποτων ηϊων κ. ά. Θ δθμιουργικι αξιοποίθςθ των οικολογικϊν ιςτοριϊν και παραμυκιϊν 
προςφζρει κακθμερινά ςτθ ςχολικι τάξθ ποικίλεσ εμπειρίεσ για γνωριμία και διερεφνθςθ του φυςικοφ και 
ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ. Μζςα από τθν ιςτορία, που φτάνει ςτα παιδιά με τθν αφιγθςθ ι τθν 
ανάγνωςθ και ςυμμετζχοντασ ςε ποικίλεσ δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, μζςα και ζξω από το ςχολείο, 
επαναπροςεγγίηεται το περιβαλλοντικό κζμα ι πρόβλθμα. Οι μικροί μακθτζσ μιμοφμενοι τουσ ιρωεσ με τθν 
ομάδα των ςυνομθλίκων τουσ, δομοφν ςτάςεισ και ςυμπεριφορά κετικι προσ το περιβάλλον, παίρνουν 
αποφάςεισ και αναλαμβάνουν δράςεισ για τθν προςταςία του. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘ ΕΥΑΛΣΚΘΤΟΡΟΛΘΣΘ, ΟΛΚΟΛΟΓΛΚΕΣ ΛΣΤΟΛΕΣ, ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΟΤΘΤΑ, ΔΑΣΘ 

 
ENVIRONMENTAL AWARENESS OF PRE-SCHOOL AND PRIMARY SCHOOLS PUPILS THROUGH 

CONTEMPORARY ECOLOGICAL STORIES 
Thalia Kalabaliki 

ABSTRACT 
Λn the environmental formation of a friendly attitude and behavior, children’s literature plays very important 
part. Literary stories for pre-school and primary pupils bring the contemporary ecological problem touching with 
prudence and sensitivity. A diversity of environmental subjects initiates children to the sustainable model. We 
refer some subjects that appear to the temporary ecological stories as deficiency green area in the 
contemporary towns, fires problem,the importance of balance of ecosystem and the roll of same organisation, 
the material looping, the technological progress and its consequences to the environment,the problem of stray 
dogs et al. The creative development of ecological stories and tales gives everyday experiences. Children 
approach stories with narration or reading. During the different creative activities inside and out of school, 
come near the environmental subject and problem. Yung pupils imitate the heroes of the story with the others 
children of the same age. They build relation and behaviour positive for environmental themes .They take 
activities for the protection of environment, according to their age and surround dings. 

KEY WORDS: ENVIRONMENTAL AWARENESS, ECOLOGICAL STORIES, CREATIVITY, ACTION 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Θ ςχζςθ με το περιβάλλον, ςαν αξία δομείται και καλλιεργείται από τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ 
του παιδιοφ, ςτθν οικογζνεια και ςτο ςχολείο και ςυμβάλλει ςτθ διαμόρωωςθ τθσ προςωπικότθτασ 
του. 

Στθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, μζςα από τα προγράμματα και τισ δραςτθριότθτεσ 
περιβαλλοντικισ αγωγισ, επιδιϊκεται θ δθμιουργία ενεργϊν μελλοντικϊν πολιτϊν, που κα 
διαμορωϊςουν κετικι ςτάςθ και ςυμπεριωορά προσ το περιβάλλον και τθν ποιότθτα τθσ ηωισ και 
κα ανακαλφψουν τθν προςωπικι τουσ «ςυνευκφνθ». 

Σφμωωνα με τον οριςμό τθσ UNESCO( 1988) « Θ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ είναι μια 
διαρκισ διαδικαςία δια τθσ οποίασ τα άτομα και οι κοινωνικζσ ομάδεσ κα ςυνειδθτοποιιςουν το 
περιβάλλον τουσ και κα αποκτιςουν τισ γνϊςεισ, τισ αξίεσ, τισ ικανότθτεσ, τθν εμπειρία και επίςθσ τθ 
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κζλθςθ που κα τουσ επιτρζψουν να δράςουν ατομικά και ςυλλογικά με ςκοπό τθν επίλυςθ των 
ςθμερινϊν και μελλοντικϊν προβλθμάτων του περιβάλλοντοσ».  

Στο ςχολείο προςωζρονται ευκαιρίεσ ςτα παιδιά να προςεγγίςουν και να διερευνιςουν το 
ωυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον, ςυμμετζχοντασ ςε δραςτθριότθτεσ και βιϊνοντασ ανάλογεσ 
εμπειρίεσ. Στα πλαίςια τθσ διερεφνθςθσ των περιβαλλοντικϊν κεμάτων, που αντλοφνται κατά βάςθ 
από το τοπικό περιβάλλον, οι μακθτζσ εμπλζκονται ςε μία μεγάλθ ποικιλία δραςτθριοτιτων, 
ανάλογα με τθν θλικία, τισ εμπειρίεσ και τα ενδιαωζροντα τουσ,μζςα και ζξω από το χϊρο του 
ςχολείου. Αντλοφν πλθροωορίεσ, διερευνοφν και ενθμερϊνονται ςυμμετζχοντασ ςε επιςκζψεισ, ςε 
μελζτθ πεδίου και ςε ςυνεργαςίεσ με ειδικοφσ. Συμβουλεφονται ζντυπεσ και θλεκτρονικζσ πθγζσ και 
διαμορωϊνουν απόψεισ και κρίςεισ, που τισ εκωράηουν με ποικίλουσ δθμιουργικοφσ τρόπουσ. 
Τζλοσ, λαμβάνουν αποωάςεισ και ςυμμετζχουν, από κοινοφ με τθν ομάδα των ςυνομθλίκων τουσ, 
ςε δράςεισ για τθν προςταςία του τοπικοφ τουσ περιβάλλοντοσ. 
ΔΛΑΠΛΣΩΕΛ ΧΕΣΛΚΑ ΜΕ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΟΛΚΟΛΟΓΛΚΟ ΒΛΒΛΛΟ 

Θ μεκοδολογία εκπόνθςθσ των προγραμμάτων περιβαλλοντικισ αγωγισ εξελίςςεται και 
εμπλουτίηεται2 με νζεσ τεχνικζσ, που ζχουν ωσ κφριο χαρακτθριςτικό το βιωματικό χαρακτιρα.  
Ξεχωριςτι κζςθ κατά τθ γνϊμθ μασ, ανάμεςα ςτισ μεκοδολογικζσ προτάςεισ κατζχει θ προςζγγιςθ 
και αξιοποίθςθ κειμζνων από τθν Ραιδικι Λογοτεχνία όπωσ ποιθμάτων, αωθγθμάτων, ιςτοριϊν, 
παραμυκιϊν, μυκιςτορθμάτων, κεατρικϊν με ςφγχρονο οικολογικό προβλθματιςμό.  

 Μελετϊντασ τθν ςφγχρονθ Λογοτεχνία για παιδιά και νζουσ διαπιςτϊνουμε ότι το ωυςικό 
περιβάλλον αποτελεί ξεχωριςτό άξονα ενδιαωζροντοσ, όπωσ επιςθμαίνει ο Β. Δ. Αναγνωςτόπουλοσ 
ςτο βιβλίο του «Τάςεισ και εξελίξεισ τθσ παιδικισ λογοτεχνίασ ςτθ δεκαετία 1970 – 1980» όπου και 
υπογραμμίηει ότι ςτα ςφγχρονα λογοτεχνικά βιβλία «θ φφςθ αποτελεί δυναμικι παρουςία μζςα ςτα 
βιϊματα» του παιδιοφ και εκείνο ζχει τθ δυνατότθτα ν’ αναπτφςςει μια διαλεκτικι ςχζςθ μαηί τθσ. 
Το παιδί «διαλζγεται με το ζρθμο δζντρο, το καμζνο δάςοσ, τα πλαςτικά λουλοφδια, μιλάει ςτα 
πουλιά και ςτα ψάρια, ονειρεφεται χαμογελαςτά ακρογιάλια, ιλιο φωτεινό και ηωοδότθ, ποκεί το 
πράςινο και τισ αλάνεσ τθσ παλιάσ γειτονιάσ». (Αναγνωςτόπουλοσ, 1984). 

Τθν τελευταία εικοςαετία ζχει γραωτεί μεγάλοσ αρικμόσ παιδικϊν βιβλίων με κεματικό 
πυρινα από το ωυςικό περιβάλλον. Στο περιεχόμενο των βιβλίων αυτϊν  

διαπιςτϊνεται θ επαναπροςζγγιςθ τθσ ςχζςθσ ανκρϊπου – περιβάλλοντοσ, ο ζντονοσ 
προβλθματιςμόσ και θ ανακάλυψθ τθσ προςωπικισ ευκφνθσ και τζλοσ θ πρόςκλθςθ για ομαδικι 
δράςθ, με ςτόχο τθ λφςθ προβλθμάτων του τοπικοφ περιβάλλοντοσ.  

Ανάμεςα ςτα πρϊτα βιβλία3 που κυκλοωοριςαν αναωζρουμε το «Φιλενάδα φουντουκιά 
μου» τθσ Αγγελικισ Βαρελλά, το «Εμζνα με νοιάηει» τθσ Γαλάτειασ Γρθγοριάδου-Σουρζλθ, το 
«Βρωμοχϊρι» τθσ Σοωίασ Ηαραμποφκα, το «Ροφ βρίςκεται το Καςτανοδάςοσ;» τθσ Αυγισ Ραπάκου 
κ. ά. 

Θ μεγαλφτερθ λογοτεχνικι παραγωγι βιβλίων με οικολογικό ενδιαωζρον παρουςιάηεται ςτθν 
κατθγορία «επϊνυμα παραμφκια» κακϊσ και «ςτισ παραμυκιακζσ ιςτορίεσ4 που απευκφνονται 
κυρίωσ ςτισ μικρζσ θλικίεσ» (Ραπαδάτοσ, 1993).Επίςθσ μεγάλο ποςοςτό παρουςιάηεται και ςτα 
διθγιματα και τισ μικρζσ ιςτορίεσ ενϊ ακολουκοφν τα μυκιςτοριματα, τα κεατρικά βιβλία και τζλοσ 
θ ιςχνι παρουςία τθσ ποίθςθσ5. Οι κεματικοί πυρινεσ των βιβλίων με οικολογικοφσ 
προβλθματιςμοφσ είναι θ καλάςςια ρφπανςθ, τα απειλοφμενα είδθ, θ τροωικι αλυςίδα, θ ποιότθτα 
ηωισ ςτισ μεγαλουπόλεισ, τα απορρίμματα, το αςτικό πράςινο, το νερό, το δάςοσ. Λδιαίτερα 
αγαπθτά ςτα παιδιά είναι τα ηϊα (ιμερα ι άγρια), που ςφμωωνα με τθν Εςκαρπί βρίςκονται ςτο 

                                                 
2
 Ενδεικτικά αναωζρουμε τθν Λςτοριογραμμθ(storyline),τα χαρτόνια εργαςίασ κ.ά. Για τισ μεκόδουσ περιβαλλοντικισ 

εκπαίδευςθσ βλ. Τςαμποφκου – Σκαναβι,Κ.2004,Ρεριβάλλον και κοινωνία, Ακινα: Καλειδοςκόπιο. Γεωργόπουλοσ, Α., & 
Τςαλίκθ, Ε. 1993. Ρεριβαλλοντικι εκπαίδευςθ,. Ακινα: Γρθγόρθσ Καλαιτηίδθσ,Δ.&Ουηοφνθσ,Κ. 2000. Ρεριβαλλοντικι 
Εκπαίδευςθ. Ξάνκθ : Σπανίδθσ 
3
 Βλ Αναγνωςτόπουλοσ, Β.Δ.2001.Λδεολογία και Ραιδικι Λογοτεχνία. Ακινα: Καςτανιϊτθσ  

4
 Για τισ μικρζσ ιςτορίεσ με οικολογικό περιεχόμενο βλ. Τςιλιμζνθ Τ.2003, Οι μικρζσ ιςτορίεσ κατά τθν εικοςαετία 1970 – 

1990, Ακινα:Καςτανιϊτθσ 
5
 Βλ.Ραπαδάτοσ,Γ.1993.Θ οικολογία ςτθ Ραιδικι Λογοτεχνία. Στο Α, Κατςίκθ – Γκίβαλου (επιμ.) Ραιδικι Λογοτεχνία – 

Κεωρία και Ρράξθ Ακινα: Καςτανιϊτθσ ςς 103 – 118. 
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φυςικό τουσ περιβάλλον και βιϊνουν τισ δικζσ τουσ περιπζτειεσ ι βιϊνουν τισ περιπζτειεσ των 
ανκρϊπινων όντων.6 Αλλά και τα ωυτά (λουλοφδια και δζντρα) επιλζγονται από ζνα μεγάλο αρικμό 
ςυγγραωζων για να «ηωντανεφςουν» ςε πολλά ςφγχρονα παραμφκια. Επίςθσ ςυναντάμε ςυχνά και 
βιβλία που ο κεντρικόσ μφκοσ δεν είναι οικολογικόσ ζχουν όμωσ οικολογικζσ παραμζτρουσ. 

Το οικολογικό παιδικό βιβλίο7 δθμιουργεί ερωτθματικά, προβλθματίηει και ενκαρρφνει τα 
παιδιά να ανακαλφπτουν. Τα βοθκά να πλάςουν διαωορετικι ςτάςθ προσ τθ ηωι και όπωσ 
υποςτθρίηει8 ο Morin ο πραγματικόσ ςεβαςμόσ για τθν ανκρϊπινθ ηωι περνά μζςα από το ςεβαςμό 
για τθ φφςθ. Μεταωζρει επίςθσ το ςφγχρονο οικολογικό προβλθματιςμό αγγίηοντασ με γνϊςθ και 
ευαιςκθςία ποικίλα περιβαλλοντικά κζματα και προβλιματα και μυεί τα παιδιά ςτο αειωορικό 
πρότυπο διαχείριςθσ του περιβάλλοντοσ Το βιβλίο βοθκά το παιδί να αντιλθωκεί τθν 
πραγματικότθτα αλλά και να διακατζχεται από μια τάςθ αιςιοδοξίασ.  

Τα τελευταία χρόνια, που τα περιβαλλοντικά προβλιματα ζχουν οξυνκεί, παρακολουκοφμε 
τον εμπλουτιςμό τθσ ςχετικισ κεματολογίασ .  

Ενδεικτικά αξίηει να αναωζρουμε μερικοφσ από τουσ κεματικοφσ πυρινεσ, που 
παρουςιάηονται ςτισ ςφγχρονεσ οικολογικζσ ιςτορίεσ όπωσ θ ζλλειψθ χϊρων πραςίνου ςτισ 
ςφγχρονεσ πόλεισ, το πρόβλθμα των πυρκαγιϊν από ανκρϊπινα χζρια και θ αντιμετϊπιςι του, θ 
ςθμαςία τθσ ιςορροπίασ ςτα οικοςυςτιματα και ο ρόλοσ του κάκε οργανιςμοφ, θ ανακφκλωςθ των 
υλικϊν, θ τεχνολογικι πρόοδοσ και οι ςυνζπειεσ τθσ ςτο περιβάλλον, οι κλιματικζσ αλλαγζσ, το 
πρόβλθμα των αδζςποτων ηϊων κ. ά. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτα πλαίςια τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ςτο νομό Ευβοίασ 
εκπονικθκαν πιλοτικά προγράμματα για μακθτζσ προςχολικισ και ςχολικισ θλικίασ με ςτόχο τθν 
περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ ωιλαναγνωςίασ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΛΚΘ ΕΤΑΛΚΘΣΟΠΟΛΘΘ ΚΑΛ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΦΛΛΑΝΑΓΝΩΛΑ ΓΛΑ 
ΜΑΚΘΣΕ ΠΡΟΧΟΛΛΚΘ ΚΑΛ ΠΡΩΣΘ ΧΟΛΛΚΘ ΘΛΛΚΛΑ. 

Τα προγράμματα ςχεδιάηονται και προτείνονται για εωαρμογι από τθν Υπεφκυνθ 
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, υποςτθρίηονται με βοθκθτικό υλικό, ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν και 
θμερίδεσ. Οργανϊνονται βιωματικά εργαςτιρια και ςυναντιςεισ μακθτϊν με τθν ςυμμετοχι 
ςυγγραωζων. Στο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ οργανϊνονται ποικίλεσ παρουςιάςεισ, δρϊμενα και 
γιορτζσ με προςκεκλθμζνουσ ςυγγραωείσ και εικονογράωουσ.  

Θ αξιολόγθςθ των προγραμμάτων γίνεται ςε ετιςια βάςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
εκπαιδευτικοφσ, τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ, τουσ γονείσ. 

Βαςικοί ςτόχοι των προγραμμάτων αυτϊν είναι: 

 Θ καλλιζργεια περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ ςτα παιδιά νθπιακισ και πρϊτθσ ςχολικισ 
θλικίασ 

 Θ ευαιςκθτοποίθςθ τουσ ςε βαςικά περιβαλλοντικά κζματα μζςα από ερεκίςματα που 
προςωζρονται από επιλεγμζνα ςφγχρονα λογοτεχνικά κείμενα 

  Θ μελζτθ του περιβαλλοντικοφ κζματοσ ι προβλιματοσ, βιϊνοντασ εμπειρίεσ ςτο τοπικό 
περιβάλλον 

 Θ λιψθ αποωάςεων και θ ανάλθψθ δράςεων για τθν προςταςία του τοπικοφ περιβάλλοντοσ 

 Θ μφθςθ των παιδιϊν ςτον ζντεχνο λόγο και θ καλλιζργεια τθσ ωιλαναγνωςίασ 

  Θ απόλαυςθ και θ ανακάλυψθ τθσ αωιγθςθσ και τθσ ανάγνωςθσ 

  Θ δθμιουργικι ζκωραςθ  

  Θ καλλιζργεια τθσ μυκοπλαςίασ 
Για μακθτζσ προςχολικισ και πρωτοςχολικισ θλικίασ προτείνονται τα παρακάτω 

προγράμματα: 

                                                 
6
 Βλ Εςκαρπί,Ντ.1995.Θ παιδικι και νεανικι λογοτεχνία ςτθν Ευρϊπθ, Ακινα: Καςτανιϊτθσ 

7
 Εκτόσ από το λογοτεχνικό βιβλίο θ περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν επιτελείται και με τθν προςζγγιςθ των 

βιβλίων γνϊςθσ αλλά και μια κατθγορία παιδικϊν βιβλίων που ςτζκονται ανάμεςα ςτισ δυο κακϊσ διθγοφνται ζνα ωυςικό 
ωαινόμενο με αωθγθματικό τρόπο. Βλ και Καρποηιλου, Μ.1994 Το παιδί ςτθ χϊρα των βιβλίων. Ακινα : Καςτανιϊτθσ. 
8
 Morin,E. 1980. La méthode, Paris:Seuil 
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1. «Οικολογικά παραμφκια9»( για μακθτζσ Νθπιαγωγείου και τάξεων Α’ - Β’ Δθμοτικοφ 
Σχολείου) 

2.  «Οικοβιβλιοκικθ»10 ( για μακθτζσ όλων των τάξεων) 
3. «Χαιρετάω τθν άνοιξθ μ’ ζνα ποίθμα»( για μακθτζσ Νθπιαγωγείου και τάξεων Α’ - Β’ 

Δθμοτικοφ Σχολείου) 
4.  «Βιματα ςτθ ωφςθ μζςα από τα λαϊκά παραμφκια»(για μακθτζσ Νθπιαγωγείου και 

τάξεων Α’ - Δ’ Δθμοτικοφ Σχολείου) 
 5. «Βιματα ςτο περιβάλλον μζςα από τθ ςφγχρονθ παιδικι ποίθςθ» 
Το πρϊτο βιμα για τθν εκπόνθςθ ςχετικϊν προγραμμάτων ευαιςκθτοποίθςθσ είναι θ 

δθμιουργία βιβλιοκικθσ ςτο ςχολείο και ο εμπλουτιςμόσ τθσ με παιδικά βιβλία που 
διαπραγματεφονται περιβαλλοντικά κζματα. Οι οικολογικζσ ιςτορίεσ, που προτάκθκαν,επιλζχτθκαν 
ςφμωωνα με τα παρακάτω κριτιρια: 

 τθν ποιότθτα του λογοτεχνικοφ κειμζνου, 

 τθν πρωτοτυπία ςτθν προςζγγιςθ του περιβαλλοντικοφ μθνφματοσ, 

 το Αειωορικό μοντζλο, που προτείνεται για τθν αειωορικι διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ.  
Ενδεικτικά παρουςιάηουμε μικρό κατάλογο11 οικολογικϊν παιδικϊν βιβλίων. 

1. Σιλβερςτάιν Σελ, Το Δζνδρο που ζδινε, Δωρικόσ 
2. Giono Jean, Ο άνκρωποσ που ωφτευε δζνδρα, Ραπαδόπουλοσ 
3. Ραναγιωτοποφλου Λίτςα, Ζνα δζντρο, ηθτάει αυλι, Μίνωασ 
4. Λνκιόω Διμίτρι, Το δζντρο, που το λζγανε Φίλιο, Ρατάκθσ 
5. Χορτιάτθ Κζτθ, Τα δζντρα μασ, Ρατάκθσ 
6. Ταςάκου Τηζμθ, Το χρυςόδεντρο που τραγουδοφςε, Κζδροσ 
7. Καντηόλα – Σαμπατάκου Β., Το δάςοσ που το’ ςκαςε, Μίνωασ 
8. Τριβιηάσ Ευγζνιοσ, Τα τρία μικρά λυκάκια, Μίνωασ 
9. Χατόγλου Φρόςω, Τζςςερισ εποχζσ ςτθ μικρι μου ηωι, Σφγχρονθ εποχι 
10. Δθμουλίδου Χρφςα, Θ ωανταςμζνθ τριανταωυλλιά, Λιβάνθσ 
11. Μπουλιϊτθ Χριςτου, Θ χελωνίτςα Καρζτα – Καρζτα και το παλιό ωολκςβάγκεν, 

Ραπαδόπουλοσ 
12. Ταςάκου Τηζμθ, Θ μοναχικι ωϊκια και το παλτό τθσ κυρίασ Ρροζδρου, Κζδροσ 
13. Ταςάκου Τηζμθ, Εγϊ ο Κανζλοσ, Κζδροσ 
14. D. Sheldon – G. Blythe, Το τραγοφδι τθσ ωάλαινασ, ϊςςθσ 
15. Αρτηανίδου Ελενα, Στθν αγκαλιά τθσ κάλαςςασ, Ελλθνικά Γράμματα 
16. Βλαχοποφλου Στζλλα, Το ψαράκι, που ικελε να ηιςει, Κζδροσ 
17. Μάγοσ Κϊςτασ, Το μυςτικό τθσ κάλαςςασ, Ρατάκθσ 
18. Κάςςαρθσ, Δθμιτρθσ. Οι χοντρζσ κυρίεσ. Ακινα: Κζδροσ 
19. Ηαραμποφκα Σοωία, Το Βρωμοχϊρι, Κζδροσ 
20. Μπουλϊτθσ Χριςτοσ, Θ πόλθ με το ουράνιο τόξο, Ρατάκθσ 
21. Κυριτςόπουλοσ Αλζξθσ, Το παραμφκι με τα χρϊματα, Κζδροσ 
22. Στίκα Δζςποινα, Το μαφρο ςφννεωο, Ρατάκθσ 
23. Μερίκα Λζνα, Μια ωραία ςκουπιδοπαρζα, Μίνωασ. 
24. Μπουλϊτθσ Χριςτοσ, Θ Σεμζλθ διϊχνει το Νζωοσ, Κζδροσ 
25. Μπουλϊτθσ Χριςτοσ, Θ παράξενθ αγάπθ του αλόγου και τθσ λεφκασ, Κζδροσ 

                                                 
9
 Βλ. Καλαμπαλίκθ, Κ.2004 «Οικολογικά Ραραμφκια»,2

ο
 Ρανελλινιο Συνζδριο ΡΕΕΚΡΕ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, Ρεριβαλλοντικι 

Εκπαίδευςθ, Τοπικζσ Κοινωνίεσ». Ακινα:Μων και Θ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ςτθ Εφβοια, τομ.2οσ, Διεφκυνςθ 
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Ευβοίασ - Γραωείο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Χαλκίδα 2001. 
10

 Βλ Καλαμπαλίκθ, Κ.(2006). «Θ Οικοβιβλιοκικθ. Μια μεκοδολογικι πρόταςθ προγρ/τοσ Ρ.Ε για μακθτζσ Ε’ & Στ’ Δθμ. 
Σχολείου» ςτο 2

ο
 Συνζδριο Σχολικϊν Ρρογρ/των Ρερ/κισ Εκπ/ςθσ Ρανεπ. Αιγαίου, Ακινα (15 – 17/12/2006).Ρρακτικά 

Συνεδρίου. 

 
11

 Μζροσ του καταλόγου, που ζχει ςυνταχτεί από τθ γράωουςα για τουσ εκπαιδευτικοφσ του νομοφ Ευβοίασ, ςτα πλαίςια 
τθσ εκπόνθςθσ προγραμμάτων περιβαλλοντικισ αγωγισ με κζματα «Οικολογικά παραμφκια», «Οικοαναγνϊςεισ», 
«Οικοβιβλιοκικθ». 
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26. Ρεπονά Μαρία, Ο Διμαρχοσ και οι πεταλοφδεσ, Διάπλαςθ 
27. Φακίνου Ευγενία, Ντενεκεδοφπολθ, Κζδροσ 
28. Ραναγιωτοποφλου Λίτςα, Ζνα ςυννεωάκι διαδθλϊνει, Μίνωασ 
29. Μαντοφβαλου Σοωία, Το ςφννεωο που ζβαλε τα κλάματα, Καςτανιϊτθσ 
30. Σομζι Γιο, Τίνοσ είναι ο αζρασ, Σφγχρονοι ορίηοντεσ 
31. Μάγοσ Κϊςτασ, Στο Σκουπιδιςτάν, Ρατάκθσ 
32. Μάγοσ Κϊςτασ, Το δάςοσ τθσ ξφλινθσ ξφςτρασ, Ρατάκθσ 
33. Elschner Geraldine & Bunge Daniela, Το ψάρι του Χάρθ. Καλειδοςκόπιο 
34. Ρεριςτεράκθ – Ψυχογιοφ Αναςταςία, Θ ιςτορία του νεροφ. Σφγχρονθ εποχι 
35. Κοντολζων Μάνοσ, Θ Γθ το ςπίτι μου, Εςτία 
36. Σβορϊνου Ελζνθ,Ο Τηιτηικο – Ρερικλισ, Υπουργόσ Φφςθσ, Μεταίχμιο 
37. Σβορϊνου Ελζνθ, Ο Τηιτηικο – Ρερικλισ και θ Ρζμπτθ εποχι του χρόνου, Μεταίχμιο 
38. Λοίηου Μάρω, Το μυςτικό του αςθμζνιου πλανιτθ, Ρατάκθσ 
39. Ταςάκου Τηζμθ, Ο κόκκινοσ γίγαντασ, Κζδροσ 
40. Τόλκα Ματοφλα, Θ κυρία Ανακφκλωςθ και οι ωίλοι τθσ, Λιβάνθσ 
41. Φατςζα Ελζνθ, Ηϊα τθσ Ελλάδασ ςτο κόκκινο, Διάπλαςθ 

Λδιαίτερα τισ ςχ. χρονιζσ 2007 -8 και 2008 - 9 είχαν προτιμθκεί οι παρακάτω οικολογικζσ 
ιςτορίεσ. 
1«Ζνα δζντρο, ηθτάει αυλι»,τθσ Λίτςασ Ραναγιωτοποφλου.  

Μζςα από τθν ενδιαωζρουςα πλοκι του παραμυκιοφ ο μικρόσ αναγνϊςτθσ παρακολουκεί 
τον αγϊνα ενόσ μικροφ ςπόρου για τθ ηωι. Τον ωκεί να ρίξει μια ματιά γφρω του για να διαπιςτϊςει 
το πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ χϊρων πραςίνου ςτισ ςφγχρονεσ πόλεισ και να μιμθκεί τα παιδιά τθσ 
ιςτορίασ, που ωρόντιςαν το μικρό ςπόρο να μεγαλϊςει. 
2. «Ο Διμαρχοσ και οι πεταλοφδεσ», τθσ Μαρίασ Ρεπονά.  

Ζνα παραμφκι γραμμζνο με ιδιαίτερθ ευαιςκθςία προςκαλεί τα παιδιά και τουσ μεγάλουσ ςτθ 
δθμιουργία χϊρων γεμάτων πράςινο και λουλοφδια ϊςτε να μποροφν να ηουν, να δθμιουργοφν και 
να ονειρεφονται. 
3. «Το δάςοσ τθσ ξφλινθσ ξφςτρασ»,του Κϊςτα Μάγου. 

 Το πρόβλθμα των πυρκαγιϊν από ανκρϊπινα χζρια κίγεται μ’ ζνα πρωτότυπο τρόπο ς’ αυτι 
τθν ιςτορία ςυνδεδεμζνο μ’ ζνα αγαπθμζνο για τα παιδιά αντικείμενο,τθν ξφςτρα τουσ. Τονίηεται θ 
ςθμαςία τθσ ενεργοποίθςθσ και του ςυντονιςμοφ μικρϊν και μεγάλων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
πυρκαγιάσ κακϊσ και του εκελοντιςμοφ για τθν αποτελεςματικι προςταςία του δάςουσ. 
4. «Θ μοναχικι φϊκια και το παλτό τθσ κυρίασ Ρροζδρου», τθσ Τηζμθσ Ταςάκου.  

Οι μικροί αναγνϊςτεσ κα ςυγκινθκοφν με τθν ιςτορία τθσ νεαρισ ωϊκιασ, 
κα κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ ιςορροπίασ ςτα οικοςυςτιματα και το ρόλο του κάκε 

οργανιςμοφ. Τζλοσ κα κατακρίνουν τισ παρεμβάςεισ των ενθλίκων ενάντια ςτθ ηωι τθσ ωφςθσ. 
5. «Θ κυρία Ανακφκλωςθ και οι φίλοι τθσ», τθσ Ματοφλασ Τόλκα  

Οι μικροί αναγνϊςτεσ ευαιςκθτοποιοφνται ςτο κζμα τθσ ανακφκλωςθσ και κατανοοφν ότι τα 
ςκουπίδια δεν είναι όλα για πζταμα αλλά μποροφν να γίνουν χριςιμα. Για να αλλάξει θ ηωι τουσ 
πρζπει όμωσ να τα βοθκιςουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι. 
6. «Εγϊ ο Κανζλοσ», τθσ Τηζμθσ Ταςάκου  

Το παραμφκι παρουςιάηει αλικειεσ ςχετικά με τθ ηωι των αδζςποτων και ταλαιπωρθμζνων 
ηϊων, που ςυναντάμε κακθμερινά ςτουσ χϊρουσ των πόλεων. 
Ευαιςκθτοποιεί τα παιδιά ϊςτε ποτζ να μθν εγκαταλείψουν ζνα ηϊο, που μεγαλϊνουν ςτο ςπίτι και 
μαηί με τουσ μεγάλουσ να διεκδικιςουν ανκρϊπινουσ χϊρουσ για τα αδζςποτα ηϊα . 
 7. «Ο Τηιτηικο – Ρερικλισ και θ Ρζμπτθ εποχι του χρόνου», τθσ Ελζνθσ Σβορϊνου,  

Ζνα παραμφκι που αναωζρεται με απλό και κατανοθτό τρόπο ςε όςα κρφβονται πίςω από το 
άναμμα μιασ θλεκτρικισ ςυςκευισ. Επίςθσ μιλά για το ωαινόμενο του κερμοκθπίου, τισ 
κακθμερινζσ πρακτικζσ και κυρίωσ για τισ αξίεσ, που κακοδθγοφν τθ ηωι μασ. 
ΑΞΛΟΠΟΛΘΘ ΟΛΚΟΛΟΓΛΚΩΝ ΛΣΟΡΛΩΝ ΣΟ ΧΟΛΕΛΟ 

Θ επιτυχία ι θ αποτυχία τθσ ςυνάντθςθσ των μακθτϊν με τα λογοτεχνικά κείμενα οφείλεται 
τισ περιςςότερεσ φορζσ, ςτον τρόπο με τον οποίον προςεγγίηουν τα κείμενα αυτά ςτθν τάξθ. 
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(Αναγνωςτοποφλου,2002).Ο αναγνϊςτθσ, όταν ζρκει ςε επαωι με το λογοτεχνικό κείμενο, 
ενεργοποιεί τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ του, τισ προθγοφμενεσ αναγνϊςεισ του, τθν ευαιςκθςία και 
τθ ωανταςία του.  

Σιμερα καταβάλλονται προςπάκειεσ να επιτευχκοφν ςυηεφξεισ διαωόρων γνωςτικϊν 
περιοχϊν με τθ λογοτεχνία. Για παράδειγμα ςε ςχζςθ με τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ «θ εμπλοκι τθσ 
λογοτεχνίασ ςτθν προςζγγιςθ τουσ τονϊνει το ενδιαφζρον των παιδιϊν που επιηθτοφν ςφνδεςθ των 
γνϊςεων που προςφζρει το ςχολείο με το μικρόκοςμό τουσ.» (Χατηθγεωργίου, 2002).Σφμωωνα με τθ 
Γιαννικοποφλου θ κατανόθςθ ενόσ ςχετικοφ λογοτεχνικοφ κειμζνου ωαίνεται να προχποκζτει ζνα 
«μίνιμουμ γνϊςεων για τα γεγονότα που αυτό διαπραγματεφεται» (Γιαννικοποφλου,2005). 
Μποροφμε επίςθσ να ιςχυριςτοφμε ότι θ ςφγκλιςθ ανάμεςα ςτθ λογοτεχνία και τθν επιςτιμθ 
ςυντελείται οριςμζνεσ ωορζσ με ιδιαίτερθ επιτυχία ςτο χϊρο του εικονογραωθμζνου παιδικοφ 
βιβλίου12 . 

Ππωσ υποςτθρίηει ο Letschert(1992),οι άνκρωποι κατανοοφν τον κόςμο μζςα από ιςτορίεσ. 
Κατά τθν άποψθ του Creswell(1990) θ ιςτορία αποτελεί ζνα κφριο μζροσ τθσ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ. 
Πταν ψάχνουμε να κατανοιςουμε τον κόςμο γφρω μασ ι τθν κουλτοφρα των ανκρϊπων, εξετάηουμε 
τισ ιςτορίεσ τουσ για να μασ διαφωτίςουν. 

Θ δθμιουργικι αξιοποίθςθ13 των οικολογικϊν ιςτοριϊν και παραμυκιϊν προςωζρει 
κακθμερινά ςτθ ςχολικι τάξθ ποικίλεσ εμπειρίεσ για γνωριμία και διερεφνθςθ του ωυςικοφ και 
ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ. Μζςα από τθν ιςτορία που ωτάνει ςτα παιδιά με τθν αωιγθςθ14 ι 
τθν ανάγνωςθ και ςυμμετζχοντασ ςε ποικίλεσ δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ μζςα και ζξω από το 
χϊρο του ςχολείου επαναπροςεγγίηεται το περιβαλλοντικό κζμα ι πρόβλθμα. Μετά το τζλοσ τθσ 
ανάγνωςθσ, τα παιδιά καλοφνται να προτείνουν νζουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων 
των βαςικϊν θρϊων, να τουσ ςυμβουλεφςουν, ι να δθμιουργιςουν τισ δικζσ τουσ ιςτορίεσ. Κατά 
τθν Αναγνωςτοποφλου θ αφθγοφμενθ ιςτορία αποβαίνει ςτιριγμα άρκρωςθσ του λόγου, του 
κεατρικοφ παιχνιδιοφ, τθσ αναπαράςταςθσ, τθσ δραματικισ ζκφραςθσ και άλλων εμψυχωτικϊν 
δραςτθριοτιτων. Οι λζξεισ,οι ιχοι, οι μυκιςτορθματικζσ και παραμυκιακζσ καταςτάςεισ και οι 
εικόνεσ οδθγοφν, μζςα από τθ ςυμβολικι τουσ λειτουργία, τα παιδιά να αιςκανκοφν ςε ςυνάφεια με 
το άλλο των κειμζνων και με τον άλλον, τον ιρωα του παραμυκιοφ ι τθσ ιςτορίασ, που γίνεται ζνα 
άλλο εγϊ του εαυτοφ τουσ . Μζςα από τθν αφιγθςθ και τισ ςχετικζσ δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ 
ςτθν τάξθ, το παιδί δε γίνεται μόνο ο ιρωασ του παραμυκιοφ αλλά και το δάςοσ, ο άνεμοσ, το 
δζντρο που ςείεται από τθν καταιγίδα. Με όλεσ του τισ αιςκιςεισ ςε λειτουργία γεφεται μζςα από 
τα κείμενα αυτό που είναι ταυτόχρονα κρυφό και απροκάλυπτο.  

Ο αωθγθματικόσ λόγοσ κεωρείται μια από τισ ιςχυρότερεσ και αποτελεςματικότερεσ μορωζσ 
επικοινωνίασ και ζκωραςθσ . Θ μεγάλθ του δφναμθ ςυνίςταται ςτθ δυνατότθτα ςυναιςκθματικισ 
εμπλοκισ των ακροατϊν και του αφθγθτι ςτα γεγονότα, που διαδραματίηονται15 .( 
Γιαννικοποφλου,2005) 

Ραράλλθλα ερευνθτζσ υποςτθρίηουν ότι τα λογοτεχνικά βιβλία ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 
αποδεικνφονται για τθ διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν πολφ πιο αποτελεςματικά από τα βιβλία 
γνϊςεων των αντιςτοίχων κεμάτων.16 

Μετά τθν ανάγνωςθ των ιςτοριϊν τα παιδιά μποροφν να «παίξουν»17 ανιχνεφοντασ πολλά 
επίπεδα, Πλ’ αυτά τα διαωορετικά επίπεδα που βοθκοφν τα παιδιά για ποίκιλλεσ κατακτιςεισ 
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.
 Βλ. Κφκλοσ του Ελλθνικοφ Ραιδικοφ Βιβλίου(2006),Το εικονογραωθμζνο βιβλίο δεν είναι μόνο για μικρά παιδιά,Ακινα: 

Ραπαδόπουλοσ, Γιαννικοποφλου, Α., (2008)Το ςφγχρονο εικονογραωθμζνο παιδικό βιβλίο Ακινα: Ραπαδόπουλοσ 
13

 Για τθν αξιοποίθςθ των παραμυκιϊν ςτθ ςχολικι τάξθ βλ. Αναγνωςτόπουλοσ, Β. Δ.,(1997)Τζχνθ και τεχνικι του 
παραμυκιοφ, Ακινα : Καςτανιϊτθσ ςς.214 – 230 Θλία,Ε.,(2007)επιμ, Θ παιδικι λογοτεχνία ςτθν Εκπαίδευςθ, Βόλοσ: 
Ζκδοςθ Εργαςτθρίου Λόγου και Ρολιτιςμοφ Ραν. Κεςςαλίασ., Leon, R., (1994), Littérature de jeunesse a l’ école, Paris: 
Hachette, Τςίτςλςπεργκερ Χ.(1994)Τα παιδιά παίηουν παραμφκια, Ακινα: Ρατάκθσ κ.ά. 
14

 Βλ. Κφκλοσ του Ελλθνικοφ Ραιδικοφ Βιβλίου,1996. (επ. Κ. Κουλουμπι) Θ τζχνθ τθσ αφιγθςθσ. Ακινα: Ρατάκθσ και 
Loiseau, S.1992.Les pouvoirs du conte. Paris: PUF 
15

 Egan, K. 1999. Children’s Mind .Talking Rabbits & Clockwork Oranges. Teachers College Press, New York/London, ςς. 16 - 
17 
16

 Moser, S. Ussing storybooks to teach science themes, Reading Horizons, t. 35/2’1994, ςς.138 – 150. 
17

 Τςιτςλςπεργκερ,Χ.1999.Τα παιδιά παίηουν παραμφκια. Ακινα:Ρατάκθσ 
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χρειάηονται αρκετό χρόνο και κατάλλθλα επιλεγμζνεσ εμψυχωτικζσ, δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, 
που να απαντοφν ςτα ενδιαωζροντα και τισ ανάγκεσ των παιδιϊν, για να ωριμάςουν μζςα τουσ. «Το 
παιχνίδι18 κα επιτρζψει ςτον αναγνϊςτθ – παιδί να είναι ενεργθτικό και να κζτει ςτον εαυτό του, 
μζςω του κειμζνου, ερωτιματα ανάλογα μ’ αυτά που κζτει ο ςυγγραφζασ». 

Θ λογοτεχνικι ιςτορία προςωζρει ςτα παιδιά τα υλικά τθσ μυκοπλαςίασ όπωσ πρόςωπα, 
καταςτάςεισ, ςενάρια, τα οποία ςτθ ςυνζχεια μποροφν να χρθςιμοποιιςουν ι να τροποποιιςουν. 
Συχνά τα παιδιά αωοφ ακοφςουν τισ ιςτορίεσ, εκωράηουν ματαιϊςεισ, δυςαρζςκειεσ ι παράπονα 
για το τζλοσ τθσ ιςτορίασ,για τθν δράςθ των προςϊπων, για επιλογζσ κ.ά. Οι ματαιϊςεισ αυτζσ είναι 
δυνατόν να εκλθωκοφν από τον εκπαιδευτικό ωσ κίνθτρο, ϊςτε να παρακινιςουν τα παιδιά, να 
λάβουν τθν ευκφνθ για τθν πορεία τθσ ιςτορίασ και τθ δράςθ των προςϊπων, Επίςθσ ζχουν τθ 
δυνατότθτα να αντιςτρζψουν τισ καταςτάςεισ, και να δθμιουργιςουν δικά τουσ κείμενα. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ επεξεργαςίασ τθσ ιςτορίασ ςε ςυμβολικό επίπεδο 19 μπορεί να 
πραγματοποιθκοφν δραςτθριότθτεσ όπωσ: 

 Συηιτθςθ για πρόςωπα, εικόνεσ, καταςτάςεισ, ενζργειεσ 

 Δθμιουργικι ζκωραςθ μζςα από τισ διάωορεσ μορωζσ εικαςτικϊν τζχνων: 
Εικονογράωθςθ, πλαςτικι, καταςκευζσ αντικειμζνων, μακζτα 

 Κεατρικι ζκωραςθ (δρϊμενο, δραματοποίθςθ, παιχνίδια ρόλων, κουκλοκζατρο, 
αντικειμενοκζατρο) 

 Μουςικοί και κινθτικοί αυτοςχεδιαςμοί 

 Δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ προωορικοφ & γραπτοφ λόγου .Δραςτθριότθτεσ μυκοπλαςίασ 
όπωσ: 

 αυτοςχζδιεσ ιςτορίεσ βαςιςμζνεσ ςτα πρόςωπα και ςτισ καταςτάςεισ τθσ ιςτορίασ, 
αυτοςχζδιοι διάλογοι, ςυνζχιςθ τθσ τελειωμζνθσ ιςτορίασ, ιςτορίεσ του τφπου «τι κα γινόταν αν…», 
δθμιουργία ποιιματοσ,  

Λδιαίτερθ ςθμαςία μπορεί να αποδοκεί ςτθ ςφνδεςθ του περιβάλλοντοσ που περιγράωεται 
ςτθν ιςτορία με το τοπικό περιβάλλον του παιδιοφ,ζξω από τθ ςχολικι τάξθ . Οι μακθτζσ 
διερευνοφν το περιβαλλοντικό κζμα ι πρόβλθμα με το ςχεδιαςμό, οργάνωςθ και ςυμμετοχι τουσ 
ςε δραςτθριότθτεσ όπωσ: 

 Οριοκζτθςθ, παρατιρθςθ, καταγραωι του περιβάλλοντοσ χϊρου και μελζτθ πεδίου 

 Επιςκζψεισ ςε χϊρουσ ςχετικοφσ με το κζμα τθσ ιςτορίασ. 

 Συνεργαςία με ειδικοφσ επιςτιμονεσ και επαγγελματίεσ 

 Επικοινωνία με ςχετικοφσ ωορείσ όπωσ Υπθρεςίεσ, Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ κ.ά. 

 Εξοικείωςθ -Ραιχνίδια ςτο χϊρο 
Επίςθσ ςυμπλθρωματικζσ δραςτθριότθτεσ, που κα ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ 

του κζματοσ τθσ οικολογικισ ιςτορίασ μπορεί να είναι θ παρακολοφκθςθ ςχετικισ προβολισ,θ 
άντλθςθ πλθροωοριϊν από βιβλία γνϊςθσ ι διαδίκτυο, θ πραγματοποίθςθ απλϊν πειραμάτων για 
τθν κατανόθςθ ωαινομζνων, οι καταςκευζσ με τθν βοικεια των νεοαποκτθκζντων, από τισ 
εξερευνιςεισ ςτο πεδίο, «κθςαυρϊν». 

Σε άλλθ ωάςθ οι μακθτζσ μιμοφμενοι τουσ ιρωεσ τθσ οικολογικισ ιςτορίασ ενεργοποιοφνται, 
αποωαςίηουν με τθν ομάδα των ςυνομθλίκων τουσ και αναλαμβάνουν δράςεισ, ςτα πλαίςια των 
δυνατοτιτων τουσ,για τθν προςταςία του τοπικοφ τουσ περιβάλλοντοσ. Θ οργάνωςθ και θ ανάλθψθ 
δράςεων, κυρίωσ παιδιϊν, λειτουργεί ςαν πρότυπο και οδθγεί ςε προβλθματιςμό για ανάλθψθ 
ςχετικϊν ςυλλογικϊν δράςεων. Μζςα από τθ δφναμθ του λογοτεχνικοφ λόγου τα παιδιά 
εμπλζκονται ςυναιςκθματικά ςτα δρϊμενα, τα περιβαλλοντικά ςτοιχεία γίνονται πιο οικεία και 
αναπτφςςεται προβλθματιςμόσ για τθν ανακάλυψθ τθσ προςωπικισ ευκφνθσ. 

Ενδεικτικζσ δράςεισ μζςα ςτο ςχολείο είναι θ δθμιουργία οικοκϊδικα, θ παραγωγι ςχετικοφ 
εντφπου για τθν πλθροωόρθςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ, θ αποςτολι επιςτολισ ςτα ΜΜΕ,θ 
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 βλ. Αναγνωςτοποφλου, Δ.2004.Λογοτεχνικό βιβλίο και Εκπαίδευςθ:ςχζςθ ςυναλλθλίασ ι αποκλειςμοφ; ςτο 
Αποςτολίδου, Β., & Χοντολίδου, Ε.(επιμ.)Λογοτεχνία και Εκπαίδευςθ. Ακινα:Τυπωκιτω 
19

 Βλ.Καλαμπαλίκθ, Κ 2004. «Οικολογικά Ραραμφκια»,ςτο ΡΕΕΚΡΕ, Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, 
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δθμιουργία και θ τοποκζτθςθ ςχετικϊν πινακίδων για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν κ. ά. Οι 
δράςεισ ςτο τοπικό περιβάλλον αναπτφςςονται από τουσ μακθτζσ με τθ ςυμμετοχι των γονζων και 
άλλων ενεργϊν μελϊν και ωορζων τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ είναι θ πράξθ 
υιοκεςίασ, θ παρζμβαςθ ςτον περιβάλλοντα χϊρο, ο εξωραϊςμόσ. θ πραγματοποίθςθ 
ςωυγμομζτρθςθσ για το περιβαλλοντικό κζμα που προζκυψε ςτθν περιοχι, γφρω από το ςχολείο. Θ 
οργάνωςθ κοινισ περιβαλλοντικισ δράςθσ με τθ ςυνεργαςία άλλων ωορζων (π.χ. περιβαλλοντικι 
οργάνωςθ, ςφλλογο γονζων κ. ά.) ι θ ςυμμετοχι ςε οργανωμζνθ από τθν κοινότθτα 
περιβαλλοντικισ δράςθσ, εκπροςωπϊντασ τθν περιβαλλοντικι ομάδα τθσ τάξθσ. 
ΕΠΛΛΟΓΟ  

Θ ςυνεχισ επικυμία των εκπαιδευτικϊν για ςυμμετοχι ςε ςχετικά προγράμματα, θ 
ςυςτθματικι αωιγθςθ οικολογικϊν ιςτοριϊν, θ ιςχυρι παρουςία ςυγγραωζων με ενδιαωζρον για 
περιβαλλοντικά κζματα, αποδεικνφει ότι θ ςχζςθ των οικολογικϊν ιςτοριϊν και τθσ 
περιβαλλοντικισ διαπαιδαγϊγθςθσ είναι άρρθκτθ. Σφμωωνα μάλιςτα με τθ ςφγχρονθ διεκνι 
βιβλιογραωία ςτο χϊρο τθσ ωιλοςοωίασ για παιδιά20 θ χριςθ ιςτοριϊν βοθκά τα παιδιά να 
ταυτιςτοφν με πρόςωπα, να αναπτφξουν μια προςωπικι κατανόθςθ των πραγμάτων και να 
εκφράςουν ευκολότερα τισ ςκζψεισ τουσ. (Κεοδωροποφλου,2007)  

Τελειϊνοντασ παρακζτουμε κείμενο μζςα από το οποίο θ γνωςτι ςυγγραωζασ Γαλάτεια 
Γρθγοριάδου - Σουρζλθ ςκιαγραωεί τθ ςχζςθ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ 
λογοτεχνίασ για παιδιά. 

«Αν τα παιδιά πειςτοφν πωσ θ Γθ κινδυνεφει, πωσ το μεγαλφτερο αγακό ςτον κόςμο 
είναι το να μπορεί κανείσ να αναπνζει ελεφκερα, 
πωσ μποροφν αυτά να κάνουν το Δράκο – ρφπανςθ να πεκάνει 
πωσ το μεγάλο κεριό δεν είναι ανιμερο, 
αν εκείνα γίνουν προςωπικοί ωφλακεσ και προςτάτεσ τθσ Γθσ και τθσ κάλαςςασ. 
Ε! τότε θ παιδικι λογοτεχνία πζτυχε. 
Κι αν πετφχει να ευαιςκθτοποιιςει το νεαρό αναγνϊςτθ, τότε όπωσ ακριβϊσ τελειϊνουν τα 

παραμφκια, κα ςυνεχιςτεί θ ιςτορία του Ρλανιτθ μασ 
με κατοίκουσ που ηιςανε αυτοί καλά …και μεισ καλφτερα» 
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Θ αυλι του νθπιαγωγείου μασ – ζνα μικρό οικοςφςτθμα 
 

Ελζνθ Κοςμετάτου 
Νθπιαγωγόσ, e-mail : ekosmetatou@yahoo.gr 

ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Το Νθπιαγωγείο είναι ζνασ πρόςφοροσ χϊροσ για τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων Ρεριβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ. Το φετινό πρόγραμμα είχε κζμα: «Θ αυλι του Νθπιαγωγείου μασ – Ζνα μικρό οικοςφςτθμα». 
Ρρόκειται για ζνα πρόγραμμα που πραγματοποιικθκε κυρίωσ ςτθν αυλι του Νθπιαγωγείου. Ζτςι γνϊριςαν τα 
παιδιά το περιβάλλον τουσ, τον επιςτθμονικό τρόπο εξερεφνθςθσ ενόσ κζματοσ και καλλιεργικθκε μια 
διαφορετικι ςχζςθ με τον χϊρο που περνοφν μεγάλο μζροσ τθσ θμζρασ τουσ. Αςχολθκικαμε κατά τθ διάρκεια 
υλοποίθςθσ του προγράμματοσ με τθν παρατιρθςθ και καταγραφι για το τι περιλαμβάνει το οικοςφςτθμα τθσ 
αυλισ μασ (βιοτικοί-αβιοτικοί παράγοντεσ). Τα παιδιά ζμακαν να ξεχωρίηουν και να κατθγοριοποιοφν τα είδθ 
τθσ χλωρίδασ και τθσ πανίδασ με βάςθ τα εξωτερικά χαρακτθριςτικά τουσ, να ςυγκρίνουν και να βγάηουν 
ςυμπεράςματα. Απόκτθςαν δεξιότθτεσ και εμπλοφτιςαν το λεξιλόγιο τουσ. Ανζπτυξαν τθν ομαδικότθτα, τθ 
ςυλλογικότθτα και τθ ςυνυπευκυνότθτα για τθν προςταςία του γενικότερου περιβάλλοντοσ, ξεκινϊντασ από 
το πιο κοντινό τουσ περιβάλλον. Για τθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ ςυνεργάςτθκαν με τα 
παιδιά τθσ πρϊτθσ τάξθσ του κοντινοφ Δθμοτικοφ ςχολείου δθμιοφργθςαν αφίςεσ με ςυνκιματα για το 
περιβάλλον, τισ οποίεσ τοιχοκολλιςαμε ςε κοντινά δθμόςια κτίρια, μαγαηιά και ςτο πάρκο τθσ περιοχισ μασ. 
ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: προςχολικι θλικία, περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, ςχολικι αυλι, παρατιρθςθ, καταγραφι, 
ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ, βιωματικι μάκθςθ, οικοςφςτθμα, ςυνεργαςία ςχολείων 

 
The courtyard of our nursery school – a tiny ecosystem 

Eleni Kosmetatou 
ABSTRACT 
The Nursery school has turned out to be a seedbed for projects on Environmental Education to take place. In 
fact, this year’s project concerned the following theme “The courtyard of our Nursery school - A tiny ecosystem”. 
It’s about a project which took place mainly in the courtyard of our Nursery school. In this way the children 
discovered their environment as well as scientific ways of exploring an issue, so that, eventually, a different kind 
of relationship was developed between them and the place where they spend a great part of their day. During 
the implementation of the program, we dealt with the observation and registration of what the ecosystem of 
our courtyard involves (biotic – abiotic). The children learnt to distinguish and classify the species of biota on the 
base of external characteristics, to confront and deduce. Moreover, they acquired skills and they enriched their 
vocabulary. They also developed the spirit of team and collectiveness and they learnt how to feel jointly 
responsible about the protection of the environment beginning by discovering and respecting our closer 
surroundings. For the distribution of the results of our project, the infants have collaborated with students of 
the first grade of Elementary School; they created placards with slogans in favour of the protection of the 
environment which they then posted on nearby public buildings, shops and in the park of our area. 

KEY WORDS: Early Childhood, Environmental Education, courtyard, observation, registration, collaborative 

skills, experiential learning, school collaboration 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Θ ΡΕ εντάςςεται απρόςκοπτα ςτθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα του Νθπιαγωγείου όπου ο 
χρόνοσ δεν χωρίηεται αυςτθρά ςε διδακτικζσ ϊρεσ και τα γνωςτικά αντικείμενα δεν διαχωρίηονται. 
Επίςθσ είναι ςε ςτενι ςφνδεςθ και αλλθλουχία οι ςκοποί και οι ςτόχοι τθσ ΡΕ με τουσ ςκοποφσ και 
τουσ ςτόχουσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ των Νθπιαγωγείων. Στθ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ τα 
παιδιά αξιοποιϊντασ το περιβάλλον μακαίνουν για τον κόςμο γφρω τουσ. Ο/Θ Νθπιαγωγόσ ςτα 
πλαίςια τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ διαμορωϊνει το κατάλλθλο μακθςιακό περιβάλλον, που 
προςωζρεται για διερευνιςεισ, πειραματιςμοφσ και ανακαλφψεισ ενκαρρφνοντασ τθν ζκωραςθ του 
λόγου και προωκϊντασ τθν αλλθλεγγφθ, τθ ςυνεργατικότθτα και τθν επικοινωνία (Οδθγόσ 
Νθπιαγωγοφ,2006). Τα κζματα ςυνικωσ πθγάηουν από τισ εμπειρίεσ των παιδιϊν και το ευρφτερο 
περιβάλλον που ηουν. Επιπροςκζτωσ οι νθπιαγωγοί προτιμοφν κζματα που ςυνδζονται με το 
αναλυτικό πρόγραμμα του νθπιαγωγείου και ζχουν μια ωυςιολατρικι διάςταςθ, ςτοιχεία που 
επιβεβαιϊνονται από ζρευνα (Λιαράκου, Φλογαΐτθ 2006). 

mailto:ekosmetatou@yahoo.gr
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Από τθν πλευρά τθσ θ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ αποτελεί ςθμαντικι εκπαιδευτικι 
διαδικαςία για το άνοιγμα του ςχολείου ςτθ ωφςθ, ςτθν κοινωνία και ςτθ ηωι, και ςπουδαία 
παιδαγωγικι προβλθματικι και πρακτικι όχι μόνο για τθ λφςθ των οξυμζνων περιβαλλοντικϊν μασ 
προβλθμάτων, αλλά και για τθ μεκοδολογικι τθσ αξία ςτθ διδακτικι πράξθ (Ακαναςάκθσ Α.,2005). 
Θ μεκοδολογία τθσ ΡΕ είναι ίδια με τα νζα ςχολικά προγράμματα, το διακεματικό ενιαίο πλαίςιο 
προγραμμάτων ςπουδϊν και τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ, που προςπακοφν να ανανεϊςουν, βελτιϊςουν 
τθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα. Ο ρόλοσ τθσ είναι ςθμαντικόσ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ 
ςθκϊνει το βάροσ των καινοτομιϊν. Τα τελευταία χρόνια προςανατολίςτθκε προσ τθν υιοκζτθςθ 
ενόσ νζου εκπαιδευτικοφ παραδείγματοσ, τθν ολιςτικι-ςυςτθμικι-διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ των 
κεμάτων και προσ τθν ανάπτυξθ δράςθσ (Sterling, 2001). Οι ςτόχοι και οι επιδιϊξεισ τθσ ΡΕ ςτο 
Νθπιαγωγείο εςτιάηονται ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν και ςτθν καλλιζργεια 
περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ. Στθν προςχολικι θλικία, θ καλλιζργεια περιβαλλοντικοφ ικουσ 
κακορίηεται από δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ παραπζμπουν τα νιπια ςε ενζργειεσ κετικζσ για το 
περιβάλλον. Εδϊ ο/θ νθπιαγωγόσ πρζπει να καλλιεργιςει αυτζσ τισ υπεφκυνεσ ςτάςεισ που κα 
κακοδθγιςουν τα παιδιά να ςυνειδθτοποιιςουν τα πραγματικά προβλιματα ςε όλεσ τουσ τισ 
διαςτάςεισ. Από ζρευνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί ςε νθπιαγωγεία ωαίνεται ότι οι νθπιαγωγοί 
είναι κετικζσ ςε εκπαιδευτικζσ προτάςεισ τθσ ΡΕ, μόνο που εργάηονται περιςςότερο προσ τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ των μικρϊν παιδιϊν και ανάπτυξθ κετικϊν περιβαλλοντικϊν ςυμπεριωορϊν και 
πολφ λιγότερο ςε δραςτθριότθτεσ επιςτθμονικισ εμβάκυνςθσ αν και ο οδθγόσ νθπιαγωγοφ μιλάει 
για τθν προϊκθςθ του επιςτθμονικοφ εγγραμματιςμοφ (Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ,2006).  

Σιμερα με τθν όξυνςθ των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων είναι πιο επιτακτικι από ποτζ θ 
αλλαγι του τρόπου ηωισ και τθσ ςυμπεριωοράσ των πολιτϊν. Θ διαμόρωωςθ ςτάςεων και αξιϊν 
ωιλικϊν προσ το περιβάλλον διαμορωϊνονται από τθν παιδικι θλικία και χαρακτθρίηουν το άτομο 
ςε όλθ τθν ηωι του. Πταν δε παγιωκοφν ςτάςεισ και αξίεσ, δεν μποροφν εφκολα να αλλάξουν. Είναι 
ςθμαντικι θ διαμόρωωςθ εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων-δράςεων, για να ενςωματωκοφν ςτθν 
διδαςκαλία τα περιβαλλοντικά ηθτιματα και να επιτευχκοφν οι ςτόχοι τθσ ΡΕ (UNESKO,1997). 
Οπότε ο ρόλοσ του Νθπιαγωγείου είναι ςθμαντικόσ ςτθν ανάπτυξθ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ. 
ΚΡΛΣΘΡΛΑ ΕΠΛΛΟΓΘ ΚΕΜΑΣΟ 

Τα κζματα που ζχουν ςχζςθ με το άμεςο περιβάλλον των μακθτϊν πλεονεκτοφν, δίνοντασ τθ 
δυνατότθτα τθσ εφκολθσ πρόςβαςθσ ςτο χϊρο ζρευνασ, για άντλθςθ πλθροωοριϊν από το 
περιβάλλον που ηουν (Φλογαΐτθ Ε, 1993). 

Το κζμα επιλζχκθκε γιατί θ αυλι είχε απαςχολιςει από τισ πρϊτεσ μζρεσ τα παιδιά ςτο 
νθπιαγωγείο, ιταν κοντινό ςτα ενδιαωζροντα των παιδιϊν και μπορεί να επεκτακεί ςε πολλά 
υποκζματα (δζντρα – ωυτά – ζντομα – πουλιά – ζδαωοσ – ιλιοσ – καιρόσ κλπ.) που δίνουν τθν 
δυνατότθτα ςφνδεςθσ με όλα τα γνωςτικά πεδία. Επίςθσ ςε αυτι τθν θλικία θ ευαιςκθτοποίθςθ 
προσ το περιβάλλον πρζπει να ξεκινά από τα πολφ κοντινά κζματα του άμεςου περιβάλλοντοσ που 
όμωσ αναδεικνφουν τα παγκοςμιοποιθμζνα προβλιματα.  
ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟΛ ΣΟΧΟΛ 
Γνωςτικοί 

Να γνωρίςουν τα είδθ χλωρίδασ και πανίδασ, να τα ξεχωρίηουν και να τα κατθγοριοποιοφν με 
βάςθ τα εξωτερικά χαρακτθριςτικά τουσ κακϊσ και τθ ςφνδεςθ ωυτϊν, εντόμων, ηϊων και 
ανκρϊπων. 

Να κατανοιςουν ζννοιεσ όπωσ: περιβάλλον, οικοςφςτθμα, οικολογία. 
Συμμετοχικοί 

Να αναλάβουν δράςεισ για να μεταδϊςουν τισ γνϊςεισ, τισ εμπειρίεσ και τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ, που κα αποκτιςουν κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ ςτο άμεςο και 
ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον, ςυγγράωοντασ ενθμερωτικά ωυλλάδια και ωιλοτεχνϊντασ αωίςεσ. 
Ψυχοκινθτικοί 

Να μάκουν να χειρίηονται όργανα παρατιρθςθσ (ωακοφσ, κιάλια, ωωτογραωικι μθχανι κλπ.). 
Να μποροφν να κάνουν καταγραωζσ, ςυγκρίςεισ, ταξινομιςεισ και να εξάγουν ςυμπεράςματα, τα 
οποία να παρουςιάηουν με όποιο τρόπο νομίηουν καλφτερο, όπωσ ηωγραωίηοντασ ι ωτιάχνοντασ 
πίνακα αναωοράσ.  
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Να γίνουν ικανά να αναηθτοφν και να ςυλλζγουν πλθροωορίεσ, να κάνουν υποκζςεισ, 
προβλζψεισ, να διατυπϊνουν προβλιματα, να δίνουν λφςεισ και να κάνουν παρεμβάςεισ. 
Συναιςκθματικοί 

Να δθμιουργθκεί κλίμα ωιλίασ και ςυνεργαςίασ μεταξφ παιδιϊν διαωορετικϊν τάξεων και 
ςχολείων, για να μποροφν να ςκζωτονται και να δρουν ομαδικά. 

Να υιοκετιςουν ωιλικζσ ςυμπεριωορζσ προσ το περιβάλλον. Αιςκιματα ευκφνθσ και διάκεςθ 
για ενεργό ςυμμετοχι ςτθ βελτίωςθ, προςταςία και διατιρθςθ του περιβάλλοντοσ. 

Να αναπτφξουν τθ ωανταςία και τθ δθμιουργικότθτά τουσ. 
ΜΕΚΟΔΟΛ ΤΛΟΠΟΛΘΘ 

Οι μζκοδοι που χρθςιμοποιικθκαν για τθν επίτευξθ των ςτόχων ιταν: 

 Θ μζκοδοσ Project, θ οποία μπορεί να ςυνδυάςει τα γνωςτικά με τα ςυναιςκθματικά ςτοιχεία, 
να δθμιουργιςει βιωματικζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ, ανάμεςα ςε αυτοφσ και ςτα 
προβλιματα, και να δράςει καταλυτικά, ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ να αναπτφςςουν ςωςτι 
περιβαλλοντικι ςυμπεριωορά. Αυτά πραγματοποιοφνται από προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ 
αλλά και αυκόρμθτεσ, που απορρζουν από τισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν (Helm 
& Katz, 2002). 

 Συλλογι πλθροωοριϊν ςτο Διαδίκτυο, οικογενειακό περιβάλλον και ςτθν παιδικι βιβλιοκικθ 
του διμου. 

 Μελζτθ πεδίου ςτθν αυλι και ςτο γειτονικό πάρκο. 

 Ανακαλυπτικζσ μζκοδοι ςτον περιβάλλοντα χϊρο τθσ αυλισ (παρατιρθςθ και επιτόπια ζρευνα, 
καταγραωι και ταξινόμθςθ). 

 Εργαςίεσ ομαδικζσ και ατομικζσ είτε ςτθν αίκουςα είτε ςτθν αυλι με γραπτά κείμενα, 
ποιιματα, ςυνκιματα, εικαςτικι ζκωραςθ με ηωγραωιζσ, παηλ, αωίςεσ, κολλάη που εντάςςονται 
ςτισ επιμζρουσ μακθςιακζσ περιοχζσ. 

 Καταγραωι των κυριότερων ωάςεων του προγράμματοσ ςε θμερολόγιο δραςτθριοτιτων, 
ωωτογραωικι μθχανι και βιντεοκάμερα. 

 Βιωματικζσ μζκοδοι όπωσ αςκιςεισ, παιδαγωγικά παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων και κεατρικι 
ζκωραςθ με δραματοποίθςθ. 

 Ομαδικζσ δράςεισ δθμόςιασ πλθροωόρθςθσ(δθμιουργία αωίςασ με κζμα το περιβάλλον, 
ζντυπα) 

ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΕ 
Οι δραςτθριότθτεσ για να υλοποιθκοφν οι ςτόχοι του προγράμματοσ οργανϊκθκαν, 

ςχεδιάςτθκαν, εμπλουτίςτθκαν από τισ προτάςεισ των ίδιων των παιδιϊν, εωόςον και θ μζκοδοσ 
project, χαρακτθρίηεται από ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα (Χρυςαωίδθσ, 2002). 
◙ Μελζτθ πεδίου ςτθν αυλι και ςτο πάρκο. Ραρατθριςεισ και καταγραωζσ τθσ χλωρίδασ και τθσ 
πανίδασ.  
◙ Τα δζντρα μασ ςτισ εποχζσ. Οι αλλαγζσ ςτισ εποχζσ καταγράωονται με ηωγραωικι και 
ωωτογραωίεσ. Εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ ομαδικζσ με κζμα τα δζντρα. Δραςτθριότθτεσ γλϊςςασ με 
αωιγθςθ μφκων, ςυςχζτιςθ ωφλλων και ονόματοσ δζντρων. 
◙ Ρεριςςότερο πράςινο ςτθν αυλι μασ. Εμωφτευςθ εποχιακϊν ωυτϊν και αρωματικϊν βοτάνων 
που αποτζλεςαν μικρά project. Δθμιουργία εντφπου με τα είδθ ωυτϊν τθσ αυλισ μασ και τουσ 
τρόπουσ ωροντίδασ και ανάπτυξθσ τουσ. 
◙ Καταςκευι διαωανειϊν και ψθωιακϊν παρουςιάςεων για εκδιλωςθ παρουςίαςθσ 
προγράμματοσ.  
◙ Τι ακοφμε ζξω να τιτιβίηει; Τα πουλιά. Κρεμάςαμε ςτα δζντρα ταΐςτρεσ, βάλαμε ςπόρουσ, ψωμί 
και ωροφτα για να τραβιξουμε τα πουλιά τθσ περιοχισ μασ και να μπορζςουμε να τα 
παρακολουκιςουμε από τθν τάξθ με κιάλια. Φτιάξαμε λίςτα παρατιρθςθσ, τι κα παρατθροφμε. Θ 
λίςτα περιελάμβανε: το μζγεκοσ του πουλιοφ (μεγάλο ι μικρό), τι ράμωοσ είχε, χρϊματα και 
ςθμάδια ςτα ωτερά, ςυμπεριωορά (τι ζκανε – ποφ ιταν). Τα παιδιά είδαν ςτον υπολογιςτι 
παρουςίαςθ power point με κζμα τα πουλιά. Βρικαμε πλθροωορίεσ ςτο Διαδίκτυο από τθν 
Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρεία για τα είδθ των πουλιϊν, τα ςπάνια πουλιά που βρίςκονται ςε 
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κίνδυνο και οδθγίεσ περίκαλψθσ για τραυματιςμζνα πουλιά. Τισ οδθγίεσ τισ ωωτοτυπιςαμε, για να 
ενθμερϊςουμε τουσ γονείσ και τα άλλα τμιματα του ςχολείου. 
◙ Ραρακολοφκθςθ τθσ ταινίασ DVD: «Μικρόκοςμοσ» 
◙ Ο ηουηουνόκοςμοσ τθσ αυλισ μασ. Μελζτθ εντόμων ςτο ωυςικό τουσ περιβάλλον αλλά και ςε 
ςυνκικεσ τεχνθτοφ περιβάλλοντοσ ςτθν τάξθ.  
◙ Τον Λοφνιο τθν θμζρα περιβάλλοντοσ, δθμιοφργθςαν επιτραπζηιουσ πλαςτικοποιθμζνουσ 
δίςκουσ(soupla) με ηωγραωικι και κολάη, που ζωεραν ςυνκιματα για τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ. 
◙ Τα παιδιά εργάςτθκαν ςε ομάδεσ και ζωτιαξαν βιβλίο με ηωγραωιζσ, τίτλοσ του βιβλίου: «Το 
οικοςφςτθμα τθσ αυλισ μασ». 
ΑΝΑΛΤΣΛΚΘ ΠΑΡΟΤΛΑΘ ΕΝΔΕΛΚΣΛΚΩΝ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΩΝ 

Οι βιωματικζσ καταςτάςεισ μάκθςθσ ςε ζνα περιβάλλον αυκόρμθτθσ ζκωραςθσ, βοθκοφν τα 
παιδιά να αποκτιςουν γνϊςεισ, εμπειρίεσ και ποικιλία ςυναιςκθμάτων. Με τον τρόπο αυτό 
κατανοοφν καλφτερα το περιβάλλον και τα προβλιματα που ςυνδζονται με αυτό. Θ εκπαιδευτικι 
αυτι προςζγγιςθ αςκεί και διευρφνει τισ ικανότθτεσ των παιδιϊν, τα ενκαρρφνει, τα βοθκά να 
αναπτφξουν τα ενδιαωζροντα και τα ταλζντα τουσ και τα εκκζτει ςε μακθςιακζσ εμπειρίεσ που 
ζχουν ωσ βάςθ τθν εξερεφνθςθ, τθν ανακάλυψθ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων από τα ίδια τα 
παιδιά (Ντολιοποφλου,1999). Σφμωωνα με το ΔΕΡΡΣ θ ανάπτυξθ μικρϊν ερευνϊν που ξεκινοφν από 
το άμεςο περιβάλλον τουσ, με τθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ των ςχεδίων εργαςίασ είναι ςθμαντικι 
κακϊσ εςτιάηει ςτθν ενεργοποίθςθ και τον προβλθματιςμό των παιδιϊν και προωκείται θ μάκθςθ 
(ΔΕΡΡΣ, 2002). Θ εκπαιδευτικόσ ςτθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων λαμβάνει ςοβαρά υπόψθ τθσ το 
επίπεδο ανάπτυξθσ των παιδιϊν και τισ εμπειρίεσ που ζχουν βιϊςει (αβάνθσ,1999). Θ δθμιουργία 
ςχολικοφ κιπου και θ εναςχόλθςθ με αυτόν είναι ζνα αυξανόμενο κίνθμα ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ 
και ςε όλο τον κόςμο. Συγκεντρϊνει όλα τα χαρακτθριςτικά του hands-on, ςτθν επιςτιμθ. Οι 
μακθτζσ μποροφν να παρατθροφν, να ςυλλζγουν δεδομζνα, να παρακολουκοφν τισ 
αλλθλεπιδράςεισ ηϊων και ωυτϊν ςτθν αυλι του ςχολείου. Ζτςι αποκτοφν το αίςκθμα τθσ ωφςθσ 
που τόςο λείπει ςτισ πόλεισ και γνωρίηουν τα περιβαλλοντικά ηθτιματα. 

Σο οικοςφςτθμα τθσ αυλισ μασ. Στόχοι: 1) Να εξοικειωκοφν με τθν επιςτθμονικι 
μεκοδολογία, δθλ. τθν ςυλλογι, καταγραωι και οργάνωςθ πλθροωοριϊν. 2) Να εργάηονται ςε 
μικρζσ ομάδεσ και να παρουςιάηουν τθ δουλειά τουσ αξιοποιϊντασ τθ γραωι, τθν εικαςτικι 
ζκωραςθ και τθν τεχνολογία. Ρεριγραωι χϊρου μελζτθσ: Θ αυλι του Νθπιαγωγείου ζχει χωμάτινθ 
επιωάνεια με αρκετό χϊρο για ελεφκερο παιχνίδι και τα νιπια βρίςκονται ςυνεχϊσ ςε επαωι. 
Καλφπτεται ςτθν μεγαλφτερθ επιωάνεια με δζντρα αεικαλι και ωυλλοβόλα, ςτθν άκρθ ζχει μια 
αμμοδόχο που παίηουν τα παιδιά. Στθν προζκταςθ τθσ αυλισ υπάρχει ζνα μεγάλο παρτζρι με 
καλλωπιςτικά ωυτά και κάμνουσ. 

Δραςτθριότθτα: Θ νθπιαγωγόσ ςτα πλαίςια τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ διαμορωϊνει το 
κατάλλθλο μακθςιακό περιβάλλον που προςωζρεται για διερευνιςεισ, πειραματιςμοφσ και 
ανακαλφψεισ, ενκαρρφνοντασ τθν ζκωραςθ του λόγου προωκϊντασ τθν αλλθλεγγφθ, τθ 
ςυνεργατικότθτα και τθν επικοινωνία (Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ, 2006). Ζτςι θ αυλι χϊροσ παιχνιδιοφ 
γίνεται και χϊροσ παρατιρθςθσ, δθλ. αξιοποιείται το εξωτερικό περιβάλλον ωσ χϊροσ μάκθςθσ. 
Μζςα από ςυηθτιςεισ και κατάλλθλα ερεκίςματα τα παιδιά επζλεξαν επιμζρουσ ηθτιματα για 
ζρευνα, χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και εργάςτθκαν κακ` όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. Ζξω ςτθν 
αυλι είχαμε ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ ζρευνασ δυο τραπεηάκια, που πάνω είχαν μπλοκάκια, μολφβια, 
χρϊματα, ωωτογραωικι μθχανι, μεγεκυντικοφσ ωακοφσ, κιάλια για παρατιρθςθ πουλιϊν και 
ανάλογα με τθν ενότθτα που επεξεργαηόμαςταν ςτθν τάξθ, προςανατολιηόταν και θ ζρευνα των 
παιδιϊν. Τα παιδιά ανζλαβαν δράςθ ερευνϊντασ ςε μικρζσ ομάδεσ, παρατθρϊντασ με 
μεγεκυντικοφσ ωακοφσ, ωωτογραωίηοντασ, ηωγραωίηοντασ και καταγράωοντασ ανάλογα με τθν 
περίπτωςθ και τθν εποχι, τα δεδομζνα από τον περιβάλλοντα χϊρο τθσ αυλισ. Τα παιδιά δεν 
γνϊριηαν, πωσ οι οργανιςμοί εξαρτϊνται ο ζνασ από τον άλλο και πωσ τελικά μασ επθρεάηουν ςτον 
τρόπο ηωισ μασ. Οπότε ιταν βαςικό να ξεκακαριςτοφν οι ζννοιεσ περιβάλλον, οικοςφςτθμα, 
βιότοποσ, πανίδα και χλωρίδα. Προι δφςκολοι για να ςυηθτθκοφν ςτθν τάξθ αλλά εφκολοι όταν αυτό 
γίνεται ςε ζνα πεδίο παρατιρθςθσ, που ςυγκεντρϊνει το ενδιαωζρον των παιδιϊν και κζτοντασ τισ 
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κατάλλθλεσ ερωτιςεισ οδθγοφμαςτε ςτον ακριβζςτερο προςδιοριςμό του όρου. Θ ωφςθ προςωζρει 
πολλοφσ δρόμουσ για τθν ανακάλυψθ των μυςτικϊν τθσ λειτουργίασ ενόσ οικοςυςτιματοσ και από 
οποιονδιποτε κρίκο τθσ αλυςίδασ κι αν ξεκινιςει κανείσ, μπορεί να προςεγγίςει τον αρχικό του 
ςτόχο.  
Ο ηουηουνόκοςμοσ τθσ αυλισ μασ 

Ρραγματοποιικθκαν πολλζσ δραςτθριότθτεσ με διάωορα ζντομα (μζλιςςα, πεταλοφδα, 
παςχαλίτςα, ςκαραβαίο, ακρίδα, κ.ά.), που ςτόχο είχαν να γνωρίςουμε τα χαρακτθριςτικά και τθν 
ςυμπεριωορά τουσ, αλλά και να δοφμε άλλεσ πλευρζσ που ζχουν ςχζςθ με τθν Ρεριβαλλοντικι 
Εκπαίδευςθ. Ππωσ να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτθν προβλθματικι και τουσ ςτόχουσ τθσ ΡΕ (Φλογαΐτθ, 
2004) δθλ. τθν ςχζςθ των εντόμων με το περιβάλλον του ανκρϊπου και τα προβλιματα από τθν 
αλόγιςτθ χριςθ εντομοκτόνων και τισ ςυνζπειεσ από τθν εξαωάνιςθ των ειδϊν. 

Δθμιουργία τεχνθτϊν οικοςυςτθμάτων ςτθν τάξθ.  
κοπόσ: Θ παρατιρθςθ και θ μελζτθ των χαρακτθριςτικϊν των εντόμων και τθσ 

ςυμπεριωοράσ τουσ ςε τεχνθτό οικοςφςτθμα με ςτόχο να καταλάβουν τα παιδιά ότι τα ηϊα που 
ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά ανικουν ςε μια κατθγορία ι ομάδα. 

1) Κάναμε το τραπζηι ςε μια κάμπια. Βρικαμε ςτθν αυλι μασ, μια κάμπια με ζντονα χρϊματα, 
τθν τοποκετιςαμε ςε διάωανο κουτί για να τθν παρατθροφμε, τθν ταΐηαμε, τθν ωωτογραωίςαμε για 
να κυμόμαςτε πϊσ είναι, τθν παρατθριςαμε με το μεγεκυντικό ωακό, μιλιςαμε για τθν μαγικι 
αλλαγι που κα υποςτεί κακϊσ κα εξελίςςεται, για να γίνει πεταλοφδα. Είδαμε ςχετικό βίντεο ςτθν 
τάξθ. Ραίξαμε κεατρικό παιχνίδι: θ κάμπια αυγό, τρϊει ωφλλα, ωτιάχνει κουκοφλι, κρφβεται και 
γίνεται πεταλοφδα.  

2) Δθμιουργιςαμε μια ωάρμα μυρμθγκιϊν. Σε ζνα διάωανο ορκογϊνιο κουτί βάλαμε χϊμα, 
νερό, ηάχαρθ και μερικά μυρμιγκια για παρατιρθςθ, που ςτο τζλοσ τα ελευκερϊςαμε. Κελιςαμε 
να μάκουμε τι τρϊνε και τουσ αωιςαμε ψωμί, μαροφλι, ςιτάρι, τόνο και ηάχαρθ. Μετά 
καταγράωαμε ςε πίνακα τι διάλεξαν και τι άωθςαν. Ραρατιρθςαν με ωακό το ςϊμα τουσ. 
Συςχζτιςαν τισ παρατθριςεισ τουσ με τισ παρατθριςεισ που είχαν κάνει με τα άλλα ζντομα, τθσ 
κάμπιασ, τθσ μζλιςςασ, τθσ ςωικασ και του ςκαραβαίου και τϊρα κατζλθξαν ότι το ςϊμα των 
εντόμων χωρίηεται ςε 3 μζρθ: κεωάλι–κϊρακα–κοιλιά. Επαναλάβαμε ότι είχαμε μάκει για τον κφκλο 
ηωισ των εντόμων, τθν ιεραρχία και τα ωυτοωάρμακα. Διαβάςαμε μφκουσ και μάκαμε αινίγματα, 
παροιμίεσ και γλωςςοδζτεσ. Ζπαιξαν κεατρικό παιχνίδι τα μυρμιγκια ςε διάωορεσ ωάςεισ: τρϊνε, 
περπατάνε, ςυνεργάηονται να κουβαλιςουν ζνα μεγάλο ςπόρο, ςκαρωαλϊνουν, κοιμοφνται, 
δζχονται επίκεςθ ςτθ ωωλιά τουσ, κάποια εκεί που αναηθτοφςαν τροωι τα ράντιςαν με 
εντομοκτόνο. Εδϊ ςυηθτιςαμε αργότερα για τισ επιπτϊςεισ που ζχουν τα εντομοκτόνα και πϊσ 
επθρεάηουν όλουσ τουσ οργανιςμοφσ. Σε ωυλλάδιο τθσ GREENPEACE «Ρατϊντασ ανάλαφρα ςτθ γθ» 
βρικαμε πλθροωορίεσ για εναλλακτικά εντομοκτόνα. Με τα παιδιά το ωωτοτυπιςαμε για να 
ενθμερϊςουν τουσ γονείσ τουσ να μθν αγοράηουν επικίνδυνα εντομοκτόνα. 
Ρίνακασ 1: Τα ςτοιχεία του οικοςυςτιματοσ ςφμωωνα με τισ παρατθριςεισ και καταγραωζσ των 
παιδιϊν. 
 

Θ ΤΝΚΕΘ ΣΟΤ ΟΛΚΟΤΣΘΜΑΣΟ ΣΘ ΑΤΛΘ ΜΑ 

ΒΛΟΤΟΡΟΣ Θ αυλι που περιβάλλει το νθπιαγωγείο και ο μικρόσ κιποσ μασ. 
Χαρακτθριςτικά εδάωουσ: μαλακό χϊμα και χαλίκια ςε διάωορα 

χρϊματα. Σε ζνα ςθμείο ζχει μόνο άμμο (αμμοδόχοσ). 
Ζχει ωωσ όλθ μζρα γιατί τθν βλζπει ο ιλιοσ. 
Φυςάει μερικζσ ωορζσ. Πταν βρζχει αργεί να ςτεγνϊςει και 

ςυγκρατεί νερά ςε οριςμζνα ςθμεία. 
 

ΡΑΑΓΩΓΟΛ 
(ΦΥΤΑ - ΧΛΩΛΔΑ) 

Δζντρα: κουτςουπιά, μιμόηα, λεφκα, ελιά, ακακία. 
Κάμνοι: αγγελικι, τριανταωυλλιά. 
Ρόεσ: παπαροφνα, χαμομιλι, μαργαρίτα, κυκλάμινο, δυόςμοσ, 

ρίγανθ, αρμπαρόριηα, μαντηουράνα, χρυςάνκεμο, ωραουλιά. 
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
(ΗΩΑ – ΡΑΝΛΔΑ) 

Ρουλιά: ςπουργίτι, χελιδόνι, περιςτζρι. 
Ερπετά: ςαφρα, χελϊνα 
Ζντομα: αράχνθ, ακρίδα, κουνοφπι, μφγα, μζλιςςα, ςωικα, ψαλίδα, 

παςχαλίτςα, μυρμιγκι, πεταλοφδα, κατςαρίδα, ςκαραβαίοσ. 

ΑΡΟΛΚΟΔΟΜΘΤΕΣ 
 

(Ράνω ςτο ζδαωοσ): ςαλιγκάρι 
(Κάτω από το ζδαωοσ): μυριόποδο, ςκουλθκαντζρα ι γαιοςκϊλθκασ  

 
ΔΡΑΕΛ -ΠΑΡΕΜΒΑΕΛ 

 Δθμιουργία παρτεριοφ με εποχιακά άνκθ και αρωματικά βότανα. 

 Ενθμερωτικά ωυλλάδια για τουσ γονείσ και δθμιουργία αωίςασ. 

 Εκδιλωςθ - παρουςίαςθ με κζμα :« Τα ωυτά το πράςινο τθσ γθσ » 
κοποί και ςτόχοι: 
1) Ανταλλαγι γνϊςεων παιδιϊν από διαωορετικζσ ςχολικζσ βακμίδεσ πάνω ςε κοινά 

επεξεργαςμζνα κζματα. 
2) Να καλλιεργθκεί ο προβλθματιςμόσ πάνω γενικότερα προβλιματα του περιβάλλοντοσ, ζτςι 

ϊςτε να αποκτιςουν μια ςωςτι ςτάςθ ηωισ ςχετικά με το περιβάλλον και τα προβλιματα που 
ςιμερα αντιμετωπίηει. 

3) Να αναηθτιςουν τρόπουσ και κοινζσ δράςεισ για τθν προςταςία του πραςίνου ςτισ πόλεισ 
και κατ’ επζκταςθ των δαςϊν. 

Περιγραφι: Το ολοιμερο τμιμα ςε ςυνεργαςία με τθν Α Τάξθ του 19ου Δθμοτικοφ Σχολείου, 
ςτα πλαίςια των Καινοτόμων Δράςεων πραγματοποίθςαν κοινι εκδιλωςθ-παρουςίαςθ. 
Συναποωαςίςαμε με τθν δαςκάλα τθσ Α τάξθσ να ςυνεργαςτοφμε πάνω ςτο βιβλίο τθσ Μελζτθσ 
Ρεριβάλλοντοσ ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ ςχολικϊν βακμίδων, ςτα αναλυτικά προγράμματα. Τα 
κοινά κζματα επεξεργάςτθκαν ςε παράλλθλουσ χρόνουσ ςτισ τάξεισ. Θ εκδιλωςθ ζγινε ςτον χϊρο 
του Νθπιαγωγείου και ετοιμάςτθκαν ωφλλα παρουςίαςθσ ςτο PowerPoint από τισ εκπαιδευτικοφσ 
που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα. Τα ωφλλα παρουςίαςθσ περιλάμβαναν τισ εξισ κεματικζσ : -τα 
μζρθ του ωυτοφ -ομάδεσ ωυτϊν-χαρακτθριςτικά ομάδων-δζντρα ωυλλοβόλα και αεικαλι-τα δζντρα 
ςτισ διάωορεσ εποχζσ-δζντρα που γνωρίςαμε-εποχιακά λουλοφδια και αρωματικά ωυτά που 
ωυτζψαμε- -πράςινο ςτθν πόλθ-για το μζλλον μασ. Οι μακθτζσ ςχολίαηαν ότι ζβλεπαν ςτισ 
διαωάνειεσ, ςυμμετείχαν ανταλλάςςοντασ γνϊςεισ και ιδζεσ. Tα παιδιά τθσ πρϊτθσ διάβαηαν τισ 
διαωάνειεσ που είχαν κείμενο, ενϊ ςυγχρόνωσ γίνονταν υποβοθκθτικζσ παρεμβολζσ από τισ 
ςυναδζλωουσ εκπαιδευτικοφσ, όταν χρειαηόταν για τθν καλφτερθ ζκβαςθ τθσ ςυηιτθςθσ. Συνοπτικά 
από τα παιδιά και τθν ςυηιτθςθ βγικε, ότι γνϊριςαν και ζμακαν πολλά για τα ωυτά κακϊσ και πόςο 
ςθμαντικά είναι για το περιβάλλον. Τζκθκε προβλθματιςμόσ για περιβαλλοντικά ηθτιματα και μετά 
τθν ανταλλαγι απόψεων αποωαςίςαμε να δράςουμε ωτιάχνοντασ αωίςεσ. Στθν ςυνζχεια ςτισ τάξεισ 
ανζλαβε θ κάκε ομάδα να ωτιάξει τθν δικι τθσ αωίςα με όποια υλικά ικελε. Γράψαμε ςτον 
υπολογιςτι τα ςυνκιματα για να τα κολλιςουμε ςτισ αωίςεσ. Στισ ομάδεσ ςυμμετείχαν και τα 
παιδιά τθσ Α τάξθσ βοθκϊντασ ςτο γράψιμο των ςυνκθμάτων. Αωοφ εκτυπϊκθκαν ςε αντίτυπα οι 
αωίςεσ αναρτικθκαν ςε δθμόςια κτίρια, καταςτιματα και ςτο πάρκο τθσ πόλθσ από τα παιδιά τθσ Α 
τάξθσ και του Νθπιαγωγείου. 
ΜΕΚΟΔΟΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΩΝ 

Θ αξιολόγθςθ ςτο Νθπιαγωγείο δεν εςτιάηει τόςο ςτθ γνϊςθ αλλά ςτον τρόπο που 
αποκτικθκε. Δεν αξιολογοφμε μόνο τι ζμακε το νιπιο αλλά το πόςο δραςτθριοποιικθκε και αν 
δομικθκε ςωαιρικά θ προςωπικότθτα του. Θ αρχικι αξιολόγθςθ ζγινε με ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου 
για να γνωρίςουμε το επίπεδο γνϊςεων. Κάναμε διάγραμμα τι κζλουμε να μάκουμε, για να 
ςχεδιάςουμε τισ δραςτθριότθτεσ. 

Διαμορωωτικι Αξιολόγθςθ με προςωπικζσ αωθγιςεισ,αναπαράςταςθ του τι ζμακαν μζςω 
γραωισ – ηωγραωικισ – καταςκευϊν - κεατρικό παιχνίδι. Ζτςι αξιολογιςαμε τισ νζεσ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ που απόκτθςαν. Για τα γνωςτικά αποτελζςματα αξιολόγθςθσ αξιολογιςαμε τισ εργαςίεσ 
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τουσ και τα διαγράμματα «τι ζμακα». Συμπεραςματικά τα παιδιά ζγιναν γνϊςτεσ του τι 
περιλαμβάνει ζνα μικρό οικοςφςτθμα, όπωσ αυτό τθσ αυλισ τουσ. Ζμακαν να κατθγοριοποιοφν με 
βάςθ τα εξωτερικά χαρακτθριςτικά τα είδθ τθσ χλωρίδασ και τθσ πανίδασ. Υπιρχαν ςτιγμζσ κατά τθν 
διάρκεια του προγράμματοσ που χρειάςτθκε να επαναλθωκοφν ι να διορκωκοφν κάποια ςθμεία 
τθσ διδαςκαλίασ για να γίνουν κατανοθτά και να ξεκακαριςτοφν όροι και ζννοιεσ. Για τισ δεξιότθτεσ 
που απόκτθςαν, αξιολογιςαμε τισ παρατθριςεισ που κάναμε κατά τισ πειραματικζσ εναςχολιςεισ 
και τα δείγματα εργαςίασ τουσ. Απόκτθςαν δεξιότθτεσ όπωσ να χρθςιμοποιοφν μεγεκυντικοφσ 
ωακοφσ και κιάλια για τισ παρατθριςεισ τουσ, να ωροντίηουν, να καλλιεργοφν και να προςτατεφουν 
τον περιβάλλοντα χϊρο ςτον οποίο ηουν. Να παρατθροφν και να καταγράωουν με όποιο τρόπο 
μποροφν και να παρουςιάηουν ομαδικά τισ καταγραωζσ τουσ. Από ςυηθτιςεισ, πειράματα και 
παρατθριςεισ αποςαωθνίςκθκαν και μασ ζγιναν κατανοθτοί οι όροι: Ρεριβάλλον, Οικοςφςτθμα, 
Φωτοςφνκεςθ, Βιότοποσ, Χλωρίδα, Ρανίδα. 

Τελικι Αξιολόγθςθ με ερωτιςεισ ανοιχτοφ τφπου ςε επίπεδο ομάδασ και ατομικά. Ραραγωγι 
κειμζνου για Αωίςα. Ενθμζρωςθ και μετάδοςθ ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον ό,τι 
αποκτιςαμε από τθν ςυμμετοχι μασ ςτο πρόγραμμα με αωίςεσ, ωυλλάδια και ανακοινϊςεισ, 
προςπακϊντασ να ξυπνιςουμε τισ οικολογικζσ ςυνειδιςεισ. Ατομικοί ωάκελοι ςυμμετοχισ ςτο 
πρόγραμμα και ωάκελοσ ςυγκζντρωςθσ υλικοφ. Δραςτθριότθτεσ πρακτικισ εργαςίασ για 
παρουςίαςθ με οπτικοακουςτικά μζςα και ςχεδιαςμόσ τθσ παρουςίαςθσ. Ζκκεςθ ατομικϊν και 
ομαδικϊν εργαςιϊν των παιδιϊν που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα.  

Ζνα μζροσ των εργαςιϊν, ωωτογραωικθκε και ζγινε παρουςίαςθ με διαωάνειεσ PowerPoint 
ςτουσ γονείσ τουσ, όπου τα παιδιά εξθγοφςαν τισ δραςτθριότθτεσ κατά τθν διάρκεια του 
προγράμματοσ. Μετά τθν παρουςίαςθ ηθτικθκε από τουσ γονείσ να πουν τθ γνϊμθ τουσ για το 
πρόγραμμα. Αν τα παιδιά τουσ μετζωεραν ςτο ςπίτι τισ εμπειρίεσ τουσ και αν παρατιρθςαν αλλαγι 
ςτισ ςτάςεισ και τισ ςυμπεριωορζσ τουσ ςε προβλιματα του περιβάλλοντοσ(εξωτερικι αξιολόγθςθ). 
Οι δραςτθριότθτεσ ζκαναν καλι εντφπωςθ ςτουσ γονείσ ςτο βακμό που αυτζσ μασ ζγιναν γνωςτζσ. 
Το Νθπιαγωγείο ςε ςυνεργαςία με τθν πρϊτθ τάξθ ζγιναν πθγι πλθροωόρθςθσ και δράςθσ προσ τθν 
τοπικι κοινωνία.  
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Θ αυλι του ςφγχρονου ςχολείου μπορεί να γίνει εργαςτιριο μάκθςθσ και χϊροσ αγωγισ αν 
αξιοποιθκεί παιδαγωγικά, ϊςτε να λειτουργεί ενιςχυτικά ςτουσ ςτόχουσ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ. Τα παιδιά αποκόμιςαν πλοφςιεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, βίωςαν εμπειρίεσ που κα τουσ 
χρθςιμεφςουν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. Στθν αυλι ενιςχφεται θ κοινωνικότθτα, θ ομαδικότθτα, θ 
ςυλλογικότθτα και θ επικοινωνία με τουσ άλλουσ. Με τισ ανάλογεσ βελτιϊςεισ κάνουμε πιο 
ευχάριςτθ τθν παραμονι τουσ ςτο ςχολείο και δίνουμε δυνατότθτεσ για ξεκοφραςθ, χαλάρωςθ, 
ζρευνα, παιχνίδι και ενιςχφουμε τθν βιωματικι μάκθςθ. Ξζρουμε πολφ καλά ότι θ ζλλειψθ ςυχνισ 
επαωισ με τθν ωφςθ αποξενϊνει το παιδί από το ωυςικό του πλαίςιο με επιπτϊςεισ ςτθν 
ψυχολογία και τθν ςυμπεριωορά του.  

Τα παιδιά απόκτθςαν μια πρϊτθ άποψθ για το τι είναι οικοςφςτθμα και τα ςτοιχεία που το 
αποτελοφν. Ριραν μακιματα για τθν προςταςία του πραςίνου ςτισ πόλεισ και ανζπτυξαν 
αιςκιματα ςεβαςμοφ και ευκφνθσ για το περιβάλλον γενικότερα. Ζμακαν να αναηθτοφν 
πλθροωορίεσ και να τισ επεξεργάηονται κακϊσ και να αναλαμβάνουν δράςεισ για τα ςφγχρονα 
περιβαλλοντικά προβλιματα. Μζςα ςτα πλαίςια των δυνατοτιτων μασ αναβακμίςαμε αιςκθτικά 
τθν εικόνα του ςφγχρονου ςχολείου, δθμιουργϊντασ καλφτερεσ ςυνκικεσ και προχποκζςεισ ςτθν 
διαδικαςία τθσ ερευνθτικισ μάκθςθσ ςεβόμενοι το περιβάλλον και τον ίδιο τον μακθτι. 
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Ανακαλφπτοντασ ζννοιεσ και φαινόμενα φυςικϊν επιςτθμϊν ςτα πλαίςια τθσ 
εκπαίδευςθσ για το περιβάλλον και τθν αειφορία 

 
Αλεξάνδρα Κωςτάκθ 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Ζνασ από τουσ ςτόχουσ του ςχολείου είναι να αξιοποιιςει τθ δίψα του παιδιοφ για ανακάλυψθ. Θ επιςτιμθ, 
όπωσ οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ, είναι ζνασ τρόποσ ανακάλυψθσ γνϊςεων. Σιμερα προςπακοφμε να βοθκιςουμε 
τα παιδιά να ςυλλάβουν τα μζςα για τθν ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ με τθν ελπίδα ότι ζτςι κα γίνουν ενεργθτικοί 
και όχι πακθτικοί δζκτεσ μάκθςθσ. Σ ’αυτό οδιγθςε θ αποτυχία του παραδοςιακοφ ςχολείου αλλά και θ 
οικολογικι κρίςθ που φζρνει το περιβάλλον ςτο προςκινιο τθσ επικαιρότθτασ. Θ Εκπαίδευςθ αναγνωρίηεται 
ωσ μζςο παρζμβαςθσ ςτθν οικολογικι κρίςθ, φορζασ αλλά και μζςον αλλαγισ, με αποτζλεςμα τθ 
κεςμοκζτθςθ τθσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ από το Νθπιαγωγείο, προκειμζνου να διαμορφϊςει ςτάςεισ 
και τρόπουσ ηωισ που οδθγοφν ςτθν αειφορία. Στθν εργαςία μασ αυτι φιλοδοξοφμε να δείξουμε πωσ ςτα 
πλαίςια τθσ εκπαίδευςθσ για το περιβάλλον και τθν αειφορία ( μζςα από αναδρομζσ και από τουσ κοινοφσ 
τόπουσ των δφο πεδίων), είναι δυνατι θ μφθςθ των μικρϊν παιδιϊν ςτισ ζννοιεσ και τα φαινόμενα των Φ.Ε., 
τονίηοντασ τθν ανάγκθ εμφάνιςθσ ενόσ πιο κοινωνικοφ και φιλικοφ προσ το περιβάλλον προςϊπου τθσ 
επιςτιμθσ, ικανοφ να βοθκιςει ςτθ λφςθ των ςφγχρονων προβλθμάτων. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Φυςικζσ Επιςτιμεσ, Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, αειφορία, Εκπαίδευςθ για το Ρεριβάλλον 

και τθν Αειφορία 

 
DISCOVERING MEANING AND PHENOMENA OF PHYSICAL SCIENCES WITHIN THE FRAMEWORK OF 

ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY EDUCATION 
Alexandra Kostaki 

ABSTRACT 
One of the goals of our school is to make the most of the children’s thirst for discoveries. Science, just like 
Physical Sciences, is a way of discovering knowledge. Today we are trying to help children to conceive the 
means leading to the discovery of knowledge. Hoping that, thus, they will become energetic and not pathetic 
recipients of knowledge. That was the result of the failure of the traditional school as well as the ecological 
crisis, which brings the environment to the foreground. Education has been acknowledged as a means of 
intervention in the ecological crisis, a vehicle and a means of change, having as a result the adoption of 
Environmental Education by kindergartens in order to form attitudes and lifestyles leading to sustainability.. In 
this work of ours, we aspire to show that within the framework of environment and sustainability education 
(through flashbacks and the common ground of both fields), that it is possible for kids to be initiated into the 
meanings and phenomena of Physical Science, highlighting the need to reveal a more social and environmental 
friendly face of science, able to help solve modern problems. 

KEY WORDS: Natural Sciences, Environmental Education, sustainability, Education for the Environment and 

Sustainability 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ – ΠΕΡΛ ΕΠΛΣΘΜΘ 

«Ιξερα ζνα πλανιτθ όπου υπάρχει ζνασ κφριοσ πολφ κόκκινοσ. Ροτζ του δεν είχε 
μυριςτεί ζνα λουλοφδι. Ροτζ του δεν είχε κοιτάξει ζνα αςτζρι. Ροτζ του δεν είχε 
αγαπιςει κανζνα. Ροτζ του δεν ζκανε τίποτ’ άλλο εκτόσ από λογαριαςμοφσ. Κι 
όλθ τθ μζρα ζλεγε και ξανά ’λεγε ςυνζχεια: -Είμαι ςοβαρόσ άνκρωποσ! Είμαι ζνασ 
ςοβαρόσ άνκρωποσ! Κι αυτό τον ζκανε να φουςκϊνει από περθφάνια!» 

(Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερφ, Ο μικρόσ πρίγκιπασ) 
Tο ανωτζρω απόςπαςμα από τον «Μικρό πρίγκιπα», κα μποροφςε, κατά τθ γνϊμθ μασ, να 

χαρακτθρίηει τθν επιςτιμθ, ακόμθ και ςιμερα. Τι είναι όμωσ επιςτιμθ; 

 Ζνα ςφνολο λογικϊν και εμπειρικϊν κανόνων που επιτρζπουν τθ ςυςτθματικι παρατιρθςθ 
εμπειρικϊν ωαινομζνων προκειμζνου να τα κατανοιςουμε. 

 Ζνα επίςθσ οργανωμζνο ςϊμα γνϊςθ ςχετικά με τον εμπειρικό κόςμο, που πθγάηει από τθν 
εωαρμογι των προαναωερκζντων λογικϊν και εμπειρικϊν μεκόδων. 

mailto:periprev@dipe.pre.sch.gr
mailto:alkos@sch.gr
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Ραρ’ όλεσ τισ προόδουσ που ζχει κάνει όμωσ ςε όλα τα επίπεδα θ επιςτιμθ του ςιμερα,( ο 
20οσ αι.χαρακτθρίςτθκε ωσ ο αιϊνασ των Φυςικϊν κυρίωσ Επιςτθμϊν και τθσ Τεχνολογίασ), δεν 
μποροφμε να παραβλζψουμε ότι υπθρετείται από λαμπρά μυαλά ταγμζνα ςχεδόν εξολοκλιρου ςτο 
ζργο τθσ εμπορικισ εκμετάλλευςθσ. 

Αυτι θ πλευρά τθσ επιςτιμθσ όμωσ είναι θ απομονωμζνθ επιςτιμθ, που δεν αγγίηει, δεν 
απευκφνεται αλλά οφτε και κατανοείται από τουσ απλοφσ ανκρϊπουσ, μια εςωςτρεωισ επιςτιμθ 
που το πειραματικό τθσ αντικείμενο είναι το καταναλωτικό κοινό, δθλαδι εμείσ. Είναι παραδεκτό 
πωσ θ επιςτθμονικι γνϊςθ είναι ανκρϊπινθ γνϊςθ και οι επιςτιμονεσ ανκρϊπινα όντα, γιαυτό θ 
επιςτιμθ δεν είναι αλάνκαςτθ, οφτε οι επιςτθμονικοί ιςχυριςμοί είναι απόλυτα ςίγουρεσ αλικειεσ. 
Το αντίκετο, ςυχνι παρανόθςθ είναι το ‘αδιάλλακτο, ςοβαρό, εγωιςτικό και αδιαωιλονίκθτα 
ςίγουρο και ορκό’ των επιςτθμονικϊν κεωριϊν. Γιατί αν και το διακριτικό χαρακτθριςτικό των 
επιςτθμονικϊν κεωριϊν είναι πωσ «μποροφν να ελεγχκοφν με τθν εμπειρία» (Popper), καμία 
επιςτθμονικι κεωρία δεν μπορεί να επιβεβαιωκεί με απόλυτθ ςιγουριά. 

Κι αν λάβουμε υπόψθ μασ τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ αλματϊδουσ ανάπτυξθσ των 
Επιςτθμϊν και τθσ Τεχνολογίασ ςτο περιβάλλον και κατ’ επζκταςθ ςτισ ςυνκικεσ ηωισ του 
ςφγχρονου ανκρϊπου, τότε καταλιγουμε αβίαςτα ςτο ςυμπζραςμα πωσ είναι ανάγκθ θ επιςτιμθ 
να δείξει ζνα πρόςωπο ‘πιο ευαιςκθτοποιθμζνο, πιο κοντά ςτον άνκρωπο και τθν κοινωνία’, 
προςανατολιςμζνο ςτθ ςωτθρία του πλανιτθ. 
Θ ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ ΣΩΝ Φ. Ε. ΑΛΛΑΗΕΛ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΛΜΟ 

Ειδικά ςιμερα, αρχζσ του 21ου αι., θ διδαςκαλία των Φ. Ε. βρίςκεται απζναντι ςε νζεσ 
προκλιςεισ, ενϊ ταυτόχρονα αντιμετωπίηει τα παραδοςιακά τθσ προβλιματα. Θ κοινωνία τθσ 
γνϊςθσ αναδφεται μζςα από τθν κοινωνία τθσ πλθροωορίασ, πριν θ τελευταία ενταχκεί 
αποτελεςματικά ςτα υπάρχοντα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ. Θ παγκοςμιοποίθςθ και οι 
προβλεπόμενεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ επιβάλλουν νζουσ ςκοποφσ και ςτόχουσ ςτθν 
εκπαίδευςθ γενικά και ςτθ διδαςκαλία των Φ. Ε. ειδικότερα. Ο Επιςτθμονικόσ και Τεχνολογικόσ 
Αλφαβθτιςμόσ για Πλουσ, θ ςφνδεςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν με τθν Τεχνολογία, τθν Κοινωνία και 
τθν Αειφόρο ανάπτυξθ είναι οι ςφγχρονοι ςκοποί για τθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 
Απθχοφν τισ ςφγχρονεσ κοινωνικο-οικονομικζσ και ωιλοςοωικζσ απόψεισ για τισ Φ.Ε. και το ρόλο 
τουσ ςτθν εκπαίδευςθ των μελλοντικϊν πολιτϊν. Τόςο τα παραδοςιακά προβλιματα των 
παρανοιςεων των παιδιϊν, των δυςκολιϊν τουσ ςτθ λφςθ προβλθμάτων κλπ. όςο και οι νζεσ 
προκλιςεισ επιχειρείται να αντιμετωπιςτοφν μζςα από ευρφτερα πλαίςια, όπου μποροφν να 
μελετθκοφν αποτελεςματικά οι διάωοροι παράμετροι τθσ διδαςκαλίασ των Φ.Ε. 

Σφμωωνα με τθν ζκκεςθ Beyond 2000 (Ρζρα από το 2000), (Millar & Osborne 1998), θ 
επιδείνωςθ τθσ αντίλθψθσ των μακθτϊν τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ για τθν επιςτιμθ, οδιγθςε 
ςτθν ανάπτυξθ ενόσ πιλοτικοφ μοντζλου, το Σεπτζμβριο του 2006, για μια νζα προςζγγιςθ του 
προγράμματοσ ςπουδϊν, γνωςτοφ ωσ Twentieth Century Science (Φ. Ε. ςτον 20ο αι.).Μια βαςικι 
υπόδειξθ τθσ ζκκεςθσ Βeyond 2000 είναι ότι θ υποχρεωτικι εκπ/ςθ ςτισ Φ.Ε. κα πρζπει να 
ςτοχεφςει ςτον επιςτθμονικό εγγραμματιςμό, ενϊ θ εκπ/ςθ ςτισ Φ.Ε. κεωρείται κατάλλθλθ για κάκε 
μακθτι/τρια ανεξάρτθτα από τισ μελλοντικζσ τουσ φιλοδοξίεσ. 

Πςον αωορά το τι ςθμαίνει «επιςτθμονικόσ εγγραμματιςμόσ», κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί 
ωσ επιςτθμονικά εγγραμματιςμζνοσ άνκρωποσ αυτόσ που, π.χ. 

 Εκτιμά αυτά που θ επιςτιμθ ζχει να μασ πει για τον εαυτό μασ, τθ Γθ και τι Σφμπαν, 

 Αναγνωρίηει τθν επίδραςθ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ ςτθν κακθμερινι ηωι, 

 Μετά από πλθροωόρθςθ, παίρνει προςωπικζσ αποωάςεισ για κζματα που ζχουν να κάνουν 
με τθν επιςτιμθ, όπωσ θ υγεία, θ ποιότθτα του αζρα και θ χριςθ των ενεργειακϊν πόρων, 

 Κατανοεί τα βαςικά ςθμεία δθμοςιεφςεων των Μ.Μ.Ε. για κζματα ςχετικά με τθν επιςτιμθ 
και υποδζχεται κριτικά τισ πλθροωορίεσ που περιζχονται ς’αυτζσ ι πθγάηουν από αυτζσ τισ 
δθμοςιεφςεισ, 

 Συμμετζχει με ςιγουριά ςε ςυηθτιςεισ για κζματα ςχετικά με τθν επιςτιμθ. 
Σφμωωνα με διεκνείσ ζρευνεσ για τα Ελλθνικά δεδομζνα, προκφπτει πωσ ςτο ςθμερινό Α.Ρ.Σ. 

Φ.Ε. Ε’ και ΣΤ’ Δθμοτικοφ υπάρχει φλθ που γίνεται κατανοθτι από το 5% των μακθτϊν. 
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Συγκεκριμζνα, ςτθ διάρκεια των εργαςιϊν του 4ου πανελλινιου ςυνεδρίου τθσ Ζνωςθσ για τθ 
Διδακτικι των Φ.Ε. διαπιςτϊκθκαν ακόμθ τα εξισ: 

1) Το Ελλθνικό Α.Ρ. ςτθν πράξθ υιοκετεί μια κλαςςικι γνωςιοκεντρικι προςζγγιςθ, με 
πλθκϊρα φλθσ. 

2) Δεν προωκοφνται, οφτε αξιολογοφνται γνϊςεισ και ικανότθτεσ που επιτρζπουν τθν 
επιςτθμονικι κατανόθςθ και επίλυςθ προβλθμάτων τθσ κακθμερινισ ηωισ, όπωσ γίνεται ςε άλλεσ 
χϊρεσ. 

3) Θ ςφνταξθ των Α.Ρ. είναι ςθμαντικι διαδικαςία, κακϊσ αυτά μποροφν να οξφνουν ι να 
αμβλφνουν τον κοινωνικό αποκλειςμό. Ζτςι αρμόδιοι για τθ ςφνταξι τουσ απαιτείται να είναι ειδικοί 
επιςτιμονεσ, με τθν κατάλλθλθ κακοδιγθςθ και ςυνεργαςία ζμπειρων εκπ/κϊν τθσ τάξθσ. 

4) Θ εικόνα τθσ επιςτιμθσ ςτα ςχολικά βιβλία καταςκευάηεται ζτςι ϊςτε αυτά να είναι 
μονολογικά, αυτοαναωορικά, αποκρφπτοντασ ότι τα ίδια αποτελοφν «καταςκευζσ». 
Ζχοντασ υπόψθ όλα αυτά, προτείνονται μορφζσ διδαςκαλίασ των Φ.Ε., που δεν εςτιάηουν μόνο ςτθ 
διδαςκαλία τθσ γνϊςθσ αλλά και ςτθ διδαςκαλία τθσ φφςθσ τθσ γνϊςθσ των Φ.Ε. αναδεικνφοντασ το 
κοινωνικό και πολιτιςμικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο οι Φ.Ε. αναπτφςςονται και εξελίςςονται. 

Στο πλαίςιο αυτό αναδεικνφονται διδακτικζσ προςεγγίςεισ που προωκοφν τον πολιτιςτικό 
ρόλο των Φ.Ε. -θ επιςτθμονικι γνϊςθ αποτελεί πολιτιςμικό αντικείμενο- (Κολιόπουλοσ, 2004), με 
μορωζσ όπωσ: θ οργανικι ςφνδεςθ του περιεχομζνου του Α.Ρ. με προβλιματα κακϊσ και κζματα 
τθσ κακθμερινισ ηωισ και τθσ τεχνολογίασ, το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία ςτα πλαίςια τθσ 
ςφνδεςθσ τθσ τυπικισ με τθν άτυπθ εκπαίδευςθ (Ρλακίτςθ, 2003), ζνα πεδίο όπου ςυναντϊνται οι 
μθχανιςμοί τθσ εκλαΐκευςθσ και του διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, ενϊ 
οι παρεμβάςεισ που ωζρνουν το ςχολείο ςε επαωι με άλλα περιβάλλοντα (μουςεία) ζχουν ςυνικωσ 
πολφ ενκαρρυντικά αποτελζςματα, εμπλζκοντασ ςυχνά και τισ οικογζνειεσ των παιδιϊν. Ριςτεφουμε 
πωσ με τθ ςυμβολι τθσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και μάλιςτα τθσ Εκπαίδευςθσ για το 
Ρεριβάλλον και τθν Αειφορία, μπορεί να επιτευχκεί όχι μόνο θ ανακάλυψθ τθσ επιςτθμονικισ 
γνϊςθσ από τα παιδιά αβίαςτα και ευχάριςτα, μα και θ κριτικι- αξιολόγθςθ κακϊσ και θ χριςθ τθσ 
επιςτθμονικισ πλθροφορίασ, ζτςι ϊςτε θ εκπαίδευςθ ςτισ Φ.Ε. να είναι ςε αρμονία με τθ φφςθ των 
Φ.Ε. και με το τρίπτυχο: Ρεριβάλλον-Οικονομία- Κοινωνία (Ρολιτιςμόσ). 
ΔΛΔΑΚΣΛΚΘ ΦΤΛΚΩΝ ΕΠΛΣΘΜΩΝ ΣΟ ΝΘΠΛΑΓΩΓΕΛΟ  
α) Σο νζο Αναλυτικό πρόγραμμα ςτο ΔΕΠΠ για το Νθπιαγωγείο 

Σιμερα, δίνεται ζμωαςθ περιςςότερο ςτθν προςπάκεια να βοθκιςουμε τα παιδιά να 
ςυλλάβουν τα μζςα για τθν ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ, με τθν ελπίδα ότι ζτςι κα γίνουν ενεργθτικοί 
και όχι πακθτικοί δζκτεσ μάκθςθσ. Οι ίδιεσ οι επιςτιμεσ, εφόςον εκλαμβάνονται ωσ μζςα για τθ 
δθμιουργία γνϊςεων και όχι απλϊσ ωσ φορείσ ζτοιμων γνϊςεων, υποδεικνφουν οριςμζνουσ 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ είναι δυνατό να τισ κατακτιςουμε. Μία τζτοια προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ 
μζςω τθσ ανακάλυψθσ των επιςτθμϊν διαωζρει ριηικά από τθν επικεντρωμζνθ ςτθν φλθ των 
μακθμάτων προςζγγιςθ του παρελκόντοσ, με κζντρο πάντα το παιδί. (Κουτςουβάνου, 2004) 

Σφμωωνα με το ΔΕΡΡΣ, 2003 για το Νθπιαγωγείο, ο τομζασ των Φ.Ε. δεν αποτελεί διακριτι 
οντότθτα αλλά προςεγγίηεται ςτα πλαίςια ενόσ ευρφτερου τομζα, τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ. 
Ρρόκεςθ τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ ςτο Νθπ/γείο είναι θ μφθςθ των παιδιϊν ςε πολιτιςμικζσ 
πρακτικζσ που χαρακτθρίηουν τθν εγγράμματθ κοινωνία. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ διαδικαςίασ 
καλλιεργοφνται ςτάςεισ και αναπτφςςονται ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ που δθμιουργοφν τισ 
προχποκζςεισ για τθν προοδευτικι ανάπτυξθ τθσ αφαιρετικισ ςκζψθσ: Ραρατιρθςθ, διατφπωςθ 
ερωτθμάτων, διατφπωςθ προβλζψεων, διατφπωςθ λειτουργικϊν οριςμϊν και εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων.(Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ, ςελ.217) 

Ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά του Ν.Α.Ρ. είναι θ διακεματικι προςζγγιςθ, με τθν οποία 
προςωζρεται θ γνϊςθ ςε κατανοθτι και προςπελάςιμθ για όλουσ μορωι και προωκοφνται 
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ και δθμιουργικζσ ςτάςεισ και διαδικαςίεσ που ςυντελοφν ςτθν κοινωνικι 
ζνταξθ όλων των παιδιϊν. Θ ςφγχρονθ παιδαγωγικι λοιπόν προςπακϊντασ να ανταποκρικεί ςτθ 
διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ κοινωνία επαναπροςδιορίηεται ςε μια διαδικαςία αυτενεργό, 
ανακαλυπτικι και διαδραςτικι για τθν οποία απαραίτθτεσ προχποκζςεισ αποτελοφν θ δθμιουργικι 
ζμπνευςθ των δαςκάλων και θ κινθτοποίθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν, ζτςι ϊςτε όχι μόνο 
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να κατζχουν μια βαςικι εκπαίδευςθ, αλλά ταυτόχρονα να είναι ευζλικτοι και ευπροςάρμοςτοι ςτισ 
ςυνκικεσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. 
β)Αναδρομι ςτα διάφορα ρεφματα ςτθ διδαςκαλία των Φ.Ε.- Κεωρίεσ μάκθςθσ 

Σε πρϊτθ ωάςθ (1900-1950), ζχουμε τον μπιχεβιοριςμό, όπου επιδιϊκεται θ εωαρμογι 
κατάλλθλων διδακτικϊν μεκόδων (ερζκιςμα) που μπορεί να οδθγιςει ςτα επικυμθτά μακθςιακά 
αποτελζςματα (αντίδραςθ), και είναι το παραδοςιακό ρεφμα ι μοντζλο μεταωοράσ τθσ γνϊςθσ. Θ 
γνϊςθ των Φ.Ε. αντιμετωπίηεται ωσ «πακζτο» που μπορεί να μεταωερκεί από το διδάςκοντα ςτουσ 
μακθτζσ, των οποίων οι ςυλλογιςμοί βρίςκονται ςε αρχικό ςτάδιο (tabula rasa, δθλ. λευκό χαρτί). Ο 
δάςκαλοσ μπορεί να εγγράψει τθ γνϊςθ ςτο μυαλό του μακθτι και θ μάκθςθ είναι πακθτικι, 
λθπτικι και αναπαραγωγικι διαδικαςία. Το διδακτικό μοντζλο είναι δαςκαλοκεντρικό, όπου ο 
δάςκαλοσ κεωρείται αυκεντία και οι μακθτζσ οωείλουν να αναπαράγουν πιςτά τθ γνϊςθ, όπωσ 
υπάρχει ςτα ςχολικά εγχειρίδια και μεταδίδεται απ’αυτόν ςτθν τάξθ. 

Τθ δεκαετία του 1960, αρχίηει και αναγνωρίηεται ο κεντρικόσ ρόλοσ που μπορεί να παίξει θ 
διδαςκαλία των Φ.Ε. από εκπαιδευτικισ άποψθσ. Με τισ ευκαιρίεσ για ςυνολικι κεϊρθςθ του 
κόςμου, για κριτικι ςκζψθ αλλά και ανακάλυψθ και αυτενζργεια που προςωζρει, κεωρείται 
αποδοτικότερθ για θ μόρωωςθ και τθν πνευματικι ανάπτυξθ. Αυτό που επιδιϊκεται κυρίωσ είναι θ 
‘παραγωγι’ νζων και ικανϊν επαγγελματιϊν επιςτθμόνων. Το ρεφμα αυτό χαρακτθρίηεται ωσ 
ανακαλυπτικό με πρότυπο που βαςίηεται ςτθν ανακαλυπτικι κεωρία μάκθςθσ. Σφμωωνα μ’αυτι τθ 
κεωρία, για να μάκει το υποκείμενο πρζπει να δράςει ςε ςυγκεκριμζνα αντικείμενα με αποτζλεςμα 
τθν ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ (Piaget). Θ μάκθςθ ςυντελείται μζςω ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων, 
επίλυςθ προβλθμάτων και ανϊτερων λειτουργιϊν τθσ ςκζψθσ, με τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των 
μακθτϊν, αγνοϊντασ όμωσ τισ ιδζεσ των παιδιϊν, κακϊσ και μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ του 
πλαιςίου ςτο οποίο ςυντελείται (Vygotsky). Θ διδακτικι προςζγγιςθ είναι μακθτοκεντρικά 
προςανατολιςμζνθ, με το δάςκαλο ςτο ρόλο του κακοδθγθτι και του οργανωτι καταςτάςεων 
μάκθςθσ, ενϊ οι μακθτζσ μετζχουν ενεργά ςτθν ανακάλυψθ τθσ δικισ τουσ γνϊςθσ, 
ανακαλφπτοντασ πράγματα για τον εαυτό τουσ, αλλθλεπιδρϊντασ μεταξφ ιςοτίμων μζςα ςτισ 
ομάδεσ. 

Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’80 ζχουμε το εποικοδομθτικό ρεφμα για τθ διδαςκαλία και τθ 
μάκθςθ ςτισ Φ.Ε. Βαςικό του ςτοιχείο ότι λαμβάνει υπόψθ και αξιοποιεί τισ προχπάρχουςεσ ιδζεσ 
των παιδιϊν για τα ωυςικά ωαινόμενα, προτείνοντασ το ςχεδιαςμό τθσ διδακτικισ πρακτικισ με 
βάςθ τον τρόπο που οι ίδιοι οι μακθτζσ κατανοοφν τισ ωυςικζσ ζννοιεσ και ερμθνεφουν τα 
ωαινόμενα τθσ ωφςθσ, πριν διδαχκοφν τον επιςτθμονικό τρόπο ερμθνείασ τουσ. Θ ςθμαςία που 
αποδίδεται ς’αυτζσ τισ «πρϊιμεσ γνϊςεισ», (Β. Χρθςτίδου ςτθ ςειρά - Καινοτομίεσ ςτθν Εκπ/ςθ, 
τόμοσ 2008), προχπάρχουςεσ ι εναλλακτικζσ ι διαιςκθτικζσ ιδζεσ, αυκόρμθτεσ αντιλιψεισ, 
επιςτιμθ των παιδιϊν, αναπαραςτάςεισ ι νοθτικά μοντζλα, διαωαίνεται ςχεδόν ςε όλα τα επίπεδα 
τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ. Πςον αωορά το περιεχόμενο των Φ.Ε. προτείνεται ο διδακτικόσ του 
μεταςχθματιςμόσ, δθλαδι θ μετατροπι του ςε γνϊςθ κατάλλθλθ να διδαχκεί ςτουσ μακθτζσ, ςτθ 
βάςθ των προχπαρχουςϊν ιδεϊν τουσ (ςχολικι επιςτιμθ). Σθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ 
προςζγγιςθσ αυτισ είναι θ μεταγνϊςθ, δθλαδι θ επίγνωςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ από τον 
ίδιο το μακθτι, ενϊ θ μάκθςθ είναι προϊόν τθσ εννοιολογικισ αλλαγισ που επζρχεται ςτουσ 
μακθτζσ λόγω τθσ γνωςτικισ ςφγκρουςθσ που υποβάλλονται. 

Στο τζλοσ του 20ου αι. οι προτάςεισ που αωοροφν τθ διδαςκαλία των Φ.Ε. αλλάηουν πάλι από 
κοινωνικοφσ κυρίωσ παράγοντεσ (παγκοςμιοποίθςθ). Θ γλϊςςα των Φ.Ε., ο επιςτθμονικόσ λόγοσ, 
αναγνωρίηεται ςαν μια γλϊςςα επικοινωνίασ μεταξφ τελείωσ διαωορετικϊν κουλτοφρων και 
πολιτιςμϊν, μια παγκόςμια γλϊςςα και οι ςφγχρονεσ προτάςεισ τθσ διδακτικισ των Φ.Ε. 
αποςκοποφν να αναδείξουν τθ ςχζςθ των Φ.Ε. τόςο με τθν εκάςτοτε τοπικι κοινωνία, όςο και με τισ 
υπόλοιπεσ μορωζσ γνϊςθσ (Τζχνθ, Κρθςκεία κλπ- Διακεματικι προςζγγιςθ). Βαςικόσ ςκοπόσ πια 
ςτθ ςφγχρονθ καταναλωτικι κοινωνία είναι θ δθμιουργία μελλοντικϊν πολιτϊν, εξοικειωμζνων με 
τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ, βαςικό εκωραςτι τθσ επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ ςτθν παγκόςμια 
αγορά. Θ ςθμαςία τθσ Τεχνολογίασ ςτθ διδαςκαλία των Φ.Ε. παφει να περιορίηεται ςτο ρόλο του 
εργαλείου και αναδεικνφεται ωσ γνωςτικό αντικείμενο. Θ τεχνολογία αποτελεί αντικείμενο προσ 
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διδαςκαλία, εντάςςεται ςτα Α.Ρ. πολλϊν χωρϊν του πλανιτθ, ενϊ το ςυγκεκριμζνο ρεφμα 
αναωζρεται και ωσ ‘επιςτθμονικόσ και τεχνολογικόσ αλφαβθτιςμόσ’. 
Θ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΣΘΝ ΚΡΛΘ  

Κατά το δεφτερο μιςό του 20ου αιϊνα, θ εμωάνιςθ και ςυνεχιηόμενθ παρουςία μίασ ςειράσ 
ωαινομζνων, άμεςα ι ζμμεςα ςυνδεομζνων με τθ λεγόμενθ οικολογικι κρίςθ, ωζρνουν για πρϊτθ 
ωορά ςτο προςκινιο τθσ επικαιρότθτασ το περιβάλλον. Θ ξαωνικι ςυνειδθτοποίθςθ ότι θ ποιότθτα 
ηωισ αλλά και θ ηωι θ ίδια είναι άρρθκτα δεμζνεσ με τθν ποιότθτα του περιβάλλοντοσ, δθμιουργεί 
ζντονθ ανθςυχία και προκαλεί γενικευμζνθ κινθτοποίθςθ. Μζςα ς’ αυτό το κλίμα και για πρϊτθ 
ωορά ςτθν ανκρϊπινθ ιςτορία κα υπάρξει γενικι ομοωωνία ωσ προσ τθν ανάγκθ λιψθσ άμεςων και 
κυρίωσ μακροπρόκεςμων μζτρων για το περιβάλλον. 

Θ Εκπαίδευςθ, και μάλιςτα θ τυπικι ι ςχολικι εκπαίδευςθ, αναγνωρίηεται ωσ ζνα από τα 
μζςα παρζμβαςθσ ςτθν οικολογικι κρίςθ (United Nations,1973). Ζτςι γεννιζται θ Ρεριβαλλοντικι 
Εκπαίδευςθ. Στθ ςυνζχεια βζβαια, εκτόσ από το ρόλο που καλείται να παίξει ςτθν οικολογικι κρίςθ 
μζςα από τθ διαμόρφωςθ περιβαλλοντικά ςυνειδθτοποιθμζνων και δραςτιριων πολιτϊν, θ Ρ.Ε. κα 
αναλάβει επίςθσ να ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ δυο ακόμθ διαπιςτωμζνων καταςτάςεων κρίςθσ: 
α) τθσ ολοζνα και πιο ζντονθσ απομάκρυνςθσ και αποξζνωςθσ των ανκρϊπων από το φυςικό χϊρο 
ηωισ τουσ και β) τθσ αποτυχίασ του παραδοςιακοφ ςχολείου και των κακιερωμζνων παιδαγωγικϊν 
του πρακτικϊν να προςωζρουν ουςιαςτικζσ ςυνκικεσ μάκθςθσ και να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ 
τθσ ςφγχρονθσ πραγματικότθτασ. Θ νζα εκπαιδευτικι τάςθ ζπρεπε να προςδιοριςτεί όςο το δυνατόν 
πλθρζςτερα: να διαςαωθνιςτοφν οι ζννοιεσ, να διαμορωωκεί το κεωρθτικό και μεκοδολογικό τθσ 
πλαίςιο και να προτακοφν τρόποι εωαρμογισ τθσ ςτα ςχολεία. Το ζργο αυτό ανζλαβαν διαδοχικζσ 
διακυβερνθτικζσ διαςκζψεισ υπό τθν αιγίδα του ΟΘΕ και τθσ UNESCO. (Ρερ. Νζα Οικολογία, 1998). 
Πλεσ οι διεκνείσ διαςκζψεισ για το περιβάλλον, αναωζρονται ςτθν αναγκαιότθτα και τθ 
ςπουδαιότθτα τθσ Ρ.Ε. Σιμερα είναι κοινι πλζον αντίλθψθ, ότι δίχωσ τθν ουςιαςτικι εκπαίδευςθ, 
ενθμζρωςθ, πλθροφόρθςθ και ςυνειδθτοποίθςθ των ίδιων των πολιτϊν και μάλιςτα από μικρι 
θλικία, κα ιταν αδφνατον να αξιοποιθκοφν ςυμβατζσ με το περιβάλλον αναπτυξιακζσ πολιτικζσ. Για 
πρϊτθ ωορά διατυπϊνεται οριςμόσ για τθν Ρ.Ε. ςτο Carson τθσ Νεβάδα των Θ.Ρ.Α.(1970): 
«Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ είναι θ διαδικαςία αναγνϊριςθσ αξιϊν και διαςαφινιςθσ εννοιϊν, 
ϊςτε να αναπτυχκοφν δεξιότθτεσ και ςτάςεισ αναγκαίεσ για τθν κατανόθςθ και εκτίμθςθ τθσ 
αλλθλοςυςχζτιςθσ ανκρϊπου, πολιτιςμοφ και βιοφυςικοφ περιβάλλοντοσ. Απαιτεί πρακτικι 
εναςχόλθςθ με τθ λιψθ αποφάςεων και τθ διαμόρφωςθ ενόσ κϊδικα ςυμπεριφοράσ για κζματα 
που αφοροφν τθν ποιότθτα του περιβάλλοντοσ.». 
Ζνασ άλλοσ οριςμόσ που δίνεται ςτθν Ρ.Ε. τονίηει τισ τρεισ διαςτάςεισ τθσ. Ζτςι: 

 Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ είναι θ εκπ/ςθ από και από μζςα από (from and through) το 
περιβάλλον. Αωορά ςτισ γνϊςεισ, τα αιςκιματα και τισ δεξιότθτεσ που αποκτοφνται ζχοντασ 
ωσ πθγι μάκθςθσ το ίδιο το περιβάλλον. 

 Θ εκπ/ςθ γφρω από (about) το περιβάλλον. Αωορά ςτθν απόκτθςθ γνϊςθσ ςχετικισ με τθ 
λειτουργία των ςυςτθμάτων περιβάλλοντοσ και τουσ κοινωνικο- οικονομικοφσ και 
πολιτικοφσ παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν. 

 Τελικά τθν εκπ/ςθ για (for) το περιβάλλον που αωορά ςτισ πολιτικζσ και κοινωνικζσ 
διαςτάςεισ τθσ Ρ.Ε. που ςυνδζονται με τθν υπευκυνότθτα του πολίτθ για τθν ποιότθτα 
περιβάλλοντοσ.(Θλιοποφλου, 2005). 

Θ ΠΟΡΕΛΑ ΣΘ Π.Ε. ΠΡΟ ΣΘΝ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΕΛΦΟΡΛΑ 
Θ πρϊτθ ςυλλογικι προςπάκεια προςταςίασ του περιβάλλοντοσ διεκνϊσ ζγινε το 1972 ςτθ 

Στοκχόλμθ που κεωρικθκε ορόςθμο. Στθ διάςκεψθ εκείνθ ζγινε και θ πρόταςθ για τθν επίςθμθ 
αναγνϊριςθ και προϊκθςθ τθσ Ρ.Ε. ςε όλεσ τισ χϊρεσ. Το 1975, ςτο Διεκνζσ Συνζδριο του 
Βελιγραδίου, θ Ρ.Ε. ζγινε αποδεκτι ωσ μία εναλλακτικι προςζγγιςθ όχι μόνο προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ αλλά και αναμόρφωςθσ και ανανζωςθσ τθσ ίδιασ τθσ εκπ/ςθσ.(Ρερ. Καλλϊ, 2007). 
Σφμφωνα με τθ διακιρυξθ, (Χάρτα του Βελιγραδίου), ςκοπόσ τθσ Ρ.Ε. είναι θ διάπλαςθ ενόσ 
πλθκυςμοφ με ςυνείδθςθ και ενδιαφζρον για το περιβάλλον και τα προβλιματά του, ενόσ 
πλθκυςμοφ που διακζτει τισ γνϊςεισ, τισ ικανότθτεσ και τα κίνθτρα για να αγωνιςτεί με ςκοπό να 
λφςει τα ςφγχρονα προβλιματα.(Θλιοποφλου, 2005) 
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 Το ωιλοςοωικό υπόβακρο ςτο οποίο ςτθρίχτθκε θ Ρ.Ε. από τθ Διακυβερνθτικι Διάςκεψθ τθσ 
Τιωλίδασ το 1977 και μετά, βαςίηεται ςτον ολιςμό, τθν αειωορία και τθν υπευκυνότθτα, ενϊ 
προβάλλονται υποδείξεισ για τθν ευρφτερθ εωαρμογι τθσ Ρ.Ε.. ςτθν επίςθμθ και μθ επίςθμθ 
εκπ/ςθ. Θ Ρ.Ε. είναι εκ ωφςεωσ προςανατολιςμζνθ ςτθ δράςθ, προωκϊντασ τισ αρχζσ τθσ χωρίσ να 
τισ επιβάλει μζςα από τθν ανάπτυξθ γνωςτικϊν δεξιοτιτων, κριτικισ ςκζψθσ, δεξιοτιτων λιψθσ 
αποωάςεων και τθν καλλιζργεια υπεφκυνθσ ςτάςθσ και ςυμπεριωοράσ. Πλεσ οι κατευκφνςεισ, θ 
«οικοκεντρικι» (υπεραςπίηοντασ τθν αυταξία τθσ ωφςθσ), θ «ανκρωποκεντρικι» (το περιβάλλον ωσ 
κοινωνικό αγακό), θ «εγωκεντρικι» (το περιβάλλον για τθν εξυπθρζτθςθ προςωπικϊν αναγκϊν) 
κ.α. αναγνϊριςαν τθν Ρ.Ε ωσ ζνα πολυ-κεματικό και δια-κεματικό πεδίο υψίςτθσ ςθμαςίασ. (Ρερ. 
Καλλϊ, 2007). Στο Διεκνζσ Συνζδριο «για τθν Ρ.Ε. και Κατάρτιςθ» ςτθ Μόςχα το 1987, θ Ρ.Ε. 
αναγνωρίςκθκε ωσ ο καλφτεροσ ςφμμαχοσ για τθ διεκνι κατανόθςθ και τθν ειρινθ. Ιδθ από τα 
μζςα τθσ δεκαετίασ του 1980 είχε εμωανιςτεί ο όροσ «αειφόροσ ανάπτυξθ» και ςτθν Ζκκεςθ-
ορόςθμο τθσ Ραγκόςμιασ Επιτροπισ για το Ρεριβάλλον και τθν Ανάπτυξθ (Αναωορά Brutland) με 
τίτλο «Το κοινό μασ μζλλον»-(Our common future), αποδόκθκε ςτθν αειωόρο ανάπτυξθ ο εξισ 
οριςμόσ: 

«H μορφι εκείνθ τθσ ανάπτυξθσ που ικανοποιεί τισ ανάγκεσ του παρόντοσ χωρίσ να 
υπονομεφει τθν ικανότθτα των μελλοντικϊν γενεϊν να καλφψουν τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ». Θ ζννοια 
τθσ αειωόρου ανάπτυξθσ αναωζρεται ςε τρεισ πυλϊνεσ που είναι το περιβάλλον, θ οικονομία και θ 
κοινωνία και με τον τρόπο αυτό θ επίτευξι τθσ ωσ παγκόςμιοσ ςτόχοσ αναγνωρίςτθκε ςτθν 
Ραγκόςμια Διάςκεψθ του ίο για το Ρεριβάλλον και τθν Ανάπτυξθ (1992. Εκεί υπογράωτθκε θ 
«Αgenda 21» που προτείνει: επαναπροςανατολιςμό τθσ εκπ/ςθσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 
αειωορικισ ανάπτυξθσ, (Τρομποφκθσ, 2004), ενϊ ςτθ Διεκνι Διάςκεψθ τθσ Κεςςαλονίκθσ για το 
Ρεριβάλλον και τθν Κοινωνία (1997) δόκθκε ζμωαςθ ςτον προςανατολιςμό τθσ Ρ.Ε. προσ τθν 
Εκπαίδευςθ για τθν Αειφορία κεωρϊντασ απαραίτθτθ τθ ςυνεργαςία όλων των παραγόντων τθσ 
κοινωνικισ, οικονομικισ και πολιτικισ ηωισ. 
Θ Π.Ε. ΣΟ ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΧΟΛΕΛΟ- Δράςεισ του ΤΠΕΠΚ, ςκοπόσ τθσ Π.Ε. 

Θ Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα το ΥΡΕΡΚ, ζδειξε ζντονο ενδιαωζρον για τθν προϊκθςθ του 
κεςμοφ τθσ Ρ.Ε. ςτα ςχολεία, με ςκοπό κάκε μακθτισ να αποκτά από το ςχολείο τισ γνϊςεισ, τισ 
δεξιότθτεσ και τισ ςτάςεισ που κα τον κακιςτοφν ενεργό, για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων, πολίτθ. 
Ζτςι το ΥΡΕΡΚ ζλαβε μια ςειρά δραςτικϊν μζτρων ςτθ χϊρα μασ, όπωσ: 

 Θ ζνταξθ των προγραμμάτων Ρ.Ε. ςτο ςχολικό πρόγραμμα και των δφο βακμίδων, Α/κμιασ 
και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ. 

 Θ επιμόρωωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν Ρ.Ε. μζςω των διαωόρων ωορζων, όπωσ τα 
Ρεριωερειακά Κζντρα Επιμόρωωςθσ, τα ΑΕΛ και άλλοι κυβερνθτικοί ι μθ ωορείσ. 

 Θ τοποκζτθςθ ζμπειρων και ειδικευμζνων εκπ/κων, ωσ Υπευκφνων Ρ.Ε. ςε κάκε Δ/νςθ 
Εκπ/ςθσ των Νομαρχιϊν για τθν κακοδιγθςθ και το ςυντονιςμό τθσ ανάπτυξθσ των 
ςχολικϊν προγραμμάτων Ρ.Ε. 

 Θ χρθματοδότθςθ των προγραμμάτων Ρ.Ε. που γίνονται ςτα ςχολεία 
 Θ χρθματοδότθςθ και κεςμικι ςτιριξθ ελλθνικϊν και διεκνϊν κεματικϊν δικτφων, 

ςυνεργαςιϊν και πιλοτικϊν προγραμμάτων Ρ.Ε. 
 Θ λειτουργία – με οικονομικι και εκπαιδευτικι ςτιριξθ του ΥΡΕΡΚ- κζντρων 

Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, με ςτόχο τθ ςυντονιςμζνθ προςπάκεια για τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ μακθτϊν αλλά και ομάδων πλθκυςμοφ. 

 Θ ςυνεργαςία των ςχολείων με Μ.Κ.Ο. διευρφνεται και χορθγοφνται από αυτζσ 
εκπαιδευτικά πακζτα, πλθροωορίεσ, περιοδικά και άλλα ζντυπα. 

 Θ ενκάρρυνςθ ανάπτυξθσ προγραμμάτων Ρ.Ε. ςτο επίπεδο ςχολικϊν ςυμπράξεων, μζςα 
από ειδικζσ ενθμερϊςεισ ςτα πλαίςια των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων (Σωκράτθσ και 
Comenius) και 

 Θ προςπάκεια ςτα αναμορωωμζνα Α.Ρ. των ςχολείων, τθσ ενςωμάτωςθσ των αρχϊν τθσ 
περιβαλλοντικισ προβλθματικισ και  

  Διαμόρωωςθ δράςεων για τθν τρζχουςα δεκαετία, (2005-2014), που ςτοχεφουν ςτο να 
καλλιεργιςουν ςτουσ μακθτζσ ςτάςεισ που χαρακτθρίηουν τον ενεργό πολίτθ και προωκοφν 
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το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία. Τα ςχολικά ζτθ τθσ δεκαετίασ αυτισ 
χαρακτθρίηονται με κεματικό περιεχόμενο: π.χ 2009 Γεωργία, Διατροωι και Ροιότθτα ηωισ. 

Σφμωωνα με το Ν.1892/90 και τισ αντίςτοιχεσ εγκυκλίουσ, θ Ρ.Ε. αποτελεί τμιμα των 
προγραμμάτων των ςχολείων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ. Σκοπόσ τθσ είναι να ςυνειδθτοποιιςουν 
οι μακθτζσ τθ ςχζςθ του ανκρϊπου με το φυςικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να 
ευαιςκθτοποιθκοφν για τα προβλιματα που ςυνδζονται με αυτό και να δραςτθριοποιθκοφν με 
ειδικά προγράμματα, ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθ γενικότερθ προςπάκεια αντιμετϊπιςισ τουσ. Ωσ 
εκπαιδευτικι διαδικαςία/δραςτθριότθτα οδθγεί ςτθ διαςαφινιςθ εννοιϊν, τθν αναγνϊριςθ αξιϊν, 
τθν ανάπτυξθ/καλλιζργεια ψυχοκινθτικϊν δεξιοτιτων και ςτάςεων που είναι απαραίτθτεσ ςτθ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων και ςτθ διαμόρφωςθ κϊδικα ςυμπεριφοράσ γφρω από τα 
προβλιματα που αφοροφν ςτθν ποιότθτα του περιβάλλοντοσ ςε ατομικό και ςτθ ςυνζχεια ςε 
ομαδικό/κοινωνικό επίπεδο.(ΔΕΡΡΣ, 2003) 
ΑΕΛΦΟΡΛΑ-ΤΝΔΕΘ ΣΘ Π.Ε. (ΕΠΑ) ΜΕ ΣΛ Φ.Ε.- ΚΟΛΝΟΛ ΣΟΠΟΛ 

Στθ ςθμερινι πραγματικότθτα, καταγράωονται δυο ακραίεσ αντιλιψεισ για τισ ςχζςεισ 
επιςτιμθσ, επιςτθμονικισ ανάπτυξθσ και κοινωνίασ: Από τθ μια πλευρά θ επιςτιμθ ωσ δφναμθ 
απελευκζρωςθσ του ανκρϊπου από ζνα ςφνολο δεςμεφςεων και περιοριςμϊν και από τθν άλλθ θ 
επιςτθμονικι ανάπτυξθ ωσ γεννιτρια εςχατολογικϊν αγωνιϊν και ωσ όχθμα καταςτροωισ των 
πολιτιςμϊν και των κοινωνιϊν με μόνθ ςυμωωνία τθ διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ κρίςθσ ςτισ ςχζςεισ 
επιςτιμθσ και κοινωνίασ. (αβάνθσ, 2004). 

Ρεριβαλλοντικι Επιςτιμθ, είναι θ επιςτιμθ που μελετά το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά 
προβλιματα και προτείνει λφςεισ. Ακόμα είναι θ μελζτθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ του ανκρϊπου με το 
φυςικό κόςμο ι των οικοςυςτθμάτων και των ςχζςεων μεταξφ τουσ και υπό το πρίςμα αυτό 
εντάςςεται ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. Τα περιβαλλοντικά προβλιματα, αν και αφοροφν το φυςικό 
κόςμο, δεν μποροφν να μελετθκοφν ςε όλθ τουσ τθν ζκταςθ μζςα ςτο πλαίςιο των κακιερωμζνων 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Φυςικι, Χθμεία, Βιολογία κλπ.). Και τοφτο γιατί οι αιτίεσ τουσ δεν 
προςδιορίηονται αποκλειςτικά ςε μια φυςικι δυςλειτουργία αλλά ςε πλείςτεσ περιπτϊςεισ 
οφείλονται ςτθν ανκρϊπινθ παρζμβαςθ ςτο φυςικό περιβάλλον. (Σκορδοφλθσ- Ρερ. Καλλϊ 2007). 

Σιμερα θ εκπαίδευςθ βρίςκεται αντιμζτωπθ με μια ςειρά προβλθμάτων, κακϊσ το 
περιβάλλον τθσ (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικο-πολιτιςτικό, ωυςικό) αλλάηει με γριγορουσ 
ρυκμοφσ. Στο πλαίςιο αυτό, ταυτόχρονα, θ εκπ/ςθ γίνεται ευρζωσ αποδεκτι ωσ ζνα κρίςιμθσ 
ςθμαςίασ εργαλείο πολιτικισ για τθ μετάβαςθ προσ ζνα αειωόρο μζλλον. Ραράλλθλα όμωσ, θ ίδια θ 
εκπ/ςθ πρζπει να τροποποιθκεί ςτθ διάρκεια αυτισ τθσ διαδικαςίασ. Αυτό ςθμαίνει πωσ θ εκπ/ςθ 
είναι ταυτόχρονα ζνασ φορζασ και ζνα υποκείμενο αλλαγισ. Ι αλλιϊσ, ότι θ εκπ/ςθ είναι ςιμερα 
μζροσ τόςο του προβλιματοσ όςο και τθσ λφςθσ του. 

Κεωρθτικοί και ερευνθτζσ τθσ εκπ/ςθσ υποςτθρίηουν πωσ το ςχολείο κα πρζπει να προςωζρει 
περιςςότερεσ ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ να διαπραγματεφονται ςτο δικό τουσ πλαίςιο αλλά και ςτο 
πλαίςιο των διαωόρων επιςτθμονικϊν πεδίων, να επιχειρθματολογοφν, να καταλιγουν ςε 
ςυμωωνίεσ και να εκτιμοφν τισ απόψεισ των άλλων εμπλεκόμενοι ςε κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ 
ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ που βαςίηονται ςε προβλιματα/διερευνιςεισ ερωτθμάτων. Αυτό 
εκπλθρϊνεται κυρίωσ όταν οι μακθτζσ εμπλζκονται ςτθν επίλυςθ τοπικϊν περιβαλλοντικϊν 
προβλθμάτων, που ζχουν ωσ ςτόχο τθν αειφορικι ανάπτυξθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ. (Ρ. Κόκκοτασ) 

Θ Εκπαίδευςθ για το Ρεριβάλλον και τθν Αειφορία (ΕΡΑ) είναι θ μετεξζλιξθ τθσ Ρ.Ε. 
Εμπεριζχει δθλαδι τα χαρακτθριςτικά μιασ λάιτ Ρ.Ε. κομωορμιςτικισ και τεχνοκρατικισ, αλλά με 
επιπλζον λόγο ριηοςπαςτικό και κριτικό, που εμπλουτίηεται με τισ νζεσ ιδζεσ και εξελίξεισ που 
παρουςιάηονται ςτθν κοινωνία και ςτθν εκπ/ςθ. (Φλογαϊτθ, 2005). H αειωορία πρζπει να γίνει 
αντιλθπτι ωσ μια μακρά διαδικαςία ςυμμετοχισ, διαλόγου, αναηιτθςθσ, ςχεδιαςμοφ και εμπλοκισ 
ςε κατάλλθλεσ δράςεισ που κα μεταβάλλουν τισ ωυςικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ διαδικαςίεσ, 
ενϊ θ εκπ/ςθ πρζπει να αναμορωωκεί ϊςτε να προωκιςει ςτάςεισ και ςυμπεριωορζσ που κα 
ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία ενόσ αειωόρου μζλλοντοσ. Ο οριςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ Αειωορίασ 
επιχειρείται για πρϊτθ ωορά ςτθν Ζκκεςθ Βrutland, «το κοινό μασ μζλλον», όπου αναωζρεται ωσ 
μζτρο αξιολόγθςθσ και ςτόχοσ πολιτικισ για τισ ςθμερινζσ κοινωνίεσ, προβάλλοντασ τισ ςυνζπειεσ 
που κα ζχουν οι κυρίαρχεσ ςιμερα πρακτικζσ παραγωγισ και κατανάλωςθσ ςτουσ μελλοντικοφσ 
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κατοίκουσ του πλανιτθ. Αναωζρει δε χαρακτθριςτικά: «ο πλανιτθσ αυτόσ δε μασ ανικει, τον 
δανειςτικαμε από τισ μελλοντικζσ γενιζσ», (Ραγκόςμια Επιτροπι για το Ρεριβάλλον και τθν 
Ανάπτυξθ, 1987). Κατά ζνα άλλο οριςμό θ Αειφορία εκφράηει τθν υποχρζωςθ τθσ παροφςασ γενιάσ 
να μεταφζρει ςτισ επερχόμενεσ γενιζσ τον πλανιτθ και το φυςικό του κεφάλαιο ςτθν κατάςταςθ που 
αυτι τον βρικε αν όχι ςε καλφτερθ. Ο Seitz αναωζρει για τθν ζννοια τθσ αειωορίασ ότι είναι θ 
ανάπτυξθ εκείνθ που περιλαμβάνει τισ διαςτάςεισ τθσ οικολογικισ αειωορίασ, τθσ δθμοκρατικισ 
ςυμμετοχισ, τθσ οικονομικισ αποτελεςματικότθτασ, τθσ πολιτικισ χειραωζτθςθσ και τθσ ειρθνικισ 
επίλυςθσ των διαωορϊν. Ρροκειμζνου να επιτευχκεί θ αειωορία, είναι απαραίτθτθ θ κατάλλθλθ 
εκπαίδευςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, που κα πρζπει να αναγνωριςτεί ωσ ζνασ από τουσ 
πυλϊνεσ τθσ Αειωορίασ μαηί με τθ νομοκεςία, τθν οικονομία και τθν τεχνολογία, (Declaration 
UNESCO,1997). O επαναπροςανατολιςμόσ του ςυνόλου τθσ εκπ/ςθσ προσ τθν Αειωορία 
περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα τθσ τυπικισ, μθ τυπικισ και άτυπθσ εκπ/ςθσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ.  

Θ Αειφορία είναι ςε τελικι ανάλυςθ μια θκικι επιταγι, μια επιταγι αξιϊν ςτθν οποία οι 
πολιτιςτικζσ διαφοροποιιςεισ και θ παραδοςιακι γνϊςθ οφείλουν να γίνονται δεκτά με τον δζοντα 
ςεβαςμό. (UNESCO, 1997). 

Θ ΕΡΑ, ςυνδιαλζγεται με τθν Ρ.Ε. προκειμζνου θ τελευταία να αποτινάξει τα κομφορμιςτικά 
τθσ χαρακτθριςτικά και να αποδεςμευτεί από τον εναγκαλιςμό των Φ.Ε. και τθσ τεχνοκρατίασ, 
(Φλογαϊτθ, 2005), εφόςον παρά τθ ςθμαςία των Φ.Ε., αυτζσ δεν μποροφν να ςυμβάλλουν κακαυτζσ 
ςτο ηιτθμα τθσ αειφορίασ, γιαυτό πρζπει να ςυμπαραταχκοφν με τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ ϊςτε να 
είναι δυνατόν να εξεταςτοφν ηθτιματα όπωσ οι δυνάμεισ τθσ αγοράσ, οι πολιτιςμικζσ αξίεσ, θ 
ιςότιμθ λιψθ αποφάςεων, οι κυβερνθτικζσ δράςεισ και το ανκρωπογενζσ περιβάλλον με ζνα 
ολιςτικό, αλλθλεπιδραςτικό τρόπο.  

Άλλα ςθμεία ςφνδεςθσ με τισ Φ.Ε., κακϊσ και κοινά χαρακτθριςτικά (κοινοί τόποι ), 
αποδεικνφεται τόςο από το κεωρθτικό πλαίςιο όςο και ςτθν πράξθ, πωσ είναι: 

1) Θ ςυνειδθτοποίθςθ πωσ τόςο θ ΕΡΑ, όςο και θ Διδακτικι των Φ.Ε. (πρζπει να) αρχίηει από 
το Νθπιαγωγείο. 

2) Θ κοινι υιοκζτθςθ τθσ εποικοδομθτικισ προςζγγιςθσ (constructivist approach) τθσ 
διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ. 

3) Θ διακεματικότθτα ωσ πλαίςιο ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων.  
4) Κοινόσ γενικόσ ςκοπόσ, δθλαδι θ ολοκλιρωςθ του ατόμου με τθν ανάπτυξθ κριτικοφ 

πνεφματοσ και διάκεςθσ για ενεργοποίθςθ και δθμιουργία τόςο ςε ατομικό επίπεδο όςο και ςε 
ςυνεργαςία με άλλα άτομα ι ομάδεσ. 

5) κοινοί επιμζρουσ ςκοποί ι ςτόχοι, όπωσ π.χ. ςφμωωνα με το ΔΕΡΡΣ για τθν Ρρωτοβάκμια 
Εκπ/ςθ (2003), αναωζρεται ςτο ΔΕΡΡΣ των Φ.Ε. ότι θ διδαςκαλία των Φ.Ε. μεταξφ άλλων πρζπει να 
ςυμβάλλει: «Στθν δυνατότθτα αξιολόγθςθσ των επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν εωαρμογϊν, ϊςτε 
ο μακθτισ, ωσ μελλοντικόσ πολίτθσ, να είναι ικανόσ να τοποκετείται κριτικά απζναντί τουσ και να 
αποωαίνεται για τισ κετικζσ ι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τουσ ςτθν ατομικι και κοινωνικι υγεία, τθ 
διαχείριςθ των ωυςικϊν πόρων και το περιβάλλον». 

6) Μδιεσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ. Τα βαςικά μεκοδολογικά εργαλεία τθσ Ρ.Ε., πάλι 
ςφμωωνα με το ΔΕΡΡΣ είναι:1) το ςχζδιο εργαςίασ, 2) Θ επίλυςθ προβλιματοσ και 3) θ μελζτθ 
πεδίου. Μια άλλθ προςζγγιςθ που ςυνδυάηει τισ Φ.Ε. με τθν Ρ.Ε. είναι θ διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ 
τθσ Λςτοριογραμμισ (Λ. Θλιοποφλου), που το χαρακτθριςτικό τθσ γνϊριςμα, θ ιςτορία, τθ 
διαωοροποιεί από άλλεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, όχι με τθν ζννοια των ιςτορικϊν 
γεγονότων, αλλά με τθν ζννοια του παραμυκιοφ, του μφκου. 

7) Κοινζσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ και πρακτικζσ, όπωσ: 
 Ανίχνευςθ και τροποποίθςθ των εναλλακτικϊν ιδεϊν των μακθτϊν, 
 Μζκοδοσ ζρευνασ με τθν υποβολι ερωτιςεων, 
 Ρειραματικι μζκοδοσ 
 Ανάλυςθ και μελζτθ μιασ χαρακτθριςτικισ περίπτωςθσ 
 Δραςτθριότθτεσ και παιγνίδια προςομοίωςθσ 
 Καταςκευι εννοιολογικοφ χάρτθ/ χάρτθ ιδεϊν/ εννοιϊν 
 Αντιπαράκεςθ επιχειρθμάτων/ απόψεων 
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 Ανάδραςθ 
 Ραιχνίδι ρόλων- δραματοποίθςθ 
 Σχεδιαςμόσ και παρουςίαςθ αωίςασ 
 Μελζτθ/ ανάλυςθ/ ςυηιτθςθ ςε κείμενα ι εκπομπζσ που αωοροφν κζματα Φ.Ε. 

(Λογοτεχνία, ποίθςθ, Φιλοςοωία, άρκρα/ ςχολιαςμοί ΜΜΕ κ.α. Λδιαίτερθ ςθμαςία 
δίνεται ςτθν προςζγγιςθ των εννοιϊν και ωαινομζνων τόςο των Φ.Ε. όςο και τθσ Ρ.Ε. 
μζςω των μεταωορϊν και των αωθγθματικϊν ιςτοριϊν (narrative stories), ι αλλιϊσ 
μζςω μοντζλων και ιςτοριϊν.(Ρλακίτςθ-Κωςτάκθ, 2005) 

 Ρλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο/ Σχεδιαςμό δικτυακοφ τόπου 
 Ρολλαπλότθτα αναπαραςτάςεων (λεκτικι, γραπτι, ςυμβολικι, ωυςικι) 
 0ργανωμζνεσ αναωορζσ ‘προσ τα μπροσ και προσ τα πίςω’, με αναωορζσ προσ τα μπροσ 

για να προετοιμάςουμε τουσ μακθτζσ για το καινοφργιο και αναωορζσ προσ τα πίςω για 
να ςυνδζςουμε το νζο γνωςτικό αντικείμενο με προθγοφμενα, να αποκαλυωκεί ότι οι 
γνϊςεισ δεν είναι αςφνδετεσ μεταξφ τουσ. 

 Θ χριςθ ενόσ πλοφςιου πεδίου εμπειρικισ αναωοράσ, που α) να προςελκφει τουσ 
μακθτζσ ϊςτε να βρίςκουν νόθμα και ενδιαωζρον, β) να βαςίηεται ςτθν ιδζα του 
διδακτικοφ μεταςχθματιςμοφ, γ) να απευκφνεται εξίςου ςε αγόρια και κορίτςια τθσ 
ίδιασ θλικίασ με παραδείγματα κακθμερινισ ηωισ και όχι αποκλειςτικά παρμζνα από 
τον κόςμο των αγοριϊν.  

 Σφγκριςθ και αντιπαράκεςθ για καλφτερθ οργάνωςθ των γνϊςεων. 
8) Θ ςτροφι προσ το διάλογο ςτθν εκπ/ςθ ςτισ Φ.Ε. «dialogic turn», και θ κοινωνικο-

πολιτιςμικι προςζγγιςθ και ιςτορικότθτα. Θ προςζγγιςθ αυτι τοποκετεί τον άνκρωπο μζςα ςε ζνα 
γενικό ωυςικό πλαίςιο, το οποίο διερευνά με τουσ όρουσ τθσ ίδιασ τθσ ωυςικισ του ιςτορίασ ζτςι 
ϊςτε οι βίαιοι διαχωριςμοί μεταξφ υποκειμζνου και αντικειμζνου, κοινωνίασ και ωφςθσ να 
υπερπθδθκοφν. Θ οικολογικι κρίςθ δεν αωορά μόνο τθν επιςτιμθ αλλά αποτελεί και κοινωνικό και 
πολιτιςμικό ωαινόμενο. Αναλυτικό εργαλείο ςε μια τζτοια προςζγγιςθ αποτελεί θ ζννοια τθσ 
κουλτοφρασ. Ρροςδιορίςαμε τθν κουλτοφρα (Σκορδοφλθσ, Ρερ. Καλλϊ, 2007) ωσ τισ ιδζεσ, πράξεισ 
και τα υλικά αντικείμενα που κατζχουν και δθμιουργοφν οι άνκρωποι ωσ κοινωνικά όντα. Το 
Οικοπολιτιςμικό Ραράδειγμα (Eco –cultural Paradigm) είναι μια νζα πρόταςθ για τθ διδαςκαλία, 
ςφμωωνα με τθν οποία θ ανάπτυξθ τθσ γνωςτικισ αντίλθψθσ του ατόμου εξαρτάται από το 
κοινωνικο-πολιτιςμικό και οικολογικό πλαίςιο, όπου ηει και λειτουργεί. Θ νζα αυτι πρόταςθ για τθ 
διδαςκαλία των Φ.Ε. ςτθρίηεται ςτισ εξισ κζςεισ: α) Θ επιςτιμθ ςυγκροτείται ωσ πολιτιςμικόσ χϊροσ 
με ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ, γλωςςικζσ παραδόςεισ, εγκακιδρφοντασ ςυγκεκριμζνεσ ταυτότθτεσ και 
κοινότθτεσ και β) θ διδαςκαλία των Φ.Ε. είναι μια διαδικαςία επιπολιτιςμοφ (enculturation) κατά 
τθν οποία ο εκπαιδευόμενοσ καλείται να διαςχίςει τα όρια μεταξφ τθσ κακθμερινισ του εμπειρίασ 
και τθσ ςχολικισ επιςτιμθσ, με τθν ζννοια του πολιτιςμοφ ςαν βαςικό αναλυτικό εργαλείο ςτθν 
προςζγγιςθ αυτι. Σφμωωνα με πρόςωατεσ μελζτεσ, θ επιτυχία ςε ζνα μάκθμα Φ.Ε. εξαρτάται από 
το βακμό πολιτιςμικισ διαωοράσ μεταξφ τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ και τθσ ςχολικισ τάξθσ των Φ.Ε., 
το πόςο εφκολα γίνεται θ μετάβαςθ αυτι και τθ βοικεια που παίρνουν οι μακθτζσ για να γίνει θ 
μετάβαςθ ευκολότερα, ενϊ χαρακτθρίηεται ςαν πολιτιςμικι βία θ ζλλειψθ νοιματοσ για το μακθτι. 

9) Θ ςυςτθμικι και διεπιςτθμονικι φφςθ τθσ εκπ/ςθσ που ςυμφωνεί με τον ολιςτικό, 
ςυςτθμικό και διεπιςτθμονικό χαρακτιρα τθσ ΕΡΑ. Θ ςυςτθμικι ςκζψθ είναι ζνασ τρόποσ να 
προςεγγίηουμε το όλο, ζνα πλαίςιο για να αντιλαμβανόμαςτε περιςςότερο ςχζςεισ παρά ςτοιχεία, 
ςχιματα αλλαγισ και εξζλιξθσ παρά καταςτάςεισ ςταςιμότθτασ. Τα ηθτιματα τθσ αειωορίασ είναι 
ιδιαίτερα πολφπλοκα και ςφνκετα τόςο ωσ προσ τθν κατανόθςθ των αιτίων που τα δθμιουργοφν όςο 
και ωσ προσ τισ λφςεισ, γιαυτό και ο χειριςμόσ των ηθτθμάτων αυτϊν χωρίσ τθν ανάπτυξθ τθσ 
ςυςτθμικισ ςκζψθσ είναι αδφνατοσ, αωοφ πρζπει να κατανοθκοφν οι διαδραςτικζσ ςχζςεισ που τα 
δθμιουργοφν και να ςυγκεραςτεί θ ικανοποίθςθ κοινωνικϊν αναγκϊν και επικυμιϊν με τθν 
οικολογικι βιωςιμότθτα. Σφμωωνα με τθν Ε. Φλογαίτθ, ο Sterling (2002) κεωρεί ότι θ ςυςτθμικι 
ςκζψθ και γενικότερα θ ολιςτικι και ςυςτθμικι κεϊρθςθ των πραγμάτων μποροφν να επιδράςουν 
καταλυτικά ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αλλαγισ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθ μάκθςθ προσ ζνα «οικολογικό» 
εκπαιδευτικό παράδειγμα. Το μεταρρυκμιςτικό πλαίςιο που προβάλλει θ ΕΡΑ μζςα από τθν 
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ολιςτικι και ςυςτθματικι προςζγγιςθ τθσ πραγματικότθτασ εκωράηεται μζςα από τθ 
διεπιςτθμονικότθτα. Αυτι ορίηεται ωσ θ ςφμωυςθ των εννοιϊν, μεκοδολογικϊν εργαλείων και 
προςεγγίςεων που προζρχονται από διαωορετικζσ επιςτιμεσ, με ηθτοφμενο τθν ενοποίθςθ τθσ 
γνϊςθσ και τθ ςωαιρικι ανάλυςθ και κατανόθςθ τθσ πραγματικότθτασ. Σφμωωνα πάλι με τθν Ε. 
Φλογαίτθ, οι Φ.Ε. δίνουν μεν τα απαραίτθτα εργαλεία για τθν κατανόθςθ των οικολογικϊν 
ςυςτθμάτων και των βιοωυςικϊν λειτουργιϊν, όμωσ είναι οι κοινωνικζσ επιςτιμεσ εκείνεσ που, 
μεταξφ των άλλων, διερευνοφν τισ δομζσ τθσ κοινωνικισ ηωισ και τισ μορωζσ και τουσ τφπουσ των 
ςχζςεων που αναπτφςςει θ κοινωνία και το κοινωνικό περιβάλλον.  

10) Θ κριτικι ςκζψθ/ ανάπτυξθ ςτοχαςτικο-κριτικισ γνϊςθσ. Θ ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ 
ςτον μελλοντικό πολίτθ αποτελεί βαςικι επιδίωξθ τθσ διδαςκαλίασ των Φ. Ε., ςφμωωνα με το 
ΔΕΡΡΣ (2003), ενϊ όςον αωορά τθν ΕΡΑ, χαρακτθρίηεται από μια κριτικι ςκζψθ ςτθν πιο εξελιγμζνθ 
τθσ μορωι, που είναι θ ςτοχαςτικο-κριτικι.  

11) Άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία, αλλαγι ςυμπεριφοράσ και δράςθ. Θ μάκθςθ 
λογίηεται ωσ μια δια βίου διαδικαςία που δεν περιορίηεται ςτα όρια του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ, οφτε ςτισ κεωρθτικζσ αναλφςεισ μόνο, αλλά ςτα πλαίςια ειδικά τθσ ΕΡΑ, ζχει ςκοπό να 
δθμιουργιςει άτομα πολιτικά γραμματιςμζνα, όχι απλά καλά ενθμερωμζνουσ κεατζσ, αλλά 
ανκρϊπουσ ικανοφσ για ενεργό ςυμμετοχι και επικοινωνία, με ικανότθτεσ για εμπλοκι ςτα 
κοινωνικά δρϊμενα και ςε αλλαγζσ που ςυλλογικά και δθμοκρατικά κρίνονται αναγκαίεσ ςτθν 
κοινωνία.  
ΕΠΛΛΟΓΟ- ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΕΛ 

Οι ςφγχρονεσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και θ πλθκϊρα των προβλθμάτων που επιτάςςουν 
άμεςεσ αλλαγζσ για τθν αντιμετϊπιςθ τουσ, απαιτοφν αλλαγι και ςτουσ επιδιωκόμενουσ ςκοποφσ 
μζςω τθσ εκπ/ςθσ, ειδικά τθσ εκπ/ςθσ ςτισ Φ.Ε., προσ μια αειωόρο ανάπτυξθ, τοπικι, ευρφτερθ και 
τελικά παγκόςμια, κακϊσ επίςθσ και ςτισ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ που κα ακολουκθκοφν για το 
ςκοπό αυτό. Οι πολίτεσ του μζλλοντοσ κα πρζπει να ζχουν αποκτιςει επιςτθμονικό, τεχνολογικό και 
περιβαλλοντικό αλωαβθτιςμό, να κατζχουν δθλαδι ςυνεργατικζσ και επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, να 
ζχουν αποκτιςει ςτάςεισ ϊςτε να ςζβονται τθ ηωι, τον άνκρωπο, το περιβάλλον, να είναι 
δθμιουργικοί και κριτικοί και με τθ γνϊςθ που διακζτουν να ςυμβάλλουν τόςο ςτθν παραγωγι όςο 
και ςτθ δίκαιθ κατανομι των αγακϊν, αλλά και ςτθ διατιρθςθ των μζςων παραγωγισ για μια 
παγκόςμια ευθμεροφςα κοινωνία. Για να ςυμβεί αυτό είναι απαραίτθτο θ εκπ/ςθ ςτισ Φ.Ε. να 
ακολουκιςει τισ ςφγχρονεσ απόψεισ για τθ μάκθςθ, τθ διδαςκαλία και τθ γνϊςθ Κόκκοτασ), ενϊ οι 
ςφγχρονεσ μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ κα πρζπει να ςτοχεφουν ςτθν ενοποίθςθ Φ.Ε., 
Τεχνολογίασ και Κοινωνίασ, μια ενοποίθςθ που ζχει χαρακτθριςτεί από κάποιουσ ωσ «ηωντανό» 
Αναλυτικό πρόγραμμα (a lived curriculum).  

Από τα παραπάνω ςυνάγεται ότι ο ρόλοσ του μελλοντικοφ, αλλά και του ςφγχρονου 
εκπαιδευτικοφ πρζπει να αλλάξει ριηικά από το μοντζλο του απλοφ αναμεταδότθ τθσ γνϊςθσ, 
ειδικοφ ςτο γνωςτικό περιεχόμενό του. Ο εκπαιδευτικόσ ζτςι παφει να είναι ζνασ τεχνίτθσ και 
γίνεται ‘μθχανικόσ’ (engineer), με τθν ζννοια ότι χρειάηεται γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που 
προζρχονται από ζνα ςφνολο διαωορετικϊν επιςτθμϊν. Ο τελικόσ ςτόχοσ είναι όχι απλϊσ ζνασ 
ικανόσ δάςκαλοσ, αλλά ζνασ δάςκαλοσ με κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτο εκπαιδευτικό γίγνεςκαι, ϊςτε 
να ςυμβάλλει και ο ίδιοσ ςτθ ςυνεχι ανζλιξθ τθσ εκπ/κθσ διαδικαςίασ χωρίσ τουσ ςθμερινοφσ 
διςταγμοφσ ι τθν άρνθςθ που καταγράωουν οι ζρευνεσ. Ο πολλαπλόσ του ρόλοσ είναι τόςο 
ςθμαντικόσ και δφςκολοσ όςο μικραίνει θ θλικία των παιδιϊν (Νθπιαγωγόσ), ενϊ οι νζεσ τάςεισ και 
ιδζεσ που οωείλει να αςπαςτεί χωρίσ ουςιαςτικι επιμόρωωςθ και θ απόςταςθ των κεωρθτικϊν από 
τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ πράξθσ είναι μερικοί από τουσ λόγουσ που ευκφνονται για τθν αρνθτικι 
του ςτάςθ. Καιρόσ πια να αντιλθωκοφμε τι ωταίει πραγματικά και να δράςουμε ανάλογα 
ανακαλφπτοντασ μαηί με τα παιδιά ζννοιεσ και ωαινόμενα Φ.Ε. ςτο δρόμο τθσ εκπαίδευςθσ για το 
περιβάλλον και τθν αειωορία. Καιρόσ θ επιςτιμθ να αφιςει το βλοςυρό τθσ φφοσ και να μυρίςει ζνα 
λουλοφδι, να κοιτάξει ζνα αςτζρι, όπωσ ςυμβουλεφει ο μικρόσ πρίγκιπασ. 
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Projects που αφοροφν τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ και τισ φυςικζσ επιςτιμεσ ςε 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Στθν ειςιγθςθ αυτι, ςκοπεφουμε να δοφμε, τι είναι project και ποιεσ είναι οι ςυνζπειζσ του, κακϊσ και τι είναι 
δθμιουργικότθτα και ποια είναι θ διαφορά τθσ με τθ νοθμοςφνθ. Κα προςπακιςουμε να αποδείξουμε 
κεωρθτικά ότι θ δθμιουργικότθτα αναπτφςςεται μζςα από projects και κυρίωσ αυτά που αφοροφν τθν 
Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ (παράδειγμα «Για να ςϊςουμε τθ φφςθ, Ανακφκλωςθ 
ασ αρχίςει») και τα παιδιά που εμπλζκονται ςτα projects αναπτφςςουν τθ δθμιουργικότθτά τουσ περιςςότερο 
από τα άλλα παιδιά. Τελικά, εάν αποδείξουμε ότι τα παιδιά που διδάςκονται με projects και ιδιαίτερα με αυτά 
που αφοροφν τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ γίνονται πιο δθμιουργικά, κα 
οδθγθκοφμε ςτθν προϊκθςθ τθσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και τθσ διδαςκαλίασ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
μζςω projects ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Project, Δθμιουργικότθτα, Ρροςχολικι Εκπαίδευςθ, Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Φυςικζσ 
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Environmental education and natural sciences projects in connection with creativity 

Eleni Mellou 
ABSTRACT 
In the following presentation, we will try to see, what is project and which are its consequences, as well as what 
is creativity and which is its difference with intelligence. We will also try to prove theoretically that creativity has 
been developed through projects and especially with the ones that deal with Environmental Education and 
Natural Sciences (example ‘’In order to save the Nature, lets start Recycling’’) and the children who are involved 
into projects develop their creativity more than the other children. Finally, if we prove that the children who are 
taught through projects and especially the ones that deal with Environmental Education and Natural Sciences 
become more creative, we will be leading into proposing Environmental Education and the teaching of Natural 
Sciences through projects in early childhood education. 

KEY WORDS: Project, creativity, early childhood education, Environmental Education, Natural Sciences,  

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Σφμωωνα με το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν για το Νθπιαγωγείο: 
«Διεκνείσ οργανιςμοί και ωορείσ εκπαίδευςθσ ςτισ ςχετικζσ οδθγίεσ τουσ τονίηουν τθν 
προτεραιότθτα που πρζπει να δοκεί ςτθν ενεργθτικι, βιωματικι και ςυνεργατικι μάκθςθ. 
Ραράλλθλα, αςκοφν αυςτθρι κριτικι ςτθ μάκθςθ αποςπαςματικϊν και απομονωμζνων γνϊςεων, 
ςτθν άνευ νοιματοσ και ενδιαωζροντοσ για το παιδί άςκθςθ και καλλιζργεια δεξιοτιτων και ςτισ 
εξαντλθτικζσ επαναλθπτικζσ εργαςίεσ» (ΥΡΕΡΚ, 2002, ςελ. 1). Επίςθσ, επειδι τα μικρά παιδιά είναι 
από τθ ωφςθ τουσ περίεργα, είναι απαραίτθτθ «θ διαμόρωωςθ ενόσ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ 
που προςωζρεται για διερευνιςεισ, πειραματιςμοφσ και ανακαλφψεισ, ενκαρρφνει τθν ζκωραςθ 
του λόγου και τθσ ςκζψθσ των παιδιϊν, ευνοεί τθν αρμονικι ςυνφπαρξθ και τθν αλλθλεπίδραςθ, 
προωκεί τθν αλλθλεγγφθ, τθ ςυνεργατικότθτα και τθν επικοινωνία, επιτρζπει και προτρζπει τθν 
ζκωραςθ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθ προοδευτικι ανάπτυξθ τθσ αυτονομίασ τουσ» (Δαωζρμου, 
Κουλοφρθ & Μπαςαγιάννθ, 2007, ςελ. 215). 
PROJECT  

Ακοφμε ςυχνά για ςχζδια εργαςίασ, για καινοτόμα προγράμματα, για καινοτόμεσ 
παρεμβάςεισ, ι Ευζλικτθ ηϊνθ. Πλα αυτά εμπεριζχουν projects. «Ζνα project είναι μία ςε βάκοσ 
διερεφνθςθ ενόσ κζματοσ για το οποίο αξίηει να μάκουμε περιςςότερα πράγματα. Θ ζρευνα 
διεξάγεται ςυνικωσ από μια μικρι ομάδα παιδιϊν μιασ τάξθσ, μερικζσ ωορζσ από ολόκλθρθ τθν 
τάξθ και άλλεσ ωορζσ από ζνα μόνο παιδί. Το ςθμείο-κλειδί ενόσ project είναι ότι πρόκειται για 
προςπάκεια να διεξαχκεί ζρευνα θ οποία ςκόπιμα είναι εςτιαςμζνθ ςτθν εφρεςθ απαντιςεων ςε 
ερωτιςεισ για ζνα κζμα που κζτουν είτε τα παιδιά είτε ο δάςκαλοσ ι ο δάςκαλοσ ςε ςυνεργαςία με 
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τα παιδιά (Katz, 1994, ςελ. 1)» (Helm & Katz, 2002). Γενικά, project είναι θ μελζτθ ι θ εξερεφνθςθ 
ενόσ κζματοσ με παιδοκεντρικζσ προςεγγίςεισ (Katz & Chard, 2000). Το project ζχει ςαν 
αποτζλεςμα: 

 Διακεματικι-παιδοκεντρικι προςζγγιςθ, όπου θ γνϊςθ αντιμετωπίηεται ωσ ολότθτα 
ςφμωωνα με τα ενδιαωζροντα των παιδιϊν.  

 Bιωματικι εμπειρία, όπου τα παιδιά ςυνεχϊσ ενκαρρφνονται να εξερευνοφν, ν’ 
ανακαλφπτουν και να εμπλζκονται δυναμικά ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. 

 Υπευκυνότθτα-αυτοςεβαςμό και αυτοπεικαρχία, θ οποία επιτυγχάνεται με τθν 
αλλθλεπίδραςθ και τθ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν, των μακθτϊν, των γονζων, ι των 
ωορζων. 

 Ενςυναίςκθςθ, που είναι θ ικανότθτα να μποροφν τα παιδιά να μπαίνουν ςτθ κζςθ του 
άλλου και να ςζβονται το γεγονόσ ότι διαωορετικοί άνκρωποι ςκζωτονται και νοιϊκουν 
διαωορετικά. 

 Δθμιουργικότθτα, όπου ερευνοφν ζνα κζμα επιςτθμονικά και ανακαλφπτουν ότι δεν 
υπάρχει μόνο μία άποψθ ι λφςθ ςε ζνα πρόβλθμα, αλλά πολλζσ. 

 Ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα που αωοροφν το περιβάλλον, τον πολιτιςμό, τθν υγεία και 
γενικά τθν ποιότθτα ηωισ ςτον πλανιτθ μασ. 

 Σεβαςμό ςτθν προςωπικότθτα και πολιτιςμικι ταυτότθτα, όπου ενιςχφεται και θ ζνταξθ των 
αλλοδαπϊν παιδιϊν. 

 Ομαλι μετάβαςθ ςτισ επόμενεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ (Μπαγάκθσ και άλλοι, 2006). 

 Άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία. 

 Αυτοαξιολόγθςθ των μακθτϊν, των εκπαιδευτικϊν και τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

 Δια βίου μάκθςθ. 
ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΚΟΣΘΣΑ 

Θ δθμιουργικότθτα, όπωσ όλεσ οι νοθτικζσ λειτουργίεσ, είναι αωθρθμζνθ και ακακόριςτθ και 
αναωζρεται ςτθν ποιότθτα των ατόμων, καταςτάςεων ι διαδικαςιϊν και περιβάλλοντοσ (Amabile, 
1983, Mayer, 1999). Μιλάμε για δθμιουργικά άτομα, δθμιουργικζσ καταςτάςεισ ι δθμιουργικά 
περιβάλλοντα. Ο Lucas (2001), ορίηει τθ δθμιουργικότθτα ςαν μια κατάςταςθ του μυαλοφ κατά τθν 
οποία όλεσ μασ οι νοθμοςφνεσ λειτουργοφν παράλλθλα. Ρεριλαμβάνει τθν όραςθ, τθ ςκζψθ και τθν 
καινοτομία. Αν και πολφ ςυχνά απαντάται ςτισ δθμιουργικζσ τζχνεσ, θ δθμιουργικότθτα μπορεί να 
εκωραςτεί ςε κάκε μάκθμα ςτο ςχολείο ι ςε κάκε πλευρά τθσ ηωισ. Θ δθμιουργικότθτα μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για καλό και για κακό, γιατί όχι μόνο οι καλλιτζχνεσ αλλά και οι εγκλθματίεσ μπορεί 
να είναι ιδιαίτερα δθμιουργικοί άνκρωποι. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να περιλαμβάνεται θ θκικι 
άποψθ του κζματοσ, όταν ςυηθτιζται θ δθμιουργικότθτα. Θ Δθμιουργικότθτα ς’ αυτι τθν ειςιγθςθ, 
πιςτεφεται ότι είναι θ πολφπλοκθ διαδικαςία ι θ κατάςταςθ ςτθν οποία εμπλζκονται δφο βαςικζσ 
και αλλθλοεξαρτϊμενεσ λειτουργίεσ: θ αλλθλεπίδραςθ και θ μεταμόρωωςθ ι θ δθμιουργικι 
ωανταςία (Mellou,1993, 1995b, 1995c, 1996a, Μζλλου, 2006). 

Ο ψυχολόγοσ Guilford (1950, 1964, 1967, 1968) από τα μιςά του αιϊνα αςχολικθκε 
επιςτθμονικά με τθ δθμιουργικότθτα και το διαχωριςμό τθσ από τθ νοθμοςφνθ (Lee et al., 1987, 
Sternberg, 1999, Sternberg & O’Hara, 1999). Ο διαχωριςμόσ αυτόσ βρίςκεται ςτον τρόπο ςκζψθσ 
των ατόμων ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων. Τα άτομα με αυξθμζνθ νοθμοςφνθ βρίςκουν μόνο μία 
απάντθςθ ς’ ζνα πρόβλθμα, ενϊ τα άτομα με αυξθμζνθ δθμιουργικότθτα βρίςκουν πολλζσ λφςεισ 
και μερικζσ από αυτζσ είναι μοναδικζσ. Μετά από τον Guilford, οι ερευνθτζσ ψυχολόγοι κατζλθξαν 
ότι θ νοθμοςφνθ είναι ανεξάρτθτθ από τθ δθμιουργικότθτα μόνο όταν τα άτομα ωτάςουν ςτο δείκτθ 
νοθμοςφνθσ με αρικμό 120 (Gardner, 1983, 1993a, 1993b). 

Ο τρόποσ που εκπαιδεφονται τα μικρά παιδιά ζχει ςθμαντικζσ επιρροζσ που διαρκοφν πολφ 
και είναι τα κλειδιά που ξεκλειδϊνουν τισ δθμιουργικζσ ικανότθτεσ των παιδιϊν (Smilansky, 1990, 
Cornelius & Casler, 1991, Mellou, 1996b). Μακροχρόνιεσ ζρευνεσ ζδειξαν ότι ο τρόποσ που 
εκπαιδεφονται τα παιδιά ςτθ μικρι τουσ θλικία (προςχολικι εκπαίδευςθ), επθρεάηουν τθ 
δθμιουργικότθτά τουσ όταν ενθλικιϊνονται (Nickerson,1999). Μόλισ οι γονείσ και οι εκπαιδευτικοί 
εντοπίςουν τισ δθμιουργικζσ δυνάμεισ ςτα παιδιά, κα πρζπει να τα ενκαρρφνουν να αναλφςουν τισ 
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δθμιουργικζσ τουσ ςτρατθγικζσ και προςεγγίςεισ μζςω τθσ μετα-γνωςτικισ ςκζψθσ (Saebo, 
McCammon & O’Farrell, 2007). Για να αναπτυχκοφν οι δθμιουργικζσ ικανότθτεσ των παιδιϊν, είναι 
απαραίτθτθ θ υιοκζτθςθ μιασ παιδοκεντρικισ προςζγγιςθσ ςτθν παιδαγωγικι, κατά τθν οποία τα 
παιδιά μποροφν να ςυμμετζχουν ι να ςυν-δθμιουργοφν ο ζνασ με τον άλλο ι με τουσ 
εκπαιδευτικοφσ (Craft, 2005). 

Ηοφμε ςε ζναν κόςμο, όπου θ επιτυχία ςυνδζεται ςτενά με τθ δθμιουργικι εωαρμογι καλϊν 
ιδεϊν. Θ πρόκλθςθ για τα ςχολεία και τουσ κοινωνικοφσ οργανιςμοφσ είναι να αλλάξουν τον 
προςανατολιςμό τθσ εκπαίδευςθσ, για να ζχουμε ανκρϊπουσ με κατάλλθλα εωόδια για ζναν κόςμο 
προκλιςεων και αλλαγϊν και να ζχουν τθν ικανότθτα ςκζψθσ και ανάλθψθσ νζων πρωτοβουλιϊν, 
χωρίσ να επαναλαμβάνουν απλϊσ ό,τι ζχουν κάνει οι προθγοφμενεσ γενιζσ (Fisher, 2004). Μια 
ευρφτερθ κατανόθςθ τθσ γνϊςθσ, που λαμβάνει υπόψθ περιςςότερα είδθ νοθμοςφνθσ ι 
ικανοτιτων, ανοίγει ςταδιακά το δρόμο για τθ δθμιουργικότθτα ςτθν εκπαίδευςθ, ςτα ςχολεία που 
κζτουν ςε εωαρμογι τθν αντίλθψθ για τισ πολλαπλζσ νοθμοςφνεσ. Σε κοινωνικό επίπεδο, θ 
δθμιουργικότθτα μπορεί να οδθγιςει ςε νζα επιςτθμονικά ευριματα, νζα κινιματα Τζχνθσ, νζεσ 
ανακαλφψεισ και νζα κοινωνικά προγράμματα. 

Θ ςθμαντικότθτα τθσ δθμιουργικότθτασ ςτθν οικονομία είναι ολοωάνερθ, επειδι νζα 
προϊόντα και νζεσ υπθρεςίεσ δθμιουργοφν και νζεσ κζςεισ εργαςίασ (Sternberg & Lubart, 1999). 

Τα παιδιά μζςα από τα projects καταλιγουν να κάνουν κεατρικά παιχνίδια (ΚΡ). Τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά του ΚΡ είναι θ αλλθλεπίδραςθ και θ μεταμόρωωςθ, που είναι και τα δφο βαςικζσ 
μορωζσ τθσ δθμιουργικότθτασ, ςφμωωνα με τον προθγοφμενο οριςμό. Ζτςι τα παιδιά που κάνουν 
ΚΡ ζχουν τθν μεγαλφτερθ ευκαιρία να αναπτφξουν τθ δθμιουργικότθτά τουσ (Mellou, 1993, 1995a, 
Μζλλου, 2006).  
PROJECT ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΘΝ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ ΚΑΛ ΣΛ ΦΤΛΚΕ ΕΠΛΣΘΜΕ 

Το project που ακολουκεί, αωορά τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και πραγματοποιικθκε 
από τθ Μζλλου όταν είχε τθ διεφκυνςθ του 4ου Νθπιαγωγείου Καλυβίων Λαγονιςι, ςε ςυνεργαςία 
με τo 3ο Νθπιαγωγείο Καλυβίων και το 3ο Δθμοτικό Σχολείο Καλυβίων, Λαγονιςι, κατά το ςχολικό 
ζτοσ 2006-2007, με τίτλο: «Για να ςϊςουμε τθ φφςθ, Ανακφκλωςθ ασ αρχίςει». 
Κριτιρια επιλογισ κζματοσ – τόχοι 

Τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ είναι οι αυριανοί πολίτεσ και ςθμαντικά περιβαλλοντικά 
κζματα όπωσ θ Ανακφκλωςθ είναι απολφτωσ απαραίτθτα για εργαςία με τα παιδιά αυτά. Το 
πρόγραμμα υλοποιικθκε με 20 παιδιά, 4 – 5 χρόνων, ελλθνόπουλα και αλλοδαπά από Αλβανία και 
ξεκίνθςε το Σεπτζμβριο του 2006, όταν δθμιουργικθκε θ απορία ςτα παιδιά «Ροφ τα πάει τα 
ςκουπίδια μασ ο ςκουπιδιάρθσ;». Είπα να ρωτιςουν τουσ γονείσ τουσ και να ανοίξουν ςχετικά 
βιβλία για να ζχουμε τθν απάντθςθ. Αωοφ διαπιςτϊςαμε ότι τα ςκουπίδια καταλιγουν ςτθ 
χωματερι, προβλθματιςτικαμε τι κα γίνει όταν οι χωματερζσ δεν κα μποροφν πια να δεχκοφν τουσ 
τόνουσ των ςκουπιδιϊν που δθμιουργοφνται κάκε μζρα. Ζτςι ςυμπεράναμε ότι θ μόνθ λφςθ είναι 
να μειϊςουμε τα ςκουπίδια που παράγουμε με τθν ανακφκλωςθ. 

Οι Στόχοι του προγράμματοσ ιταν:  
Γνωςτικοί: 

 Να γνωρίςουν το περιβάλλον τουσ. 

 Να ζλκουν ςε επαωι με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ 

 Να γνωρίςουν τουσ κινδφνουσ από τα ςκουπίδια και τθ διαδικαςία τθσ ανακφκλωςθσ. 

 Να γνωρίςουν τον επιςτθμονικό τρόπο διερεφνθςθσ ενόσ κζματοσ.  
Συναιςκθματικοί: 

 Να αγαπιςουν το περιβάλλον τουσ και να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτθν προςταςία του. 

 Να αναπτφξουν αξίεσ αλλθλοςεβαςμοφ και αλλθλεγγφθσ.  

 Να ενιςχυκεί θ πολιτιςμικι και διαπολιτιςμικι τουσ ςυμπεριωορά.  

 Να ενιςχυκεί το αυτοςυναίςκθμα των μακθτϊν.  
Ψυχοκινθτικοί:  

 Να κινθκοφν, να τρζξουν, να παίξουν και να διαςκεδάςουν. 
 Κοινωνικοί:  
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 Να κοινωνικοποιθκοφν, να μάκουν να ςυνεργάηονται και να γίνουν υπεφκυνοι. 
Μεκοδολογία – Δραςτθριότθτεσ 

Οι τρόποι υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ιταν: Καταιγιςμόσ ιδεϊν - Αραχνογράμματα – 
Δθμιουργία γωνιάσ ανακφκλωςθσ και Φυςικϊν Επιςτθμϊν – Καταςκευι ωυςικοφ λιπάςματοσ – 
Βιολογικι αποςφνκεςθ πραγμάτων – Γράμμα ςτο διμαρχο για να μασ ωζρει κάδουσ ανακφκλωςθσ - 
Καταςκευζσ – Ηωγραωικι – Υωαντικι - Φωτογραωίςεισ – Μαγνθτοωωνιςεισ – Βιντεοςκοπιςεισ – 
Ζρευνα πεδίου – Ραιχνίδια ρόλων – Ταξινομιςεισ – Μετριςεισ – Συνεργαςία με άλλα ςχολεία ςτθν 
Ελλάδα και ςτο εξωτερικό (Καλιωόρνια και Αυςτραλία) - Συνεργαςία με τουσ γονείσ – Δθμιουργία 
αυτοςχζδιων ποιθμάτων - Βιωματικι προςζγγιςθ (Επιςκζψεισ, Καταςκευι χαρτοπολτοφ, 
Ρροβλθματιςμοί και επικοινωνία, Κακαριςμόσ παραλίασ από τα ςκουπίδια) – Δθμιουργία παιδικοφ 
βιβλίου με ιδζεσ και εικονογραωιςεισ από τα παιδιά το οποίο εκδόκθκε από τθ νθπιαγωγό και 
δόκθκε ςτα παιδιά τθν θμζρα τθσ τελικισ περιβαλλοντικισ εκδιλωςθσ - Ραρουςίαςθ του 
προγράμματοσ ςε δφο θμερίδεσ ςτο Νθπιαγωγείο. 

Για τθν επιτυχία των παραπάνω ςτόχων πραγματοποιικθκαν δραςτθριότθτεσ, με κζματα, 
όπωσ: 

 Διαχωριςμόσ ςκουπιδιϊν - Σκουπίδια – Χωματερζσ. 

 Ο πλανιτθσ ςε κίνδυνο από τα ςκουπίδια  

 Ανακφκλωςθ (αλουμινίου, γυαλιοφ, χαρτιοφ, πλαςτικοφ) – Ρρϊτεσ φλεσ. 

 Κατανάλωςθ - Υγιεινι διατροωι – Υπερκατανάλωςθ - Διαωθμίςεισ. 

 Το νερό και θ μόλυνςι του από τα ςκουπίδια.  

 Τα ςκουπίδια από τθν πλευρά τθσ τζχνθσ. 

 Ο γαλάηιοσ πλανιτθσ - Χάρτθσ Ελλάδασ 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ και των πρϊτων υλϊν – Κακαρότερο περιβάλλον για καλφτερθ 
ποιότθτα ηωισ – Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 

 Απόψεισ για τθν ανακφκλωςθ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ από αλλοδαποφσ 
μακθτζσ. 

Αωοφ καταςκευάςαμε τζςςερα κουτιά ςτα οποία τοποκετοφςαμε ίδιο είδοσ ανακυκλϊςιμων 
ςκουπιδιϊν ςτο κακ’ ζνα κακθμερινά, αρχίςαμε να ςχεδιάηουμε αραχνογράμματα για να 
προγραμματίςουμε τισ δραςτθριότθτεσ κακϊσ επίςθσ και τισ δράςεισ μασ για να 
πραγματοποιιςουμε τθν ζρευνά μασ. Κα αναωερκϊ ειδικότερα ςε μερικζσ μόνο δραςτθριότθτεσ 
που είναι και οι ςθμαντικότερεσ: 

1. Αποςτολι γράμματοσ από τα παιδιά ςτο Διμαρχο: Επειδι χρειαςτικαμε κάδουσ 
ανακφκλωςθσ για να πραγματοποιιςουμε ανακφκλωςθ, γράψαμε ςτο διμαρχο Καλυβίων να μασ 
προμθκεφςει. Ο διμαρχοσ πρόκυμα μασ βεβαίωςε ότι κα ωροντίςει να τοποκετιςει κάδουσ 
ανακφκλωςθσ ςε όλο το διμο.  

2. Δθμιουργία γωνιάσ Ανακφκλωςθσ και Φυςικϊν Επιςτθμϊν: Σφμωωνα με τουσ Κωνςταντίνου 
και άλλοι (2004, ςελ. 11), «οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ μασ βοθκοφν να κατανοιςουμε τθν τεχνολογικι 
βάςθ τθσ κοινωνίασ μασ και να ανταποκρικοφμε ςτισ αυριανζσ προκλιςεισ. ...Οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ 
ανάγονται ςε διαδικαςία διερϊτθςθσ, ςυςτθματικισ ανάλυςθσ ωαινομζνων και μεκοδικισ 
διερεφνθςθσ ηθτθμάτων. Ταυτόχρονα, θ απόκτθςθ εμπειριϊν και θ διαμόρωωςθ κετικϊν ςτάςεων 
προσ τθ διερϊτθςθ και τθ μάκθςθ, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ του 
παιδιοφ». Στθ γωνιά τθσ ανακφκλωςθσ τα παιδιά ζρχονταν ς’ επαωι με διάωορα υλικά του ωυςικοφ 
και του τεχνθτοφ κόςμου και είχαν πολλζσ ευκαιρίεσ να ζλκουν ςϋ επαωι με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. 
Υπιρχε εξοπλιςμόσ από διάωορα όργανα (μαγνιτεσ, μεγεκυντικοί ωακοί, μζτρα, μικροςκόπιο, 
κερμόμετρο οινοπνεφματοσ, ανεμοδείκτθσ, βροχόμετρο, δυναμόμετρο, ηυγαριά) και 
οπτικοακουςτικά μζςα (μαγνθτόωωνο, ωωτογραωικι μθχανι, βιντεοκάμερα). Ζκαναν ερωτιςεισ, 
εξερευνοφςαν ωαινόμενα και υλικά, παρατθρϊντασ (με τισ αιςκιςεισ τουσ), κάνοντασ ςυςχετίςεισ 
και ςυνδζςεισ, κάνοντασ λάκθ. Είναι ο καλφτεροσ τρόποσ να μάκουν να μακαίνουν. Με αυτό τον 
τρόπο αλλθλεπίδραςθσ καλλιεργοφνταν κετικζσ ςτάςεισ προσ τθ μάκθςθ και ζδειχναν ςεβαςμό και 
εκτίμθςθ προσ τον κόςμο που μασ περιβάλλει. Ζδειχνα ςτα παιδιά πϊσ να αναηθτοφν πλθροωορίεσ 
από άλλουσ, από βιβλία και από τα πειράματα και τισ παρατθριςεισ τουσ. Ρροβλθματιηόμαςτε και 
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δοκιμάηαμε διάωορα πειράματα με μικρζσ ι μεγάλεσ ομάδεσ, ενκαρρφνοντάσ τα να πειραματίηονται 
και με τουσ γονείσ τουσ. Κα αναωερκϊ παρακάτω μόνο ςε μερικά από τα πειράματα που 
δοκιμάςαμε και ιταν ςχετικά με τθν ανακφκλωςθ: 

 Τί κουράηει τθ γθ; Κάψαμε αντικείμενα από πλαςτικό, αλουμίνιο, χαρτί, γυαλί και 
λαχανοωρουτοςκουπίδια ςτο χϊμα και τα ςκεπάςαμε με χϊμα. Μετά από μινεσ ανοίξαμε 
το λάκκο όπου βάλαμε τα υλικά αυτά και διαπιςτϊςαμε ότι κάποια υπιρχαν ακόμα εκεί και 
κάποια είχαν εξαωανιςτεί. Γι’ αυτό πρζπει να πάμε τα ςκουπίδια που ανακυκλϊνονται ςτα 
κζντρα ανακφκλωςθσ και όχι ςτθ γθ που κα κάνει πολλά-πολλά χρόνια για να τα διαλφςει. 
Ζτςι και ςκουπίδια δεν κα ζχουμε και ενζργεια κα εξοικονομοφμε και τουσ πόρουσ τθσ γθσ 
δεν κα εξαντλοφμε. 

 Ρϊσ ανακυκλϊνεται το χαρτί; Κόψαμε κομματάκια εωθμερίδασ και τα τοποκετιςαμε με 
νερό ςτο μπλζντερ, μζχρι να γίνουν πολτόσ. Στθ ςυνζχεια τον απλϊςαμε ςε ςίτα για να 
ςτραγγίςει το νερό. Αωοφ ςτράγγιςε το νερό, βάλαμε το χαρτοπολτό ανάμεςα από δφο 
ωφλλα εωθμερίδασ, αωοφ το πατιςαμε αρκετά για να ιςιϊςει. Πταν ςτζγνωςε καλά, 
χρθςιμοποιιςαμε το ανακυκλωμζνο χαρτί για να ηωγραωίςουμε ι να καταςκευάςουμε 
μάςκεσ. 

 Ρϊσ μολφνεται το νερό; Αωοφ ρίξαμε λίγεσ ςταγόνεσ μελάνι ς’ ζνα ποτιρι νερό, 
τοποκετιςαμε μζςα ςτο ποτιρι ζνα κοτςάνι ςζλινο. Πταν κόψαμε κατά μικοσ το ςζλινο 
διαπιςτϊςαμε ότι ιταν βαμμζνο με το μελάνι. Το ίδιο πράγμα ςυμβαίνει και ςτθ ωφςθ. Τα 
ωυτοωάρμακα, τα λιπάςματα και τα απόβλθτα μολφνουν το νερό, το οποίο με τθ ςειρά του 
μολφνει τα ωυτά, τα δζντρα και τα λαχανικά που τρϊμε οι άνκρωποι. Πλα ςτθ ωφςθ είναι 
μία αλυςίδα. Πταν ζνασ κρίκοσ αρρωςτιςει, τότε αρρωςταίνουν και οι υπόλοιποι. 

3. Ρροβλθματιςμοί και Επικοινωνία: Κάκε ωορά που ςυηθτοφςαμε με τα παιδιά και 
ανακαλφπταμε ότι δεν γνωρίηουμε κάτι, το γράωαμε ς’ ζνα χαρτί το οποίο ωωτοτυποφςαμε και τα 
παιδιά το ζπαιρναν ςτο ςπίτι τουσ με το ςκοπό να το ςυηθτιςουν με τουσ γονείσ τουσ, ν’ ανοίξουν 
βιβλία και ν’ ανακαλφψουν τθν αλικεια. Τζτοιου είδουσ ερωτιματα που τζκθκαν ιταν: 

1. Ροφ τα πάει τα ςκουπίδια ο ςκουπιδιάρθσ; 
2. Τί κάνουμε με τα ςκουπίδια που δεν καίγονται; 
3. Τί κα γίνει εάν το βουνό με τα ςκουπίδια τθσ χωματερισ ωτάςει ςτο ςπίτι μασ; 
4. Ροιζσ είναι οι πρϊτεσ φλεσ από το γυαλί, το πλαςτικό, το χαρτί και το αλουμίνιο; 
5. Ροιζσ είναι οι πρϊτεσ φλεσ τθσ μπαταρίασ; 

Τα παιδιά ζπρεπε να ηωγραωίςουν επίςθσ ι να γράψουν ανάλογα με τισ δυνατότθτζσ τουσ 
τθν απάντθςθ ςτο χαρτί αυτό και να το ωζρουν να ενθμερϊςουν τθν τάξθ. Τα χαρτιά αυτά 
ςυγκεντρωμζνα μαηί αποτελοφςαν ζνα βιβλίο, ςτο οποίο τα παιδιά είχαν πρόςβαςθ όποτε ικελαν. 
Με αυτόν τον τρόπο είχαν δθμιουργθκεί πζντε βιβλία με τουσ προβλθματιςμοφσ των παιδιϊν. 

4. Επίςκεψθ ςτο κζντρο περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ςτο Λαφριο: Επιςκεωτικαμε το ΚΡΕ 
Λαυρίου, όπου παρακολουκιςαμε πρόγραμμα ςχετικό με τθ διαχείριςθ των ςκουπιδιϊν. Ανάμεςα 
ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ και καταςκευζσ με ανακυκλϊςιμα υλικά, κάναμε χαρτοπολτό και με αυτό 
το υλικό γεμίςαμε διάωορα καλοφπια με ηωάκια τα οποία πιραμε μαηί μασ και όταν ςτζγνωςαν 
ωτιάξαμε καδράκια, αωοφ γράψαμε επάνω το όνομα του ηϊου που απεικόνιηε. 

5. Ραρακολοφκθςθ κεατρικισ παράςταςθσ με κζμα «Πλοι μαηί ανακυκλϊνουμε τθ γθ»: Πταν 
πλθροωορικθκα γι’ αυτι τθ κεατρικι παράςταςθ, από τθν ομάδα τθσ Κεατρικισ Ανακφκλωςθσ, 
ωρόντιςα να τθν παρακολουκιςουν όχι μόνο οι μακθτζσ μου αλλά και όλα τα νιπια και προνιπια 
τθσ περιοχισ μασ, με χρθματοδότθςθ του διμου. Ιταν θ πρϊτθ εμπλοκι του διμου ςτο πρόγραμμα 
τθσ ανακφκλωςθσ που ιταν ςτα πρϊτα του ςτάδια. 

6. Συνεργαςία με τον ΑΦΘΣ (Ανακφκλωςθ Φορθτϊν Θλεκτρικϊν Στθλϊν): Μόλισ ηθτιςαμε 
κάδο ανακφκλωςθσ μπαταριϊν, μασ το ζςτειλαν τθν επόμενθ μζρα. Τα παιδιά κακθμερινά ζριχναν 
μπαταρίεσ χρθςιμοποιθμζνεσ και ςφντομα ο κάδοσ ανακφκλωςθσ μπαταριϊν γζμιςε. 

7. Επίςκεψθ ςτο κζντρο ανακφκλωςθσ αλουμινίου: Τα παιδιά παρακολοφκθςαν τα κουτάκια 
αλουμινίου να μπαίνουν ςτα ειδικά μθχανιματα, να ςυμπιζηονται και να προχωροφν ςτθ 
διαδικαςία τθσ ανακφκλωςθσ. Επίςθσ παρακολοφκθςαν ςχετικό βίντεο ανακφκλωςθσ αλουμινίου. 
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8. Συνεργαςία με ςχολεία ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό: Συνεργαςτικαμε με άλλα ςχολεία 
που ζκαναν πρόγραμμα για τθν ανακφκλωςθ ςτθν Ελλάδα και ειδικότερα με τα νθπιαγωγεία των 
Καλυβίων και τθσ Βάρθσ, αλλάηοντασ απόψεισ και ςτζλνοντασ υλικό. Επίςθσ κατόπιν ςυνεννόθςθσ 
τα νιπια δφο νθπιαγωγείων ςυναντικθκαν και κακάριςαν τθν παραλία του Λαγονθςίου. 
Αλλθλογραωιςαμε δε με ελλθνικά ςχολεία τθσ Καλιωόρνιασ (Greek School in Oakland) και τθσ 
Αυςτραλίασ (Greek School in Sydney). Ζτςι μάκαμε ότι ς’ αυτζσ τισ χϊρεσ ζχουν αρχίςει ανακφκλωςθ 
εδϊ και πολλά χρόνια και μασ ωάνθκε άμεςθ ανάγκθ ν’ αρχίςουμε γριγορα ανακφκλωςθ και ςτθν 
Ελλάδα γιατί κακυςτεριςαμε πολφ. 

9. Δθμιουργία θρϊων: Αωοφ επεξεργαςτικαμε τθν αωίςα που μασ ζςτειλε το Βιωματικό 
Σχολείο με το οποίο ςυνεργαςτικαμε, δθμιουργιςαμε τουσ δικοφσ μασ ιρωεσ, που ιταν θ 
Ανακυκλωςοφλα (εικόνα 1), τθν οποία καταςκευάςαμε με ανακυκλϊςιμα υλικά, με τα πζντε παιδιά 
τθσ, που ιταν θ Αλουμινζνια, θ Γυαλζνια, θ Ρλαςτικοφλα, θ Χαρτονζνια και θ Μπαταριοφλα. Τα 
παιδιά ηωγράωιςαν τα πζντε παιδιά τθσ Ανακυκλωςοφλασ ςε μια αωίςα (εικόνα 2) που 
παρουςιάςτθκε ςτθν πρϊτθ μασ περιβαλλοντικι εκδιλωςθ για τθν ανακφκλωςθ.  

 

  
Εικόνα 1. Θ θρωϊδα Ανακυκλωςοφλα. 

 
Εικόνα 2. Θ αωίςα με τθν οικογζνεια 

 
 
10. Δθμιουργία αφίςασ με μθνφματα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ: Τα παιδιά 

ζδωςαν τα δικά τουσ μθνφματα ςτον κόςμο για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τα οποία 
ζγραψαν ςε μια αωίςα που παρουςιάςτθκε επίςθσ ςτθν πρϊτθ περιβαλλοντικι μασ εκδιλωςθ για 
τθν ανακφκλωςθ. Συγκεκριμζνα, ςτο κζντρο τθσ αωίςασ είχαν ςχεδιάςει το ςιμα τθσ ανακφκλωςθσ 
και γφρω ζγραψαν μόνοι τουσ τα μθνφματά τουσ, ςχετικά με τθν προςταςία του πλανιτθ και τθν 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

11. Ρρϊτθ περιβαλλοντικι εκδιλωςθ για τθν ανακφκλωςθ: Στισ 15 Μαρτίου 2007, θμζρα του 
καταναλωτι, ζγινε, ςτο χϊρο του 3ου Δθμοτικοφ Σχολείου Καλυβίων, θ πρϊτθ μασ περιβαλλοντικι 
εκδιλωςθ για τθν ανακφκλωςθ ςε ςυνεργαςία με το 3ο Νθπιαγωγείο Καλυβίων με το οποίο 
ςυςτεγαηόμαςτε. Τα παιδιά παρουςίαςαν τισ αωίςεσ που δθμιοφργθςαν για να πείςουν τουσ 
άλλουσ ν’ αρχίςουν ανακφκλωςθ, ωϊναξαν το ςφνκθμά τουσ που δεν είναι άλλο από τον τίτλο του 
προγράμματοσ και απάγγειλαν αυτοςχζδια ποιιματα για τθν ανακφκλωςθ που είχαν γράψει με τουσ 
γονείσ τουσ. Τθν θμζρα αυτι παρακολουκιςαμε και ζνα βίντεο ςχετικό με τα προβλιματα που 
προκφπτουν από τα ςκουπίδια που υπάρχουν ςτισ χωματερζσ, του Τάςου Τζλογλου που είχε 
προβλθκεί ςτο κανάλι MEGA από τθν εκπομπι Φάκελοι. Επίςθσ ζγιναν και ςχετικζσ ομιλίεσ. 
Ραρουςίαςαν το κζμα «Ανακφκλωςθ και Υγεία» οι γιατροί: Δρ. Ραναγιϊτθσ Ακαναςίου και Δρ. 
Λωιγζνεια Κϊςτογλου και ο περιβαλλοντολόγοσ κοσ Μάριοσ Κόκκορθσ μίλθςε με κζμα: «Ασ κάνουμε 
τθν Ανακφκλωςθ ν’ ανκίςει». Λόγω τθσ θμζρασ του καταναλωτι οι γονείσ ζλλθνεσ και αλλοδαποί 
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μαγείρεψαν ωαγθτά από τα μζρθ τουσ για το μπουωζ μασ και μ’ αυτόν τον τρόπο δϊςαμε 
διαπολιτιςμικό χαρακτιρα ςτθν εκδιλωςθ. 

12. Το αςτζρι τθσ εβδομάδοσ: Στα πλαίςια τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ, όπου ζνα παιδί επειδι 
ζκανε κάτι ξεχωριςτό ι ιταν θ ςειρά του και ζγινε το αςτζρι τθσ εβδομάδοσ (π.χ. ανάμεςα ςτα 
δικαιϊματα και ςτισ υποχρεϊςεισ του ιταν, για μια εβδομάδα να ζχει τθ δυνατότθτα να ωζρει από 
το ςπίτι του αγαπθμζνα πράγματα για να τα μοιραςτεί με τουσ ςυμμακθτζσ του), μποροφςε να 
κάνει μια εργαςία με τουσ γονείσ του για τθν ανακφκλωςθ, όπωσ εκείνο ικελε. Ζτςι, πολλά παιδιά, 
βοθκοφμενα από τουσ γονείσ τουσ, ζωεραν καταπλθκτικζσ δουλειζσ, όπωσ αποκόμματα από 
εωθμερίδεσ που μιλοφςαν για τθν ανακφκλωςθ και ςχετικά με το περιβάλλον κζματα. Άλλοι επίςθσ 
δθμιοφργθςαν καταςκευζσ με ανακυκλϊςιμα υλικά. Πλεσ αυτζσ οι εργαςίεσ μπικαν ςτθν ζκκεςθ 
ςτθν τελικι περιβαλλοντικι μασ εκδιλωςθ. 

13. Δθμιουργία πρωτότυπων ιςτοριϊν από τα παιδιά ςε ςυνεργαςία με τουσ γονείσ: Στισ 
διακοπζσ του Ράςχα ζδωςα ςτα παιδιά ζνα Α4 χαρτί με τθν οδθγία να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ 
ιςτορία με τίτλο το κζμα του προγράμματόσ μασ «Για να ςϊςουμε τθ Φφςθ, Ανακφκλωςθ ασ 
αρχίςει». Από τθ μια μεριά του χαρτιοφ κα το ζγραωαν μόνοι τουσ, όπωσ εκείνοι μποροφςαν και κα 
το ηωγράωιηαν και από τθν άλλθ, κα το υπαγόρευαν ςτθ μαμά ι ςτον μπαμπά και κα το ζγραωαν οι 
γονείσ. Στο τζλοσ, αωοφ διαβάςαμε και είδαμε όλεσ τισ εργαςίεσ, επιλζξαμε τισ τρεισ καλφτερεσ 
ιςτορίεσ.  

14. Δθμιουργία αυτοςχζδιασ ομαδικισ ιςτορίασ των παιδιϊν, θ οποία παρουςιάςτθκε ςτο 
τζλοσ ςαν κατευκυνόμενο κεατρικό παιχνίδι και εκδόκθκε ςε παιδικό βιβλίο από τθν νθπιαγωγό: 
Μία από τισ ςθμαντικζσ δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν για το παραπάνω πρόγραμμα ιταν και θ 
ομαδικι δθμιουργία ςχετικισ ιςτορίασ. Συγκεκριμζνα, μετά το Ράςχα, και αωοφ επεξεργαςτικαμε 
όλεσ τισ παραπάνω αναωερόμενεσ πρωτότυπεσ ιςτορίεσ των παιδιϊν, ςυηθτιςαμε για το βιβλίο και 
αωοφ μιλιςαμε για το πωσ γίνεται και ποιοι εργάηονται για να ωτάςει ςτα χζρια μασ, αποωαςίςαμε 
να δθμιουργιςουμε το δικό μασ βιβλίο. Θ νθπιαγωγόσ είχε αναλάβει να καταγράωει τισ ιδζεσ. 
Επιλζγαμε μετά από ςυηιτθςθ τθν καλφτερθ, θ νθπιαγωγόσ τθν κατζγραωε και το παιδί που είχε 
αυτι τθν ιδζα αναλάμβανε τθν εικονογράωθςι τθσ. Με τον ίδιο τρόπο ολοκλθρϊςαμε τθν ιςτορία 
μασ, για τθν οποία τα παιδιά εκδιλωςαν τθν επικυμία να δραματοποιθκεί και να παρουςιαςτεί 
ςτουσ γονείσ τουσ ςτθν τελικι μασ περιβαλλοντικι εκδιλωςθ.  

Θ ιςτορία αυτι, που ζχει τίτλο «Για να ςϊςουμε τθ Φφςθ, Ανακφκλωςθ ασ αρχίςει», με δφο 
λόγια ζλεγε: «Μια ωορά και ζναν καιρό ηοφςε θ κ. Ανακυκλωςοφλα με τισ πζντε κόρεσ τθσ, τθν 
Αλουμινζνια, τθ Γυαλζνια, τθν Ρλαςτικοφλα, τθν Χαρτονζνια και τθ Μπαταριοφλα ... Κάποια μζρα 
μία πλθμμφρα ζωερε όλα τα ςκουπίδια τθσ χωματερισ ςτον κιπο τουσ και αωοφ προβλθματίςτθκαν 
αποωάςιςαν να κάνουν ανακφκλωςθ... Για να επθρεάςουν τουσ άλλουσ να κάνουν το ίδιο, ζγραψαν 
επάνω ςτουσ κάδουσ ανακφκλωςθσ: Για να ςϊςουμε τθ Φφςθ, Ανακφκλωςθ ασ αρχίςει... Τελικά θ 
χωματερι, που ιταν κοντά ςτο ςπίτι τουσ, ζγινε από το διμαρχο ζνα ωραίο πάρκο με γραςίδι». Για 
να μπορζςουν τα παιδιά να παρουςιάςουν κεατρικά τθν ιςτορία τουσ, τθν ζωτιαξα με ςτίχουσ (το 
οποίο είναι βιβλίο υπό ζκδοςθ) και πρόςκεςα και μουςικι υπόκρουςθ με τθ βοικεια του 
ςκθνοκζτθ του κεατρικοφ που είχαμε παρακολουκιςει, που είχε τίτλο «Πλοι μαηί ανακυκλϊνουμε 
τθ γθ», του κ. Γιάννθ Νικθτάκθ. Ζτςι δθμιουργικθκε ζνα κατευκυνόμενο κεατρικό παιχνίδι 
(Μζλλου, 1997), το οποίο επειδι δθμιουργικθκε από τα παιδιά είχε πολφ μεγαλφτερθ ςθμαςία και 
τα παιδιά ανζπτυξαν τθ ωανταςία και τθ δθμιουργικότθτά τουσ ανάμεςα ςε άλλα οωζλθ που είχαν 
από όλθ αυτι τθ διαδικαςία (Mellou, 1994a, 1994d, 1994e, 2004, Μζλλου, 2006).  

Θ ιςτορία αυτι όταν ολοκλθρϊκθκε δεν είχε να ηθλζψει τίποτα από ζνα καλό παιδικό βιβλίο, 
που ευαιςκθτοποιοφςε ςτθν ιδζα τθσ προςταςίασ τθσ ωφςθσ και τθσ ανακφκλωςθσ. Ιταν τότε που 
αποωάςιςα τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ ιςτορίασ αυτισ και ςυγκεκριμζνα τθν ζκδοςι τθσ ςε βιβλίο 
(Μζλλου, 2007). Οι προςπάκειζσ μου να χρθματοδοτθκεί από ωορείσ κακυςτεροφςε πολφ και τα 
παιδιά ζπρεπε να πάρουν τα βιβλία τουσ τθν θμζρα τθσ τελικισ περιβαλλοντικισ εκδιλωςθσ, όπωσ 
τουσ το είχα υποςχεκεί. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που το βιβλίο τελικά χρθματοδοτικθκε από εμζνα. 
Ριςτεφω ότι με τθ δθμοςιοποίθςθ αυτοφ του βιβλίου, κα βάλω κι εγϊ ζνα λικαράκι ςτθν 
ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν για τθ ςωτθρία τθσ ωφςθσ και γενικά του πλανιτθ που είναι το ςπίτι 
όλων μασ. Το βιβλίο κα ιταν χριςιμο ςε διμουσ που άρχιςαν ι που κ’ αρχίςουν πρόγραμμα 
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ανακφκλωςθσ, γονείσ, εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι μπορεί να το χρθςιμοποιιςουν ςαν ενδεικτικό 
οδθγό ςχολικοφ προγράμματοσ και ιδιαίτερα ςτα μικρά παιδιά, με ςκοπό να ευαιςκθτοποιθκοφν 
ςτθν ιδζα τθσ ανακφκλωςθσ και γενικότερα ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

15. Συμμετοχι ςτο ςχολικό διαγωνιςμό «Ρεριβάλλον και Ανακφκλωςθ»: Ριραμε μζροσ ςτον 
παραπάνω ςχολικό διαγωνιςμό που οργάνωςε το Βιωματικό Σχολείο μαηί με το Quality Net 
Foundation, ςτισ 10 Λουνίου, 2007. Τα ζργα που ςτείλαμε ιταν ανάμεςα ςτα πρϊτα πενιντα, ςε 
επτακόςιεσ ςυμμετοχζσ άλλων ςχολείων, και ιδιαίτερα θ αυτοςχζδια ομαδικι ιςτορία, θ οποία 
ακόμα τότε δεν είχε εκδοκεί ςε βιβλίο. 

16. Τελικι περιβαλλοντικι εκδιλωςθ για τθν ανακφκλωςθ: Στισ 12 Λουνίου, 2007 ζγινε θ 
τελικι περιβαλλοντικι εκδιλωςθ, όπου τα παιδιά απζδωςαν καταπλθκτικά τθν αυτοςχζδια ιςτορία 
τουσ γιατί ιταν το δικό τουσ δθμιοφργθμα, το ηοφςανε και το κατείχαν πλιρωσ, παρ’ όλο που οι 
πρόβεσ που ζγιναν ιταν λιγοςτζσ (Mellou, 1994b, 1994c). Υπιρξε και ζκκεςθ των ζργων των 
παιδιϊν, ομαδικϊν και ατομικϊν, κακϊσ και ωωτογραωικό υλικό από τισ διάωορεσ δραςτθριότθτεσ 
ςχετικζσ με το πρόγραμμα. Τθν θμζρα αυτι ζγινε και θ πρϊτθ παρουςίαςθ του βιβλίου μασ και 
μοιράςτθκε ςε όλα τα παιδιά, τα οποία καμάρωναν για το δικό τουσ δθμιοφργθμα. Τθν εκδιλωςι 
μασ τθν παρακολοφκθςαν εκτόσ από τουσ γονείσ των παιδιϊν, τον διμαρχο, τθν πρόεδρο του 
δθμοτικοφ ςυμβουλίου, τουσ εκπαιδευτικοφσ (νθπιαγωγείων, δθμοτικϊν ςχολείων, γυμναςίων και 
λυκείων) και ο βουλευτισ κ. Κατςιγιάννθσ, υπεφκυνοσ περιβάλλοντοσ ςτθ βουλι. Πλοι παρζλαβαν 
τιμθτικά από ζνα βιβλίο, από το δθμιοφργθμά μασ. 

17. Κακαριςμόσ παραλίασ από τα παιδιά: Τθν επόμενθ μζρα από τθν τελικι εκδιλωςθ, 
πιγαμε με τα παιδιά και κάποιουσ γονείσ να κακαρίςουμε τθν κοντινι μασ παραλία. Τα παιδιά με 
γάντια μάηεψαν μερικά ςκουπίδια τθσ παραλίασ και είδαν τα μθχανιματα του διμου που 
κακάριηαν τθν παραλία τθν θμζρα εκείνθ (εικόνα 3). Στθν επιςτροωι μασ ςτο ςχολείο τα παιδιά 
ζριξαν ςτον κάδο ανακφκλωςθσ όλα τα ανακυκλϊςιμα υλικά που ωυλάγαμε όλο το χρόνο ςτθν τάξθ 
μασ, περιμζνοντασ τουσ μπλε κάδουσ ανακφκλωςθσ, που τελικά εμωανίςτθκαν για πρϊτθ ωορά ςτο 
νθπιαγωγείο μασ (εικόνα 4).  

 

  
Εικόνα 3. Τα νιπια κακαρίηουν παραλία. Εικόνα 4. Τα νιπια πετοφν ςκουπίδια ςτον μπλε 

κάδο ανακφκλωςθσ. 
 

18. Δθμιουργία φωτογραφικοφ άλμπουμ από τισ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ: Πλθ τθ 
χρονιά ωωτογραωίηαμε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ και αυτζσ τισ ωωτογραωίεσ τισ ζβαλα ςτο άλμπουμ 
αωοφ ζγραψα ςε κάκε ωωτογραωία τθ χρονολογία που ζγινε. Με αυτό τον τρόπο ο επόμενοσ 
εκπαιδευτικόσ κα ζχει μία εικόνα για τθν τάξθ που παρζλαβε, και τα παιδιά κα μποροφν να εξθγοφν 
ςτουσ νζουσ μακθτζσ για τισ δραςτθριότθτζσ τουσ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ. 
Αξιολόγθςθ – υμπεράςματα 

Πλοι οι παραπάνω προτεκζντεσ ςτόχοι επιτεφχκθκαν. Τα παιδιά διαςκεδάηοντασ ζμακαν για 
τα ςκουπίδια και τουσ κινδφνουσ που μασ απειλοφν από αυτά, κακϊσ επίςθσ τθν μζγιςτθ ανάγκθ τθσ 
ανακφκλωςθσ. Ιρκαν ς’ επαωι με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, ζγιναν ερευνθτζσ, μικροί επιςτιμονεσ, 
υπεφκυνοι, κοινωνικοί, πρεςβευτζσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Το πρόγραμμα γενικά 
πζτυχε ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ, όχι μόνο των παιδιϊν αλλά και των γονζων μαηί και των 
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εκπαιδευτικϊν. Θ επιτυχία του προγράμματοσ δε, ζχει ςαν αποτζλεςμα να ςυνεχίςουν οι 
εκπαιδευτικοί τθν ανάλθψθ τθσ υλοποίθςθσ νζου προγράμματοσ και τθν επόμενθ χρονιά. Θ 
αξιολόγθςθ του προγράμματοσ επιβεβαιϊνεται με τθ ωράςθ που ακοφςτθκε από το Διμαρχο μετά 
το τελείωμα τθσ τελικισ περιβαλλοντικισ μασ εκδιλωςθσ: «Σιμερα τα μικρά παιδιά μασ ζδωςαν ζνα 
πολφ καλό περιβαλλοντικό μάκθμα». 

Στθν αξιολόγθςθ αξιολογοφμε γνϊςεισ και ςτάςεισ μακθτϊν πριν και μετά. Με το παραπάνω 
πρόγραμμα, τα παιδιά προςζγγιςαν τθ γνϊςθ διακεματικά, ενεπλάκθςαν δυναμικά ςτθ μακθςιακι 
διαδικαςία και ωωελικθκαν πολλαπλά. Συγκεκριμζνα, μεταξφ των άλλων γνϊριςαν τισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ, ανζπτυξαν τον προωορικό και το γραπτό λόγο, ευαιςκθτοποιικθκαν ςτθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ, όξυναν τθν κριτικι τουσ ικανότθτα, ςυνεργάςτθκαν με τουσ ςυμμακθτζσ και με τουσ 
γονείσ τουσ, πιραν ςυνεντεφξεισ από ειδικοφσ, ζγιναν μικροί υπεφκυνοι επιςτιμονεσ και ερευνθτζσ 
και τζλοσ αυξικθκε θ αυτοπεποίκθςι τουσ κακϊσ απόλαυςαν το δθμιοφργθμά τουσ. Φανταςτείτε 
αυτά τα μικρά παιδιά, ζωθβουσ πια με τι καμάρι κα μιλοφν για το πρόγραμμα τθσ ανακφκλωςθσ που 
είχαν τθ δυνατότθτα να κάνουν ςτο νθπιαγωγείο τουσ, κακϊσ και για το βιβλίο που δθμιοφργθςαν 
ςτο οποίο βρίςκεται το όνομά τουσ μζςα. Ριςτεφω πωσ κα γίνουν οι καλφτεροι πρεςβευτζσ ςτθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ και κα ςυμβάλλουν ενεργθτικά ςτθ ςωτθρία του πλανιτθ. 
ΓΕΝΛΚΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑ  

Από όλα τα παραπάνω, κεωρθτικά, Project, Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Φυςικζσ Επιςτιμεσ 
και Δθμιουργικότθτα πάνε μαηί, γιατί για να πραγματοποιθκοφν χρειάηονται, ενκάρρυνςθ, 
αναγνϊριςθ, καλλιζργεια τθσ δθμιουργικισ ικανότθτασ των παιδιϊν και να διδάςκονται με 
παιδοκεντρικζσ προςεγγίςεισ. Πμωσ, εάν κζλουμε να ζχουμε δθμιουργικότθτα ςτο ςχολικό 
ςφςτθμα, δεν αρκεί μόνο ν’ αλλάξουμε τισ μεκόδουσ, αλλά τουσ εκπαιδευτικοφσ, που να τουσ 
βοθκιςουμε να γίνουν αυτοί πρϊτα δθμιουργικοί. Γενικά, για να πραγματοποιθκεί θ 
δθμιουργικότθτα ςτα ςχολεία, χρειάηεται να αναπτυχκοφν δφο τομείσ: 1) θ παιδαγωγικι του 
εκπαιδευτικοφ, ιδιαίτερα θ κατανόθςι του για το πϊσ μακαίνουμε να μακαίνουμε, και 2) θ πιο 
δομθμζνθ παρζμβαςθ από δθμιουργικοφσ ςυμβοφλουσ και εκπαιδευτικοφσ (Lucas, 2001). Μόνο ζτςι 
κα είναι ικανοί οι εκπαιδευτικοί μζςα από projects που κυρίωσ αωοροφν τθν Ρεριβαλλοντικι 
Εκπαίδευςθ και τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ να ενκαρρφνουν τθν αλλθλεπίδραςθ και τθ δθμιουργικι 
ωανταςία ςτα παιδιά και ζτςι τθ δθμιουργικότθτα. Αυτό το ςυμπζραςμα, επιβεβαιϊνεται και από 
τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ που ζγινε από το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο το 2007 με κζμα: 
«Αξιολόγθςθ των Ροιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του Συςτιματοσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ». Συγκεκριμζνα, βρικαν ότι, θ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ προχποκζτει 
μια διδακτικι – μακθςιακι διαδικαςία που να ενεργοποιεί όλουσ τουσ μακθτζσ και να τουσ 
εμπλζκει ςε δραςτθριότθτεσ αναηιτθςθσ τθσ γνϊςθσ και καλλιζργειασ δεξιοτιτων ς’ ζνα ανάλογα 
διαμορωωμζνο ςχολικό περιβάλλον. Τα projects αποτελοφν μοχλό εξζλιξθσ και αναβάκμιςθσ τθσ 
ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ (ΥΡΕΡΚ, 2008). Ζνασ διευκυντισ Γυμναςίου τονίηει: 
«…ικελα να υπάρξει ζνα ςχολειό, όπου ο μακθτισ όχι να μθν κζλει να ζρχεται, αλλά να μθν κζλει 
να ωεφγει». Αυτό μπορεί να επιτευχκεί μόνο, όταν εμείσ οι εκπαιδευτικοί δθμιουργιςουμε 
ςυνκικεσ με κατάλλθλα projects που κάνουν τα παιδιά να ενδιαωζρονται και να κζλουν ευχάριςτα 
να ζρχονται ςτα ςχολειά μασ. 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να παρουςιάςω τον τρόπο που θ γωνιά των Φυςικϊν Επιςτθμϊν οργανϊκθκε ςτο 
Νθπιαγωγείο και ο τρόποσ που βοικθςε τα παιδιά να παρατθριςουν, να πειραματιςτοφν και να λφςουν 
απορίεσ ςτα πλαίςια ςχεδίων εργαςίασ που αφοροφςαν τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ. Τα νιπια 
πειραματίςτθκαν με τθν επίδραςθ του φωτόσ ςτα φυτά, το ζδαφόσ, τα ςτάδια ανάπτυξθσ του ςπόρου, κακϊσ 
και με το θλεκτρικό ρεφμα. Ζγινε αξιολόγθςθ με κάρτεσ κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ, φφλλα εργαςίασ, ςυηιτθςθ 
και ηωγραφικι. Θ γωνία λειτοφργθςε ςε ομάδεσ των τεςςάρων νθπίων ζτςι ϊςτε να μπορεί ο παιδαγωγόσ να 
παρατθρεί τον τρόπο εργαςίασ και να διευκολφνει τα παιδιά κακϊσ εργάηονταν. Θ ομάδα παρουςίαηε τισ 
«ανακαλφψεισ» τθσ ςτθν τάξθ και ακολουκοφςε ςυηιτθςθ, διατφπωςθ νζων ερωτιςεων ι υποκζςεων. Θ 
διαδικαςία αυτι αποτζλεςε κίνθτρο για παραπάνω ζρευνα, κρατοφςε αμείωτο το ενδιαφζρον των παιδιϊν και 
βελτίωςε τθ δυνατότθτα τουσ να κάνουν υποκζςεισ, να τισ επαλθκεφουν με πειράματα και να εξάγουν απλά 
ςυμπεράςματα ςτο μζτρο των δυνατοτιτων τουσ. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, ςχζδια εργαςίασ, βιωματικι μάκθςθ, μελζτθ πεδίου, 

περιβαλλοντικό μονοπάτι, παρατιρθςθ.  

 
Organization and use of the “corner of the natural sciences” in nursery schools and its use within 

the frame of environmental education projects 
Dimitra Bia 

ABSTRACT 
Purpose of this work is to present the way the Natural Sciences Corner was organized in the Nursery school and 
how this helped the children observe, experiment and solve queries within the frame of projects regarding the 
Environmental Education. The infants experimented with the influence light has on plants, the soil and the seed 
growing stages. An assessment was carried out by means of properly designed cards, worksheets, drawings and 
discussion. The Natural Sciences Corner functioned in teams of four infants, so that the educator could observe 
their actions and assist them while they were working. The team presented its “discoveries” to the class by 
repeating the procedure and there followed a discussion and posing of new questions or hypotheses. This 
procedure functioned as motivation for further research, kept children’s interest unabated and improved their 
ability in making hypotheses, test them through experiments and come to simple conclusions within the scope 
of their capabilities. 

KEYWORDS: Environmental education, project method, field study, learning by doing, environmental path, 

observation 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι ςφγχρονεσ κοινωνίεσ αντιμετωπίηουν τόςο ςε τοπικό όςο και ςε 
παγκόςμιο επίπεδο ςοβαρά περιβαλλοντικά προβλιματα, που κατά κφριο λόγο προζρχονται από τισ 
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και παρεμβάςεισ ςτθ λειτουργία τθσ ωφςθσ. Γίνεται λοιπόν ωανερό ότι 
για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων αυτϊν θ «περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ» του ατόμου παίηει 
κακοριςτικό ρόλο. Βαςικζσ διαςτάςεισ τθσ είναι θ γνϊςθ που διακζτει το άτομο για τα 
περιβαλλοντικά προβλιματα αλλά και θ υιοκζτθςθ ςτάςεων και ςυμπεριωορϊν για τθν 
αντιμετϊπιςθ τουσ. 

Στθ διαμόρωωςθ λοιπόν τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ θ ςχολικι εκπαίδευςθ καλείται να 
παίξει ςθμαντικό ρόλο. Μποροφμε δε να ορίςουμε τθν Ρ.Ε. ωσ το ςφνολο των διεπιςτθμονικϊν 
δραςτθριοτιτων που απαιτοφν τθν ενεργό ςυμμετοχι διδαςκόντων και διδαςκομζνων και 
ςτοχεφουν ςε τρεισ όψεισ: ςτθν εκπαίδευςθ «δια μζςου του περιβάλλοντοσ» (γνϊςθ), ςτθν 
εκπαίδευςθ «για το περιβάλλον» (δεξιότθτεσ) και ςτθν εκπαίδευςθ «για χάρθ του περιβάλλοντοσ» 
(ςτάςεισ) (Γεωργόπουλοσ - Τςαλίκθ Ακινα 1993). 

Οι μακθτζσ μζςω των προγραμμάτων Ρ.Ε. ζχουν τθ δυνατότθτα να αποκτιςουν ζννοιεσ και 
γνϊςεισ για: 

 Τθν κατανόθςθ των μθχανιςμϊν λειτουργίασ του ωυςικοφ κόςμου. 

mailto:andratha@sch.gr
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 Τθν κατανόθςθ τθσ επίδραςθσ των ανκρωπίνων δραςτθριοτιτων και ςυμπεριωορϊν ςτο 
οικοςφςτθμα τθσ γθσ. 

Ακόμθ καλοφνται να προτείνουν λφςεισ και να υιοκετιςουν ςτάςεισ κετικζσ προσ το 
περιβάλλον. 

Ειδικότερα δε για τθν προςχολικι εκπαίδευςθ κα μποροφςαμε να ποφμε ότι τα μικρά παιδιά 
μζςω τθσ Ρ.Ε πρζπει: 

 να ςυνειδθτοποιιςουν τον εαυτό τουσ και το περιβάλλον τουσ κακϊσ και τισ ςυνζπειεσ των 
πράξεων τουσ πάνω ςε αυτό, δια μζςου τθσ παρατιρθςθσ, ζρευνασ, ανακάλυψθσ, 
χρθςιμοποιϊντασ τισ αιςκιςεισ τουσ. 

 να αρχίςουν να μελετοφν το περιβάλλον τουσ μζςα από διαςκεδαςτικζσ και ευρθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ (Φρατηι 1994). 

Πςον τϊρα αωορά τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, τα τελευταία χρόνια οι ςυνεχείσ ζρευνεσ που 
γίνονται και οι προςπάκειεσ εωαρμογισ ςτθν εκπαιδευτικισ πράξθσ νζων προςεγγίςεων, κακιςτοφν 
τθ διαδικαςία ανάπτυξθσ τθσ ωυςικισ γνϊςθσ ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ ρεαλιςτικι. Στο νζο 
ΔΕΡΡΣ γίνεται αναωορά ςτο κατάλλθλο περιβάλλον που κα ευνοιςει τθν ανάπτυξθ εμπειριϊν ςτα 
παιδιά και μάλιςτα αυκεντικϊν, από ζννοιεσ και ωαινόμενα των Φ.Ε.: «Σε μια ‘εμπλουτιςμζνθ 
επιςτθμονικά’ τάξθ και με κατάλλθλεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ κα πρζπει να δίνονται ςτα παιδία 
ευκαιρίεσ να βιϊςουν εμπειρίεσ τζτοιεσ που κα τουσ επιτρζψουν: 

 να εξερευνοφν το ωυςικό και τεχνικό περιβάλλον 

 να εξοικειωκοφν με τθν παρατιρθςθ και να μάκουν να πειραματίηονται με απλά υλικά 

 να αναγνωρίςουν τθ χρθςιμότθτα διαωόρων εργαλείων και να εξοικειωκοφν με τθ χριςθ 
τουσ π.χ. μεγεκυντικοφσ ωακοφσ. 

 να κατανοοφν τθν αξία τθσ ομαδικισ εργαςίασ και τθσ από κοινοφ ανακάλυψθσ. 

 να αρχίςουν να αναγνωρίηουν τθ ςχζςθ τθσ επιςτιμθσ με τθν κακθμερινι ηωι. 

 να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ αςωαλείασ και να χρθςιμοποιοφν αςωαλι υλικά και μζςα». 
Τζλοσ το νζο Αναλυτικό Ρρόγραμμα προωκεί δεξιότθτεσ όπωσ παρατιρθςθ, περιγραωι, 

πειραματιςμόσ, ενϊ ενκαρρφνει τθ χριςθ διαωόρων οργάνων και ςυςκευϊν (απλζσ μθχανζσ, 
μαγνιτεσ, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ). 

Μζχρι εδϊ κα μποροφςαμε να ποφμε ότι οι ςτόχοι τθσ Ρ.Ε και κάποιοι από τουσ ςτόχουσ των 
Φ.Ε ταυτίηονται και ότι για να κατανοιςουν τα νιπια τισ ςυνζπειεσ των πράξεων τουσ ςτο 
περιβάλλον κα πρζπει να τουσ δοκεί θ δυνατότθτα παρατιρθςθσ και πειραματιςμοφ τόςο μζςα 
ςτθν τάξθ όςο και ζξω από αυτιν.  

Από μεκοδολογικι άποψθ τϊρα ςτθν Ρ.Ε θ μζκοδοσ που προωκείται από το Υπουργείο 
Ραιδείασ και το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο είναι θ μζκοδόσ project. Αυτι προάγει τθ βιωματικι 
μάκθςθ και μπορεί να ςυνδυαςτεί με ςτρατθγικζσ όπωσ είναι «θ μελζτθ πεδίου» και το 
«περιβαλλοντικό μονοπάτι», που δίνουν τθ δυνατότθτα ςτα νιπια να εξοικειωκοφν με εργαλεία και 
όργανα παρατιρθςθσ και να αυτενεργιςουν (Δελθκανάκθ Ν., Κοκολάκθ ., Νοϊδου Μ. 2001). 
Άλλωςτε και ςτο ΔΕΡΡΣ αναωζρεται ότι «Βαςικοφσ κρίκουσ διαςφνδεςθσ του περιεχομζνου των 
προγραμμάτων και προϊκθςθσ τθσ διακεματικότθτασ μπορεί να αποτελζςουν επίςθσ οριςμζνεσ 
κεμελιϊδεισ ζννοιεσ των διαωόρων επιςτθμϊν οι οποίεσ προςωζρονται για διακεματικι ανάπτυξθ. 
Το πρόγραμμα του Νθπιαγωγείου λαμβάνει υπόψθ του τισ διακεματικζσ ζννοιεσ που υπάρχουν ςτα 
Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. του Δθμοτικοφ και Γυμναςίου και ςτο μζτρο του εωικτοφ τισ αξιοποιεί και για τα παιδιά 
του Νθπιαγωγείου ςτα επιμζρουσ προγράμματα». Τζλοσ εξετάηοντασ κζματα ςτα προγράμματα τθσ 
Ρ.Ε όπωσ το νερό, θ ρφπανςθ, τα ωυτά κ.λ.π. αναπόωευκτα οι Φ.Ε είναι ζνα γνωςτικό πεδίο που 
εμπλζκεται ςτα κζματα αυτά. 
Θ ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΘ ΓΩΝΛΑ ΣΩΝ Φ.Ε. ΣΟ ΝΘΠΛΑΓΩΓΕΛΟ 
Γενικζσ αρχζσ 

Στο Νθπιαγωγείο θ γωνία των Φ.Ε. πρζπει να ευνοεί: 
1. Τθν ανάπτυξθ τθσ παρατιρθςθσ που ςφμωωνα με τον Neuman (1972 αναωζρεται ςτο Ε. 

Κουτςουβάνου 1994) είναι το βαςικό ςυςτατικό ςτοιχείο, ςτο οποίο οικοδομοφνται όλεσ οι 
υπόλοιπεσ διαδικαςίεσ και άρα πρζπει να τονίηεται με κάκε δυνατό τρόπο ςτισ υπόλοιπεσ 
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και διάωορεσ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ. Αξίηει ακόμθ να 
ςθμειωκεί ότι παρατιρθςθ ςθμαίνει τθ ςυνεχι εναςχόλθςθ των παιδιϊν, με τθν 
επιςτράτευςθ όλων των αιςκιςεων, με τθν κατανόθςθ και τον τρόπο ενζργειασ ενόσ 
αντικειμζνου, των χαρακτθριςτικϊν του και του τρόπου με τον οποίο αντιδρά κάτω από 
διάωορεσ περιςτάςεισ. Για να το επιτφχουν αυτό τα παιδιά πρζπει να επενεργιςουν τα ίδια 
πάνω ςτο αντικείμενο.( Ε. Κουτςουβάνου 1994)  

2. Τθν ταξινόμθςθ αντικειμζνων ανάλογα με ςχιματα που κακορίηουν τα παιδιά κακϊσ 
ανακαλφπτουν τισ ιδιότθτεσ των αντικειμζνων και τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ. Ζτςι ξεκινϊντασ 
από τθν αιςκθτθριακι αντίλθψθ μποροφν να προχωριςουν ςε ανϊτερεσ μορωζσ 
ταξινόμθςθσ που ευνοοφν τθν νοθτικι τουσ ανάπτυξθ. 

3. Να προάγει τθν επικοινωνία, τθ ςυνεργαςία και τθν ομαδικι εργαςία «Ο Piaget (1964) 
τόνιςε: «Πταν λζω ότι ζνα παιδί πρζπει να ενεργεί δίνω ςτον όρο δφο διαςτάςεισ. Θ μια 
διάςταςθ είναι θ ενζργεια του παιδιοφ πάνω ςε διάωορα υλικά αντικείμενα και θ άλλθ 
είναι θ δθμιουργία μαηί με τον κοινωνικό περίγυρο, δθλαδι θ ςυμμετοχι ςε μία ομαδικι 
εργαςία». (Ε. Κουτςουβάνου 1994) 

4. «Πλεσ οι δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ προςωζρουν δυνατότθτεσ ςτα παιδιά αω’ ενόσ να 
δράςουν χρθςιμοποιϊντασ υλικά και αντικείμενα από το ωυςικό και κοινωνικό περιβάλλον 
και αω’ ετζρου να παρατθριςουν τισ αντιδράςεισ των αντικειμζνων και τισ μεταβολζσ των 
υλικϊν, οι οποίεσ κατά κφριο λόγο δεν οωείλονται ςτισ δικζσ τουσ ενζργειεσ, ζχουν μεγάλθ 
ςθμαςία από τθν άποψθ τθσ νοθτικισ τουσ οικοδόμθςθσ. Ζτςι ςθμαςία αποδίδεται ςε δφο 
είδθ δραςτθριοτιτων: ςτισ μετατοπίςεισ και ςτουσ μεταςχθματιςμοφσ των αντικειμζνων» 
(Kamii 1982, αναωζρεται ςτο αβάνθσ 2005). Άρα θ εργαςία με τα ωυτά είναι μια καλι 
περίπτωςθ μελζτθσ μεταςχθματιςμοφ των αντικειμζνων, γιατί προςωζρει ςτα παιδιά 
ευκαιρίεσ για μελζτθ ποικίλων μεταςχθματιςμϊν, αωοφ ο κόςμοσ των ωυτϊν 
χαρακτθρίηεται από ςυνεχείσ μεταβολζσ. 

Μεταςχθματιςμοί Αντικειμζνων/ Παρατιρθςθ των φυτϊν 
Στα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ Ρ.Ε. «Ρροςτατεφω το πράςινο» Ο ςχεδιαςμόσ 

των δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ ζγινε με ςτόχο τθν προςζγγιςθ του ωυτικοφ κόςμου και τισ 
ςχζςεισ του με τθν κακθμερινι διαβίωςθ και τθν κοινωνικι ηωι. Δόκθκε όμωσ βάροσ και ςτο 
ςυγκεκριμζνο γνωςτικό περιεχόμενο που αωοροφςε τα μζρθ των ωυτϊν και τα ςτάδια εξζλιξθσ 
τουσ. Κάτι τζτοιο κρίκθκε αναγκαίο γιατί τα ίδια τα παιδιά ζδειξαν ζντονο ενδιαωζρον και 
διατφπωςαν ερωτιςεισ ςχετικζσ με τθ ηωι των ωυτϊν. Ακόμθ, προκειμζνου τα νιπια να 
υιοκετιςουν βαςικζσ αρχζσ ωροντίδασ και προςταςίασ του πραςίνου, ζπρεπε να γνωρίηουν πωσ 
αναπτφςςονται τα ωυτά. Θ γωνιά των Φ.Ε χρθςιμοποιικθκε για παρατιρθςθ, και για τθν εκτζλεςθ 
μικρϊν πειραμάτων προκειμζνου τα παιδία να κατανοιςουν τθν επίδραςθ του νεροφ και του ωωτόσ 
ςτθν ανάπτυξθ των ωυτϊν. Αρχικά ηιτθςα από τα παιδιά να ςχθματίςουν ζνα ωυτό κόβοντασ και 
κολλϊντασ εικόνεσ από ζνα ωφλο εργαςίασ που είχε 
εικόνεσ με τα μζρθ του ωυτοφ.. Στο Νθπιαγωγείο 
ωοιτοφςαν δεκαπζντε (15) νιπια και ζντεκα (11) 
προνιπια. Τα περιςςότερα παιδιά χρθςιμοποίθςαν 
βλαςτό, ωφλλα, και άνκθ, παρζλειψαν τισ ρίηεσ και 
κανζνα δεν χρθςιμοποίθςε καρποφσ. Αρκετά από τα 
προνιπια χρθςιμοποίθςαν βλαςτό και άνκοσ. Τουσ 
ηιτθςα ακόμθ να βάλουν ςε χρονικι ςειρά εικόνεσ 
που είχαν τα ςτάδια ανάπτυξθσ ενόσ ωυτοφ. Τα 
περιςςότερα απζτυχαν και όςα τα κατάωεραν δεν 
μπόρεςαν να αιτιολογιςουν γιατί αν και είχε 
προθγθκεί θ ανάγνωςθ μιασ ςχετικισ ιςτορίασ και οι 
εικόνεσ που χρθςιμοποιικθκαν ιταν παρόμοιεσ με 
του παραμυκιοφ. Τουσ ηιτθςα ακόμθ να 
ηωγραωίςουν ζνα ωυτό. Οι ηωγραωιζσ είχαν βλαςτό 
μερικά ωφλλα και ζνα άνκοσ ςτθν κορυωι. (εικ.1) 

 
Εικόνα 1 
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Ανάλογα με τισ απορίεσ και τα ενδιαωζροντα των παιδιϊν, οργανϊςαμε πζντε επιςκζψεισ ςτο 
πεδίο μελζτθσ, όπου τα παιδιά ςε ομάδεσ των ζξθ ατόμων, εκτζλεςαν εργαςίεσ που είχαν 
αποωαςίςει ςτθν τάξθ. Ηωγράωιςαν δζντρα, κάμνουσ και ωυτά, μάηεψαν υλικά που τουσ ζκαναν 
εντφπωςθ (ωυτά, κλαδιά, καρποφσ, άνκθ, κ.λ.π.), τράβθξαν ωωτογραωίεσ κ.λ.π. Οι επιςκζψεισ 
ζγιναν ςε διαωορετικζσ εποχζσ, για να μπορζςουν να παρατθριςουν τισ αλλαγζσ των ωυτϊν 
ανάλογα με τθν εποχι και κάκε ομάδα εκτελοφςε διαωορετικζσ εργαςίεσ κάκε ωορά. Ακόμθ με 
κατάλλθλα ςχεδιαςμζνα παιγνίδια κθςαυροφ, προκλικθκε το ενδιαωζρον των παιδιϊν να 
παρατθριςουν και να εξερευνιςουν επιλεγμζνα ςθμεία του «πεδίου μελζτθσ» Το υλικό από το 
πεδίο μεταωζρκθκε ςτθν τάξθ, κάκε ομάδα το ταξινόμθςε και το παρουςίαςε ςτθν ολομζλεια. Ζτςι 
δθμιουργικθκαν πλικοσ ςυλλογϊν (διάωορα άνκθ, ωφλλα, ρίηεσ), ωωτογραωίεσ με ωυτά πόεσ, 
κάμνουσ, δζντρα. Ακόμθ τουσ δόκθκε θ ευκαιρία να παρατθριςουν λεπτομζρειεσ του ωλοιοφ, των 
ωφλλων, των ανκζων, με μεγεκυντικοφσ ωακοφσ. Τζλοσ προκειμζνου να λυκοφν απορίεσ, 
αναηθτικθκαν πλθροωορίεσ ςε βιβλία, ωυλλάδια και C.D. Το υλικό εκτζκθκε ςτθ γωνιά των ωυςικϊν 
επιςτθμϊν και τα παιδιά είχαν τθν ευκαιρία να αςχολθκοφν με αυτό με διάωορουσ τρόπουσ είτε 
κάνοντασ παρατθριςεισ είτε ταξινομϊντασ το υλικό με κριτιρια που τα ίδια ζβριςκαν είτε 
εμπλουτίηοντασ τισ ςυλλογζσ με καινοφρια αντικείμενα που ζωερναν ςτθν τάξθ.  
Πειραματιςμόσ με τα φυτά 

Εκμεταλλευόμενθ το ενδιαωζρον των παιδιϊν και τθν πρόταςθ τουσ να ωυτζψουν, 
μετατρζψαμε τθ γωνιά ςε ωυτϊριο και αξιοποιιςαμε όλεσ τισ ιδζεσ των παιδιϊν. Από τισ ςυηθτιςεισ 
μεταξφ τουσ αποωάςιςαν ότι χρειάηονται χϊμα, ςυμωϊνθςαν όλοι και αρκετοί πρότειναν ςπόρουσ, 
οριςμζνα κυρίωσ τα μικρότερα νιπια πρότειναν μικρά κλαδιά ι ωφλλα. Δοκιμάςαμε όλεσ τισ 
προτάςεισ και τα παιδιά παρατιρθςαν ότι μόνο οι ςπόροι ωφτρωςαν. Ακόμθ για να παρατθριςουν 
τισ μεταβολζσ του ςπόρου μζςα ςτο χϊμα, ωυτζψαμε μερικοφσ ςπόρουσ από διαωορετικά ωυτά με 
βαμβάκι ςε γυάλινα ποτιρια, ζνα για κάκε ομάδα, τα παιδιά κατζγραωαν τισ αλλαγζσ του ςπόρου 
με ωωτογραωίεσ, ηωγραωιζσ ι ςτο καςετόωωνο τθσ τάξθσ. Συηθτοφςαν επίςθσ για τισ διαωορζσ και 
τισ ομοιότθτεσ που παρουςίαηαν τα διαωορετικά ωυτά κακϊσ αναπτφςςονταν. 

Από τθ ςυηιτθςθ για το τι χρειάηονται τα ωυτά για να μεγαλϊςουν, τα παιδιά αποωάςιςαν ότι 
χρειάηονται χϊμα για να ςτθριχτοφν και να πίνουν νερό και νερό. Ζτςι βάλαμε ζνα ςπόρο ςε ζνα 
ςκοτεινό μζροσ χωρίσ να τον ποτίηουμε, ζνα ςε ςκοτεινό μζροσ που τον ποτίηαμε, ζνα κοντά ςτο 
παράκυρο και ζνα μακριά από το παράκυρο. Τα παιδία προζβλεψαν ότι χωρίσ πότιςμα ο ςπόροσ δε 
κα μεγαλϊςει, για το ςπόρο που ποτίηονταν ςτο ςκοτάδι δεν ζκαναν πρόβλεψθ. Αργότερα και 
παρατθρϊντασ τθν ανάπτυξθ των άλλων ωυτϊν μπόρεςαν να εξθγιςουν γιατί το ωυτό ςτο ςκοτεινό 
μζροσ δεν μεγάλωςε αλλά ξεράκθκε. Αργότερα πειραματίςτθκαν και με τθν επίδραςθ του 
λιπάςματοσ ςτα ωυτά. Ζτςι όταν τουσ ζδωςα τα αρχικά ωφλα εργαςίασ όλοι ζβαλλαν όλα τα μζρθ 
του ωυτοφ. Εντόπιςαν μάλιςτα ότι όλα τα ωυτά ανεξάρτθτα από είδοσ τουσ είχαν ρίηεσ, βλαςτοφσ 
και ωφλλα και ζκαναν άνκθ, καρποφσ και ςπόρουσ. Ραρατθρικθκαν αλλαγζσ ςτισ ηωγραωιζσ τουσ, οι 
οποίεσ όμωσ είχαν ιδθ αλλάξει μετά τθν παρατιρθςθ 
και τισ καταγραωζσ ςτο πεδίο και ςτθ γωνιά των Φ.Ε. 
(εικ. 2) όλα τα νιπια και πζντε προνιπια ζβαλαν ςτθ 
ςειρά τισ εικόνεσ με τα ςτάδια ανάπτυξθσ και εξιγθςαν 
τι απεικόνιηε κάκε εικόνα. Μερικά τα μεγαλφτερα 
ανζωεραν και τθ δουλειά που ζκαναν τα διάωορα μζρθ 
των ωυτϊν. 
ΔΛΕΡΕΤΝΩΝΣΑ ΣΟ ΘΛΕΚΣΡΛΚΟ ΡΕΤΜΑ ΚΑΛ ΣΛ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ  

Ο κυριότεροσ λόγοσ τθσ παρουςίαςθσ αυτισ τθσ 
δραςτθριότθτασ είναι, ότι προζκυψε από τθν απαίτθςθ 
των παιδιϊν για να απαντιςουν ςε απορία, που τουσ 
δθμιουργικθκε ςε ζνα ςχζδιο εργαςίασ που αωοροφςε 
τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά και είχε τίτλο «Το χωριό μου 
χκεσ και ςιμερα». Θ ερϊτθςθ που τζκθκε από ζνα παιδί 
και κινθτοποίθςε τα μιςά παιδιά τθσ ομάδασ ιταν «Τι 

 
Εικόνα 2 
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είναι θλεκτρικό ρεφμα» Θ διερεφνθςθ ενόσ τζτοιου κζματοσ δεν προτείνεται γι’ αυτι τθν θλικία 
λόγω των δυςκολιϊν που παρουςιάηει και των περιοριςμϊν που κζτει θ θλικία των παιδιϊν και θ 
νοθτικι τουσ ανάπτυξθ. Γι’ αυτό ζγινε προςπάκεια οι δραςτθριότθτεσ να κατευκυνκοφν ςε μεγάλο 
βακμό από τα ίδια τα παιδιά, χωρίσ να δοκεί ιδιαίτερο βάροσ ςτο γνωςτικό μζροσ, εωόςον τα ίδια 
τα παιδιά δεν ζδειχναν ενδιαωζρον . ϊτθςα τα παιδιά να μου πουν, τι είχαν να προτείνουν ςχετικά 
για τθ διερεφνθςθ του κζματοσ. Ρρότειναν να ψάξουμε ςε βιβλία και να ςχεδιάςουμε επιςκζψεισ. 
Σε αυτά τα πλαίςια τα παιδιά ξεχϊριςαν θλεκτρικζσ ςυςκευζσ που υπιρχαν ςτο περιβάλλον τουσ 
και οργάνωςαν μια επίςκεψθ ςε κατάςτθμα που επιςκεφαηε θλεκτρικζσ ςυςκευζσ για να δουν τον 
τρόπο που λειτουργοφςαν. Ακόμθ επιςκζωτθκαν μια οικοδομι και ο θλεκτρολόγοσ τουσ ζδειξε τθν 
θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ. Αξιοποιϊντασ τισ εμπειρίεσ τουσ και κακϊσ το ενδιαωζρον τθσ ομάδασ 
δεν είχε εξαντλθκεί τα παιδιά αποωάςιςαν να προςπακιςουν να πειραματιςτοφν ςτθ γωνιά των 
Φ.Ε με τα υλικά που χρειάηονταν για να ωτιάξουν ζνα απλό κφκλωμα. Για τθν δραςτθριότθτα αυτι 
χρθςιμοποιικθκαν λαμπάκια, καλϊδια και μπαταρίεσ. Τα παιδιά αςχολικθκαν ςτθ γωνιά των Φ.Ε. 
κατά τθν διάρκεια των ελεφκερων δραςτθριοτιτων ςε ομάδεσ των πζντε. Αρχικά ενδιαωζρον 
ζδειξαν δζκα παιδιά. Ρροςπάκθςαν αρχικά να ανάψουν το λαμπάκι ςυνδζοντασ τθν μπαταρία με 
.ζνα καλϊδιο, αωοφ πειραματίςτθκαν αρκετά, κατάωεραν να ωτιάξουν ζνα κφκλωμα. Επανζλαβαν 
πολλζσ ωορζσ τθ διαδικαςία και παρουςίαςαν τα αποτελζςματα ςτθν ολομζλεια, περιγράωοντασ τισ 
προςπάκειεσ τουσ και κάνοντασ διάωορεσ παρατθριςεισ. Ραρατθριςεισ και ερωτιςεισ ζγιναν και 
από τθ υπόλοιπθ ομάδα που παρακολουκοφςε. Πλοι δε κζλθςαν να δοκιμάςουν να επαναλάβουν 
όςα είδαν. Κάποιοσ παρατιρθςε ότι για να ανάψει το λαμπάκι πρζπει τα καλϊδια, θ μπαταρία, και 
το λαμπάκι να ςχθματίςουν κφκλο. Μετά από αυτι τθν παρατιρθςθ χρθςιμοποιικθκε θ λζξθ 
«κφκλωμα» από τθν παιδαγωγό για να περιγραωεί αυτό που ζωτιαξαν τα νιπια. Αργότερα 
πειραματίςτθκαν με αντικείμενα που επιτρζπουν τθ διζλευςθ του ρεφματοσ ι όχι (ςιδερζνιο 
κουτάλι, πλαςτικό κουτάλι, καλαμάκι πλαςτικό, καλαμάκι ξφλινο) και παρατιρθςαν ποια υλικά είναι 
καλοί ι κακοί αγωγοί του θλεκτριςμοφ. Τότε εξιγθςαν το πλαςτικό περίβλθμα των καλωδίων και 
ζβαλαν και κάποιουσ απλοφσ κανόνεσ αςωαλείασ για τισ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ. Τζλοσ καταςκεφαςαν 
διακόπτεσ για το κφκλωμα τουσ. Τον τρόπο (δφο διπλόκαρωα και ζνα ςυνδετιρα) τον ανακάλυψε 
μία ομάδα και τον ζδειξε και ςτισ άλλεσ. Κάποιοσ ζωερε από το ςπίτι του ζνα «ωωτεινό 
παντογνϊςτθ» και αωοφ εξιγθςε τθ λειτουργία του ζωτιαξαν ζνα παρόμοιο παιγνίδι. 

Τζλοσ καταςκεφαςαν δικζσ τουσ ςυςκευζσ (μικρά ωωτιςτικά και ωορτθγά που μετζωεραν 
μεταλλικά αντικείμενα, αωοφ τυχαία ανακάλυψαν ότι αν τυλίξουν πολλζσ ωορζσ ζνα καλϊδιο από 
το οποίο περνά ρεφμα γφρω από μια βίδα αυτι ςυμπεριωζρεται ςαν μαγνιτθσ). 

Ηιτθςα από τα παιδιά να ηωγραωίςουν τα κυκλϊματα που ζωτιαξαν, τουσ ηιτθςα ακόμθ να 
μου δείξουν πωσ κινείται το ρεφμα ςτα καλϊδια. Σχεδόν όλα ζδειξαν ότι ξεκινάει από τθν μπαταρία 
και ωτάνει ςτο λαμπάκι ακλουκϊντασ δφο αντίκετζσ ωορζσ (εικ.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3 
 
Ρροςπάκθςα να αναςκευάςω αυτι τθν άποψθ παίηοντασ παιχνίδια με κίνθςθ. Τουσ ζβαλα να 

κινθκοφν ςε κφκλο και προσ τθ μια και προσ τθν άλλθ ωορά, όταν κάποιοι με δικι μου προτροπι 
δοκίμαςαν να κινθκοφν αντίκετα από τθν αρχικι ωορά τότε μπερδεφτθκαν και ο κφκλοσ χάλαςε. Το 
παιγνίδι επαναλιωκθκε με μπαλάκια του πινγκ- πονγκ που κινοφνταν από το ζνα χζρι ςτο άλλο ενϊ 
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ςτεκόμαςτε ςε κφκλο. Μετά από ςυηιτθςθ τα παιδιά όταν ηωγράωιςαν πάλι με βελάκια ζδειξαν ότι 
θ κίνθςθ ακλουκοφςε μία κατεφκυνςθ. Πταν τουσ ρϊτθςα τθ γίνεται ςτθν μπαταρία μερικά παιδιά 
δεν απάντθςαν, ενϊ οριςμζνα (10) είπαν ότι το ρεφμα κινείται και μζςα ςτθ μπαταρία με τον ίδιο 
τρόπο.(εικ.4). Σε ερϊτθςθ μου εάν τϊρα ξζρουν τι είναι το θλεκτρικό ρεφμα, τα περιςςότερα 
ανζωεραν τισ εωαρμογζσ του π.χ. κάτι που κάνει το ωωσ να ανάβει, ηεςταίνει το ωοφρνο κ.λπ., 
μερικά όμωσ (7) είπαν ότι είναι μικρά ςωματάκια που κυκλοωοροφν μζςα ςτα καλϊδια όταν το 
κφκλωμα είναι κλειςτό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4 
 

ΕΠΛΘΜΑΝΕΛ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
Από τισ παρατθριςεισ και τισ καταγραωζσ του τρόπου εργαςίασ των παιδιϊν κακϊσ και από 

τα ωφλα εργαςίασ, τισ ςυηθτιςεισ με τα παιδιά και τισ ηωγραωιζσ τουσ παρατθρικθκε: 
1. Τα παιδιά με μεγάλο ενδιαωζρον αςχολοφνταν κατά τθν διάρκεια των ελεφκερων 

δραςτθριοτιτων ςτθ γωνιά των Φ.Ε. Οι δραςτθριότθτεσ διαρκοφςαν όςο κρατοφςε το 
ενδιαωζρον των παιδιϊν για το κζμα και υπαγορεφονταν από τισ ανάγκεσ τουσ να λφςουν 
απορίεσ ι να κατανοιςουν καλφτερα το κζμα που εξετάηαμε. 

2. Επινοοφςαν ςχιματα ταξινόμθςθσ που προζκυπταν από τθν παρατιρθςθ ςε πραγματικζσ 
ςυνκικεσ (μελζτθ ςτο πεδίο), διατφπωναν απορίεσ και υποκζςεισ που προςπακοφςαν να 
λφςουν με δοκιμζσ και πειράματα που επινοοφςαν τα ίδια. 

3. Μπόρεςαν να δουλζψουν ςυνεργατικά, βοθκϊντασ ο ζνασ τον άλλον, δοκιμάηοντασ τισ 
ιδζεσ όλων και παρατθρϊντασ τα αποτελζςματα. Συηθτοφςαν τισ απόψεισ όλων και 
ζνοιωκαν περιωανοι για τισ ανακαλφψεισ τουσ. Ηθτοφςαν τθ βοικεια του παιδαγωγοφ μόνο 
όταν οδθγοφνταν ςε αδιζξοδο οι προςπάκειεσ τουσ ι όταν ικελαν να επιβεβαιϊςει κάποιοσ 
τισ ενζργειεσ τουσ. 

4. Θ ανακοίνωςθ ςτθν ολομζλεια βοθκοφςε τθν ομάδα παρουςίαςθσ να βελτιϊςει το λόγο τθσ 
και να εκωράηεται με ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ. Αρκετά νιπια χρθςιμοποιοφςαν όρουσ 
που ανταποκρίνονταν ςε ορκζσ επιςτθμονικζσ απόψεισ. Ακόμθ βοικθςε τα νιπια να 
αναδιοργανϊςουν τθ ςκζψθ τουσ και να υιοκετιςουν διάωορουσ τρόπουσ αναπαράςταςθσ 
(ηωγραωιζσ, καταςκευζσ κ.λ.π.). Θ προςοχι και θ επιδοκιμαςία των ακροατϊν, αλλά κυρίωσ 
τθσ παιδαγωγοφ, λειτουργοφςε ςαν κίνθτρο τόςο για τθν ομάδα που παρουςίαηε, όςο και 
για τουσ ακροατζσ είτε να επαναλάβουν όςα ζβλεπαν είτε να δοκιμάςουν μόνοι τουσ να 
λφςουν απορίεσ που τουσ δθμιουργοφνταν, κακϊσ παρακολουκοφςαν αυτοφσ που 
παρουςίαηαν.  

5. Ακόμθ θ εργαςία ςε πραγματικό περιβάλλον (μελζτθ ςτο πεδίο) ιταν αναντικατάςτατθ, 
γιατί τα παιδιά μπόρεςαν να κάνουν αυκεντικζσ παρατθριςεισ, να γίνουν τα ίδια 
«ερευνθτζσ», να διαλζξουν μόνα τουσ τα υλικά με τα οποία κα αςχολοφνταν ςτθ γωνιά των 
Φ.Ε. (εςωτερικά κίνθτρα) και να τα μεταωζρουν ςτθν τάξθ, να λφςουν μόνα τουσ τισ απορίεσ 
τουσ ι να προςπακιςουν να απαντιςουν ςε απορίεσ άλλων νθπίων και να διατυπϊςουν 
καινοφριεσ. 
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6. Τζλοσ κα μποροφςαμε να ποφμε ότι τα νιπια «ιρκαν ςε επαωι» με το ωυςικό κόςμο. 
Αρκετά δε από αυτά ανζπτυξαν κάποιεσ δεξιότθτεσ που είχαν να κάνουν με τθν 
παρατιρθςθ, τθ διατφπωςθ υποκζςεων, τθν εκτζλεςθ πειραμάτων. Οριςμζνα δε από τα 
νιπια μπικαν ςτθ διαδικαςία να προςπακιςουν να επαλθκεφςουν υποκζςεισ και να 
εξάγουν απλά ςυμπεράςματα που, ίςωσ να τουσ βοθκιςουν ςτθν κατανόθςθ των Φ.Ε. όταν 
τισ ςυναντιςουν ςτισ επόμενεσ βακμίδεσ. 

7. Κλείνοντασ αξίηει να επιςθμανκεί ότι θ οργάνωςθ και θ λειτουργία τθσ γωνιάσ των Φ.Ε 
ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτα νιπια να είναι ενεργά και να οικοδομιςουν μόνα τουσ τθ γνϊςθ, 
ςυνδζοντασ τθν με τισ εμπειρίεσ από τθν κακθμερινι τουσ ηωι και ςτον παιδαγωγό μζςω 
τθσ παρατιρθςθσ, των καταγραωϊν, του τρόπου εργαςίασ των νθπίων και του 
περιοριςμζνου αρικμοφ των παιδιϊν, να προςαρμόςει τισ παρεμβάςεισ του ανάλογα με τισ 
ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ και δυςκολίεσ τθσ κάκε ομάδασ δίνοντασ ςθμαςία κυρίωσ ςτθ 
διαδικαςία και λιγότερο ςτο αποτζλεςμα. 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Θ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ δθμιουργικθκε από τθν ςφγχρονθ ανάγκθ για ευαιςκθτοποίθςθ τθσ νζασ 
γενιάσ απζναντι ςτα περιβαλλοντικά ηθτιματα. Το περιβάλλον δεν αποτελεί μονάχα αντικείμενο ςπουδισ 
αλλά ταυτόχρονα χϊρο ςυηθτιςεων, πεδίο δράςθσ, ευκαιρία αναψυχισ, όπωσ και πθγι ζμπνευςθσ. Από τθ 
μεριά τθσ θ Τζχνθ όχι μόνο μπορεί να ειςαγάγει ςε μια κοινωνία ανανεωτικζσ τάςεισ, αλλά ταυτόχρονα να 
αναπαραγάγει μια ιδθ υπάρχουςα ιδεολογία ι ακόμθ και να αποτελζςει ζνα πεδίο ςυνδιαλλαγισ και 
ςφγκρουςθσ, ενίοτε, αντιτικζμενων κοινωνικϊν ςυςτθμάτων και αντιλιψεων. Θ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ 
εςτιάηει ςτθ ςχζςθ του παιδιοφ με το πολιτιςμικό και βιοφυςικό περιβάλλον και θ Τζχνθ υπό μορφι 
Ραραμυκιοφ διαπραγματεφεται τα ςυναιςκιματα, τισ πεποικιςεισ και τθ ςυμπεριφορά του. Το παραμφκι 
ειςάγει τα παιδιά ςτον κόςμο τθσ θκικισ ςυνείδθςθσ προβάλλοντασ τθν επιδοκιμαςία του Καλοφ και 
ταυτόχρονα τθν τιμωρία του Κακοφ. Το Καλό ταυτίηεται με το Ωραίο, ενϊ το Κακό με το Άςχθμο, θ Θκικι 
δθλαδι ταυτίηεται με τθν Αιςκθτικι. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Τζχνθ, Επιςτιμθ, Ραραμφκι 

 
The ecological tale as a tool in environmental education 
Chrysa Pagalou, Christos Tsekos, Dimitris Matthopoulos 

ABSTRACT 
Environmental Education was created from the contemporary need for youngsters’ ecological awareness. 
Environment is not only a subject of study, but also a “place” for discussion, action, recreation and inspiration. 
In the meantime, Art (music, theatre, painting, sculpture, literature etc) has the power to activate human 
sensations, to develop children’s fantasy, to provide ways of personal expression and many others. Tale can 
introduce children in the world of morality presenting the endorsement of Good (Virtue) together with the 
punishment of Evil. Thus, Good is paralleled with Beauty while Evil with Ugliness. Thus, Ethics is identified with 
Aesthetics. 

KEYWORDS: Environmental Education, Art, Science, Tale 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Θ πρϊτθ διεκνισ ςυνάντθςθ με κζμα τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, πραγματοποιικθκε 
ςτθ Νεβάδα των ΘΡΑ το 1970. Στθ ςυνάντθςθ αυτι κακιερϊκθκε διεκνϊσ ο όροσ «Ρεριβαλλοντικι 
Εκπαίδευςθ» και διατυπϊκθκε ο πρϊτοσ και ο πλζον ζγκυροσ οριςμόσ τθσ, ο οποίοσ αποτελεί 
ςθμείο αναωοράσ ςτθν παγκόςμια βιβλιογραωία τθσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, που ζχει ωσ 
εξισ: «Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ είναι θ διαδικαςία αναγνϊριςθσ αξιϊν και διαςαφινιςθσ 
εννοιϊν, προκειμζνου να αναπτυχκοφν ςτουσ ανκρϊπουσ και ςτισ κοινωνικζσ ομάδεσ, οι 
απαραίτθτεσ και αναγκαίεσ ικανότθτεσ και ςτάςεισ για τθν κατανόθςθ και εκτίμθςθ τθσ 
αλλθλεξάρτθςθσ του ανκρϊπου, του πολιτιςμοφ του και του βιοφυςικοφ περιβάλλοντοσ. Θ 
Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ απαιτεί πρακτικι εναςχόλθςθ ςτθ διαδικαςία λιψεωσ αποφάςεων και 
ςυνεπάγεται τθ διαμόρφωςθ ενόσ κϊδικα ςυμπεριφοράσ, κάκε ανκρϊπου για κζματα και 
προβλιματα που αφοροφν ςτθν ποιότθτα του περιβάλλοντοσ».  

Θ Ρεριβαλλοντικι εκπαίδευςθ (από εδϊ και ςτο εξισ κα αναγράωεται ωσ ΡΕ), με το 
εννοιολογικό περιεχόμενο που ζχει αυτι ςιμερα, ζχει ηωι μόλισ εικοςιπζντε ετϊν περίπου. Ρρζπει 
ωςτόςο να τονιςτεί ςτο ςθμείο αυτό ότι θ αναηιτθςθ των ριηϊν τθσ ΡΕ δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ, 
κακϊσ το εφροσ των ςτόχων και των ενδιαωερόντων τθσ δείχνει ότι ςτθ διαμόρωωςι τθσ 
εμπλζκονται πολλζσ εκπαιδευτικζσ προςπάκειεσ από πλευράσ πολλϊν ωορζων τουσ οι οποίοι 
χαρακτθρίηονται από μια ποικιλομορωία ενδιαωερόντων. Θ αναηιτθςθ των ριηϊν τθσ ΡΕ κα πρζπει 
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να εςτιάηεται ςε εκείνεσ τισ εκπαιδευτικζσ προςπάκειεσ που, κάτω από οποιαδιποτε ιδεολογία και 
με οποιονδιποτε τρόπο, ςυνδζουν τθν εκπαίδευςθ με το περιβάλλον, με κφριο ςτόχο τθν επζμβαςθ 
για τθν βελτίωςι του, προςπάκειεσ ςχετικά περιοριςμζνεσ πριν τθ δεκαετία του ’60. Από αυτι τθν 
ςκοπιά, ο Wheeler (1975) κεωρεί πατζρα τθσ ΡΕ τον Σκοτςζηο βοτανολόγο κακθγθτι Patrick Geddes 
(1854-1933), ο οποίοσ επθρεαςμζνοσ από το κλίμα του περιβαλλοντικοφ ενδιαωζροντοσ του 19ου 
αιϊνα, ιταν ο πρϊτοσ που ςυνζδεςε τθν «ποιότθτα του περιβάλλοντοσ» με τθν «ποιότθτα τθσ 
εκπαίδευςθσ», ςφνδεςθ που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο ςτθν ΡΕ. 

Θ ςφνδεςθ μεταξφ περιβάλλοντοσ και εκπαίδευςθσ ζχει γίνει με τρεισ διαωορετικοφσ τρόπουσ, 
όπωσ ζχει διατυπωκεί από αρκετοφσ ερευνθτζσ μζχρι τϊρα, οι οποίοι ουςιαςτικά ορίηουν τισ τρεισ 
όψεισ που χαρακτθρίηουν τθν ΡΕ (Palmer, 1998): 

 Εκπαίδευςθ διαμζςου του Ρεριβάλλοντοσ. Σφμωωνα με αυτι τθν εκδοχι, το περιβάλλον 
αποτελεί μζςο τθσ αγωγισ και πεδίο μάκθςθσ. Ρρόκειται για ζνα εργαλείο τθσ αγωγισ, ζνα 
πεδίο ανάπτυξθσ και κατθγοριοποίθςθσ τθσ γνωςτικισ φλθσ, το οποίο προςωζρεται για 
δθμιουργικι μάκθςθ και ανάπτυξθ των δεξιοτιτων των μακθτϊν. 

 Εκπαίδευςθ για το Ρεριβάλλον. Αωορά τθ γνϊςθ για τθ δομι και τθ λειτουργία των 
περιβαλλοντικϊν ςυςτθμάτων, ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ ορκολογικι και τεκμθριωμζνθ 
διαχείριςι τθσ. Ρεριλαμβάνει τθν ανακάλυψθ των αιτιωδϊν ςχζςεων που διζπουν το 
πλζγμα των αποωάςεων για περιβαλλοντικά ηθτιματα ςε ςυνάρτθςθ με οικονομικοφσ, 
κοινωνικοφσ, και πολιτικοφσ παράγοντεσ. 

 Εκπαίδευςθ για χάρθ του Ρεριβάλλοντοσ. Επιδιϊκεται θ διατιρθςθ, προςταςία και 
βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ μζςα από τθ δθμιουργία ενόσ κϊδικα ςυμπεριωοράσ 
προςωπικοφ ι ευρφτερα κοινωνικοφ. Ράντωσ, θ εκπαίδευςθ για χάρθ του περιβάλλοντοσ 
μπορεί να ιδωκεί μζςα από δφο οπτικζσ: τθν τεχνοκρατικι και τθν οικοκεντρικι. Θ πρϊτθ 
προςζγγιςθ κεωρεί ότι τα περιβαλλοντικά προβλιματα μποροφν να αντιμετωπιςτοφν μζςα 
από τθν ανάπτυξθ «οικολογικισ» τεχνολογίασ, με τθν ζννοια τθσ εξαςωάλιςθσ τεχνολογικϊν 
λφςεων που κα προςτατεφουν το περιβάλλον, ενϊ μια προςεκτικι οικονομικι και 
περιβαλλοντικι διαχείριςθ κα ςυμβάλλει ςτθν υπερπιδθςθ αυτϊν των προβλθμάτων. 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ ςτθν τεχνοκεντρικι κεϊρθςθ είναι θ κατανόθςθ και θ εμπζδωςθ 
των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων. Θ δεφτερθ προςζγγιςθ (οικοκεντρικι) διζπεται από μια 
δυςπιςτία για τθν τεχνολογία και κεωρεί ότι ο άνκρωποσ κα πρζπει κατ’ αρχιν να ςζβεται 
τουσ νόμουσ που διζπουν το οικοςφςτθμα. Για το λόγο αυτό επικεντρϊνεται ςτισ 
ανκρϊπινεσ αξίεσ και ςτάςεισ, που κα πρζπει να αλλάξουν μζςα από τθν ΡΕ, ϊςτε να 
διαςωαλίηεται τόςο θ προςταςία του περιβάλλοντοσ όςο και αυτοφ του ίδιου του 
ανκρϊπου, ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του. 

Οι 3 προαναωερκείςεσ όψεισ ωαίνεται να ζχουν ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ περιοχζσ ανάπτυξθσ 
τθσ ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ, δθλαδι (Τςαμποφκου – Σκαναβι, 2004):  

 Τθ Συναιςκθματικι, θ οποία ςχετίηεται με τθν άμεςθ εμπειρία του περιβάλλοντοσ, με 
τθν αιςκθτικι και οπτικι επίγνωςθ και με τθ δθμιουργία κετικϊν ςυναιςκθμάτων προσ 
τον «τόπο» («τοποωιλία»). 

 Τθ Γνωςτικι, θ οποία ζχει ςχζςθ με τθ διανοθτικι ανάπτυξθ, με το ςχθματιςμό εννοιϊν, 
με εξθγιςεισ προτφπων, διαδικαςιϊν, μορωϊν και ςχζςεων.  

 Τθν Θκικι, θ οποία ςχετίηεται με τισ ςτάςεισ προσ το περιβάλλον, τισ κοινωνικζσ και 
πολιτικζσ επιρροζσ που το μορωοποιοφν και με τθ δθμιουργία αξιϊν. 

Οι ςτόχοι τθσ ΡΕ ζχουν κατά καιροφσ ανακεωρθκεί και ξαναδιατυπωκεί, αλλά εν γζνει 
κατθγοριοποιοφνται ςε ςτόχουσ που αωοροφν: 

Ενθμζρωςθ: τα άτομα και οι κοινωνικζσ ομάδεσ να ενθμερωκοφν για το περιβάλλον και τα 
προβλιματά του και να ευαιςκθτοποιθκοφν.  

Γνϊςθ: να κατανοιςουν μζςα από εμπειρίεσ τα προβλιματα του περιβάλλοντοσ και τθν 
αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου - περιβάλλοντοσ.  

Στάςεισ: να διαμορωϊςουν αξίεσ και να αναπτφξουν το ενδιαωζρον για το περιβάλλον και 
διάκεςθ για ενεργό ςυμμετοχι ςτθ βελτίωςθ και προςταςία του. 
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Δεξιότθτεσ: να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ ικανότθτεσ για τον προςδιοριςμό και τθν επίλυςθ 
των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων.  

Συμμετοχι: να δϊςει ευκαιρίεσ για δράςθ και ενεργό ςυμμετοχι για τθν επίλυςθ 
περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων.  

Αντίλθψθ: να διαμορωϊςουν ςωαιρικι αντίλθψθ του περιβάλλοντοσ 
Θ ΡΕ εντάςςεται ςυνικωσ ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ, ωςτόςο ζχει διαπιςτωκεί θ αναγκαιότθτά 

τθσ και ςτισ μορωζσ τθσ μθ τυπικισ (μουςεία, ηωολογικοί κιποι, ενυδρεία κ.α.) και τθσ άτυπθσ 
εκπαίδευςθσ (περιλαμβάνει οποιαδιποτε διάχυςθ πλθροωορίασ και γνϊςθσ, μζςα από τα ΜΜΕ, τισ 
βιβλιοκικεσ, τισ κοινωνικζσ επαωζσ ι το διαδίκτυο).  

Ωςτόςο απϊτατοσ ςκοπόσ τθσ ΡΕ παραμζνει θ δθμιουργία του Ρεριβαλλοντικά Υπεφκυνου 
Ρολίτθ, ο οποίοσ μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ πολίτθσ που: 

 ζχει αντίλθψθ του ςυνολικοφ περιβάλλοντοσ και είναι ευαιςκθτοποιθμζνο ςτα 
περιβαλλοντικά ηθτιματα, 

 ζχει κατανοιςει τισ λειτουργίεσ του περιβάλλοντοσ και τα ςυνδεδεμζνα με αυτό 
προβλιματα, 

 ενδιαωζρεται για το περιβάλλον και επικυμεί να ςυμμετάςχει ενεργά ςτθ βελτίωςθ και 
τθν προςταςία του, 

 ζχει αναπτφξει τισ απαραίτθτεσ ικανότθτεσ για τθν πιςτοποίθςθ και επίλυςθ των 
περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων, και τζλοσ 

 ςυμμετζχει ενεργά ςε όλα τα επίπεδα με ςκοπό τθν επίλυςθ των περιβαλλοντικϊν 
προβλθμάτων. 

ΣΕΧΝΘ ΚΑΛ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ  
Θ αποξζνωςθ από τθ ωφςθ, που γενικεφεται και εξαπλϊνεται με ταχφ ρυκμό, είναι, ςε μεγάλο 

βακμό, υπεφκυνθ για τθν επιςτροωι ςτθ βαναυςότθτα του πολιτιςμζνου ανκρϊπου, ςτον 
αιςκθτικό και θκικό τομζα. Θ ομορωιά τθσ ωφςθσ και του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ που 
δθμιουργείται από τον άνκρωπο, είναι και οι δφο αναγκαίεσ για τθν θκικι και πνευματικι υγεία του 
ανκρϊπου. Θ θκικι και θ αιςκθτικι ςυνείδθςθ, είναι ολοωάνερα ςυνδεδεμζνεσ. Ππωσ ζγραψε ο 
Κόνραντ Λόρεντη: «Θ εριμωςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ καταςτρζφει όχι μόνο τον εξωτερικό 
κόςμο, μζςα ςτον οποίο ηοφμε, αλλά και κάκε ςεβαςμό του ανκρϊπου για τθν ομορφιά και το 
μεγαλείο μιασ δθμιουργίασ που τον ξεπερνά».  

Θ ΡΕ λοιπόν, είναι βγαλμζνθ από τθν ςφγχρονθ ανάγκθ για ευαιςκθτοποίθςθ τθσ νζασ γενιάσ 
απζναντι ςτα περιβαλλοντικά ηθτιματα. Στόχοσ τθσ ΡΕ δεν είναι θ επιλογι ενόσ νζου ςυςτιματοσ 
αξιϊν, αλλά θ κινθτοποίθςθ ενόσ μθχανιςμοφ διαςαωινιςθσ αξιϊν, και των ςτάςεων και των 
ςυμπεριωορϊν που αυτζσ ςτθρίηουν, κακϊσ και του ρόλου τον οποίο διαδραματίηουν ςτθ 
διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ. Το περιβάλλον δεν αποτελεί μόνο αντικείμενο ςπουδισ αλλά 
ταυτόχρονα χϊρο ςυηθτιςεων, πεδίο δράςθσ, ευκαιρία αναψυχισ, και πθγι ζμπνευςθσ.  

Θ τζχνθ διαπραγματεφεται τα ςυναιςκιματα, τισ πεποικιςεισ και τθ ςυμπεριφορά του 
ανκρϊπου (Chapman, 1993). Είναι ο τρόποσ ζκωραςθσ των ςυναιςκθμάτων, των βιωμάτων και των 
ιδεολογιϊν με τρόπο πανανκρϊπινο. Θ τζχνθ ςε οποιαδιποτε μορωι τθσ εκωράηει και αντανακλά 
το βιοτικό επίπεδο των λαϊν, τθν παιδεία αλλά και το πολιτιςμικό, πολιτικό και κρθςκευτικό 
ςυναίςκθμα των ανκρϊπων. Στθν τζχνθ δεν υπάρχουν κριτιρια που να προςδιορίηουν τθ διαωορά 
μεταξφ του καλοφ και του κακοφ, του άρτιου και του ελλιποφσ. Οι επιρροζσ που αςκοφνται ςτθν 
τζχνθ, ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτο βιοτικό επίπεδο του κάκε λαοφ, ςτθ γεωγραωικι κζςθ, τθν ιςτορία 
αλλά και το ωυςικό περιβάλλον. 

Θ βακφτερθ ουςία τθσ τζχνθσ είναι ζνα παιχνίδι ανάμεςα ςτισ ιδζεσ και τθν υλικι τουσ 
πραγμάτωςθ, ανάμεςα ςτα ςυναιςκιματα και τισ αιςκθτθριακζσ τουσ προβολζσ. Σφμωωνα με τον 
Read (1969): «Θ τζχνθ δεν είναι θ ζκωραςθ κανενόσ ιδιαίτερου ιδεϊδουσ. Είναι θ ζκωραςθ κακ’ ενόσ 
ιδεϊδουσ που ο καλλιτζχνθσ μπορεί να πραγματϊςει». Στθ βακφτερι τθσ ουςία λοιπόν, και ςε κάκε 
μορωι τθσ, ακόμα κι αν ωαινόταν απλι ι ξεκάκαρθ ςαν περιεχόμενο και μορωι, θ τζχνθ ςτάκθκε 
ανζκακεν ζνα αίνιγμα, ζνα παράδοξο: Αλικεια μαηί και ψζμα, αντανάκλαςθ τθσ πραγματικότθτασ 
αλλά και αναίρεςι τθσ. 
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Θ τζχνθ, ςε όλεσ τισ μορωζσ τθσ, μουςικι, κζατρο, ηωγραωικι, γλυπτικι, λογοτεχνία, κ.α., 
μπορεί να ενεργοποιιςει τισ αιςκιςεισ, να εμπλουτίςει με ερεκίςματα και εμπειρίεσ το παιδί, να 
αναπτφξει τθ ωανταςία, να δϊςει νζεσ γνϊςεισ, διόδουσ ζκωραςθσ ςυναιςκθμάτων, αντιλιψεων και 
προβλθματιςμοφ, να ενιςχφςει τθ δθμιουργικότθτα του παιδιοφ και τθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικισ 
ςκζψθσ. Θ τζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ μπορεί επίςθσ να ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία ενόσ ελεφκερου 
εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ, ςτθν ανάπτυξθ του ςυνεργατικοφ πνεφματοσ και τθσ επικοινωνίασ, 
ςτθν αποδοχι των διαωορετικϊν πολιτιςμϊν, ενδυναμϊνοντασ ζτςι το ςθμερινό μακθτι ϊςτε να 
γίνει ουςιαςτικά ενεργόσ πολίτθσ ςε μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία.  

Θ τζχνθ, λοιπόν, είναι απαραίτθτθ ςτθ ηωι του ανκρϊπου και ιδιαίτερα του παιδιοφ, κακϊσ 
το παιχνίδι, θ ζκωραςθ, θ χαρά και θ απόλαυςθ που προςωζρει θ δθμιουργικι διαδικαςία τθσ 
τζχνθσ οδθγοφν ςε μια απαράμιλλθ αίςκθςθ πλθρότθτασ και ιςορροπίασ. Μζςα από τθν τζχνθ και 
τουσ ιδιαίτερουσ κϊδικζσ τθσ το παιδί όχι μόνο εκωράηεται, αλλά ανακαλφπτει και κατακτά τθ 
γνϊςθ, ενϊ διευρφνει το πεδίο αντίλθψισ του, αναγνωρίηει καινοφριεσ δυνατότθτεσ και προοπτικζσ, 
κατανοεί και εκτιμά τθν διαωορετικότθτα και επικοινωνεί. Ραρόλο που θ κοινι αντίλθψθ κζλει τισ 
τζχνεσ περιοριςμζνεσ αποκλειςτικά ςτο χϊρο των ςυναιςκθμάτων, ερευνθτζσ ζχουν αποδείξει πωσ 
είναι και αποτελοφν ταυτοχρόνωσ βακφτατα γνωςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Θ τζχνθ λοιπόν ςυμβάλλει 
όχι μόνο ςτθν ανάπτυξθ και ζκωραςθ των δθμιουργικϊν ικανοτιτων του παιδιοφ, αλλά και ςτθν 
ολοκλθρωμζνθ μόρωωςι του (Τρίμθ, 2005). 

Αν, λοιπόν, θ ΡΕ εςτιάηει ςτθ ςχζςθ του ανκρϊπου με το πολιτιςμικό και βιοωυςικό 
περιβάλλον και θ τζχνθ διαπραγματεφεται τα ςυναιςκιματα, τισ πεποικιςεισ και τθ ςυμπεριωορά 
του ανκρϊπου, είναι ωανερό ότι οι δφο αυτζσ ςυνιςτϊςεσ ζχουν πολλά κοινά ςθμεία που αωοροφν 
όχι μόνο ςκοποφσ αλλά και μεκόδουσ. Είναι, επομζνωσ, ςθμαντικό οι παιδαγωγοί και τα παιδιά να 
κατανοιςουν ότι θ τζχνθ δεν μπορεί να είναι αποκομμζνθ από το περιβάλλον, μζςα ςτο οποίο ηουν 
και δραςτθριοποιοφνται, και ότι μπορεί είτε να δθμιουργεί ελεφκερθ είτε να εκωράηεται με ςκοπό 
να αντιςτακεί ι να διαμαρτυρθκεί ςε μια ιδζα ι μια κατάςταςθ (Τρίμθ, 2001) *χαρακτθριςτικό 
παράδειγμα θ «Γκουζρνικα» του Ρικάςο, γνωςτι για τθν κριτικι που άςκθςε ενάντια ςτο 
βομβαρδιςμό του ομϊνυμου χωριοφ+. 
Θ ΘΜΑΛΑ ΣΟΤ ΟΛΚΟΛΟΓΛΚΟΤ ΠΑΡΑΜΤΚΛΟΤ  

Θ ελλθνικι παιδικι και νεανικι λογοτεχνία ιταν από τισ πρϊτεσ που παρουςίαςε ζργα με 
ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Τα πρϊτα 
βιβλία (μυκιςτοριματα, ςυλλογζσ διθγθμάτων, παραμφκια, κεατρικά ζργα, ποιιματα) 
εμωανίςτθκαν αρκετά νωρίσ και από τότε θ δθμιουργία λογοτεχνθμάτων με τζτοια κζματα 
ςυνεχίηεται ακόμα. Ασ μθν ξεχνοφμε ωςτόςο ότι, ολόκλθρθ θ λογοτεχνία και όχι μόνο θ κεματικά 
ςυνδεδεμζνθ με το περιβάλλον ςυμβάλλει ςτθ διαμόρωωςθ οικολογικισ ςυνείδθςθσ. Διότι 
εκλεπτφνει τθν αιςκθτθριακι αντίλθψθ των αναγνωςτϊν, αναπτφςςει τθ ωανταςία τουσ, οξφνει τισ 
νοθτικζσ δυνάμεισ και τθν κρίςθ τουσ για τα ανκρϊπινα. Ρϊσ κα μποροφςε, αλικεια, να νοιαςτεί 
για το περιβάλλον και τα οικολογικά προβλιματα ζνασ άνκρωποσ αδιάωοροσ για το ότι ςυμβαίνει 
γφρω του, ςτο ςυνάνκρωπό του, ςτθν κοινωνία; Ρϊσ κα μποροφςε να νοιαςτεί για το περιβάλλον 
ζνασ άνκρωποσ που θ ατροωικι ωανταςία του τον κακιςτά ανίκανο να δει ςε ποιο ςθμείο 
υποβάκμιςθσ κα ωκάςει ο πλανιτθσ μασ αν ςυνεχίςουμε να τον μολφνουμε και να τον λεθλατοφμε ; 

Μζςα ςτα παραμφκια, λοιπόν, κινείται ζνασ πλοφςιοσ και ηωντανόσ κόςμοσ μιασ πρωτόγονθσ 
κοινωνίασ αλλά και με ςτοιχεία από τθ βιοτικι και πολιτιςτικι ηωι του ςιμερα. Συναντάμε ηϊα τθσ 
αυλισ και του βουνοφ, πουλιά του δάςουσ, ερπετά και ψάρια, δζντρα και βράχουσ να ςυμμετζχουν 
ςτθν ιςτορία όχι ωσ διακοςμθτικά ςτοιχεία αλλά ωσ αλθκινά και ηωντανά που «υποδφονται» 
κάποιον ιρωα ι παίηουν κάποιο ρόλο. Ζτςι ανακαλφπτουμε μια κοινωνία να λειτουργεί με νόμουσ 
και ζκιμα που καταγράωονται ωσ πολιτιςτικά ςτοιχεία και κακθμερινζσ ςκθνζσ του βίου. Ο 
άνκρωποσ ηει ιςότιμα ςτθν κοινωνία αυτι με τα άλλα ηωντανά κι αλλάηουν ρόλουσ ι αντιμάχονται. 
Ο παμψυχιςμόσ, άλλωςτε, είναι γνϊριςμα των παραμυκιϊν, κυρίωσ των μαγικϊν. 

Το παραμφκι ωσ μορωωτικό αγακό υπθρετεί πολλοφσ ςκοποφσ (Αναγνωςτόπουλοσ, 1996): 
 Υποβοθκάει τθν καλλιζργεια τθσ μθτρικισ γλϊςςασ, με τθν επαναδιιγθςθ, το διάλογο, 

τισ απορίεσ που προκαλεί και τισ εραταποκρίςεισ των παιδιϊν.  
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  Ρροςωζρει αιςκθτικι απόλαυςθ, χαρά και ςυγκίνθςθ για τισ περιπζτειεσ του ιρωα και 
τουσ μαγευτικοφσ τόπουσ. Το παραμφκι και το παιχνίδι προςωζρουν τθ μεγαλφτερθ χαρά 
ςτα παιδιά. 

 Αναπτφςςει τθ ωανταςία και το ςυναίςκθμα, το διπολικό άξονα κάκε καλλιτεχνικισ 
δθμιουργίασ. Από τθν άποψθ αυτι μπορεί να κεωρθκεί ωσ αβίαςτθ ειςαγωγι ςτον 
κόςμο τθσ τζχνθσ. 

 Ειςάγει τα παιδιά ςτον κόςμο τθσ θκικισ ςυνείδθςθσ, προβάλλοντασ τθν επιδοκιμαςία 
του Καλοφ και, ταυτόχρονα, τθν τιμωρία του Κακοφ. Το Καλό ταυτίηεται με το ωραίο και 
το κακό με το άςχθμο, θ θκικι δθλαδι ταυτίηεται με τθν αιςκθτικι. 

 Ραρζχει βαςικά ςτοιχεία του πνευματικοφ μασ πολιτιςμοφ και ςυνεπϊσ μυεί τα παιδιά 
ςε πρωταρχικζσ πθγζσ γνϊςθσ και ςτοχαςμοφ. 

 Συμβάλλει ςτθ δθμιουργία ςτακερϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτα παιδιά και ςτο γφρω ωυςικό 
περιβάλλον με τθν πλοφςια αναωορά του ςτον κόςμο των πουλιϊν, των ηϊων του 
δάςουσ, των δζντρων κτλ. 

 Δθμιουργεί αιςιοδοξία και πίςτθ για ηωι, το αντίδοτο δθλαδι ςτθν ςκλθρι 
πραγματικότθτα, τον άκρατο ορκολογιςμό και τθν θγεμονία τθσ μθχανισ. 

Ο Ελβετόσ παραμυκολόγοσ Max Luthi ςθμειϊνει: «Το παραμφκι είναι εν μζρει ψυχαγωγία, εν 
μζρει είναι παιδαγωγία, ςτθν ολότθτά του όμωσ είναι ζνασ κακρζωτθσ τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ και 
των δυνατοτιτων των ανκρϊπων».  

Σα μζςο μφθςθσ ςτα περιβαλλοντικά προβλιματα και κζματα το παραμφκι βοθκά το μικρό 
παιδί: 

 Να αντιλαμβάνεται τθν πραγματικότθτα με τθ βοικεια τθσ λογοτεχνικισ γραωισ αλλά 
και να διακατζχεται από τθν τάςθ αιςιοδοξίασ, που διαωαίνεται ςτο παραμφκι. 

 Να παρακολουκεί τθν οργάνωςθ και τθν ανάλθψθ δράςεων, κυρίωσ παιδιϊν, για τθ 
ςωτθρία του περιβάλλοντοσ, γεγονόσ που λειτουργεί ςαν πρότυπο και οδθγεί ςε 
προβλθματιςμό για ανάλθψθ ςχετικϊν ςυλλογικϊν δράςεων. 

Θ επιτυχία του παραμυκιοφ ωσ μζςο προςζγγιςθσ των οικολογικϊν κεμάτων ζγκειται ςτο 
γεγονόσ ότι οι μακθτζσ αποςυνδζουν το βιβλίο από τθν μζχρι τϊρα γνωςτι του χριςθ ωσ ςχολικό 
εγχειρίδιο και μζςα από τθν αιςκθτικι απόλαυςθ και τισ πλοφςιεσ και δυνατζσ ςυγκινιςεισ και 
εκπλιξεισ τθσ πλοκισ απορροωοφν ευκολότερα τισ γνϊςεισ που προςωζρει και ταυτόχρονα 
εκωράηουν ευκολότερα τουσ προβλθματιςμοφσ, τισ απόψεισ αλλά και τισ προτάςεισ τουσ. Ζνασ 
ακόμα λόγοσ που ενιςχφει τθν χριςθ του οικολογικοφ παραμυκιοφ ςε προγράμματα ΡΕ είναι ότι 
προωκεί το πνεφμα τθσ ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ απόψεων ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ μζςω 
τθσ επικοινωνίασ.  

Θ επικοινωνία αυτι ςτθρίηεται και αναπτφςςεται από τθν κοινι ζκκεςθ του ςυνόλου των 
μακθτϊν ςε ζνα κοινό κζμα για το οποίο τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να ανταλλάξουν απόψεισ, να 
εκωράςουν ςυναιςκιματα και προβλθματιςμοφσ αλλά και να προτάξουν λφςεισ. Με αυτόν τον 
τρόπο αναπτφςςεται περαιτζρω θ γλωςςικι και θ γνωςτικι τουσ ικανότθτα, δθμιουργείται κριτικι 
ςκζψθ, ενιςχφεται θ ςυνεργαςία και θ αρμονικι ςυνφπαρξθ όλων των τάςεων και απόψεων και 
περιορίηεται ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ αδφνατων μακθτϊν. Επειδι θ χριςθ επθρεάηει τθν επιλογι 
αλλά και από τθν επιλογι του κατάλλθλου παραμυκιοφ εξαρτάται άμεςα και θ ςυμμετοχι των 
μακθτϊν κα πρζπει ο εκπαιδευτικόσ να λάβει υπόψθ του οριςμζνουσ παράγοντεσ που κακορίηουν 
τθν επιτυχι χριςθ του οικολογικοφ παραμυκιοφ. 

 Οικονομικό, πολιτιςμικό και κοινωνικό περιβάλλον των μακθτϊν 

 Θλικία 

 Γνωςτικοφσ ςτόχουσ και δεξιότθτεσ 

 Γλϊςςα, φωοσ και μορωι του παραμυκιοφ (εικονογραωθμζνο, πολφχρωμο κλπ). 
Μετά τθν επιλογι του κατάλλθλου παραμυκιοφ ιδιαίτερθ ζμωαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτθν 

παρουςίαςι του. Είναι προτιμότερθ, ιδιαίτερα ςτισ μικρότερεσ θλικίεσ, θ αωιγθςθ και όχι θ 
ανάγνωςθ του παραμυκιοφ. Με τθν αωιγθςθ ο παιδαγωγόσ επιτυγχάνει άμεςθ επαωι με τουσ 
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μακθτζσ, ενιςχφεται θ αιςκθτικι απόλαυςθ, αναπτφςςεται θ ωανταςία και δθμιουργείται κλίμα 
ενκουςιαςμοφ. 

Το ςθμείο ι κζντρο ελζγχου (locus of control) αναωζρεται ςτθν πεποίκθςθ που ζχει ζνα 
άτομο για τθν ικανότθτά του να επιωζρει αυτόσ ι αυτι αλλαγι ςε πράγματα ι καταςτάςεισ που 
ςυμβαίνουν ςτθ ηωι του. Στθν περίπτωςθ που κάποιοσ πιςτεφει ότι αυτά είναι αποτζλεςμα δικισ 
του ςυμπεριωοράσ ι προςπάκειασ κεωρείται ότι ζχει εςωτερικό ςθμείο ελζγχου, ενϊ αν πιςτεφει 
ότι αυτά είναι αποτζλεςμα τθσ τφχθσ, ι τθσ μοίρασ ι κάποιων άλλων ιςχυρϊν ι απρόβλεπτων 
παραγόντων τότε κεωρείται ότι ζχει εξωτερικό ςθμείο ελζγχου (Rotter, 1966). Θ επιλογι του 
οικολογικοφ παραμυκιοφ ςε περιβαλλοντικά προγράμματα αποτελεί τθν ιδανικότερθ προςζγγιςθ 
τόςο για τθν προβολι και επίλυςθ οικολογικϊν προβλθμάτων όςο και ςτθν διαμόρωωςθ 
οικολογικισ ςκζψθσ και ςυνείδθςθσ ιδιαίτερα ςε μικρζσ θλικίεσ. Τοφτο διότι λειτουργεί μζςω των 
ςυναιςκθμάτων και του ωανταςτικοφ επιτρζποντασ ςτο παιδί μζςα από τον αςωαλι μικρόκοςμο 
του παραμυκιοφ να προςεγγίςει τα μεγάλα οικολογικά προβλιματα του κόςμου των ενθλίκων και 
τελικά να αναπτφξει το δικό του ςθμείο ελζγχου.  

Τα όποια μθνφματα εκπζμπονται, ενδείκνυται να μθν οδθγοφν μόνο ςτθν απλι 
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ κρίςθσ του περιβάλλοντοσ, αλλά να αποτελοφν αωετθρία για βακφτερο 
μεταςχθματιςμό τθσ ςκζψθσ και τθσ πράξθσ. Θ ζννοια του πολίτθ πρζπει να είναι ςαωϊσ διακριτι, 
όπωσ και το πρόταγμα διαωορετικϊν αξιϊν για τθ ηωι. Ο πραγματικόσ ςεβαςμόσ, άλλωςτε, για τθ 
ηωι, περνά μζςα από το βακφ ςεβαςμό για τθ ωφςθ! Είναι χαρακτθριςτικι θ ριςθ του Ρλοφταρχου 
ότι «το μυαλό του παιδιοφ δεν είναι ζνα δοχείο που πρζπει να γεμίςουμε, αλλά μια εςτία που 
πρζπει να ανάψουμε». 
ΑΝΣΛ ΕΠΛΛΟΓΟΤ 

Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει ν’ αναωερκεί ότι θ Τζχνθ και θ Επιςτιμθ δεν είναι αςφμπτωτεσ 
ζννοιεσ, αλλ’ αντίκετα τζμνονται, αωοφ θ πρϊτθ μπορεί να υπθρετιςει τθ δεφτερθ και αυτι με τθ 
ςειρά τθσ να υποςτθρίξει τθν πρϊτθ. Πλα αυτά, βζβαια, με τρόπο προςεκτικό, ζμμεςο και 
υπεφκυνο, για να μθ δθμιουργθκοφν τερατογενζςεισ. Σφμωωνα με τα όςα αναωζρει ο οντάρι 
(1985) ο Ράουλ Κλζε υποςτιριηε ότι «ακόμα και ςτθν τζχνθ υπάρχει αρκετόσ χϊροσ για τθν αυςτθρι 
επιςτθμονικι ζρευνα», ενϊ ο Οφγκο Βόλι ςθμειϊνει ότι «επιςτθμονικό και καλλιτεχνικό ζργο ζχουν 
και τα δφο κφριο χαρακτθριςτικό γνϊριςμα να ςχεδιάηουν τθν πραγματικότθτα, να τθσ δίνουν 
νόθμα, να τθ μεταβάλλουν, δθλαδι να αναγάγουν αντικείμενα και γεγονότα ςε κοινωνικά 
ςθμαινόμενα».  

Εν κατακλείδι κα λζγαμε ότι «τα παραμφκια χρθςιμεφουν ςτα μακθματικά όπωσ τα 
μακθματικά χρθςιμεφουν ςτα παραμφκια. Χρθςιμεφουν ςτθν ποίθςθ, ςτθ μουςικι, ςτθν ουτοπία, 
ςτθν εναςχόλθςθ με τθν πολιτικι, τζλοσ πάντων ςε κάκε άνκρωπο και όχι μόνο ςτο 
ωανταςιόπλθκτο. Χρθςιμεφουν ακριβϊσ επειδι ωαινομενικά δεν χρθςιμεφουν ςε τίποτα, όπωσ θ 
ηωγραωικι, θ ποίθςθ και θ μουςικι, όπωσ το κζατρο ι ο χορόσ» (οντάρι, 1985). 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Θ χϊρασ μασ, με τισ ειδικζσ γεωλογικζσ ςυνκικεσ, είναι πλοφςια ςε θφαίςτεια από τα οποία τα περιςςότερα 
κεωροφνται ανενεργά. Το Σουςάκι, το πρϊτο κατά ςειρά θφαίςτειο του «θφαιςτειακοφ τόξου του Αιγαίου», 
βρίςκεται πολφ κοντά ςτθν πόλθ των Αγίων Κεοδϊρων ςτο νομό Κορινκίασ και κεωρείται ωσ ζνα ςβθςμζνο ι 
γεραςμζνο θφαίςτειο. Στα πλαίςια τθσ παροφςασ εργαςίασ, προτείνεται θ εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ 
ξεχαςμζνων φυςικϊν μνθμείων, θ ςφνδεςι τουσ με τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ και μελετάται θ 
περίπτωςθ του θφαιςτείου ςτο Σουςάκι. Σφμφωνα με το ΔΕΡΡΣ (Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων 
Σπουδϊν) κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ο μακθτισ διαμορφϊνει άποψθ και λειτουργεί ωσ υπεφκυνοσ 
πολίτθσ ς’ ζνα διαρκϊσ μεταβαλλόμενο και απαιτθτικό περιβάλλον. Το Σουςάκι αποτελεί ζνα ιδανικό τόπο για 
τθ μελζτθ του περιβάλλοντοσ μζςα από το περιβάλλον και ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ ζρευνασ προτείνουμε 
και μελετάμε τθ ςυμβολι του ςτο μάκθμα τθσ περιβαλλοντικισ αγωγισ για τα παιδιά τθσ πρϊτθσ παιδικισ 
θλικίασ (5-9 ετϊν). 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Ξεχαςμζνα φυςικά μνθμεία, Σουςάκι, Ρρϊτθ παιδικι θλικία. 

 
Forgotten natural monuments and their educational use in the environmental education: the case 

of the sousaki volcano of corinthia county 
Michalis Kalogiannakis 

ABSTRACT 
Our country, which has special geological conditions, is rich in volcanoes, most of them are considered to be 
inactive. Sousaki, the first volcano in the so called serie «volcanic arc of the Aegean Sea», is very close to the city 
of Agioi Theodori of Corinthia county, and is considered as a dead or aged volcano. As part of this work, the 
educational use of forgotten natural monuments is proposed, in connection with the environmental education 
and the case of the Sousaki volcano is studied. According to DEPPS (Interdisciplinary Integrated Framework of 
Program Studies) during the educational process, the student shapes opinion and acts as a responsible citizen in 
an ever changing and demanding environment. Sousaki is an ideal place for studying the environment through 
the environment. In this research, we examine the contribution of this volcano to the lesson of environmental 
education for the children of the early school years (5-9 years old). 

KEYWORDS: Environmental Education, Forgotten Natural Monuments, Sousaki, Early Childhood 

 
ΕΛΑΓΩΓΛΚΑ ΣΟΛΧΕΛΑ - ΚΕΩΡΘΣΛΚΟ ΠΛΑΛΛΟ 

Οι ςειςμοί και τα θωαίςτεια είναι δφο γεωλογικά ωαινόμενα που εντοπίηονται ςε οριςμζνεσ 
τεκτονικά ενεργζσ ηϊνεσ. Σε μια τζτοια ηϊνθ ανικει και θ Ελλάδα, θ οποία κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ 
από άποψθ ςειςμικότθτασ ςτθν Ευρϊπθ και τθν ζκτθ ςε παγκόςμιο επίπεδο (Βαςάλα, 2005). Αν και 
ςτον ελλαδικό χϊρο, υπάρχουν 39 ςυνολικά θωαίςτεια, ςιμερα ςτθ χϊρα μασ θ γεωλογικι λογικι, 
θ γεωλογικι πλθροωόρθςθ και θ γεωλογικι γνϊςθ δε ωαίνονται τόςο χριςιμεσ, όςο ςτο παρελκόν, 
ϊςτε να καλλιεργθκοφν και να αναπτυχκοφν μζςα ςτο ςχολείο, ενϊ θ λζξθ «Γεωλογία» ςτα ςχολικά 
εγχειρίδια και τα αναλυτικά προγράμματα μοιάηει να είναι απαγορευμζνθ (Καλογιάννάκθσ & 
εκοφμθ, 2008).  

Στισ μζρεσ μασ, το ςχολείο οωείλει να προςωζρει ςωςτι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ ςτουσ 
μακθτζσ για τουσ ςειςμοφσ, τα θωαίςτεια και τισ ωυςικζσ καταςτροωζσ, αλλά και για τθ διαχείριςι 
τουσ γενικότερα (Σκαρπζλθσ κ.ά., 2004, Βαςάλα, 2005). Αν και θ εξειδικευμζνθ προςζγγιςθ των 
ωαινόμενων αυτϊν γίνεται από ειδικοφσ επιςτιμονεσ, θ γνϊςθ τουσ αωορά όλουσ μασ γιατί 
ςχετίηεται με τθν ίδια μασ τθ ηωι. Θ κατάκτθςθ αυτισ τθσ γνϊςθσ κα πρζπει να γίνει πολφ νωρίσ, 
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ςτα πρϊτα βιματα του ανκρϊπου, περίοδο κατά τθν οποία είναι δυνατι θ αωομοίωςθ ςθμαντικοφ 
όγκου πλθροωοριϊν, οι οποίεσ κα ωανοφν ιδιαίτερα χριςιμεσ για όλθ τθν υπόλοιπθ ηωι του. Μζςα 
απ’ αυτι τθ γνϊςθ κα απομυκοποιιςει τα ωαινόμενα αυτά και κα τα αντιμετωπίηει με τθν 
απαιτοφμενθ ψυχραιμία, ενϊ παράλλθλα κα γνωρίηει τισ βαςικζσ ενζργειεσ αντιμετϊπιςισ τουσ 
τόςο ςε ατομικό όςο και ςε ςυλλογικό επίπεδο.  

Σφμωωνα με το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ, 2003) κατά τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία ο μακθτισ διαμορωϊνει άποψθ και λειτουργεί ωσ υπεφκυνοσ πολίτθσ ς’ 
ζνα διαρκϊσ μεταβαλλόμενο και απαιτθτικό περιβάλλον. Ζνα από τουσ κφριουσ άξονεσ αυτισ τθσ 
προςπάκειασ αποτελεί θ ευαιςκθτοποίθςθ του ατόμου για τθν αναγκαιότθτα προςταςίασ του 
ωυςικοφ περιβάλλοντοσ και θ υιοκζτθςθ ανάλογων προτφπων ςυμπεριωοράσ. Θ δθμιουργία 
περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ ςτουσ μακθτζσ είναι αναγκαία ςτθν εποχι μασ αωοφ ο πλανιτθσ μασ 
δοκιμάηεται ποικιλότροπα. Από το νθπιαγωγείο οι μακθτζσ κα πρζπει να διαμορωϊςουν ςτάςεισ 
και να υιοκετιςουν ςυμπεριωορζσ ϊςτε να εντοπίηουν και να αντιμετωπίηουν τα προβλιματα αλλά 
και να δίνουν βιϊςιμεσ λφςεισ.  

Στα νζα προγράμματα ςπουδϊν κυρίαρχθ ωαίνεται θ τάςθ ςφνδεςθσ τθσ επιςτθμονικισ 
γνϊςθσ με κοινωνικά κζματα μεταξφ των οποίων ςυμπεριλαμβάνονται και τα περιβαλλοντικά 
ηθτιματα. Οι Φερμζλθ και Μαρκοποφλου-Διακαντϊνθ (2004), υποςτθρίηουν ότι ζνασ από τουσ 
τρόπουσ να ενταχκοφν οι γεωεπιςτιμεσ ςτο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα, είναι με τα προγράμματα 
τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ. Λδιαίτερο ενδιαωζρον παρουςιάηει θ διερεφνθςθ των 
προοπτικϊν ςφνδεςθσ τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ με τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ προκειμζνου να 
αναδειχτοφν οι δυνατότθτεσ εκείνεσ που κα αποβοφν ωωζλιμεσ και για τα δφο πεδία 
(Ραπαδθμθτρίου, 2004). Αρκετά κοινά ςθμεία μεταξφ τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ και τθσ 
διδακτικισ των ωυςικϊν επιςτθμϊν αναωζρονται ςε ςχετικζσ ζρευνεσ (Ραπαδθμθτρίου, 1998, 
Γεωργόπουλοσ, 2005) όπωσ θ βιωματικι μάκθςθ, θ ςυνεργατικι μάκθςθ, θ χριςθ του ωυςικοφ 
περιβάλλοντοσ ωσ πλαιςίου μάκθςθσ κακϊσ και θ χριςθ κοινϊν διδακτικϊν προςεγγίςεων 
(μακθτοκεντρικζσ, εποικοδοθτικζσ, ςυνεργατικζσ, διακεματικζσ, κ.ά).  

Με τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ επιδιϊκεται να αςκθκοφν οι μακθτζσ, ςτθ διαδικαςία 
λιψθσ αποωάςεων και ςτθ διαμόρωωςθ κϊδικα αξιϊν, ςυμπεριωορϊν γφρω από τα προβλιματα 
που αωοροφν ςτθν ποιότθτα του περιβάλλοντοσ, ςτθν οικολογικι ιςορροπία, ςτθ βιωςιμότθτα τθσ 
ανάπτυξθσ και ςτθν ποιότθτα ηωισ αρχικά ςε ατομικό και ςτθ ςυνζχεια ςε ομαδικό-κοινωνικό 
επίπεδο (Ραπαδθμθτρίου, 2004). Για τα διδαςκαλία των ωυςικϊν επιςτθμϊν ςτθν προςχολικι 
εκπαίδευςθ και τθ ςφνδεςι τουσ με τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ ςθμαντικό ρόλο ςτθν 
προςζγγιςθ τθσ κάκε ζννοιασ διαδραματίηει θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ 
(αβάνθσ, 2002) και ς’ αυτά τα πλαίςια κινείται θ παροφςα διδακτικι πρόταςθ για το θωαίςτειο 
Σουςάκι. 
ΚΟΠΟ ΣΘ ΕΡΓΑΛΑ 

Θ χϊρασ μασ είναι πλοφςια ςε θωαίςτεια από τα οποία τα περιςςότερα κεωροφνται 
ανενεργά. Το Σουςάκι το πρϊτο κατά ςειρά θωαίςτειο του «θωαιςτειακοφ τόξου του Αιγαίου», 
βρίςκεται πολφ κοντά ςτθν πόλθ των Αγίων Κεοδϊρων του νομοφ Κορινκίασ κεωρείται ζνα 
ςβθςμζνο ι γεραςμζνο θωαίςτειο αωοφ ζδραςε μόνο ςτο μακρινό παρελκόν και θ θωαιςτειακι του 
δραςτθριότθτα βρίςκεται ςτο τελευταίο ςτάδιο. Θ πρόταςι μασ ζχει ωσ βαςικό ςκοπό να 
παρουςιάςει τον τρόπο με τον οποίο «ζνα ξεχαςμζνο ωυςικό μνθμείο», ςτθν περίπτωςι μασ ζνα 
θωαίςτειο, μπορεί να αξιοποιθκεί ωσ πεδίο μελζτθσ, ςυμβάλλοντασ ςθμαντικά ςτθν εκπαίδευςθ 
των ςθμερινϊν μακθτϊν τθσ πρϊτθσ παιδικισ θλικίασ για τθν κατανόθςθ του γεωπεριβάλλοντοσ και 
τθσ δθμιουργίασ του.  

Επιλζγουμε το θωαίςτειο Σουςάκι παίρνοντασ ωσ αωορμι μερικζσ ιδιαίτερα δυςάρεςτεσ 
διαπιςτϊςεισ μασ κατά τισ τελευταίεσ μασ επιςκζψεισ ςτο θωαίςτειο όπωσ θ ραγδαία αλλαγι των 
χριςεων γθσ γφρω από το χϊρο του θωαιςτείου θ οποία οδθγεί ςταδιακά ςτθν υποβάκμιςι του. 
Επίςθσ, υπάρχουν πολλζσ παρόμοιεσ κζςεισ ςθμαντικοφ γεωλογικοφ ενδιαωζροντοσ ςε αρκετζσ 
περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ, όπωσ το γεωπάρκο τθσ Λζςβου, τα απολικωμζνα δάςθ του Ζβρου, κ.ά. 
(Μακρι, 2006) και υπό αυτι τθν ζννοια, θ εργαςία μασ μπορεί να αποτελζςει ζναυςμα και για 
άλλεσ ςυναωείσ διδακτικζσ προτάςεισ. 
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ΘΦΑΛΣΕΛΑ ΣΟΝ ΕΛΛΑΔΛΚΟ ΧΩΡΟ - ΣΟ ΘΦΑΛΣΕΛΟ ΟΤΑΚΛ 
Θφαίςτεια και θφαιςτειακι δράςθ ςτον ελλαδικό χϊρο 

Θ εκδιλωςθ ενόσ θωαιςτείου δεν αποτελεί ζνα τυχαίο τοπικό περιςτατικό και αυτό ωαίνεται 
από τθ γεωγραωικι κατανομι των ενεργϊν θωαιςτείων. Θ θωαιςτειακι δραςτθριότθτα είναι 
εντοπιςμζνθ ςε ςυγκεκριμζνεσ γραμμζσ που ςχεδόν ταυτίηονται με τισ ςειςμικά ενεργζσ ηϊνεσ τθσ 
γθσ και ςυμπίπτουν με τα όρια των λικοςωαιρικϊν πλακϊν (Ραπανικολάου & Σίδερθσ, 1989). Θ 
Ελλάδα λόγω των ειδικϊν γεωλογικϊν ςυνκθκϊν τθσ είναι πλοφςια ςε θωαίςτεια που βρίςκονται ςε 
ρθξιγενείσ περιοχζσ, δθλαδι θ εμωάνιςι τουσ είναι ςτενά ςυνδεμζνθ με τθν τεκτονικι του 
ελλθνικοφ χϊρου. Σε περιόδουσ με μεγάλεσ γεωλογικζσ αναταραχζσ ζςπαγαν τα διάωορα ςτρϊματα 
τθσ γθσ και ςε πολλά ςθμεία άωθναν κενά που επζτρεπαν ςτο μάγμα να ανζβει από τα βάκθ τθσ γθσ 
ςτθν επιωάνεια και ζτςι να δθμιουργθκοφν θωαίςτεια. Τα ελλθνικά θωαίςτεια εντάςςονται ςτθ 
μεςογειακι-μεςαςιακι γραμμι, ςτθν οποία ανικουν και άλλα γνωςτά θωαίςτεια (Στρόμπολι, 
Βεηοφβιοσ, Αίτνα, Καφκαςοσ) (Ραπανικολάου & Σίδερθσ, 1989). Αν κελιςουμε να τα κατατάξουμε ωσ 
προσ τθν θωαιςτειακι τουσ δραςτθριότθτα τα διακρίνουμε ςε ενεργά και ανενεργά. Ενεργά 
κεωροφνται εκείνα τα οποία ζδραςαν κατά τουσ ιςτορικοφσ χρόνουσ. Στθν κατθγορία αυτι ανικουν 
τα θωαίςτεια τθσ Κιρασ, τθσ Νιςφρου, των Μεκάνων και τθσ Μιλου. Ανενεργά κεωροφνται τα 
θωαίςτεια για τα οποία δεν ζχει καταγραωεί θωαιςτειακι δραςτθριότθτα ςτθν πρόςωατθ ιςτορία 
και ζχουν δράςει μόνο ςτουσ προϊςτορικοφσ χρόνουσ.  

Αν κατατάξουμε τα ελλθνικά θωαίςτεια με βάςθ τθν θλικία τουσ, μποροφμε να διακρίνουμε 
τρεισ μεγάλεσ ομάδεσ: (α) τθν πρϊτθ ομάδα με τα παλαιότερα θωαίςτεια του Βορείου Αιγαίου, 
θλικίασ 35-20 εκατομμυρίων χρόνων (οδόπθσ, Φερϊν, Λιμνου, Σαμοκράκθσ, Αγ. Ευςτράτιου, 
Λζςβου). Θ θωαιςτειακι δράςθ των θωαιςτείων αυτισ τθσ ομάδασ ζδωςε ςθμαντικά ωυςικά 
μνθμεία, όπωσ τα απολικωμζνα δάςθ του Ζβρου και τθσ Λζςβου, (β) τθ δεφτερθ ομάδα με νεότερα 
θωαίςτεια θλικίασ 15-6 εκατομμυρίων χρόνων (Λζςβου, Χίου, Αντιψαρϊν, Σάμου, Ράτμου, Κω), (γ) 
τθν τρίτθ ομάδα θωαιςτείων, με το ςθμερινό «θωαιςτειακό τόξο του Αιγαίου», ωσ αποτζλεςμα τθσ 
ςχετικά πρόςωατθσ θωαιςτειακισ δραςτθριότθτασ αωοφ θ θλικία των λαβϊν δεν ξεπερνά τα 4 
εκατομμφρια χρόνια. Σ’ αυτό το τόξο του Νοτίου Αιγαίου διακρίνουμε δφο μζτωπα, το εξωτερικό, 
όπου ανικουν τα θωαίςτεια Σουςακίου, Αίγινασ, Μεκάνων, Ρόρου, Μιλου, Σαντορίνθσ, Χριςτιανϊν 
και Νιςφρου και το εςωτερικό, όπου ανικουν τα θωαίςτεια τθσ Δυτικισ Κω, Αντίπαρου, Λιχάδων, 
Αγίου Λωάννθ, Ρορωυρίου, Αχιλλείου και Μικροκθβϊν.  

Γενικότερα, τα περιςςότερα θωαίςτεια τθσ Ελλάδασ κεωροφνται ανενεργά αωοφ θ 
θωαιςτειακι τουσ δραςτθριότθτα ζχει πραγματοποιθκεί κατά τθν προϊςτορικι εποχι, ενϊ 
εξαιροφνται μερικά που ανικουν ςτο «θωαιςτειακό τόξο του Αιγαίου», λόγω τθσ ιδιαίτερθσ δράςθσ 
που ζχουν παρουςιάςει μζςα ςτουσ ιςτορικοφσ χρόνουσ τα οποία ονομάηονται ενεργά, όπωσ των 
Μεκάνων, τθσ Κιρασ και τθσ Νιςφρου.  
Παράγοντεσ επιλογισ και διδακτικισ αξιοποίθςθσ ενόσ ξεχαςμζνου μνθμείου 

Τα παιδιά ζχουν ιδθ διαμορωϊςει τισ δικζσ τουσ ιδζεσ ςχετικά με ζννοιεσ που αωοροφν τα 
θωαίςτεια πριν τισ διδαχκοφν και θ περιγραωι και ερμθνεία τουσ γίνεται με λζξεισ και όρουσ που 
χρθςιμοποιοφν ςτθν κακθμερινι ηωι και τουσ είναι οικείοι. Πμωσ, θ κατανόθςθ όςων αωοροφν τα 
θωαίςτεια είναι αρκετά περιοριςμζνθ και οι ιδζεσ τουσ διαωζρουν από τισ επιςτθμονικά αποδεκτζσ 
(Γιανναλζτςου, κ.ά., 2010). Οι ςθμαντικότεροι λόγοι που μελετοφμε και προτείνουμε τθ διδακτικι 
αξιοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου θωαιςτείου ςτο Σουςάκι ωσ τόπο για τθν περιβαλλοντικι 
εκπαίδευςθ για τα παιδιά τθσ πρϊτθσ παιδικισ θλικίασ ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα: 

 Αποτελεί ζνα χϊρο ακίνδυνο ακόμα και για μικρά παιδιά, αωοφ το θωαίςτειο κεωρείται 
ςβθςμζνο και γεραςμζνο και θ μορωολογία τθσ περιοχισ είναι ςχετικά ιπια. 

 Βρίςκεται κοντά ςε μεγάλα αςτικά κζντρα (Ακινα, Κόρινκοσ, Ράτρα) πολφ κοντά ςτθ 
πόλθ των Αγίων Κεοδϊρων του νομοφ Κορινκίασ, 4,5 χιλιόμετρα πριν τον Λςκμό, απζναντι 
από τα διυλιςτιρια και θ πρόςβαςθ ςτο θωαίςτειο είναι εφκολθ μζςω τθσ εκνικισ οδοφ 
Ακθνϊν-Κορίνκου και τθσ αντίςτοιχθσ εξόδου προσ τουσ Αγίουσ Κεοδϊρουσ. 

 Είναι το πρϊτο θωαίςτειο κατά ςειρά του «θωαιςτειακοφ τόξου του Αιγαίου» και 
αποτελεί χϊρο που κεωρείται ιδανικόσ λόγω τθσ μικρισ του ζκταςθσ. Θ επίςκεψθ, θ μελζτθ 
και διδαςκαλία μποροφν να ζχουν ςχετικά ςφντομθ χρονικι διάρκεια. 
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 Το Σουςάκι εντάςςεται ςε μία περιοχι που κεωρείται ωυςικό γεωλογικό εργαςτιριο και 
μπορεί να ςυνδυαςτεί με άλλεσ ενδιαωζρουςεσ επιςκζψεισ ςτθ διϊρυγα του Λςκμοφ, ςτισ 
ιαματικζσ πθγζσ ςτο Λουτράκι, ςτο Δίολκο (ζνα μεγάλο τεχνολογικό επίτευγμα τθσ αρχαίασ 
Κορίνκου), ςτο αρχαίο λιμάνι των Λςκμίων (θ βυκιςμζνθ πόλθ του Ροςειδϊνα μζςα ςτθ 
κάλαςςα λόγω ςειςμοφ) και ςτθν αρχαία Κόρινκο, πόλθ όπου παρζμεινε για αρκετό καιρό ο 
Απόςτολοσ Ραφλοσ. 

 Ενϊ είναι τόςο κοντά ς’ ζνα πολυςφχναςτο δρόμο και τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ θ 
χαρακτθριςτικι οςμι του θωαιςτείου που πρόδιδε τθν φπαρξι του επικαλφπτεται από τισ 
εκπομπζσ αερίων ρφπων των βιομθχανικϊν μονάδων τθσ περιοχισ, παραμζνει ζνα «άγνωςτο 
μνθμείο» ακόμα και για τουσ ςθμερινοφσ κατοίκουσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Κορινκίασ. 

 Θ ραγδαία αλλαγι των χριςεων τθσ γθσ γφρω από το χϊρο του θωαιςτείου οδθγεί 
ςταδιακά ςτθν υποβάκμιςι του. 

 Κα μποροφςε αντί για ξεχαςμζνο μνθμείο για το οποίο θ ωφςθ χρειάςτθκε εκατομμφρια 
χρόνια για να το δθμιουργιςει, να λειτουργιςει ωσ πόλοσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ και 
κατ’ επζκταςθ οικοτουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. 

 Θ εμπειρία μασ από επιςκζψεισ με μακθτζσ από τθν προςχολικι ωσ τθ δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ ζχει δείξει ότι θ μοναδικι ομορωιά του τοπίου τουσ κάνει να νοιϊκουν ωσ μικροί 
εξερευνθτζσ ενόσ ωυςικοφ εργαςτθρίου, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα με υπαίκριεσ 
παρατθριςεισ και αςκιςεισ να μακαίνουν ευχάριςτα με τρόπο βιωματικό και ενεργθτικό. 

φντομθ γεωλογικι ιςτορία του θφαιςτείου ουςάκι - Γεωλογικά δεδομζνα 
Θ θωαιςτειακι δραςτθριότθτα ςτο Σουςάκι πραγματοποιικθκε ςε δφο ωάςεισ αωοφ θ 

περιοχι του επικαλυπτόταν αρχικά από τα νερά μιασ μεγάλθσ λίμνθσ, ο πυκμζνασ τθσ οποίασ είχε 
οωιολικικι ςφςταςθ (Diakantoni et al., 1999). Ρριν από 5 περίπου εκατομμφρια χρόνια, όπωσ 
μαρτυροφν τα ιηιματα που βρίςκονται ςτισ γφρω κζςεισ, αποτζκθκαν άμμοι και κροκάλεσ. 
Θωαιςτειακι λάβα εκχφκθκε πάνω ςτον οωιολικικό πυκμζνα τθσ λίμνθσ, πριν από 3,95 εκατομμφρια 
χρόνια, από τθν οποία μετά τθ ψφξθ τθσ, ςχθματίςκθκαν θωαιςτειακά πετρϊματα που ονομάηονται 
δακίτεσ. Στθ ςυνζχεια, εναποκζςεισ διαβρωτικϊν υλικϊν και κορμϊν δζντρων δθμιοφργθςαν λεπτά 
λιγνιτικά ςτρϊματα.  

Ρερί τα 2,7 εκατομμφρια πριν από ςιμερα, μια δεφτερθ και τελευταία θωαιςτειακι 
δραςτθριότθτα ςθμειϊκθκε, θ οποία επθρζαςε και τουσ λιγνιτικοφσ ορίηοντεσ. Με το πζραςμα του 
γεωλογικοφ χρόνου το περιβάλλον άλλαξε, είτε λόγω τεκτονικισ, είτε λόγω κλιματικϊν μεταβολϊν, 
ϊςτε θ ςτάκμθ του νεροφ τθσ λίμνθσ να κατεβαίνει, το εφροσ τθσ άρχιςε να μειϊνεται ςταδιακά, 
μζχρι που θ λίμνθ εξαωανίςτθκε εντελϊσ. Στθ ςυνζχεια, τα επιωανειακά νερά τθ διάβρωςαν 
δθμιουργϊντασ μικρζσ χαράδρεσ. Μπορεί οι κυριότερεσ θωαιςτειακζσ δράςεισ να ιταν μόνο δφο 
(ςτα 3,95 και 2,7 εκατομμφρια χρόνια πριν από ςιμερα) όμωσ θ υδροκερμικι και ατμιδικι δράςθ 
του θωαιςτείου που ακολοφκθςαν, ιταν ςυχνότερεσ με ςυνζπεια τθν πρόκλθςθ εξαλλοιϊςεων, 
τόςο των οωιολίκων, όςο και των λιμναίων αποκζςεων αλλά και υωάλμυρων και καλάςςιων 
ιηθμάτων που αποτζκθκαν αργότερα. 
Σι μπορεί να παρατθριςει ο επιςκζπτθσ μακθτισ ςτο θφαίςτειο ουςάκι 

Το Σουςάκι, αποτελεί ζνα ιδανικό τόπο για τθ μελζτθ του περιβάλλοντοσ μζςα από το 
περιβάλλον. Στισ παρακάτω εικόνεσ παρουςιάηουμε τθ μορωι που ζχει ςιμερα το θωαίςτειο. 

Ρλθςιάηοντασ ςτο θωαίςτειο γίνεται αιςκθτι θ ιδιάηουςα οςμι, θ οποία προζρχεται από τα 
κερμά αζρια, τα οποία εκλφονται από δεκάδεσ τρφπεσ. Στθν κυρία κζςθ του θωαιςτείου θ 
μεγαλφτερθ ποςότθτα αυτϊν των κερμϊν αερίων αναδφεται από τισ δφο ςπθλαιϊδεισ ρωγμζσ ςτθ 
περιοχι «Κειόχωμα» του Σουςακίου (εικόνα 1). Ρολλζσ ωορζσ παρατθροφνται αρκετά νεκρά ζντομα 
και πουλιά, τα οποία αναηθτϊντασ καταωφγιο εκεί πεκαίνουν από τα αςωυκτικά αζρια. 
Ραρατθροφμε επίςθσ, τισ γεωτριςεισ που ζχουν γίνει από το ΛΓΜΕ (Λνςτιτοφτο Γεωλογικϊν και 
Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν), ςτθν προςπάκεια για τον εντοπιςμό αξιοποιιςιμων γεωκερμικϊν 
ρευςτϊν χαμθλισ ενκαλπίασ, οι οποίεσ δίνουν τθ κερμοκραςία του νεροφ ςτον υδροωόρο ορίηοντα 
ςτουσ 27οC. 
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Εικόνα 1. Σπθλιά του θωαιςτείου από όπου 

εκπζμπονται ατμίδεσ και αζρια 
Εικόνα 2. Λδιαίτεροι ςχθματιςμοί ςε ςχιμα 

ςτθλϊν που αποτελοφνται από γφψο, 
μαρκαςίτθ και χαλαηία 

 
Επίςθσ, υπάρχουν κρφςταλλοι από κειάωι που κατακάκεται πάνω ςτα πετρϊματα 

προςδίδοντάσ τουσ ζντονουσ κιτρινωποφσ χρωματιςμοφσ δθμιουργϊντασ ζνα εντυπωςιακό κζαμα 
και ποικιλία από κεϊκά ορυκτά όπωσ οπάλιο, μαρκαςίτθ και άωκονο γφψο τα οποία ςχθματίςτθκαν 
από ατμίδεσ. Κοντά ςτισ ατμίδεσ ςχθματίηονται ςτυλίςκοι γκρίηου χρϊματοσ που αποτελοφνται από 
γφψο, μαρκαςίτθ και χαλαηία (εικόνα 2). Γφψοσ εμωανίηεται ςε πολλζσ μορωζσ αλλά ςτισ κζςεισ που 
ζχει αναπτυχκεί ζδαωοσ απαντάται ςε μεγάλουσ γυαλιςτεροφσ κρυςτάλλουσ ςτο χαρακτθριςτικό 
ςχιμα «ουράσ τθσ χελιδόνασ».  

Στο Σουςάκι, ο επιςκζπτθσ μπορεί να παρατθριςει τισ χαράδρεσ που δθμιουργικθκαν από τθ 
διάβρωςθ και το οικοςφςτθμα τθσ γφρω περιοχισ, όπωσ το πυκνό δάςοσ τθσ ςπάνιασ τοπικισ 
πεφκθσ ςτισ πλαγιζσ τθσ οροςειράσ των Γερανείων, τισ ςπάνιεσ ωυςικζσ πικροδάωνεσ κακϊσ και τθ 
καμνϊδθ βλάςτθςθ που είναι καταωφγιο μικρϊν ηϊων. Ραρατθροφμε επίςθσ, εγκαταλελειμμζνεσ 
εκςκαωζσ που γίνονταν για τθν εκμετάλλευςθ του κειαωιοφ από τουσ καλλιεργθτζσ τθσ Κορινκίασ. 
Σιμερα, το κειάωι αυτό είναι ςε πολφ μικρζσ ποςότθτεσ και ζτςι δεν είναι δυνατι θ εκμετάλλευςι 
του. 
Σο ουςάκι ωσ ιδανικι «κζςθ» για τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ 

Στισ μζρεσ μασ, τα παιδιά, ηϊντασ ςτο τεχνθτό περιβάλλον του ςφγχρονου πολιτιςμοφ ζχουν 
αποκοπεί ςθμαντικά από το ωυςικό χϊρο και τισ αξίεσ του και ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ 
ςτόχουσ τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ είναι να αποκαταςτιςει αυτι τθν επαωι. Αυτό μπορεί 
να επιτευχκεί με τθ ςταδιακι ανακάλυψθ των πολφπλευρων ςχζςεων που ενϊνουν τον άνκρωπο με 
το ωυςικό κόςμο που τον περιβάλλει (Καραμπάτςα, κ.ά., 1997). Στα παλιότερα ςχολικά εγχειρίδια 
του δθμοτικοφ (Korfiati et al., 2004) αλλά και ςτα νεότερα εγχειρίδια (Ραπατηζλοσ, 2007) θ εικόνα 
τθσ ωφςθσ είναι προβλθματικι ωσ προσ τον τρόπο παρουςίαςθσ τθσ, ωσ προσ τθ ςχζςθ ανκρϊπου-
ωφςθσ που προωκοφν κακϊσ και ωσ προσ τθν περιβαλλοντικι γνϊςθ που παρζχουν γενικότερα.  

Σε αντίκεςθ με τα παραπάνω, θ διδαςκαλία ςτο χϊρο του θωαιςτείου, ξεκινϊντασ από τθν 
προςχολικι εκπαίδευςθ, μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν ανακεϊρθςθ του ανκρωποκεντρικοφ τρόπου 
ςκζψθσ των μακθτων με τθν αντίλθψθ των πραγματικϊν διαςτάςεων του ανκρϊπου ςε ςχζςθ με τισ 
τεράςτιεσ δυνάμεισ τθσ ωφςθσ. Για να επιτευχκεί ο ςκοπόσ αυτόσ, χρειάηεται μια ςωςτά 
οργανωμζνθ διδακτικι προςζγγιςθ. Ενδεικτικά, παρουςιάηουμε τα ςτάδια που προτείνουμε για τθ 
ςυγκεκριμζνθ διδακτικι παρζμβςθ για τα παιδιά τθσ πρϊτθσ παιδικισ θλικίασ: 

(1) Ρροκαταρκτικι, ςφντομθ γενικι παρουςίαςθ του κζματοσ ςτθν τάξθ. 

 Ρρϊτθ προςζγγιςθ του κζματοσ των θωαιςτείων με τθ χριςθ γεωμυκολογικϊν 
ςτοιχείων. 

 Σφντομθ κεωρθτικι ενθμζρωςθ με τθ χριςθ πολυμζςων και γενικότερθ ςυηιτθςθ για τα 
θωαίςτεια και ειδικότερα για το θωαίςτειο ςτο Σουςάκι και ςυςχετιςμόσ των θωαιςτείων με 
τθ ςειςμικότθτα τθσ περιοχισ. 
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 Χωριςμόσ τθσ τάξθσ ςε ομάδεσ. 
(2) Δραςτθριότθτεσ ςτο πεδίο, ςτο χϊρο του θωαιςτείου ςτο Σουςάκι. 

 Τα παιδιά περπατϊντασ ςτο μονοπάτι για το θωαίςτειο, μποροφν να παρατθριςουν τθ 
βιοποικιλότθτα που αναπτφςεται ςτθν περιοχι (Γεράνεια όρθ - μονοκαλλιζργιεσ) και να τθ 
ςυςχετίςουν με τθν ποικιλία του ανάγλυωου. 

 Στο χϊρο του θωαιςτείου, θ κάκε ομάδα ςυλλζγει διαωορετικά είδθ ορυκτϊν και 
πετρωμάτων χρθςιμοποιϊντασ μεγεκυντικοφσ ωακοφσ. 

 Συηιτθςθ για τθ χαρακτθριςτικι οςμι και τθν αυξθμζνθ κερμοκραςία του χϊρου. 
(3) Απλζσ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ-δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ. 

 Θ κάκε ομάδα εξάγει ςυμπεράςματα για τισ ωυςικζσ ιδιότθτεσ των ςυλλεχκζντων 
πετρωμάτων με μακροςκοπικζσ και ςτερεοςκοπικζσ παρατθριςεισ όπωσ χρϊμα, ςκλθρότθτα, 
χριςθ, ςτιλπνότθτα, κ.ά. 

 Ο εκπαιδευτικόσ, ς’ ζνα γυάλινο δοχείο με νερό, βυκίηει μερικά δείγματα πετρωμάτων 
και τα παιδιά καλοφνται να παρατθριςουν ποιά βυκίηονται και ποιά επιπλζουν, ειςάγοντασ 
τουσ μακθτζσ ςτθν ζννοια τθσ πυκνότθτασ των υλικϊν. 

 Ο εκπαιδευτικόσ πραγματοποιεί προςομοίωςθ τθσ ζκρθξθσ ενόσ θωαιςτείου, 
χρθςιμοποιϊντασ απλά υλικά (νερό, ξφδι, υγρό κακαριςμοφ πιάτων, baking soda, κόκκινο 
χρϊμα, κ.ά.). 

 Ολοκλθρϊνοντασ τθ διαδικαςία, τα παιδιά ταξινομοφν και ωυλάςςουν τα ευριματά 
τουσ, ζτςι ϊςτε να αποτελζςουν εκπαιδευτικό βοικθμα για τουσ επερχόμενουσ μακθτζσ. 
Μζςα από τισ παραπάνω βιωματικζσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ των μικρϊν παιδιϊν, γίνεται 

ςαωζσ πϊσ τα θωαίςτεια και ςτθν περίπτωςι μασ το θωαίςτειο ςτο Σουςάκι, μποροφν να ζχουν 
ςθμαντικι διδακτικι αξιοποίθςθ ςτθν πρϊτθ ςχολικι θλικία. Επίςθσ, μζςα από παρόμοια 
προγράμματα, τα παιδιά τθσ πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ κα καταςτοφν ικανά να αναγνωρίςουν και να 
ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ θωαιςτειακι δραςτθριότθτα είναι αλλθλζνδετθ με το γεωτεκτονικό 
κακεςτϊσ τθσ περιοχισ, αλλά και του ελλαδικοφ χϊρου γενικότερα. Κα κατανοιςουν ότι θ 
θωαιςτειακι δραςτθριότθτα είναι μια ωυςικι διαδικαςία θ οποία επθρζαςε το τοπίο τθσ γφρω 
περιοχισ. Ραράλλθλα, κα διαπιςτϊςουν ότι τα θωαίςτεια, αν και είναι ςυνδεδεμζνα με 
καταςτροωζσ, παρζχουν και τεράςτια οωζλθ. Επίςθσ, τα παιδιά κα αναπτφξουν δεξιότθτεσ όπωσ να 
μακαίνουν να ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ και να χειρίηονται κάποια βαςικά μζςα παρατιρθςθσ 
(μεγεκυντικόσ ωακόσ, ςτερεοςκόπιο, κ.ά.) και κα μάκουν να προβλθματίηονται και να αναηθτοφν τισ 
απαντιςεισ τουσ μζςα από ερευνθτικζσ διαδικαςίεσ προάγοντασ τθ μάκθςθ με νόθμα. 

Γενικότερα, τα παιδιά μποροφν να διαπιςτϊνουν ότι οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ζχουν 
επιπτϊςεισ ςτο γεϊτοπο και διαμορωϊνουν ςτάςεισ ορκισ περιβαλλοντικισ προςζγγιςθσ των 
γεωτόπων επανεξετάηοντασ τθ δικι τουσ ςτάςθ ςε ςχζςθ με τθ βιωςιμότθτα ενόσ γεωτόπου. Επίςθσ, 
με τθν παροφςα διδακτικι πρόταςθ ενκαρρφνεται θ ατομικι και ομαδικι δράςθ προσ τθν 
κατεφκυνςθ τθσ πρόλθψθσ περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων ςτθν περιοχι. Ζτςι, αωοφ ςφμωωνα με 
τουσ Ρλακίτςθ και Κολιό (2008), οι βιωματικζσ νοθτικζσ αναπαραςτάςεισ και οι διδακτικζσ 
αλλθλεπιδράςεισ των παιδιϊν, μποροφν να αποτελζςουν ζνα ολοκλθρωμζνο ςφγχρονο παράδειγμα 
εκπαίδευςθσ ςτισ ωυςικζσ επιςτιμεσ, το θωαίςτειο ςτο Σουςάκι αποτελεί μια ενδιαωζρουςα 
αωορμι για διδακτικι αξιοποίθςθ ενόσ ξεχαςμζνου ωυςικοφ μνθμείου διαδραματίηοντασ ςθμαντικό 
ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τθσ εννοιολογικισ ςκζψθσ. 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΟΠΣΛΚΕ 

Θ πρϊτθ παιδικι θλικία αποτελεί μία περίοδο ςυναρπαςτικι και εξαιρετικά δθμιουργικι. Οι 
ρυκμοί εξζλιξθσ των παιδιϊν ς’ όλουσ τουσ τομείσ ανάπτυξθσ: ψυχολογικόσ, νοθτικόσ αιςκθτικόσ, 
κοινωνικο-ςυναιςκθματικόσ και δεξιοτιτων είναι ταχφτατοι και κακοριςτικοί για το κτίςιμο τθσ 
προςωπικότθτάσ τουσ. Οι ωυςικζσ επιςτιμεσ αποτελοφν ζνα από τα αντικείμενα του ςχολικοφ 
προγράμματοσ που ενδείκνυται να ενςωματϊςει τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ αωοφ πολλά από 
τα κζματα που αωοροφν ςτο περιβάλλον ςχετίηονται άμεςα με το αντικείμενο αυτό 
(Ραπαδθμθτρίου, 2004). Συχνά, θ άμεςθ παρατιρθςθ του μακθτι είναι πιο ςθμαντικι από τθν 
ζμμεςθ πλθροωόρθςθ, γιατί προχποκζτει επεξεργαςία ςτοιχείων, αντίςτοιχθ πνευματικι 
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κινθτοποίθςθ και ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ ςτοιχεία ιδιαίτερα ςθμαντικά για τα παιδιά τθσ 
προςχολικισ θλικίασ. Θ διδακτικι πρόταςθ ςτον προτεινόμενο χϊρο ςτο θωαίςτειο Σουςάκι παρζχει 
τθ δυνατότθτα να καταςτεί θ διδαςκαλία μια δυναμικι πράξθ μ’ ζνα δικό τθσ ιδιαίτερο χαρακτιρα.  

Ραράλλθλα, είναι δυνατό να δθμιουργθκεί εφχρθςτο ωωτογραωικό αρχείο, που ςε 
ςυνδυαςμό με άλλεσ πθγζσ γνϊςθσ μπορεί να αποτελζςει υλικό πολλαπλισ αξιοποίθςθσ ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτθν τάξθ. Μζςα από τθν παροφςα διδακτικι πρόταςθ για τθν αξιοποίθςθ 
ενόσ ξεχαςμζνου ωυςικοφ μνθμείου όπωσ είναι το θωαίςτειο ςτο Σουςάκι, μποροφν οι μικροί 
μακθτζσ να εντρυωιςουν ςτο ωυςικό κόςμο. Ειδικότερα, κα καταςτοφν ικανοί να προςεγγίςουν 
κζματα που αωοροφν ςτισ γεωλογικζσ διεργαςίεσ που διαμόρωωςαν τθν επιωάνεια τθσ γθσ και 
επθρζαςαν τθν εξζλιξθ τθσ ηωισ του ανκρϊπου και του πολιτιςμοφ του. Επίςθσ, οι μακθτζσ κα 
γνωρίςουν τισ ζννοιεσ του γεωλογικοφ χρόνου, των ωυςικϊν πόρων (γεωκερμία), του κφκλου τθσ 
φλθσ μζςα από τα πετρϊματα κ.ά. Απϊτεροσ ςκοπόσ είναι, γνωρίηοντασ και καυμάηοντασ τθν 
ομορωιά του άβιου κόςμου, ο μακθτισ να διαμορωϊςει και να υιοκετιςει ςυμπεριωορζσ ανάδειξθσ 
και προςταςίασ των μνθμείων τθσ ωφςθσ και τθσ γεωλογικισ μασ κλθρονομιάσ. Ειδικότερα, για το 
θωαίςτειο Σουςάκι, κεωροφμε ότι είναι κρίμα ζνα ωυςικό μνθμείο μζγιςτθσ τοπικισ και εκνικισ 
αξίασ, που θ ωφςθ χρειάςτθκε εκατομμφρια χρόνια να το δθμιουργιςει, να παραμείνει 
αναξιοποίθτο και να καταντιςει ςκουπιδότοποσ. 
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χεδιαςμόσ υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ για το νερό και τθν 
εξοικονόμθςι του ςτθν προςχολικι θλικία 

 
Δζςποινα αμαλτάνθ 

Νθπιαγωγόσ, e-mail:despoinasamaltani@yahoo.com 
ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Θ ζλλειψθ του νεροφ και θ μθ ορκολογικι του διαχείριςθ από τον άνκρωπο αποτελεί ζνα περιβαλλοντικό 
πρόβλθμα που, όπωσ και τα περιςςότερα, απαιτεί αλλαγζσ ςτον τρόπο ςκζψθσ και κακθμερινισ πρακτικισ. Θ 
παροφςα εργαςία πραγματεφεται τθ δυνατότθτα ενόσ προγράμματοσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ςτθν 
ανάπτυξθ γνϊςεων, ςτάςεων και αντιλιψεων για τθν ορκολογικι χριςθ του. Διερευνικθκαν οι αρχικζσ 
γνϊςεισ και αντιλιψεισ των παιδιϊν, πραγματοποιικθκε θ διδακτικι παρζμβαςθ και κατόπιν εξετάςτθκε θ 
εξζλιξθ ςτισ γνϊςεισ τουσ και ςτισ αντιλιψεισ τουσ. Θ διδακτικι παρζμβαςθ περιλάμβανε 12 δραςτθριότθτεσ 
οι οποίεσ αναπτφχκθκαν διακεματικά με επιμζρουσ ςτόχουσ ςε γνωςτικό επίπεδο, ςε επίπεδο ςτάςεων και 
αξιϊν και ςε επίπεδο ολιςτικισ κεϊρθςθσ του κζματοσ. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν πωσ τα παιδιά 
ιταν ικανά να κατανοιςουν τθν αλλθλεπίδραςθ των ενεργειϊν του ανκρϊπου και του περιβάλλοντοσ, να 
αναγνωρίςουν τθν αξία του νεροφ και να αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ εκείνεσ που ςκοπό ζχουν τθ ςυμμετοχι 
ςτθν εφρεςθ λφςεων. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, νερό, ορκολογικι χριςθ, άνκρωποσ, περιβάλλον. 

 
PLANNING MATERIALIZING AND EVALUATION OF AN EDUCATIONAL PROGRAM ABOUT WATER 

CONSERVATION IN PRE-SCHOOL AGE 
Despoina Samaltani 

ABSTRACT 
The water shortage and the non-rational management by human is another environmental problem that 
requires changes in terms of thinking and everyday practice. The present study, deals with the possibility of an 
environmental program to develop all the potential of the preschoolers in order to become more conscious 
about the water management. Initially it examined the primary knowledge and attitudes of the children. 
Afterwards the educational intervention took place and in the end it was examined whether there was an 
improvement in their knowledge and attitudes. The program consisted of 12 activities that where developed 
interactively aiming to evolve children both cognitively and in value level. The results of the research showed 
that children of that age are able to understand the value of the water, the coactions of man and the 
environment and develop the ability to participate in finding solutions. 

KEYWORDS: Environmental Education, water conservation, sustainable use of water, human, environment. 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 
Κεωρθτικό πλαίςιο 

«Δεν μποροφμε να απαιτοφμε από τθ ωφςθ να μασ παρζχει εντελϊσ αλλθλοςυγκρουόμενεσ 
υπθρεςίεσ: από τθ μία να μασ παρζχει κακαρό νερό, και από τθν άλλθ να καταπίνει και να 
αωομοιϊνει τα απόβλθτά μασ.» (Bougouerra, 2005, ς.249). Το πρόβλθμα του νεροφ είναι ζνα 
παγκόςμιο πρόβλθμα και θ ςφγχρονθ κοινωνία χρειάηεται να ενδιαωερκεί για τισ ςυνζπειεσ που κα 
επιωζρει θ ζλλειψι του ςτθ ηωι μασ. Σφμωωνα με το κεωάλαιο 18 τθσ Agenda 21 του 
Ρεριβαλλοντικοφ Ρρογράμματοσ των Θνωμζνων Εκνϊν (UNEP) το νερό ωσ βαςικό ςυςτατικό τθσ 
βιόςωαιρασ και απαραίτθτο για όλεσ τισ μορωζσ ηωισ, πρζπει να προςτατευτεί και να προωκθκεί 
ζνα πλάνο εργαςιϊν που κα οδθγιςει ςτθν ορκολογικι του χριςθ. Για αυτό το λόγο ολοκλθρωμζνα 
προγράμματα για τθ διαχείριςθ του νεροφ κα διεξαχκοφν εκ μζρουσ των κρατϊν μζςω τθσ 
ενθμζρωςθσ των πολιτϊν και μζςω των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (UNEP, 2000). 

Θ ςθμερινι ζννοια τθσ Ρ.Ε. είναι δθμιοφργθμα αλλεπάλλθλων διεκνϊν διαςκζψεων που 
ζγιναν μζςα ςτθ δεκαετία του ’70 με κζμα το περιβάλλον, υπό τθν αιγίδα διεκνϊν οργανιςμϊν 
(Ραπαδθμθτρίου, 1989). Στθ διάςκεψθ τθσ Τιωλίδασ υιοκετείται ο οριςμόσ για τθν Ρεριβαλλοντικι 
Εκπαίδευςθ ωσ εκπαίδευςθ μζςα ςτο περιβάλλον, από το περιβάλλον και για χάρθ του 
περιβάλλοντοσ (UNESCO, 1978, Φλογαΐτθ, 1998). 

Στο νθπιαγωγείο οι δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με το χϊρο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
μποροφν να ενςωματωκοφν ςτθ διαδικαςία τθσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ προκειμζνου να 
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βοθκιςουν τα παιδιά να γνωρίςουν τα περιβαλλοντικά προβλιματα και να τα προετοιμάςουν ϊςτε 
να γίνουν περιβαλλοντικά ευαιςκθτοποιθμζνοι και επιςτθμονικά καταρτιςμζνοι πολίτεσ που κα 
εμπλακοφν ενεργά ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ και τθσ ηωισ μασ. Ραρόλα τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ βακμίδασ εκπαίδευςθσ, προςπακοφν να εξαςωαλίςουν ζνα 
επίπεδο πρόςβαςθσ και εξοικείωςθσ των παιδιϊν με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ (Δαωζρμου, Κουλοφρθ 
& Μπαςαγιάννθ, 2006). 

Οι ςυνζπειεσ των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων ςτον πλανιτθ ωαίνεται να απαςχολοφν όλο 
και περιςςότερουσ πολίτεσ. Τα παιδιά ενθμερϊνονται για τα επίμαχα αυτά κζματα από διάωορεσ 
πθγζσ εκτόσ ςχολείου (π.χ. τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ) και εκτιμάται ότι -παρά τισ βαςικζσ 
ελλείψεισ ωσ προσ τθν κατανόθςθ τθσ πολυπλοκότθτάσ τουσ- διαμορωϊνουν από αρκετά μικρι 
θλικία τθ δικι τουσ απλοποιθμζνθ εικόνα για τα επιςτθμονικά και περιβαλλοντικά ωαινόμενα, 
ακόμα και πριν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ςχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα (Palmer, 1994) 

Με τθν κατάλλθλθ παιδαγωγικι παρζμβαςθ, μποροφν να κατανοιςουν τισ διακρίςεισ ακόμθ 
και ανάμεςα ςε πολφπλοκα ωαινόμενα και ζννοιεσ, που ςυνδζονται με ςθμαντικά περιβαλλοντικά 
κζματα (Marinopoulos & Stavridou, 2002) και να αναπτφξουν κετικζσ ςτάςεισ και ςυμπεριωορζσ 
απζναντι ςτθ ωφςθ και ςτο περιβάλλον αςχολοφμενα με ποικίλουσ τρόπουσ με αςαωι κζματα, που 
όμωσ κα βοθκιςουν ςτθ μετζπειτα νοθτικι τουσ εξζλιξθ (Bonnett & Jacquetta, 1998). 

Το νζο πολιτιςμικό πλαίςιο των δυτικϊν κοινωνιϊν οδιγθςε ςτθν ειςαγωγι τθσ ζννοιασ τθσ 
πολυτροπικότθτασ, ςφμωωνα με τθν οποία ςε ζνα κείμενο ςυνδυάηεται ο γραπτόσ λόγοσ με τθν 
εικόνα για τθν παραγωγι επικοινωνιακοφ μθνφματοσ. Εδϊ και μερικά χρόνια μάλιςτα, θ εικόνα, 
λόγω των πολυπολιτιςμικϊν κοινωνιϊν και τθσ ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ, ζχει αναχκεί ςε 
ςθμαντικότερο από το λόγο επικοινωνιακό μζςο (Kress, 2000). Κακϊσ μεταωζρει μθνφματα ακόμθ 
και ςε αυτοφσ που δεν γνωρίηουν τθ γλϊςςα ι δεν ξζρουν να διαβάηουν, όπωσ είναι τα παιδιά 
προςχολικισ θλικίασ βοθκά να λειτουργιςουν ςε ζνα υψθλότερο γνωςτικό επίπεδο εμπλζκοντάσ τα 
ςτθν πολφπλοκθ διαδικαςία ςκζψθσ αυτοφ που βλζπουν και προςπάκειασ απόδοςισ του με λόγια 
(Bromley, 2001). Τα οπτικά και γραπτά ςτοιχεία ενόσ κειμζνου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να 
κατανοιςει κανείσ διαωορετικζσ πλευρζσ του νοιματοσ. Λδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ των ωυςικϊν 
επιςτθμϊν, είναι πολφ ςθμαντικό να χρθςιμοποιείται θ πολυτροπικι κεϊρθςθ, γιατί δίνει τθ 
δυνατότθτα να εςτιάςουμε ςε πολλοφσ τρόπουσ ζκωραςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του λόγου, τθσ 
εικόνασ και τθσ πράξθσ (Jewitt & Kress et all, 2001). 
ΜΕΚΟΔΟ 
τόχοι  

Στόχοσ τθσ ζρευνασ που περιγράωεται είναι να μελετιςει: α)τισ αρχικζσ γνϊςεισ και 
αντιλιψεισ των παιδιϊν για το πρόβλθμα τισ διαχείριςθσ του νεροφ και β) το κατά πόςο ζνα 
κατάλλθλα προςανατολιςμζνο και ςχεδιαςμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να ςυμβάλει ςτθ 
διαμόρωωςθ των αντιλιψεων και των ςτάςεων εκείνων που κα οδθγιςουν ςτθν εξοικονόμθςθ και 
ςτθ ςωςτι χριςθ του. Οι προγενζςτερεσ ζρευνεσ με παιδιά προςχολικισ θλικίασ για το κζμα τθσ 
διαχείριςθσ του νεροφ (Middlestadt et al., 2001, Papadopoulou & Christidou, 2004) δείχνουν ότι τα 
παιδιά μποροφν να κατακτιςουν περιβαλλοντικζσ ζννοιεσ όπωσ θ ζλλειψθ του νεροφ και θ 
διαχείριςι του και αναπτφςςουν ςτάςεισ και ςυμπεριωορζσ που ςυμβάλλουν ςτθν ορκολογικι 
διαχείριςι του. Ραράλλθλα με τα παραπάνω, μελετάται θ δυνατότθτα να οδθγιςει ςτθν κατανόθςθ 
τθσ ςθμαςίασ του νεροφ για τθ ηωι, ςτθ διατφπωςθ προτάςεων για εξοικονόμθςι του και ςτθν 
ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν ϊςτε να αιςκανκοφν το πρόβλθμα ωσ δικό τουσ που χρειάηεται λφςθ 
και κατά ςυνζπεια να καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για να βοθκιςουν ςτθν επίλυςι του Ριο 
ςυγκεκριμζνα προςπάκθςε να διερευνιςει: 

1. Τθ ςθμαςία που αποδίδουν τα παιδιά ςτο νερό για τον κάκε ηωντανό οργανιςμό. 
2. Τισ γνϊςεισ των παιδιϊν για το κζμα τθσ ανιςοκατανομισ του νεροφ ωσ ωυςικοφ πόρου 

και τθσ ςπατάλθσ που μπορεί να οδθγιςει ςε ζλλειψθ. 
3. Τισ αντιλιψεισ των παιδιϊν για τθν ορκολογικι διαχείριςθ του νεροφ. 
4. Τισ ςτάςεισ των παιδιϊν απζναντι ςτο ηιτθμα τθσ εξοικονόμθςθσ του νεροφ 
5. Τισ προτάςεισ των παιδιϊν για τθν ατομικι ςυμβολι ςτθν εξοικονόμθςθ του νεροφ και 

ενθμζρωςθ τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ. 
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6. Τθ ςυμβολι ενόσ ςυναωοφσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτθν ανάπτυξθ και ςτθ 
βελτίωςθ των παραπάνω 

Δείγμα 
Το δείγμα αποτελοφνταν από 17 παιδιά 5-6 χρόνων, 13 κορίτςια και 4 αγόρια που ωοιτοφςαν 

ςε Δθμοτικό παιδικό ςτακμό του Βόλου. Το ςφνολο των παιδιϊν ανικε ςε μεςαίο 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και ωοιτοφςαν ςτον παιδικό ςτακμό για δφο τουλάχιςτον χρόνια.  
Μεκοδολογικι προςζγγιςθ 

Για τισ ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκε θ προςωπικι ςυνζντευξθ με 
θμιδομθμζνεσ ερωτιςεισ, μιασ και επιτρζπει τον ζλεγχο των ορίων τθσ γνϊςθσ των μικρϊν παιδιϊν, 
τθν καλφτερθ εκτίμθςθ τθσ γνωςτικισ τουσ δομισ και τθν αποςαωινιςθ του τρόπου ςκζψθσ τουσ 
(Cohen & Manion, 1994, Powney & Watts, 1987).  

Συντάχκθκε μια ςχάρα ερωτιςεων θ οποία περιλάμβανε 18 ερωτιςεισ που αωοροφςαν ςτθν 
προζλευςθ του νεροφ, ςτθν αξία του νεροφ για τθ ηωι, ςτισ χριςεισ του, ςτθν πικανότθτα αυτό 
κάποια ςτιγμι να τελειϊςει και τζλοσ τθν τισ πικανζσ λφςεισ για τθν εξοικονόμθςι του και 
ενθμζρωςθ τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ. 
Ερευνθτικό ςχζδιο 

Θ ζρευνα διεξιχκθ ςε τρεισ ωάςεισ. Αρχικά πραγματοποιικθκαν ατομικζσ ςυνεντεφξεισ των 
παιδιϊν πριν από τθ διδακτικι παρζμβαςθ (pre-test), που ωσ ςκοπό είχαν να διερευνιςουν τισ 
υπάρχουςεσ αντιλιψεισ και ςτάςεισ των παιδιϊν όςον αωορά το νερό και τθν ορκολογικι χριςθ 
του. Μία εβδομάδα μετά από τθν ολοκλιρωςθ των ςυνεντεφξεων ξεκίνθςε το πρόγραμμα που ζχει 
τον τίτλο «Εξοικονόμθςθ του νεροφ». Αωοφ τελείωςε το πρόγραμμα, μεςολάβθςε ζνα διάςτθμα 
δεκαπζντε θμερϊν, και κατόπιν πραγματοποιικθκαν ξανά ατομικζσ ςυνεντεφξεισ των παιδιϊν (post-
test) με τα ίδια ερωτιματα που είχαν χρθςιμοποιθκεί για τθν διερεφνθςθ των αρχικϊν τουσ 
αντιλιψεων . 
τόχοι και δομι του προγράμματοσ «Εξοικονόμθςθ του νεροφ 

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμθςθ του νεροφ» δομείται ςε 12 ςυνολικά δραςτθριότθτεσ με 
ςτόχουσ να οικοδομιςουν τα παιδιά βαςικζσ ζννοιεσ για τισ χριςεισ του νεροφ και τθν προζλευςι 
του, να αντιλθωκοφν πωσ το νερό δεν είναι κατανεμθμζνο ςτον πλανιτθ με τον ίδιο τρόπο και θ 
ποςότθτα του πόςιμου νεροφ είναι μικρι και επθρεάηει τον τρόπο ηωισ των ανκρϊπων, να 
ενεργοποιιςουν τθν ςκζψθ τουσ βρίςκοντασ ςπάταλεσ και ορκολογικζσ χριςεισ του νεροφ, να 
κάνουν ομαδοποιιςεισ, ςυγκρίςεισ, να ςυηθτιςουν επιχειρθματολογϊντασ για τισ επιλογζσ τουσ, να 
κατανοιςουν τθν αξία του νεροφ ςτθν κακθμερινότθτά μασ και για τθ ηωι του κάκε ηωντανοφ 
οργανιςμοφ, να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε κζματα ορκολογικισ χριςθσ του και να προτείνουν τρόπουσ 
εξοικονόμθςθσ του νεροφ κακϊσ και τρόπουσ ενθμζρωςθσ τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ για τθν 
επερχόμενθ ζλλειψι του.. Για τθ διαμόρωωςθ των δραςτθριοτιτων χρθςιμοποιικθκαν ςτόχοι με 
βάςθ τθσ αρχζσ τθσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Φλογαΐτθ, 1998) και ςτόχοι με βάςθ τα 
επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα του Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ (Υ.Ρ.Ε.Ρ.Κ., 2002). 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  

Οι απαντιςεισ των παιδιϊν ςτο προωορικό ερωτθματολόγιο παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά 
ςτον Ρίνακα 2. 
Αντιλιψεισ των παιδιϊν για τθν προζλευςθ του νεροφ και τθ μεταφορά του. 

Μετά τθν παρζμβαςθ εμπλουτίςτθκαν οι γνϊςεισ των παιδιϊν για τθν προζλευςθ του νεροφ 
και τθ μεταωορά του αωοφ τϊρα πια ανζωεραν πωσ «το νερό ζρχεται ςπίτι μασ από τισ λίμνεσ, τα 
ποτάμια, τθν πθγι» ι «ζρχεται ςτο ςπίτι μασ από τθ γεϊτρθςθ, από τθ βροχι, από τα ποτάμια και 
τισ λίμνεσ» και «το νερό περνάει από ςωλινεσ, μετά το πθγαίνουν ςε κάτι εργοςτάςια και το 
κακαρίηουν και μετά το ωζρνουν ςτο ςπίτι μασ». 
Γνϊςεισ των παιδιϊν για τθν αξία του νεροφ και τθν ανιςοκατανομι του ςτον πλανιτθ 

Σφμωωνα με τισ απαντιςεισ των παιδιϊν «δεν ζχουν όλοι οι άνκρωποι νερό γιατί είναι 
μαφροι» ενϊ οι γνϊςεισ τουσ βελτιϊκθκαν μετά το πρόγραμμα κακϊσ πλζον ςυνειδθτοποίθςαν πωσ 
«υπάρχουν άνκρωποι που δεν ζχουν οφτε λίμνεσ, οφτε ποτάμια, οφτε κάλαςςεσ και ανοίγουν μια 
τρφπα που τθ λζνε γεϊτρθςθ και το νερό πάει ςτουσ ςωλινεσ και ωτάνουν ςε κάποιεσ βρφςεσ που 
εκεί πθγαίνουν ζνασ-ζνασ και παίρνουν νερό», «όλοι χρειάηονται νερό γιατί αλλιϊσ κα πεκάνουν».  
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Χριςεισ του νεροφ και τρόποι εξοικονόμθςισ του 
Στισ ερωτιςεισ που αωοροφςαν ςτισ χριςεισ του νεροφ και ςτουσ τρόπουσ εξοικονόμθςθσ 

παρουςιάςτθκε εξζλιξθ ςτισ ςτάςεισ των παιδιϊν κακϊσ απαντοφςαν ότι «δεν πρζπει να το 
ςπαταλάμε» ι «να κάνουμε οικονομία» και πρότειναν «όταν πλζνουμε τα δόντια μασ να κλείνουμε 
τθ βρφςθ» ι «να ποτίηουμε με το ποτιςτιρι» ι «ςτα αυτοκίνθτα να πάρουμε κουβά και να βάλουμε 
μζςα το ςωουγγάρι και να αρχίςουμε να πλζνουμε». Επίςθσ ςυηθτοφςαν «εγϊ είπα ςτον μπαμπά να 
κλείνει τθ βρφςθ όταν ξυρίηεται» ι «μάλωςα τθ γιαγιά που ρίχνει νερό με το λάςτιχο». Πταν 
δραματοποίθςαν μια ιςτορία για ζναν γίγαντα που ςπαταλάει το νερό όλοι ικελαν να πάρουν 
μζροσ ςτθν επιτροπι που κα του πει πϊσ να χρθςιμοποιεί το νερό χωρίσ να το ςπαταλάει ι « να 
μάκει πωσ δεν ζχει όλοσ ο κόςμοσ νερό» και « μπορεί να τελειϊςει αν δεν κάνει οικονομία» 
Προτάςεισ ενθμερϊςεισ τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ 

Οι δεξιότθτεσ που ανζπτυξαν για τθν εφρεςθ λφςεων και προτάςεων ωαίνεται ςτο 18ο 
ερϊτθμα κακϊσ ςτον προζλεγχο τα περιςςότερα δεν ιταν ςε κζςθ να προτείνουν κάτι ϊςτε να 
βοθκιςουμε και τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ να μάκουν για τθ εξοικονόμθςθ του νεροφ, ςτον 
μεταζλεγχο πρότειναν «να ωτιάξουμε αωίςεσ και να τισ κολλιςουμε παντοφ να μάκει ο κόςμοσ» ι 
«να τα γράψουμε ςε χαρτιά και να τα πετάξουμε ςτουσ δρόμουσ» ι ακόμθ και « να χτυπιςουμε το 
κουδοφνι και κα τουσ λζγαμε να μθν χρθςιμοποιοφν πάρα πολφ νερό οι άνκρωποι γιατί μπορεί να 
τελειϊςει». 
Ρίνακασ 1. Γνϊςεισ και αντιλιψεισ των παιδιϊν για το νερό 
 

Ερωτιςεισ  Απαντιςεισ  Προ-ζλεγχοσ  Μετά-ζλεγχοσ 

Ερϊτθςθ 1 Επαρκείσ 2 11 

Εν μζρει επαρκείσ 7 4 

Ανεπαρκείσ  6 2 

Χωρίσ απάντθςθ 2 0 

Ερϊτθςθ 2 Επαρκείσ 6 10 

Εν μζρει επαρκείσ 7 7 

Ανεπαρκείσ  1 0 

Χωρίσ απάντθςθ 3 0 

Ερϊτθςθ 3 Επαρκείσ 12 15 

Εν μζρει επαρκείσ 4 2 

Ανεπαρκείσ  1 0 

Χωρίσ απάντθςθ 0 0 

Ερϊτθςθ 4 Επαρκείσ 12 17 

Εν μζρει επαρκείσ 3 0 

Ανεπαρκείσ  2 0 

Χωρίσ απάντθςθ 0 0 

Ερϊτθςθ 5 Επαρκείσ 2 13 

Εν μζρει επαρκείσ 13 3 

Ανεπαρκείσ  1 0 

Χωρίσ απάντθςθ 1 1 

Ερϊτθςθ 6 Επαρκείσ 2 15 

Εν μζρει επαρκείσ 9 2 

Ανεπαρκείσ  6 0 

Χωρίσ απάντθςθ 0 0 

Ερϊτθςθ 7 Επαρκείσ 12 17 

Εν μζρει επαρκείσ 0 0 

Ανεπαρκείσ  3 0 

Χωρίσ απάντθςθ 2 0 

Ερϊτθςθ 8 Επαρκείσ 6 11 
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Εν μζρει επαρκείσ 5 6 

Ανεπαρκείσ  6 0 

Χωρίσ απάντθςθ 0 0 

Ερϊτθςθ 9 Επαρκείσ 9 17 

Εν μζρει επαρκείσ 0 0 

Ανεπαρκείσ  6 0 

Χωρίσ απάντθςθ 2 0 

Ερϊτθςθ 10 Επαρκείσ 12 15 

Εν μζρει επαρκείσ 0 0 

Ανεπαρκείσ  5 2 

Χωρίσ απάντθςθ 0 0 

Ερϊτθςθ 11 Επαρκείσ 4 9 

Εν μζρει επαρκείσ 0 3 

Ανεπαρκείσ  9 4 

Χωρίσ απάντθςθ 4 1 

Ερϊτθςθ 12 Επαρκείσ 4 12 

Εν μζρει επαρκείσ 4 2 

Ανεπαρκείσ  7 3 

Χωρίσ απάντθςθ 2 0 

Ερϊτθςθ 13 Επαρκείσ 9 16 

Εν μζρει επαρκείσ 0 0 

Ανεπαρκείσ  7 1 

Χωρίσ απάντθςθ 1 0 

Ερϊτθςθ 14 Επαρκείσ 2 12 

Εν μζρει επαρκείσ 0 0 

Ανεπαρκείσ  11 3 

Χωρίσ απάντθςθ 4 2 

Ερϊτθςθ 15 Επαρκείσ 11 14 

Εν μζρει επαρκείσ 0 0 

Ανεπαρκείσ  2 2 

Χωρίσ απάντθςθ 4 1 

Ερϊτθςθ 16 Επαρκείσ 1 10 

Εν μζρει επαρκείσ 4 4 

Ανεπαρκείσ  6 1 

Χωρίσ απάντθςθ 6 2 

Ερϊτθςθ 17 Επαρκείσ 2 12 

Εν μζρει επαρκείσ 0 0 

Ανεπαρκείσ  9 3 

Χωρίσ απάντθςθ 6 2 

Ερϊτθςθ 18 Επαρκείσ 0 11 

Εν μζρει επαρκείσ 5 1 

Ανεπαρκείσ  5 2 

Χωρίσ απάντθςθ 7 3 

 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΤΗΘΣΘΘ 

Στθν εργαςία αυτι διατυπϊκθκε μια πρόταςθ για ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τθ 
διαχείριςθ και τθν εξοικονόμθςθ του νεροφ. Οι δραςτθριότθτεσ αξιοποίθςαν εμπειρίεσ από τθν 
κακθμερινότθτα των παιδιϊν ςτοχεφοντασ ςτθ ςυναιςκθματικι και ενεργθτικι εμπλοκι τουσ ςτο 
κζμα τθσ ορκολογικισ χριςθσ του νεροφ. Στισ ερωτιςεισ που τζκθκαν ςτον προ-ζλεγχο ςτα παιδιά 



 159 

του δείγματοσ, παρατθρικθκαν παρανοιςεισ όςον αωορά τισ χριςεισ του νεροφ και τθν ποςότθτα 
ςτθν οποία αυτζσ αντιςτοιχοφν. Αντίκετα ςτον μετά-ζλεγχο τα γνωςτικά εμπόδια που είναι 
χαρακτθριςτικά τθσ προςχολικισ θλικίασ, ωαίνεται να ξεπεράςτθκαν και ςθμειϊκθκε μεγάλθ 
πρόοδοσ ςτθν ανάπτυξθ του ςυλλογιςμοφ των παιδιϊν. Οι απαντιςεισ τουσ αποδεικνφουν πωσ θ 
εκπαιδευτικι παρζμβαςθ είχε κετικά αποτελζςματα ςτθν εξζλιξθ του γνωςτικοφ τουσ επιπζδου και 
ςτθν ανάπτυξθ κετικϊν ςτάςεων και δεξιοτιτων απζναντι ςτο περιβάλλον. Ραρατθρικθκε 
μεγαλφτερθ δυνατότθτα ζκωραςθσ και πλουςιότερο λεξιλόγιο, κακϊσ ςτισ ςυνεντεφξεισ του μετά-
ελζγχου χρθςιμοποιοφςαν λζξεισ όπωσ «οικονομία», «ςπατάλθ», «εξοικονόμθςθ». Από τθν αωίςα 
που κάκε ομάδα καταςκεφαςε για να εκωράςει το μινυμά τθσ ωαίνεται ότι ιταν πλζον ςε κζςθ να 
εκωράςουν τθν ανιςοκατανομι του νεροφ ςτον πλανιτθ και τθ ςθμαςία του για τθ ηωι κακϊσ 
επίςθσ και τθν ανάγκθ εξοικονόμθςθσ νεροφ ςτθν κακθμερινότθτα μασ. Ραράλλθλα είναι ζνα 
δείγμα τθσ ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων εκείνων που ςκοπό ζχουν τθ ςυμμετοχι ςτθν εφρεςθ λφςεων 
ςτο πρόβλθμα τθσ ορκολογικισ διαχείριςθσ του νεροφ. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςυμωωνοφν 
με τα αποτελζςματα αντίςτοιχων ερευνϊν (Papadopoulou & Christidou, 2004, Middlestadt et all, 
2001) που υποςτθρίηουν πωσ θ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε προγράμματα Ρεριβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ, ακόμθ και αυτϊν προςχολικισ θλικίασ, μπορεί να οδθγιςει ςτθ διαμόρωωςθ κετικϊν 
ςτάςεων απζναντι ςτο κζμα τθσ ορκολογικισ διαχείριςθσ του νεροφ. Ρροτείνεται να 
πραγματοποιθκεί ςυςτθματικι ζρευνα με τθ χριςθ επιπλζον μεκοδολογικϊν εργαλείων ςε 
μεγαλφτερο δείγμα παιδιϊν και εμβακφνοντασ περιςςότερο τόςο ςτο κζμα τθσ εξοικονόμθςθσ όςο 
και ςε άλλα περιβαλλοντικά κζματα. Θ εναςχόλθςθ των παιδιϊν από τθν προςχολικι θλικία με 
περιβαλλοντικά κζματα μπορεί να οδθγιςει ςε αυριανοφσ περιβαλλοντικά υπεφκυνουσ πολίτεσ και 
είναι ςθμαντικό θ εκπαίδευςθ να ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ των ορκολογικϊν ςυμπεριωορϊν 
δθμιουργϊντασ τθν απαιτοφμενθ υποδομι. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 
Σχάρα ερωτιςεων 

1. Από ποφ ζρχεται το νερό ςτο ςπίτι μασ; 
2. Ρϊσ ζρχεται το νερό ςτο ςπίτι μα;; 
3. Ροφ υπάρχει νερό ςτθ γθ; 
4. Πλα αυτά τα νερά πίνονται; 

 Γιατί πίνονται; 

 Γιατί δεν πίνονται; 
5. Ζχουν όλοι οι άνκρωποι, ςε όλο τον κόςμο, νερό όπωσ εμείσ;  

 Αυτοί οι άνκρωποι ηουν όπωσ εμείσ; 

 Χρθςιμοποιοφν το νερό όπωσ εμείσ; 

 Τι διαωορζσ νομίηεισ πωσ ζχουν με εμάσ; 
6. Ροιοί χρειάηονται νερό; (εκτόσ από τουσ ανκρϊπουσ;) 
7. Μπορεί να ηιςει κάποιοσ χωρίσ νερό;  
8. Ροφ χρθςιμοποιοφμε το νερό ςτο ςπίτι; Στο ςχολείο; 
9. Χρθςιμοποιοφμε πολφ ι λίγο νερό; 
10. Μπορεί να τελειϊςει κάποια ςτιγμι το νερό που χρθςιμοποιοφμε; 
11. Γιατί μπορεί να τελειϊςει το νερό που χρθςιμοποιοφμε; 
12. Τί κα γίνει αν δεν ζχουμε νερό; 
13. Νομίηεισ ότι πρζπει να κάνουμε κάτι για να μθν τελειϊςει το νερό; 
14. Τί πρζπει να κάνουμε για να μθν τελειϊςει το νερό; 
15. Μποροφμε να χρθςιμοποιοφμε λιγότερο νερό ςε κάποιεσ από τισ κακθμερινζσ μασ 

δραςτθριότθτζσ; 
16. Σε ποιεσ δραςτθριότθτεσ μποροφμε να χρθςιμοποιοφμε λιγότερο νερό; 
17. Εςφ με ποιό τρόπο κάνεισ οικονομία ςτο νερό; 
18. Τί μποροφμε να κάνουμε για βοθκιςουμε και τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ να μάκουν για τθν 

εξοικονόμθςθ του νεροφ; 
Αωίςεσ που παριγαν τα παιδιά 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Θ περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ μακθτϊν ςτισ πρϊτεσ τάξεισ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι ιδιαίτερα 
ςθμαντικι κακϊσ βοθκά τα παιδιά ςτθ διαμόρφωςθ και ανταλλαγι αξιϊν, εμπειριϊν, τρόπων κατανόθςθσ του 
περιβάλλοντοσ και μεκόδων αλλθλεπίδραςθσ με αυτό. Με βάςθ τα παραπάνω υλοποιικθκε από το 10

ο
 

Δθμοτικό Σχολείο Καβάλασ ζνα πρόγραμμα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ με επίκεντρο το ποταμό Νζςτο και 
το ευρφτερο περιβάλλον του. Στόχοι του προγράμματοσ ιταν θ ανάπτυξθ ςεβαςμοφ για τισ αξίεσ και τθν 
ποιότθτα του περιβάλλοντοσ, θ διαμόρφωςθ οικολογικισ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν και θ ανάπτυξθ 
περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ ςτθ κακθμερινι τουσ ηωι, μζςω τθσ κατανόθςθσ τθσ τοπικισ, εκνικισ και 
παγκόςμιασ διάςταςθσ του περιβάλλοντοσ. Στθ παροφςα εργαςία παρουςιάηονται οι ςτόχοι, οι άξονεσ, θ 
μεκοδολογία προςζγγιςθσ και τα αποτελζςματα του προγράμματοσ αυτοφ, με ςτόχο να καταδειχκεί θ 
ουςιαςτικι ςυμβολι του ςτθν ενίςχυςθ τθσ επαφισ των παιδιϊν με τθ φφςθ, ςτθν κατανόθςθ των 
προβλθμάτων που ο άνκρωποσ δθμιουργεί ςε αυτιν και ςτθν προςπάκεια αντιςτροφισ τθσ περιβαλλοντικισ 
υποβάκμιςισ τθσ.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Νζςτοσ, ςεβαςμόσ ςτθ φφςθ, διαμόρφωςθ οικολογικισ 
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ENVIRONMENTAL EDUCATION’S ACTIVITIES FOCUSING ON NESTOS RIVER: AIMS, METHODOLOGY 

OF APPROACHING AND EVALUATIVE RESULTS 
Melpomeni Stampouli 

ABSTRACT 
Environmental education of primary school students, especially at their first classes, appears considerably 
significant, as it shapes children to form and exchange environmental values, adds on significant experiences, 
integrates a comprehensive image of their environment and assists in their interaction with it. Based on the 
above, the 10th Primary School of Kavala implemented an Environmental Education European Program 
(Comenius) focusing on River Nestos and its broader ecosystem. The program aimed towards the development 
of respectful values for the environment and its quality, the configuration of students’ ecological behaviour, and 
the growth of environmental conscience in their daily life via the comprehension of local, national and global 
environmental dimension. In the present work we present the aims, the axes, the methodology of this approach 
and the results of the Program, in order to demonstrate its essential contribution in children’s contact with 
nature and in the comprehension of environmental problems caused. 

KEY WORDS: Environmental Education, Nestos River, respect in nature, configuration of ecological conscience 

 
Θ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΔΡΑΘ COMENIUS ΚΑΛ Θ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ 

Θ Ευρωπαϊκι Δράςθ Comenius αποτελεί τμιμα του ευρφτερου Ρρογράμματοσ Socrates που 
υλοποιεί θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, βαςιηόμενο ςτα άρκρα 149 και 150 
τθσ Ευρωπαϊκισ Συνκικθσ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 διαωορετικζσ δράςεισ για τθν επίτευξθ 
των ςτόχων του, μια απ’ τισ οποίεσ είναι θ Δράςθ Comenius. Θ Δράςθ Comenius απευκφνεται ςτθ 
πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια ςχολικι εκπαίδευςθ και ζχει 4 γενικοφσ ςτόχουσ: 

 Αποβλζπει ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ, 
 Αποβλζπει ςτθν ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ εντόσ αυτισ, 
 Ενκαρρφνει τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν, και  
 Ρροάγει τθ διαπολιτιςμικι ςυνειδθτοποίθςθ. 

Στα πλαίςια τθσ παραπάνω Δράςθσ εγκρίκθκε και υλοποιικθκε κατά το χρονικό διάςτθμα 
2003-2005 ζνα πρόγραμμα Comenius με τθ ςφμπραξθ ςχολείων τθσ Ελλάδασ (10ο Δθμοτικό Σχολείο 
Καβάλασ), τθσ ουμανίασ (Pavel Dan Highschool, Câmpia Turzii), του Βελγίου (Sint-Ludgardisschool, 
Antwerpen), τθσ Ρορτογαλίασ (EB 2,3 Diogo Cao, Vila Real) και τθσ Γουαδελοφπθσ (Secondary School 
“Courbaril”, Pointe-Noire, Guadeloupe, French West Indies). Το γενικότερο κζμα με το οποίο 
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αςχολικθκαν όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ αυτισ ςφμπραξθσ ιταν τα «Ευρωπαϊκά Ρεριβαλλοντικά 
Ρροβλιματα-φπανςθ», με ζμωαςθ ςτθ προαγωγι τθσ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ, τθν ανάπτυξθ 
οικολογικισ ςυμπεριωοράσ των μικρϊν μακθτϊν και τθ δθμιουργία ερευνθτικισ διάκεςθσ για τα 
ςφγχρονα περιβαλλοντικά προβλιματα. Ραράλλθλα, επιλζχκθκαν κζματα που επιδεικνφουν τθν 
αλλθλοεξάρτθςθ και αλλθλοεπίδραςθ του ανκρϊπου με το περιβάλλον, τθν εδραίωςθ τθσ 
αναγκαιότθτασ προςταςίασ και διατιρθςθσ του περιβάλλοντοσ και τθν ζνταξθ τθσ περιβαλλοντικισ 
ςυνείδθςθσ ςτθ κακθμερινι ωιλοςοωία και ςυμπεριωορά των μακθτϊν. Τα παραπάνω εντάχκθκαν 
ςτο ευρφτερο εκπαιδευτικό πλαίςιο που αποςκοπεί ςτο να μακαίνει τουσ νζουσ ανκρϊπουσ να 
ςζβονται τισ αξίεσ και τθν ποιότθτα του περιβάλλοντοσ και να αναπτφςςουν μια οικολογικι 
ςυμπεριωορά με τθν ενεργό ανάμιξι τουσ ςε κζματα που κάνουν προωανείσ τισ αλθκινζσ 
διαςτάςεισ τθσ δράςθσ: ςχολικι δράςθ-κακθμερινι ηωι.  

Ενδεικτικζσ δράςεισ του ζργου όπωσ προγραμματίςτθκαν και υλοποιικθκαν από όλα τα 
ςχολεία τθσ ςφμπραξθσ είναι: 

 Διαμόρωωςθ ομάδων ςε κάκε ςχολείο, ςφνδεςι τουσ με τισ άλλεσ χϊρεσ και δθμιουργία 
διεκνϊν ομάδων, 

 Επιλογι κζματοσ και ζρευνα ςε τοπικό επίπεδο, 
 Ανταλλαγι θλεκτρονικϊν μθνυμάτων μεταξφ μακθτϊν αι δθμιουργία πλατωόρμασ 

Comenius ςτο MSN (http://groups.msn.com/Comenius2003) 
 Εκπαιδευτικά ταξίδια και επιςκζψεισ ςτθ περιοχι μελζτθσ κάκε ςχολείου με ειδικό 

ενδιαωζρον ςτισ πθγζσ ρφπανςθσ (βιομθχανίεσ, αγροτικοί ςυνεταιριςμοί, βιολογικοί 
κακαριςμοί, τουριςτικζσ μονάδεσ),  

 Διαδραςτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτα εταιρικά ςχολεία, προβολι των δραςτθριοτιτων που 
αναπτφχκθκαν ςχετικά με το ζργο ςε επιςτθμονικζσ ςυηθτιςεισ, διδαςκαλικά ςυμπόςια, 
ςτον τοπικό και ευρφτερο τφπο (εωθμερίδεσ, ραδιόωωνο, τθλεόραςθ),  

 Συναντιςεισ και ανταλλαγι επιςκζψεων μεταξφ όλων των ςυμμετεχόντων ςτο ζργο, και 
ςυμμετοχι μακθτϊν ςτθν «πράςινθ» εβδομάδα Comenius ςτθν Antwerp, Βζλγιο (Εικόνα 1). 

 
 

Εικόνα 1.Συμετοχι μακθτϊν όλων των ςχολείων του Ζργου ςτθ «Ρράςινθ Εβδομάδα Comenius» 
ςτθν Antwerp, Βζλγιο. 

 
Ειδικότερο ενδιαωζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι οι δράςεισ του προγράμματοσ εντάχκθκαν 

και ενςωματϊκθκαν ςτο κανονικό ςχολικό πρόγραμμα μζςω των μακθμάτων γλϊςςασ και 
επιςτιμθσ. Ωςτόςο, κακϊσ το ζργο αωοροφςε περιβαλλοντικά προβλιματα, όπωσ θ μόλυνςθ του 
περιβάλλοντοσ θ οποία είναι πολφπλοκο κζμα, υπιρξε απόλυτθ ανάγκθ διεπιςτθμονικισ 
προςζγγιςθσ με αποτζλεςμα τθν εμπλοκι κακθγθτϊν πολλϊν ωυςικϊν επιςτθμϊν (Φυςικισ, 
Χθμείασ, Βιολογίασ), κακθγθτζσ Αγγλικϊν, Ρλθροωορικισ και εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ. Τα επιμζρουσ ποςοςτά ενςωμάτωςθσ των δράςεων του ζργου ςτο κανονικό ςχολικό 
πρόγραμμα παρουςιάηονται ςτο Ρίνακα 1. 

 

http://groups.msn.com/Comenius2003
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Ρίνακασ 1. Ροςοςτά ενςωμάτωςθσ ςτοιχείων ζργου ςτο ςχολικό πρόγραμμα. 
 

Ποςοςτό 
ςχολικϊν 
μακθμάτων 

Χϊρα τθσ οποίασ ςυμμετζχει ςχολείο  

Ρουμανία Βζλγιο  Πορτογαλία  Ελλάδα Γουαδελοφπθ 

Βιολογία 15%   20% 20% 

Φυςικι 20% 25 20% 20%  

Γεωγραωία  10%  10% 20% 15% 

Χθμεία  30% 25  20%  

Άλλα  Αγγλικά και IT 25% Αγγλικά και 
Ολλανδικά 25% 
IT 25% 

Project 70% 20% Αγγλικά 20% 
Project (IDD) 
30% 

 
Σε ότι αωορά τθν ενςωμάτωςθ ςτθν διδακτζα φλθ, το 15% των κεμάτων που επιλζχκθκαν από 

τθν ομάδα των ουμάνων εκπαιδευτικϊν βρίςκεται ιδθ ςτο περιεχόμενο των ςχολικϊν μακθμάτων 
και των απαιτιςεων τθσ Εκνικισ Διδακτζασ Φλθσ, το 25% είναι κζματα μακθμάτων επιλογισ τα 
οποία προςωζρει το ςχολείο και τα υπόλοιπα κζματα ζχουν καλυωκεί από δραςτθριότθτεσ εκτόσ 
διδακτζασ φλθσ. Στθν Γουαδελοφπθ οι δραςτθριότθτεσ ζχουν ενςωματωκεί ςτο IDD (τρόποσ 
ανακάλυψθσ) με μία επιπλζον ϊρα ςτο εβδομαδιαίο ςχολικό πρόγραμμα. Για τουσ Βζλγουσ 
μακθτζσ, τουσ μακθτζσ 2θσ τάξθσ και τουσ μακθτζσ 5θσ τάξθσ θ εργαςία ςτο ςχζδιο ενςωματϊκθκε 
πλιρωσ ςτθν διδακτζα φλθ (Φυςικι, Χθμεία, ΛΤ, Αγγλικά, Ολλανδικά και εξερεφνθςθ).  

Ζχοντασ υπόψθ τθν επικοινωνία μεταξφ των εταίρων, τισ μεκόδουσ που εωαρμόςτθκαν, τα 
μζςα ζρευνασ και τθν επίτευξθ του τελικοφ ςταδίου του ζργου από όλεσ τισ ομάδεσ, είναι εφκολο να 
δει κανείσ ότι θ γλϊςςα και θ επικοινωνία (θ Αγγλικι γλϊςςα), οι Επιςτιμεσ και οι ικανότθτα ςτουσ 
Θ/Υ ζχουν ιςοδφναμθ χριςθ.  
Θ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΡΑΘ ΜΕ ΕΠΛΚΕΝΣΡΟ ΣΟΝ Π. ΝΕΣΟ 

Το ελλθνικό ςχολείο αςχολικθκε ςυγκεκριμζνα με τον ποταμό Νζςτο. Θ περιοχι του ποταμοφ 
Νζςτου, ενόσ από τουσ ςθμαντικότερουσ ποταμοφσ τθσ Ελλάδασ, είναι μια περιοχι με 
αδιαμωιςβιτθτθ οικολογικι αξία και μια καυμάςια ωυςικι κλθρονομιά για τθν τοπικι κοινωνία. Θ 
γενικότερθ περιοχι του ποταμοφ Νζςτου – Στενά και Δζλτα – είναι ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ 
υγροβιότοπουσ ςε ευρωπαϊκό ζδαωοσ. Θ μεγάλθ του ςθμαςία ζχει αναγνωριςτεί με ςειρά διεκνϊν 
αποωάςεων και ςυνκθκϊν, μεταξφ των οποίων και από τθν ειδικι ςυνκικθ RAMSAR («Συνκικθ για 
τθν προςταςία υγροτόπων διεκνοφσ ςθμαςίασ, ιδιαίτερα ωσ βιοτόπων υδρόβιων πουλιϊν»,), δίκτυο 
Natura 2000, ICPB (Important bird area in Europe) και Special Protection Area ςφμωωνα με τθν 
Κοινοτικι οδθγία 79/409. Το γεγονόσ αυτό κακιςτά τθν περιοχι του Νζςτου εξαιρετικά πολφτιμθ, 
δίχωσ όμωσ να προςωζρει ουςιαςτικι λφςθ ςτθν διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ ςε παγκόςμιο 
επίπεδο. 

Επεμβάςεισ όπωσ: θ υπερβόςκθςθ, θ ξυλεία, οι πυρκαγιζσ, θ αναρρίχθςθ ςτισ πλαγιζσ του 
ωαραγγιοφ και τουσ βράχουσ, όπου ωωλιάηουν ςπάνια είδθ ηϊων, θ ρφπανςθ των υδάτων από τα 
γεωργικά ωάρμακα, τα λατομεία μαρμάρων ςτθ δυτικι πλευρά, θ διζλευςθ βαρκϊν ςε περιόδουσ 
αναπαραγωγισ που ενοχλοφν το βιότοπο, άλλαξαν τισ οικολογικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ. Θ 
αρμονικι ςυνφπαρξθ ανκρϊπου – ωφςθσ είναι πάντα ζνα ηθτοφμενο, που αωορά δυςτυχϊσ και τθν 
περιοχι αυτι. Ζχουν γίνει ςτο παρελκόν πολλζσ ενζργειεσ και αναπτυξιακζσ παρεμβάςεισ που δεν 
λάμβαναν κακόλου υπόψθ τθν παράμετρο «περιβάλλον». 

Συμμετζχοντασ οι μακθτζσ ςτο πρόγραμμα αυτό μπόρεςαν όχι μόνο να γνωρίςουν τον ωυςικό 
πλοφτο – χλωρίδα και πανίδα – που κρφβει θ περιοχι αυτι, αλλά και να ζρκουν ςε επαωι με 
ποικιλίεσ οικοςυςτθμάτων και να κατανοιςουν τθν ςπουδαιότθτά τουσ. Ραράλλθλα, και με τθν 
επαωι τουσ με τθν τοπικι κοινωνία και τουσ διάωορουσ ωορείσ, μπόρεςαν όχι μόνο να 
κατανοιςουν τθν ανάγκθ τθσ ςωςτισ ςυνφπαρξθσ ανκρϊπου και ωφςθσ (αειωόροσ ανάπτυξθ) και 
τθσ δυςκολίασ που αυτι ενζχει αλλά και να βιϊςουν τθν χαρά να ςυμβάλλουν ενεργά προσ αυτιν 
τθν κατεφκυνςθ.  
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Περιγραφι και Ανάλυςθ Δράςεων 
Αωορμι για να αςχολθκοφν οι μακθτζσ με τα προβλιματα του ποταμοφ Νζςτου, δόκθκε από 

τθ μια πλευρά από δθμοςιεφματα που εςτίαηαν ςτθ περιβαλλοντικι απειλι που υπάρχει ςτθν 
περιοχι του (τεχνικά ζργα, διαςυνοριακι μόλυνςθ) και από τθν άλλθ από δθμοςιεφματα που 
αναωζρονταν ςτθ ωυςικι ομορωιά τθσ περιοχισ (π.χ. θ διαδρομι Τοξοτϊν –Σταυροφπολθσ με το 
τρζνο) και ςτθν προοπτικι που ζχει θ περιοχι για εναλλακτικζσ μορωζσ τουριςμοφ. Ζτςι μπόρεςαν 
οι μακθτζσ ευκολότερα να κατανοιςουν το πόςο ςθμαντικό ρόλο παίηει θ περιοχι αυτι ςτθ ηωι 
τουσ και ωυςικά θ προςταςία τθσ αλλά και ότι είναι πόλοσ ζλξθσ για επιςκζπτεσ απ’ όλθ τθν Ελλάδα 
(ακόμθ και από το εξωτερικό) που εκτιμοφν και καυμάηουν τισ ωυςικζσ ομορωιζσ τθσ. Τα παιδιά 
αποωάςιςαν να εμπλακοφν πιο ενεργά κατανοϊντασ τθν ςπουδαιότθτα τθσ προςταςίασ του 
Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και να πραγματοποιιςουν το Ρεριβαλλοντικό πρόγραμμα. Μζςα από 
ςυηθτιςεισ καταγράωθκαν οι προτάςεισ και οι ιδζεσ τουσ.  

Οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι του προγράμματοσ διακρίκθκαν με βάςθ τθν επίδραςι τουσ ςτθ 
ψυχοςφνκεςθ των μικρϊν μακθτϊν και παρατίκενται παρακάτω: 
  
1. Γνωςτικοί Στόχοι Ζργου 
- Γνωριμία με τον ωυςικό πλοφτο που υπάρχει ςτισ περιοχζσ απ’ όπου περνά ο ποταμόσ Νζςτοσ. 

(Δζλτα του Νζςτου, Στενά του Νζςτου, Δάςοσ του Νζςτου),  
- Γνωριμία με τθν ποικιλία των οικοςυςτθμάτων και καταγραωι των διαωορϊν τουσ. (Θ περιοχι 

του Νζςτου προςωζρεται λόγω των υψομετρικϊν διαωορϊν που υπάρχουν),  
- Καταγραωι και ταξινόμθςθ των προβλθμάτων που ζχουν δθμιουργθκεί ςτθν περιοχι λόγω τθσ 

ανκρϊπινθσ παρζμβαςθσ, 
- Ευαιςκθτοποίθςθ πάνω ςτο κζμα των ωυςικϊν καταςτροωϊν με τθν δθμιουργία προτάςεων 

για τθν προςταςία του ωυςικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ, 
- Επιλογι και ςυνεργαςία με ωορείσ (ςυλλογι πλθροωοριϊν, ςυηιτθςθ, παρουςίαςθ 

προτάςεων), 
- Δραςτθριότθτεσ : Μζτρθςθ νεροφ (πλάτοσ, βάκοσ, κερμοκραςία, PH) 
2. Συναιςκθματικοί Στόχοι Ζργου 
- Εκτίμθςθ τθσ αξίασ του οικοςυςτιματοσ του Νζςτου, 
- Ρροβλθματιςμόσ πάνω ςτο δίπολο: παρζμβαςθ του ανκρϊπου και ανάπτυξθ-προςταςία του 

ωυςικοφ περιβάλλοντοσ (αειωορικι ανάπτυξθ),  
- Ανάπτυξθ κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτα κζματα που αωοροφν το περιβάλλον και τθν προςταςία 

του, 
- Επικυμία ενεργθτικισ εμπλοκισ (ατομικά ι ομαδικά) ςε δραςτθριότθτεσ που ςτοχεφουν ςτθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ π.χ. ενθμζρωςθ κοινοφ, δεντροωφτευςθ,  
- Γενικότερθ γνωριμία και αγάπθ για τθν περιοχι του Νζςτου.  
3. Ψυχοκινθτικοί Στόχοι Ζργου 
- Απόκτθςθ τθσ ικανότθτασ για ςυνεργαςία μζςα από τθν ομαδικι εργαςία, 
- Απόκτθςθ και εξάςκθςθ ικανοτιτων ςχεδιαςμοφ απλϊν δραςτθριοτιτων: ςτόχοσ –

πραγματοποίθςθ – εξαγωγι ςυμπεραςμάτων – αξιολόγθςθ,  
- Απόκτθςθ – εξάςκθςθ εξειδικευμζνων ικανοτιτων και δεξιοτιτων όπωσ: μεκοδικι παρατιρθςθ, 

καταγραωι, ταξινόμθςθ,  
- Εξάςκθςθ ςε τεχνικζσ όπωσ: ορνικοπαρατιρθςθ, μζτρθςθ νεροφ, ωωτογράωθςθ, αποτφπωςθ 

βλάςτθςθσ,  
- Ηωγραωικι με κζμα το ωυςικό περιβάλλον, 
- Δραματοποίθςθ καταςτάςεων και εμπειριϊν (κεατρικό παιχνίδι) και καταγραωι βιωμάτων κατά 

τθν διάρκεια του προγράμματοσ.  
4. Άλλοι Στόχοι Ζργου 
- Κατανόθςθ ορολογιϊν και εννοιϊν, όπωσ θ αειωόροσ ανάπτυξθ, διαχείριςθ & εκμετάλλευςθ 

ωυςικϊν πόρων με ταυτόχρονθ προςταςία του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ, κ.α., 
- Γνωριμία και καταγραωι προβλθμάτων που αωοροφν άμεςα τθν περιοχι μελζτθσ, όπωσ τεχνικά 

ζργα (ωράγμα Κθςαυροφ), λατομεία μαρμάρων, υλοτομία, παράνομο κυνιγι κθραμάτων κ.α.,  
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- Γνωριμία με τθ ποικιλία των οικοςυςτθμάτων τθσ κοιλάδασ του Νζςτου μζςα από τισ 
δραςτθριότθτεσ ςτο πεδίο, 

- Γνωριμία με τισ εναλλακτικζσ μορωζσ τουριςμοφ που προςωζρει θ περιοχι του Νζςτου: καγιάκ, 
αναρρίχθςθ, πεηοπορία (trekking και hiking), ποδθλαςία βουνοφ, ορνικοπαρατιρθςθ, ιππαςία, 
καταωφγια κ.α. 

- Κατάκεςθ δικϊν τουσ προτάςεων (ενεργθτικι εμπλοκι) ςε κζματα περιβάλλοντοσ που αωοροφν 
άμεςα τθν περιοχι του ποταμοφ Νζςτου, 

- Γνωριμία και ςυνεργαςία με άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ που μετζχουν ςε περιβαλλοντικά 
προγράμματα, 

- Ρροβολι των αξιϊν τθσ περιοχισ του π. Νζςτου με ζντυπο υλικό ι με ψθωιακό μζςο (Θ/Υ, 
διαδίκτυο),  

- Ευαιςκθτοποίθςθ τοπικισ κοινωνίασ πάνω ςτα περιβαλλοντικά προβλιματα τθσ περιοχισ του π. 
Νζςτου,  

- Γνωριμία και επαωι με ωορείσ που εμπλζκονται ςτα κζματα προςταςίασ και διαχείριςθσ του 
ωυςικοφ περιβάλλοντοσ (Δαςαρχείο, Διμοσ ι Κοινότθτα, τοπικοί ςφλλογοι, ορειβατικοί 
ςφλλογοι, οικολογικζσ οργανϊςεισ κ.α.).  

Αποτελζςματα & Αξιολόγθςθ Ζργου 
Θ ςυμμετοχι ςτο ςχζδιο, ειδικά των μακθτϊν που ενεπλάκθςαν ζντονα, οδιγθςε ςτθν 

ανάπτυξθ ικανοτιτων, πνεφματοσ πρωτοβουλίασ, ςυνεργαςίασ και διεφρυνςθ του ορίηοντά τουσ. 
Αυτό ζγινε μζςα από μια διαδικαςία ςυνεχοφσ ενεργισ μάκθςθσ. Κατά τθν ίδια χρονικι ςτιγμι, θ 
ςχζςθ μεταξφ των ομάδων των εταίρων ζδωςε τθν δυνατότθτα να γνωρίςουν το εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα από αυτζσ τισ χϊρεσ και να κάνουν ςυγκρίςεισ. Οι μακθτζσ δραςτθριοποιικθκαν ενεργά 
ςτισ δραςτθριότθτεσ του Ζργου, δοφλεψαν ςκλθρά και ζδειξαν μεγάλο ενδιαωζρον, κάνοντασ 
διερευνθτικι δουλειά πετυχαίνοντασ μ’ αυτό τον τρόπο να δθμιουργιςουν μικρότερα ςχζδια και 
ζγγραωα ςχετικά με το περιβάλλον που είναι επιςτθμονικοφ περιεχομζνου, λαμβάνοντασ υπόψθ 
τθν θλικία τουσ. Θ άμεςθ επαωι των μακθτϊν τθν «Ρράςινθ Εβδομάδα Comenius», κατά τθν 
επίςκεψθ ςτο Βζλγιο αποδείχκθκε ιδιαίτερα ςθμαντικι. Αντάλλαξαν πολλζσ πλθροωορίεσ, ζδειξαν 
ενδιαωζρον και εκτίμθςθ για τισ εργαςίεσ των άλλων και δθμιοφργθςαν ιςχυρζσ ωιλίεσ. Ωςτόςο, θ 
επαωι των ομάδων των μακθτϊν ςτθν πλατωόρμα δεν δοφλεψε όπωσ αναμενόταν (εξαιτίασ 
κάποιων τεχνικϊν προβλθμάτων ςε οριςμζνεσ χϊρεσ), με αποτζλεςμα να επιλεγεί θ επικοινωνία με 
θλεκτρονικά μθνφματα (emails). Θ εμπλοκι των μακθτϊν κατά τθν εωαρμογι και τθν αξιολόγθςθ 
ιταν υψθλι και εργάςτθκαν ζντονα ςε διάωορα κζματα αποκτϊντασ μεγαλφτερο διορατικό πνεφμα. 

Ζνα από τα μεγαλφτερα επιτεφγματα του ςχεδίου είναι ότι οι μακθτζσ απζκτθςαν γνϊςθ τθσ 
ηωτικισ αναγκαιότθτασ να προςτατευτεί το περιβάλλον που ηοφμε και ότι για να το κάνουμε αυτό 
κα πρζπει να προςπακιςουμε όλοι. Θ μετακίνθςθ μακθτϊν δεν ιταν μια από τισ προτεραιότθτεσ 
του Ζργου. Κατορκϊκθκε όμωσ θ οργάνωςθ τθσ μετακίνθςθσ 14 ουμάνων, 4 Ελλινων, 2 
Ρορτογάλων μακθτϊν κακϊσ και 2 Γάλλων δαςκάλων. Φυςικά θ μετακίνθςθ αυτι ενίςχυςε το 
κίνθτρο και τθν προκυμία των μακθτϊν να μάκουν περιςςότερα για τισ διάωορεσ χϊρεσ. 

Κατά τθ διάρκεια του Ζργου αναπτφχκθκε ζντονθ ςυνεργαςία μζςω e-mail ανάμεςα ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ που ενεπλάκθςαν ςτο Ζργο. Ζγιναν ςυχνζσ ςυνευρζςεισ ϊςτε να κατανοιςουν όλοι 
τθ ςθμαςία του εγχειριματοσ, να ςυμωωνιςουν ςτον κοινό ςχεδιαςμό, τισ δραςτθριότθτεσ και τθν 
διανομι εργαςιϊν. Θ γλϊςςα επικοινωνίασ ιταν θ Αγγλικι και ςε μερικζσ περιςτάςεισ θ Γαλλικι. Οι 
προςπάκεια των μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν που τουσ ςυντόνιηαν είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
υλοποίθςθ εργαςιϊν με χριςθ του MS PowerPoint για τθν παραγωγι μιασ ςειράσ από 
προτεινόμενεσ παρουςιάςεισ οι οποίεσ οδιγθςαν ςτθν αμοιβαία εκτίμθςθ των ςυμβαλλομζνων ςτο 
ςχζδιο.  

Στο τζλοσ του Ζργου παριχκθςαν από τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ 
CDs με παρουςιάςεισ power point και περιλιψεισ των κειμζνων για το Ζργο, όπωσ παρουςιάςτθκαν 
ςε όλα τα εταιρικά ςχολεία και εμπλουτίςτθκαν με δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ, DVD με 
αποςπάςματα από βιντεοςκοπιςεισ μακθτϊν των δραςτθριοτιτων που ζγιναν κατά τθν «πράςινθ 
εβδομάδα Comenius» ςτο Βζλγιο, βιντεοκαςζτεσ με παρουςιάςεισ οριςμζνων δραςτθριοτιτων για 
το ςχζδιο και άλμπουμσ με ωωτογραωίεσ. Ειδικότερα το CD-ROM που δθμιουργικθκε ςτα πλαίςια 
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του Ζργου παρουςίαςε τισ δραςτθριότθτεσ και τα αποτελζςματα των εργαςιϊν των μακθτϊν, τα 
ςχζδια τουσ για το περιβάλλον, καταςκευαςμζνο με τθ μορωι παρουςίαςθσ powerpoint (Εικόνα 2). 
Το περιεχόμενο του CD ζχει τθν εξισ δομι: 
Κεωάλαιο 1: Συηιτθςθ, οριςμόσ ςτόχων, γενικι παρουςίαςθ του ςχεδίου, οργάνωςθ των μακθτϊν, 
μζκοδοι εργαςίασ, επικοινωνία. 
Κεωάλαιο 2: Τα εταιρικά ςχολεία – Ραρουςίαςθ τθσ κάκε πόλθσ και του ςχολείου τθσ 
Κεωάλαιο 3: Οι ςυμμετζχουςεσ τάξεισ ςτο Ζργο 
Κεωάλαιο 4: Κοινζσ δραςτθριότθτεσ – Επιςκζψεισ και ςυναντιςεισ 
Κεωάλαιο 5: Άλλεσ δραςτθριότθτεσ για το Ζργο 
Κεωάλαιο 6: Επικοινωνία μεταξφ των ομάδων (e-mails, ειςαγωγικά γράμματα των μακθτϊν, 
απαντιςεισ μακθτϊν ςε διλιμματα ςυμμακθτϊν τουσ) 
Κεωάλαιο 7: Αξιολόγθςθ δραςτθριοτιτων 
Κεωάλαιο 8: Τελικά ςυμπεράςματα 
 

 
Εικόνα 2. Εξϊωυλλο τελικοφ CD που παράχκθκε από όλουσ τουσ εταίρουσ του Ζργου. 

 
υνολικι εμπειρία από τθν εφαρμογι προγραμμάτων Comenius 

 Οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθν ευκαιρία να αναπτφξουν νζεσ δεξιότθτεσ ι να εξαςκιςουν 
παλιότερεσ κατά τον προγραμματιςμό και τθ διαχείριςθ ενόσ ςχεδίου. Επίςθσ γνωρίηουν 
διαωορετικά εκπαιδευτικά ςυςτιματα και διδακτικζσ μεκόδουσ και μποροφν να προωκιςουν 
καινοτομίεσ ςτθ διδαςκαλία. Επιπλζον οι επαγγελματικζσ επαωζσ με ξζνουσ ςυναδζλωουσ 
ςυχνά δθμιουργοφν προςβάςεισ ςτον ιδιωτικό χϊρο και εξελίςςονται ςε μακρζσ ωιλίεσ.  

 Εκπαιδευτικοί και μακθτζσ αποκτοφν νζεσ δεξιότθτεσ που επθρεάηουν τόςο τθν προςωπικι όςο 
και τθν επαγγελματικι τουσ ηωι. Αυτζσ οι δεξιότθτεσ αωοροφν τθν ικανότθτα επικοινωνίασ, τθν 
ομαδικι εργαςία, τθν αλλθλεγγφθ, τθν εξάςκθςθ ξζνων γλωςςϊν και τθν χριςθ νζων 
τεχνολογιϊν. 

 Τα ςχολικά ιδρφματα επωωελοφνται από τον αυξθμζνο ενκουςιαςμό των εκπαιδευτικϊν και 
των μακθτϊν, που ςυνοδεφεται από τθν αντίςτοιχθ αναβάκμιςθ του ενδιαωζροντοσ των 
μακθτϊν και τθν επιτυχία τουσ. Επίςθσ θ γνωριμία με τισ πρακτικζσ που εωαρμόηονται ςε 
ευρωπαϊκά ςχολεία δίνει ϊκθςθ για τθν εωαρμογι νζων προςεγγίςεων διαχείριςθσ και 
επίλυςθσ προβλθμάτων ςε ολόκλθρθ τθ ςχολικι μονάδα.  

 Οι γονείσ επωωελοφνται από το αυξθμζνο ενδιαωζρον των παιδιϊν τουσ και τισ ςχολικζσ 
επιτυχίεσ τουσ. Εκτόσ αυτοφ, ζχουν τθν ευκαιρία, μαηί με τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ, 
να διευρφνουν τουσ ορίηοντζσ τουσ, χάρθ ςτθν επαωι με διάωορεσ χϊρεσ και πολιτιςμοφσ. 

υμπεράςματα 
Το ςχολείο αποτελεί το «ωυτϊριο» διαμόρωωςθσ χαρακτιρων, αξιϊν, δεξιοτιτων, ταλζντων 

για ςυνεχείσ γενεζσ πολιτϊν του κόςμου. Από τθν άποψθ αυτι λοιπόν, το ςχολείο είναι ζνασ κόςμοσ 
από μόνο του. Ο Comenius, ο Τςζχοσ ωιλόςοωοσ του 17ου αιϊνα που δάνειςε το όνομά του ς’ αυτι 
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τθ Δράςθ τθσ Ε.Ε., πρζςβευε τθν άποψθ ότι «τα ςχολεία πρζπει να είναι ανοιχτά προσ τον ζξω 
κόςμο». Υπό το πνεφμα αυτισ τθσ ιδζασ, τα ςχζδια Comenius αποτελοφν ζμπνευςθ και κίνθτρο, 
διδάςκουν τουσ Ευρωπαίουσ μακθτζσ εμβακφνοντασ τθν εκπαιδευτικι τουσ εμπειρία ςτθν ευρφτερι 
τθσ ζννοια.  
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Ψθφιακά παιχνίδια για τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ ςτισ μικρζσ θλικίεσ 

 

Βάια Μανϊλθ 
Δαςκάλα, vamano@otenet.gr 

 
ΠΕΡΛΛΘΨΘ  
Οι ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθν εκπαίδευςθ των μικρϊν παιδιϊν, ςφμφωνα και με το νζο Διακεματικό Ενιαίο 
Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ Σπουδϊν για το Νθπιαγωγείο (ΦΕΚ 376 τ. Β/18-10-2001) εςτιάηουν ςτθ  δθμιουργία 
ενόσ λειτουργικοφ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ πλοφςιου ςε ερεκίςματα δίνοντασ ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτο 
ρόλο των εκπαιδευτικϊν.  Θ Ρεριβαλλοντικι εκπαίδευςθ ωσ διαδικαςία υποςτθρίηει το πλαίςιο αυτό μζςα 
από κζματα που αφοροφν το περιβάλλον και ενιςχφουν τθ δθμιουργία περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ.  Τα 
θλεκτρονικά παιχνίδια ωσ μια πτυχι των Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ  αποτελοφν 
μεγάλθ πρόκλθςθ για τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα. Οι ερευνθτζσ υποςτθρίηουν ότι ενιςχφουν και βοθκοφν τθν 
ανάπτυξθ ποικίλων δεξιοτιτων ανωτζρου επιπζδου και παρζχουν κίνθτρα για μάκθςθ αλλάηοντασ τθν 
κουλτοφρα τθσ μάκθςθσ ςτθ ςχολικι τάξθ (άπτθσ & άπτθ, 2003). Θ εργαςία που ακολουκεί αναφζρεται ςε 
παιχνίδια περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων και φορζων με ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν από παιδιά μικρϊν θλικιϊν.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Ψθφιακά παιχνίδια, Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, μικρζσ θλικίεσ  

 
Digital games for environmental education at early ages 

Vayia Manoli 

 
ABSTRACT  
The modern tendencies in the education of small children, according to the new Cross Thematic Curriculum 
Framework for Kindergarten (Official Journal Of The Hellenic Republic 376 t. B/18-10-2001) focus in the creation 
of of a strong and pedagogically sound school environment that will facilitate the smooth and successful 
integration of pupils in society, giving particular gravity in the role of teachers. Environmental education as 
process supports this frame through subjects that concern the environment and the creation of environmental 
conscience. Electronic/digital games as an aspect of ICT constitute a big challenge for educational systems. The 
researchers support that exist multiple profits from their integration in the educational process (Raptis and 
Rapti, 2003). 
The work that follows is reported in games of environmental organisations and institutions with free access in 
the internet that can be used from children of small ages. 

Key words: Digital games, environmental education, early age 

 

ΣΟ ΘΜΕΡΛΝΟ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟ ΣΟΠΛΟ 
Θ εποχι μασ χαρακτθρίηεται από ραγδαίεσ εξελίξεισ ςτουσ τομείσ τθσ γνϊςθσ και τθσ τεχνολογίασ οι 
οποίεσ επθρεάηουν τθ ηωι των ςφγχρονων κοινωνιϊν και αυξάνουν ςυνεχϊσ τισ απαιτιςεισ ςε ό,τι 
αωορά τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που χρειάηεται ν’ αποκτιςει κάκε μελλοντικόσ 
πολίτθσ.  

Οι ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθν εκπαίδευςθ των μικρϊν παιδιϊν, οι οποίεσ προωκοφνται και  από 
το νζο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ Σπουδϊν για το Νθπιαγωγείο (ΦΕΚ 376 τ. Β/18-
10-2001) και για το Δθμοτικό Σχολείο (ΦΕΚ τ.Β/303-13-3-2003) εςτιάηουν ςτθ δθμιουργία ενόσ 
λειτουργικοφ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ πλοφςιου ςε ερεκίςματα. Βαςικά επιδιϊκεται θ 
ενεργοποίθςθ του ενδιαωζροντοσ των παιδιϊν, θ αφξθςθ των κινιτρων για μάκθςθ, θ ενίςχυςθ τθσ 
ανατροωοδότθςθσ, θ ςφνδεςθ των ςχολικϊν δραςτθριοτιτων με τθν κακθμερινι ηωι, θ παροχι 
χριςιμθσ γνϊςθσ.  

Στθν προςπάκεια ανάδειξθσ και διεφρυνςθσ των εμπειριϊν των μικρϊν παιδιϊν μεγάλθ 
πρόκλθςθ για τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα αποτελοφν οι Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροωορίασ και τθσ 
Επικοινωνίασ. Τα θλεκτρονικά παιχνίδια, ωσ μια ιδιαίτερθ πτυχι των Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροωορίασ 
και τθσ Επικοινωνίασ αποτελοφν μια ιδιαίτερθ κατθγορία λογιςμικοφ με τθν οποία τα παιδιά είναι 
από πολφ νωρίσ εξοικειωμζνα (Κόμθσ, 2004). Βαςικι επιδίωξθ των δραςτθριοτιτων που 

mailto:vamano@otenet.gr
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αναπτφςςονται ςτο ςχολείο είναι ο εγγραμματιςμόσ ςε επιμζρουσ δεξιότθτεσ  ϊςτε τα παιδιά να 
αποκτιςουν εωόδια για μια ποιοτικι ηωι ςτο μζλλον. 

Θ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ωσ εκπαιδευτικι διαδικαςία οδθγεί ςτθ διαςαωινιςθ εννοιϊν, 
τθν αναγνϊριςθ αξιϊν, τθν ανάπτυξθ ι καλλιζργεια ψυχοκινθτικϊν δεξιοτιτων και ςτάςεων που 
είναι απαραίτθτεσ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων και ςτθ διαμόρωωςθ κϊδικα ςυμπεριωοράσ 
γφρω από τα προβλιματα που αωοροφν ςτθν ποιότθτα του περιβάλλοντοσ ςε ατομικό και ςτθ 
ςυνζχεια ςε ομαδικό-κοινωνικό επίπεδο (ΔΕΡΡΣ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ,   2003).  

Οι διδακτικζσ αρχζσ και μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται από τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ 
ςτοχεφουν ςτθ διαμόρφωςθ ενεργθτικϊν μακθτϊν, ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τθν 
ενεργοποίθςθ όλων των αιςκιςεων, τθν ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, τθ ςφνδεςθ του ςχολείου 
με τθν πραγματικι ηωι και τθν ανάδειξθ τθσ ςυνεργαςίασ. Γι’ αυτό, οι εκπαιδευτικζσ 
περιβαλλοντικζσ δραςτθριότθτεσ κεωροφνται ωσ οι κατεξοχιν δραςτθριότθτεσ που μποροφν να 
εκπλθρϊςουν με επιτυχία τισ εκπαιδευτικζσ απαιτιςεισ των νζων ςχολικϊν προγραμμάτων 
(Κόκκοτασ, 2003).   

Με δεδομζνθ τθ νζα εκπαιδευτικι πραγματικότθτα ςτθν οποία το ςχολείο δεν αποτελεί πια 
το μοναδικό χϊρο μάκθςθσ, οι εκπαιδευτικοί από ωορείσ γνϊςεων αποκτοφν ςυντονιςτικό ρόλο.  
Χρειάηεται να κακοδθγοφν τθ μακθςιακι διαδικαςία, να οργανϊνουν και να διευκολφνουν τισ 
ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ ζτςι ϊςτε να ενκαρρφνεται θ ςυνεργαςία, να δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ 
μακθτζσ να παίρνουν πρωτοβουλίεσ. Χρειάηεται, επίςθσ, να μάκουν να εμπλζκονται με τουσ 
μακθτζσ ςε δραςτθριότθτεσ ουςιαςτικισ επικοινωνίασ, να διευκολφνουν τθν επίλυςθ προβλθμάτων, 
τισ προςπάκειεσ επικοινωνίασ και πρόςκτθςθσ πλθροωοριϊν και να βοθκοφν τα παιδιά να 
ςκζωτονται και να ςυςχετίηουν τουσ ςυλλογιςμοφσ που χρθςιμοποιοφν ςτα τεχνολογικά 
περιβάλλοντα (Βοςνιάδου, 2006).  
ΣΑ ΨΘΦΛΑΚΑ ΠΑΛΧΝΛΔΛΑ ΚΑΛ Θ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΘ ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ 
Αρκετοί μελετθτζσ ζχουν αςχολθκεί με τθν αξιοποίθςθ του θλεκτρονικοφ παιχνιδιοφ για 
μακθςιακοφσ ςκοποφσ. Ραρά τισ επιωυλάξεισ που κατά καιροφσ ζχουν εκωραςτεί από μελετθτζσ για 
τθ χρθςιμότθτα των νζων τεχνολογιϊν ςτισ μικρζσ θλικίεσ δε μπορεί να παραβλζψει κανείσ τα 
οωζλθ από τθν ζνταξι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

Για τα θλεκτρονικά παιχνίδια, οι ερευνθτζσ υποςτθρίηουν ότι ενιςχφουν και βοθκοφν τθν 
ανάπτυξθ ποικίλων δεξιοτιτων ανωτζρου επιπζδου και παρζχουν κίνθτρα για μάκθςθ, αλλάηοντασ 
τθν κουλτοφρα τθσ μάκθςθσ ςτθ ςχολικι τάξθ -τθν κάνουν περιςςότερο ευχάριςτθ, άτυπθ, ωιλικι, 
ςυνεργατικι και αποκεντρωμζνθ (άπτθσ & άπτθ, 2003). Το παιχνίδι κεωρείται μια χαλαρωτικι 
διαδικαςία και ωσ ωυςικι δραςτθριότθτα τουσ οδθγεί ςτθ κεϊρθςθ του υπολογιςτι ωσ εργαλείο 
για παιχνίδια. Ππωσ, άλλωςτε, ςυμβαίνει και με κάκε εκπαιδευτικό εργαλείο, χρειάηεται να 
χρθςιμοποιθκεί με αναπτυξιακά κατάλλθλουσ τρόπουσ για να βοθκιςει τα παιδιά να βιϊςουν 
κετικζσ εμπειρίεσ μάκθςθσ. 

Κατά τον Prensky (2001) τα ψθωιακά παιχνίδια μποροφν να υποςτθρίξουν τθ διαδικαςία τθσ 
μάκθςθσ γιατί ζχουν τθ δυνατότθτα να «επαναπρογραμματίηουν» τθ ςκζψθ των εναςχολοφμενων 
με αυτά και να τουσ βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ νζων γνωςτικϊν ικανοτιτων, όπωσ Ανάπτυξθ 
αντανακλαςτικϊν, Ραράλλθλθ επεξεργαςία, Ρλθροφορία μζςω γραφικϊν, Τυχαία προςπζλαςθ, 
Επικοινωνία, Ενεργθτικότθτα, Ραιχνίδι, Αναγνϊριςθ, Φανταςία και Φιλικι αντιμετϊπιςθ τθσ 
τεχνολογίασ. 

Οι παίκτεσ καλλιεργοφν τθν ικανότθτα τθσ επεξεργαςίασ πλθροωοριϊν οι οποίεσ ςυνικωσ 
παρουςιάηονται πολφ γριγορα, μπορεί να προζρχονται από διάωορεσ πθγζσ παράλλθλα και με 
τυχαία ςειρά και μζςα από εικόνεσ, γραωικά, κείμενο. Θ χριςθ των πολυμζςων, οι ελκυςτικζσ 
ιςτορίεσ που παρουςιάηουν πραγματικοφσ ι ωανταςτικοφσ ςτόχουσ και πράκτορεσ (agents) που 
ςυνοδεφουν το χριςτθ κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ (παρζχοντασ κίνθτρο να ςυνεχίςουν το 
παιχνίδι και ςυνεχι ανατροωοδότθςθ) αυξάνουν τθν μακθςιακι επίτευξθ (Klawe, 1999).  

Στα πλαίςια τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τα ψθωιακά παιχνίδια τα παιδιά ςυμμετζχουν ςε 
κοινωνικζσ πρακτικζσ, πειραματίηονται και υποδφονται νζεσ ταυτότθτεσ ενϊ μακαίνουν μζςα από 
τθν πράξθ διαςυνδζοντασ γνϊςθ και πράξθ (Shaffer et al., 2005).  
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Θ μάκθςθ μζςω ψθωιακοφ παιχνιδιοφ επιτρζπει ςτα παιδιά να ςυμμετζχουν ςε κόςμουσ ςτα 
πλαίςια των οποίων μακαίνουν να ςκζωτονται, να μιλοφν και να δρουν με νζουσ τρόπουσ. Θ 
δυνατότθτα αξιοποίθςισ τουσ ανοίγει ζνα ςθμαντικό πεδίο ςτο χϊρο των εκπαιδευτικϊν μζςων και 
μεκόδων αωοφ ςυνεπάγεται βζβαιθ κετικι υποκίνθςθ των μακθτϊν και αφξθςθ των μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων με τρόπο ευχάριςτο και ελκυςτικό (Ματςαγγοφρασ, 2003). 
ΨΘΦΛΑΚΑ ΠΑΛΧΝΛΔΛΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ 
Στθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ τα παιχνίδια κατζχουν ιδιαίτερο ρόλο (UNESCO, Νο 2 1983). 
Μπορεί να είναι παιχνίδια ρόλων, προςομοίωςθσ ι προςομοίωςθσ με τθ χριςθ υπολογιςτι.   

Τα παιχνίδια ρόλων είναι μια τεχνικι για τθ λφςθ προβλιματοσ. Μζςα από τθ δραματοποίθςθ 
μιασ κατάςταςθσ τθσ πραγματικότθτασ αναδεικνφονται οι ςυγκροφςεισ, εκωράηονται οι απόψεισ και 
τα ςυναιςκιματα και αναηθτείται λφςθ των αντικζςεων.   

Ραιχνίδια προςομοίωςθσ καλοφνται οι δραςτθριότθτεσ κατά τισ οποίεσ οι 
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςυναγωνίηονται για τθ επίτευξθ  ενόσ ςκοποφ ακολουκϊντασ κάποιουσ 
κανόνεσ.  Θ προςομοίωςθ παρζχει ζνα ολιςτικό πλαίςιο δράςθσ όπου οι παίκτεσ πρζπει να 
αςχολθκοφν με μια δζςμθ μεταβλθτϊν οι οποίεσ αλλάηουν ταυτόχρονα. Οι ςυνκικεσ κάτω από τισ 
οποίεσ γίνεται αυτό μοιάηουν με εργαςτιριο (Γεωργόπουλοσ, Τςαλίκθ, 1998). Και ςτισ δυο 
διαδικαςίεσ τα παιδιά εμπλζκονται  ςε κζματα που αωοροφν τθ ηωι τουσ. 

Θ τρίτθ ομάδα μοιάηει με τθ δεφτερθ αλλά κεωρείται περιςςότερο αωαιρετικι διαδικαςία και 
ςτθρίηεται ςε μακθματικά μοντζλα. Στο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα  θ χριςθ Θλεκτρονικοφ 
Υπολογιςτι γενικά αλλά και ειδικότερα ςτθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ βρίςκεται ςε πολφ πρϊιμο 
ςτάδιο.  

Για τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ τα λογιςμικά που κυκλοωοροφν ςτθν ελλθνικι αγορά 
είναι λίγα. Στο διαδίκτυο, όμωσ, υπάρχει πλθκϊρα ςχετικϊν παιχνιδιϊν ελεφκερα προςβάςιμων, ςε 
ςελίδεσ Ελλθνικϊν και Διεκνϊν Οργανιςμϊν και Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανιςμϊν, Κζντρων 
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, και ςε ςελίδεσ για παιδιά. Τα περιςςότερα απευκφνονται ςε μεγάλα 
παιδιά.  

Τα παιχνίδια μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν από εκπαιδευτικοφσ και γονείσ που κζλουν να 
ενιςχφςουν τθ δθμιουργία περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ. Για τα μικρά παιδιά θ παρουςία ενιλικα 
είναι πάντα απαραίτθτθ για να διευκολυνκεί θ όλθ διαδικαςία: αςωαλισ πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο 
και επιλογι των παιχνιδιϊν με κριτιρια, όπωσ: καταλλθλότθτα ωσ προσ τθν θλικία, τισ ανάγκεσ και 
τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν τθσ προςχολικισ ι τθσ πρϊτθσ ςχολικισ θλικία, τθ ςυνάφεια με τουσ 
ςτόχουσ τθσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, τθ δυνατότθτα ζνταξθσ ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα 
Σπουδϊν και διαςφνδεςθσ με άλλα γνωςτικά αντικείμενα, τθν ευκολία ςτθν πρόςβαςθ και τθ χριςθ. 

Σφμωωνα με τθν ζρευνα και τθ μελζτθ από τθν ερευνθτικι ομάδα Teachers Evaluating 
Educational Multimedia (TEEM, 2002), τα παιχνίδια χρειάηεται να ελζγχονται ωσ προσ τθν πλιρωςθ 
οριςμζνων προχποκζςεων, όπωσ: 

-Ρροκακοριςμζνα ςενάρια: Τα προκακοριςμζνα ςενάρια δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ 
μακθτζσ να μάκουν τα βαςικά ςτοιχεία ελζγχου του παιχνιδιοφ πριν ξεκινιςουν τθν πλιρθ τουσ 
εναςχόλθςθ.  

-Ακρίβεια περιεχομζνου: Θ ακρίβεια περιεχομζνου αποτελεί ζναν πολφ ςθμαντικό παράγοντα 
κακϊσ αποωεφγεται θ ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτθ πραγματικότθτα και τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν.  

-Αποκικευςθ κατάςταςθσ: Θ κατάςταςθ του παιχνιδιοφ χρειάηεται να μπορεί να αποκθκευτεί 
όταν τελειϊςει το μάκθμα κακϊσ επίςθσ αυτι θ κατάςταςθ να μπορεί να γίνει ςθμείο εκκίνθςθσ ςε 
μελλοντικι εργαςία. 

-Ρλθροφορίεσ για τον εκπαιδευτικό: Ραρζχονται ςτον ενιλικα ςαωείσ πλθροωορίεσ που 
αωοροφν το ίδιο το παιχνίδι, τα μοντζλα που χρθςιμοποιεί, ιδζεσ εωαρμογισ και μεκόδουσ 
χρθςιμοποίθςθσ.  

-Ιχοσ: Χρειάηεται πρόβλεψθ για ζλεγχο του ιχου ςε ςυνκικεσ τάξθσ. Επειδι πολλζσ ωορζσ οι 
μακθτζσ ςυηθτοφν μεταξφ τουσ για να αντιμετωπίςουν μία δραςτθριότθτα είναι πικανόν να 
ενοχλοφνται από τον παραςκθνιακό ι προςκθνιακό ιχο του παιχνιδιοφ.  

-Ρροοδευτικότθτα δυςκολίασ: Δραςτθριότθτεσ αυξανόμενθσ δυςκολίασ αλλά και 
προςαρμογισ ςε διαωορετικά επίπεδα ικανοτιτων. 
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-Διαςφνδεςθ με το χριςτθ: Θ διαςφνδεςθ με το χριςτθ κα πρζπει να είναι ςαωισ και να μθν 
απαιτεί, όςο αυτό είναι δυνατόν, γραπτζσ οδθγίεσ. 

-Ρρόκλθςθ για ςυνεργαςία: Ενκαρρφνεται θ ςυνεργατικι μάκθςθ. 
-Ρραγματικόσ κόςμοσ: Οι μακθτζσ πειραματίηονται ςε ζνα περιβάλλον ςτο οποίο μποροφν να 

ςτθρίηουν τθν προχπάρχουςα γνϊςθ και εμπειρία τουσ. 
-Χρόνοσ: Ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ του παιχνιδιοφ μπορεί να κακορίηεται 

από το χριςτθ και όχι από τον υπολογιςτι. 
 
ΕΠΛΛΟΓΟ 
Τα ψθωιακά παιχνίδια αποτελοφν τθ μεγάλθ πρόκλθςθ για τθ μακθςιακι διαδικαςία. Στθ χϊρα μασ 
θ παραγωγι παιχνιδιϊν γενικά αλλά και ειδικότερα για τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ υςτερεί 
ςθμαντικά ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ παρ’ όλο που υπάρχουν και κάποιεσ αξιόλογεσ προτάςεισ. Από 
τα πολλά ελεφκερα προςβάςιμα παιχνίδια που υπάρχουν ςτο διαδίκτυο ςχετικά με τθν 
Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ για τισ μικρζσ θλικίεσ θ ςυντριπτικι πλειοψθωία είναι ςτα αγγλικά.  

Εκτόσ από τον ζντονα ψυχαγωγικό χαρακτιρα τουσ, τα παιχνίδια χαρακτθρίηονται από 
αλλθλεπιδραςτικότθτα, ςυνδυάηουν τθ διαςκεδαςτικότθτα με τθν ενθμζρωςθ αλλά και τθν 
ανάλθψθ δράςθσ για ςυγκεκριμζνα περιβαλλοντικά ηθτιματα και καλλιεργοφν αρκετζσ δεξιότθτεσ. 
Ρολλά παιχνίδια ειδικά ςτισ ςελίδεσ των Διεκνϊν Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανιςμϊν χαρακτθρίηονται 
από πολφ υψθλι αιςκθτικι (γραωικά, ιχοσ κλπ.), γεγονόσ που ενεργοποιεί το ενδιαωζρον των 
μακθτϊν αλλά κακιςτά χρονοβόρα τθ διαδικαςία εγκατάςταςθσ. 

Για τα ελεφκερα προςβάςιμα παιχνίδια ενζχει πάντα ο κίνδυνοσ τθσ απϊλειασ από τθ μθ 
ανανζωςθ ι τθ λιξθ των ςελίδων. 

Αρκετά ςθμαντικό πρόβλθμα αποτελεί θ μθ εξοικείωςθ των εκπαιδευτικϊν με τισ ΤΡΕ. Ειδικά 
για τουσ παλαιότερουσ εκπαιδευτικοφσ θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ κακϊσ και 
όλεσ οι εξελίξεισ κυρίωσ ςε αυτόν τον τομζα, είναι μια τεράςτια αλλαγι που ςυντελζςτθκε μζςα ςε 
πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα, γεγονόσ που δυςκολεφει τθν εφκολθ προςαρμογι τουσ ςτα νζα 
δεδομζνα. Για τα παιδιά οι εωαρμογζσ των νζων τεχνολογιϊν αποτελοφν τα μζςα-μθνφματα μιασ 
κακθμερινισ τεχνολογικισ πραγματικότθτασ μζςα ςτθν οποία αλλά και μαηί με τθν οποία 
αναπτφςςονται. 

Θ εναςχόλθςθ με το κζμα ενίςχυςε τθν άποψθ ότι, παρ’ όλο που θ διεκνισ εκπαιδευτικι 
κοινότθτα αναηθτάει τρόπουσ ζνταξθσ των θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, ςτθ 
χϊρα μασ αντιμετωπίηονται με δυςπιςτία και μάλλον δε χαίρουν ιδιαίτερθσ εκτίμθςθσ ςτον κόςμο 
τθσ εκπαίδευςθσ (Κόμθσ, 2004). Χρειάηονται επιπλζον αλλαγζσ ϊςτε να μπορζςει το  ςχολείο ν’ 
ανταποκρικεί ςτισ νζεσ ςυνκικεσ και ν’ αξιοποιιςει τα ψθωιακά παιχνίδια. 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Θ εργαςία αυτι αφορά τθν υλοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ Ρεριβαλλοντικισ Αγωγισ που ολοκλθρϊκθκε ςτα 
πλαίςια τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ από τθν Α ϋκαι Β ϋτάξθ του Δθμοτικοφ Σχολείου Βακζωσ Σάμου. Θ Ρεριβαλλοντικι 
Εκπαίδευςθ κινείται ςε δφο άξονεσ. Στισ κετικζσ επιςτιμεσ αφενόσ και ςτθν παιδαγωγικι αφετζρου. Ο 
ςυνδυαςμόσ αυτϊν των δφο βοθκά τα μζγιςτα ςτθν αποδοτικότερθ εκπόνθςθ προγραμμάτων 
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. Σκοπόσ του προγράμματοσ ιταν θ απόκτθςθ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ, θ 
ανακάλυψθ των μετεωρολογικϊν φαινόμενων και θ ςυνειδθτοποίθςθ των ςυνεπειϊν τουσ ςτθ ηωι των 
ανκρϊπων, των ηϊων και των φυτϊν. Τα παιδιά ςυμμετείχαν ευχάριςτα ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ, ζμακαν 
να προφυλάγονται και να αντιμετωπίηουν τισ καιρικζσ αλλαγζσ και να “ερμθνεφουν “γενικά ςτοιχεία του 
κόςμου που τα περιβάλλει, μζςα από διαδικαςίεσ παρατιρθςθσ, περιγραφισ, ταξινόμθςθσ, αντιςτοίχθςθσ και 
ςυμβολικισ αναπαράςταςθσ. 

ΛΕΞΕΛ –ΚΛΕΛΔΛΑ: καιρικά φαινόμενα, θμερολόγιο καιροφ, όργανα μετεωρολογίασ, πειράματα, όξινθ βροχι  

 
«As the weather changes » 

Alexia Fisfi 
ABSTRACT 
This paper is about the realization of an Environmental Education program that was completed within the 
flexible zone activities from first and second grade pupils of the Vathi Primary School in Samos island. 
Environmental Education is consisted of two components. On the one hand the positive sciences and pedagogy 
on the other. Combining these two maximizes the effect when designing such programs. The aim of this 
particular program was the acquisition of environmental conscience, the discovery of meteorological 
phenomena and the understanding of their consequences in the lives of people, animals and plants. The children 
were eager to take part in all activities and learned how to protect themselves from and to cope with weather 
changes as well as to “interpret” general elements of the surrounding environment through processes of 
observation, description, classification, correspondence and symbolic rehearsal.  

KEY WORDS: Meteorological phenomena, weather calendar, meteorological equipment, experiments, acid rain 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Θ εργαςία αυτι αωορά τθν υλοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ Ρεριβαλλοντικισ Αγωγισ που 
ολοκλθρϊκθκε ςτα πλαίςια τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ από τθν Αϋ και Βϋ τάξθ του Δθμοτικοφ Σχολείου 
Βακζωσ Σάμου και διιρκθςε όλθ τθ ςχολικι χρονιά. Το ςυγκεκριμζνο περιβαλλοντικό πρόγραμμα 
επιλζχτθκε για παιδιά τθσ Αϋ και Βϋ τάξθσ γιατί μεν μπορεί να ξεκινιςει θ εκπόνθςι του από τθν 
αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ με ςυηιτθςθ, παρατιρθςθ και πειράματα, τα βιβλία τουσ δε περιζχουν 
πολλά κζματα για επεξεργαςία ςχετικά με τα καιρικά ωαινόμενα. Θ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ 
κινείται ςε δφο άξονεσ. Στισ κετικζσ επιςτιμεσ αωενόσ και ςτθν παιδαγωγικι αωετζρου. Ο 
ςυνδυαςμόσ αυτϊν των δφο βοθκά τα μζγιςτα ςτθν αποδοτικότερθ εκπόνθςθ προγραμμάτων 
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Καλοπίςθσ 1986). Θ προςπάκειά μασ αποβλζπει ςτο να μάκουν τα 
παιδιά ν’ αγαποφν τθ ωφςθ και να ςυνειδθτοποιιςουν τθν ανάγκθ τθσ προςταςίασ τθσ ωφςθσ γενικά 
και του ηωντανοφ κόςμου ειδικότερα. Σκοπόσ μασ δεν είναι να αποκθςαυρίςουν τα παιδιά γνϊςεισ, 
αλλά να αποκτιςουν γενικι παιδεία γφρω από τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ.  
ΚΟΠΟ 

κοπόσ του προγράμματοσ ιταν θ απόκτθςθ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ, θ ανακάλυψθ των 
μετεωρολογικϊν ωαινόμενων και θ ςυνειδθτοποίθςθ των ςυνεπειϊν τουσ ςτθ ηωι των ανκρϊπων, 
των ηϊων και των ωυτϊν. 
ΓΕΝΛΚΟΛ ΣΟΧΟΛ 

 Οι γενικοί ςτόχοι του προγράμματοσ ιταν οι μακθτζσ να : 
 Ευαιςκθτοποιθκοφν για το περιβάλλον και ςτθ λιψθ μζτρων προςταςίασ του. 

mailto:kaza1@otenet.gr
mailto:viky_79@hotmail.com
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 Εξαςκιςουν τθ δθμιουργικότθτά τουσ και τθν κριτικι τουσ ςκζψθ. 

 Αναπτφξουν πρωτοβουλία και τισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ. 

 Αςκθκοφν από τισ μικρζσ τάξεισ ςτθν κατάκτθςθ των επιμζρουσ διαδικαςιϊν που ςυνιςτοφν 
τθν επιςτθμονικι μζκοδο δθλαδι να αςκθκοφν ςτθν παρατιρθςθ, ςτθν ταξινόμθςθ, ςτισ 
μετριςεισ,, ςτισ προβλζψεισ, ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, ςτισ υποκζςεισ, ςτθ διεξαγωγι 
πειραμάτων (Κόκκοτασ, 2000) . 

ΕΛΔΛΚΟΛ ΣΟΧΟΛ 
Οι ειδικοί ςτόχοι του προγράμματοσ ιταν οι μακθτζσ να : 

 Ανακαλφψουν πϊσ δθμιουργοφνται τα διάωορα καιρικά φαινόμενα. 

 Γνωρίςουν τισ κετικζσ επιδράςεισ του καιροφ και πϊσ μποροφμε να τισ αξιοποιιςουμε 
κακϊσ και τισ αρνθτικζσ και πϊσ να προςτατευκοφμε από αυτζσ. 

 Ερμθνεφουν τα δελτία καιροφ. 

 Ρλθροωορθκοφν για τισ αλλαγζσ του κλίματοσ του πλανιτθ μασ. 

 Χρθςιμοποιοφν το θμερολόγιο καιροφ. 

 Γνωρίςουν και να χρθςιμοποιοφν τθν κυκλικι διαδοχι του χρόνου. 

 Εξοικειωκοφν με τθ χρονικι διάρκεια τθσ εβδομάδασ, του μινα, των εποχϊν 

 Συνδζουν τισ καιρικζσ ςυνκικεσ με τα χαρακτθριςτικά εποχϊν και μθνϊν. 

 Εξοικειωκοφν με τα αρικμθτικά ςφμβολα από 1-31. 
ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ 

Θ επίτευξθ των ςκοπϊν και ςτόχων απαιτοφςε τθν υιοκζτθςθ άλλοτε ατομικϊν και άλλοτε 
ομαδικϊν εργαςιϊν. Τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ, οι οποίεσ διατθρικθκαν και κατά τθ διάρκεια 
των μακθμάτων,ζτςι ϊςτε να γνωριςτοφν καλφτερα και να ςυνεργαςτοφν αρμονικότερα. 
Χρθςιμοποιιςαμε ωφλλα εργαςίασ και ομαδικζσ εργαςίεσ.  

Διακεματικι και διεπιςτθμονικι εξακτίνωςθ του κζματοσ 
 

 
Εργαςτικαμε ςτισ παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ: 
 Αζρασ, φννεφα, Βροχι, Ουράνιο τόξο, Χιόνι, Ιλιοσ. 
Τα Περιβαλλοντικά κζματα που αναδείξαμε ιταν:  
H όξινθ βροχι Θ άνοδοσ τθσ ςτάκμθσ Σο φαινόμενο του κερμοκθπίου/θ  
 τθσ κάλαςςασ. τρφπα του όηοντοσ  
με τθ βοικεια ωφλλου Με ωφλλο εργαςίασ μετά από τθν με κουκλοκζατρο. 
 εργαςίασ. παρακολοφκθςθ ντοκιμαντζρ και  
 ενόσ οικολογικοφ παραμυκιοφ.  

 

ΕΧΕΙ Ο ΚΑΙΡΟ......ΓΤΡΙΜΑΣΑ 

ΜΑΚΘΜΑΣΛΚΑ 
(πίνακεσ -ταξινομιςεισ- 

μετριςεισ) 
ΓΛΩΑ 

(λογοτεχνία -παραμφκια-
γλωςςικζσ αςκιςεισ) 

ΑΛΚΘΣΛΚΘ ΑΓΩΓΘ 
(εικαςτικά-χορόσ- 

μουςικι) 

ΛΑΟΓΡΑΦΛΑ 
(παροιμίεσ -λαϊκζσ ριςεισ -

ζκιμα) 

Φ.Ε. 
(Ρειράματα -Μ.Ρ.) 
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 ΕΝΟΣΘΣΕ ΑΠΟ ΧΟΛΛΚΑ ΕΓΧΕΛΡΛΔΛΑ   

ΓΛΩΑ Μ.ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΛΚΑΣΛΚΑ ΑΝΚΟΛΟΓΛΟ 

Πλθ θ διδακτικι 
ενότθτα με κζμα 
τθ βροχι 

Πλθ θ διδακτικι ενότθτα 
με κζμα τον ιλιο, τουσ 
μινεσ και τισ εποχζσ. 

Θ κεματικι 
ενότθτα που 
αναωζρεται ςτο 
ουράνιο τόξο 

Κείμενα όπωσ θ Ρινεηοβροχι 
του Ε.Τριβιηά, Ο χιονάνκρωποσ 
τθσ Ε.Αλεξίου, Θ Ρίτυσ και ο Ραν, 
Τα παιχνίδια του αγζρα, Ο 
ςπουργίτθσ και το ουράνιο τόξο. 

 
ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΕ 

Ενδεικτικζσ Διακεματικζσ και Διεπιςτθμονικζσ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ εργαςτικαμε με 
τουσ μακθτζσ μασ ανά κεματικι ενότθτα:  
ΑΕΡΑ 

 Μιλιςαμε για τα ςθμεία του ορίηοντα.  

 Εντοπίςαμε το βορρά, το νότο, τθν ανατολι, και τθν δφςθ ανάλογα με τθ κζςθ μασ ςτο 
χϊρο. 

 Ραρουςιάςτθκε ςτουσ μακθτζσ ζνα δελτίο καιροφ τθσ μετεωρολογικισ υπθρεςίασ με τον 
καιρό ςτθν Ελλάδα τθν ςυγκεκριμζνθ μζρα πάνω ςϋαυτό. 

 Εντοπίςαμε τον ςυμβολιςμό τθσ κατεφκυνςθσ του ανζμου και τα ςφμβολα των άλλων 
καιρικϊν ωαινόμενων και ςτθ ςυνζχεια ωτιάξαμε με χαρτόνι τα δικά μασ ςφμβολα για το 
δικό μασ μετεωρολογικό πίνακα. 

 Ταξινομιςαμε τουσ ανζμουσ από αςκενείσ ςε ιςχυροφσ με κορδζλεσ που τισ κουνοφςαν 
ανάλογα. 

 Κάναμε τουσ ιχουσ του αζρα: ο αζρασ ςωυρίηει, μουγκρίηει, βγάηει ιχουσ. 

 Ραίξαμε το παιχνίδι με τισ χαρτοπετςζτεσ. Τα παιδιά ανεμίηουν τθ χαρτοπετςζτα ςτθν αυλι 
του ςχολείου τρεισ διαωορετικζσ μζρεσ και παρατθροφν τθν ζνταςθ και τθ ωορά του ανζμου. 

ΤΝΝΕΦΑ 

 Μιλιςαμε για τον τρόπο που ςχθματίηονται τα ςφννεωα . 

 Δουλζψαμε με ωφλλα εργαςίασ ςτα οποία οι μακθτζσ ανακαλφπτουν το κφκλο του νεροφ, 
τον ηωγραωίηουν, ςυμπλθρϊνουν λζξεισ ςτο ποίθμα “ Ποταμάκι” του Η. Παπαντωνίου, 
βάηουν ςε χρονικι ςειρά εικόνεσ από τον κφκλο του νεροφ, λφνουν προβλιματα και 
μετροφν με ςυννεωάκια και ςταγονοφλεσ βροχισ. 

 Με τθ βοικεια κεατρικοφ παιχνιδιοφ κάναμε μουςικοκινθτικι άςκθςθ για να ανακαλφψουν 
το μθχανιςμό δθμιουργίασ των ςφννεωων . Ζτςι κάκε παιδί γίνεται ςταγονοφλα που κινείται 
ελεφκερα ςτο χϊρο. Πταν θ μουςικι δυναμϊνει οι ςταγονοφλεσ ενϊνονται και ωτιάχνουν 
μικρζσ ομάδεσ. Στθ ςυνζχεια οι ομάδεσ ενϊνονται και ςχθματίηεται ζνα μεγάλο ςφννεωο με 
πολλζσ ςταγόνεσ που κινοφνται, το ςφννεωο “βαραίνει” και οι ςταγόνεσ πζωτουν ςτθ γθ . 

 Τραγουδιςαμε τραγοφδια όπωσ: “Κα διϊξω τα ςφννεωα”. 

 Ραρατθριςαμε τα ςφμβολα του καιροφ που χρθςιμοποιοφν οι μετεωρολόγοι για να δείξουν 
τον καιρό τθσ χϊρασ, κάκε παιδί ςχεδίαςε ςε χαρτόνι κάκε ςφμβολο και ζτςι δθμιοφργθςε τθ 
δικι του ςειρά από μετεωρολογικά φαινόμενα. 

 Μιλιςαμε για τα όργανα μετεωρολογίασ και καταςκευάςαμε ςτθν τάξθ βροχόμετρο και 
ανεμοδείκτθ. 

ΒΡΟΧΘ  

 Διαβάςαμε το κείμενο : “Το Ρρωτοβρόχι” τθσ Γαλάτειασ Σουρζλθ και ςτθ ςυνζχεια κάναμε 
με μουςικοχορευτικζσ κινιςεισ τα ςυννεωάκια. 

 Ακοφςαμε τουσ διάωορουσ ιχουσ τθσ βροχισ και ςτθ ςυνζχεια τουσ ταξινομιςαμε ανάλογα 
με τθν ζνταςι τουσ. Μια βροχερι μζρα, παρατθριςαμε από τα παράκυρα τθσ τάξθσ τθν 
βροχι θ οποία άλλοτε δυνάμωνε και άλλοτε ςταματοφςε, παρατθριςαμε τα χρϊματα του 
ουρανοφ όταν ζβρεχε, ακοφςαμε τισ βροντζσ και είδαμε τισ αςτραπζσ ενϊ όταν ςταμάτθςε θ 
βροχι βγικαμε ςτθν αυλι και μυρίςαμε το υγρό χϊμα.. Τζλοσ καταςκευάςαμε ζνα 
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μπαςτοφνι βροχισ . 

 Στο 2ο ωφλλο εργαςίασ υπιρχε το κείμενο: 
“Θ περίωθμθ βροχι του Ρομπίνο” Τη. οντάρι. Διαβάςαμε το κείμενο και κάναμε τθν 
νοθτικι επεξεργαςία του. Με τθ βοικεια του νζου λεξικοφ μάκαμε για το λεξιλόγιο τθσ 
βροχισ και με τισ λζξεισ αυτζσ δθμιουργιςαμε προτάςεισ. Στο ωφλλο εργαςίασ που δόκθκε 
ςτθ Βϋτάξθ οι μακθτζσ ηωγράωιςαν ζνα βροχερό τοπίο και το περιζγραψαν. Ορίςαμε τι είναι 
βροχι, ςυηθτιςαμε για μια ωανταςτικι βροχι και ςτθ ςυνζχεια ηωγράωιςε ο κακζνασ τθ 
βροχι όπωσ τθ ωανταηόταν. Διαβάςαμε από το Ανκολόγιο το κείμενο “Θ πινεηοβροχι” του 
Ε.Τριβιηά και με αωορμι τα κείμενα αυτά, μιλιςαμε για τθν όξινθ βροχι και τισ βλαβερζσ 
επιπτϊςεισ τθσ ςτον άνκρωπο και το περιβάλλον. 

 Αναωερκικαμε ςε ζκιμα και γιορτζσ του τόπου μασ που ςχετίηονται με το νερό και τθ βροχι 
όπωσ τα Κεοωάνια, το αμίλθτο νερό, θ Ρερπεροφνα και μάκαμε μια προςευχι για τθ βροχι. 
Διαβάςαμε παροιμίεσ όπωσ: “Βακιά βροντι, γοργό νερό”, “Οχτϊβρθσ βροχερόσ, Οχτϊβρθσ 
καρπερόσ” και τισ εξθγιςαμε. 

 Ηωγραωίςαμε ζνα βροχερό τοπίο με διαωορετικά υλικά και τεχνικζσ, κάναμε ομπρζλεσ με 
γκοωρζ χαρτί, ςφννεωα κρεμαςτά από οντουλζ χαρτόνι με βαμβάκι και ςταγονοφλεσ. 

 Κάναμε πειράματα με το νερό για να δοφμε τισ τρεισ ωάςεισ του : τθν αζρια, τθν υγρι και τθ 
ςτερει. Βάλλαμε τθν ίδια ποςότθτα ηεςτοφ νεροφ ςε δφο όμοια ποτθράκια και 
τοποκετιςαμε το ζνα ζξω από το παράκυρο και το άλλο μζςα από αυτό. Μετά από μία ϊρα 
ξαναμετριςαμε τθ κερμοκραςία του νεροφ και είδαμε ότ το ποτιρι που ιταν ζξω είχε 
μικρότερθ κερμοκραςία. Πταν το αωιςαμε πολφ ϊρα ζξω, άρχιςε να ςχθματίηεται πάγοσ. 

 Σχθματίηοντασ ζναν κφκλο με τα παιδιά, κουνάμε τα χζρια μασ ανάλογα με τθν ζνταςθ τθσ 
βροχισ που κζλουμε να αναπαραςτιςουμε. Ζτςι όταν ψιχαλίηει χτυπάμε με το δείκτθ μασ το 
πάτωμα ενϊ όταν ζχει μπόρα, χτυπάμε το πάτωμα με όλα μασ τα δάχτυλα. 

ΣΟ ΧΛΟΝΛ 

 Διαβάςαμε το ποίθμα “Ο χιονάνκρωποσ”, βρικαμε και άλλα ποιιματα που αναωζρονται ςτο 
χιόνι και το χιονάνκρωπο, μιλιςαμε για τισ εμπειρίεσ που ζχουν τα παιδιά από το παιχνίδι 
τουσ ςτο χιόνι, ερμθνεφςαμε πϊσ δθμιουργοφνται οι νιωάδεσ χιονιοφ και χόρεψαν 
αναπαριςτϊντασ νιωάδεσ χιονιοφ που απλϊνονται ςτον χϊρο. 

 Εργαςτικαμε ςε ωφλλο εργαςίασ που αναωζρεται ςτο χειμϊνα με επεξεργαςία κειμζνων, 
μιλιςαμε για τθ νυωοφλα του χειμϊνα, τθν αμυγδαλιά, ακοφςαμε ποιιματα γιϋ αυτιν και 
καταςκευάςαμε μια μεγάλθ αμυγδαλιά από ροη γκοωρζ και ποπ-κορν, ενϊ δουλζψαμε τισ 
δραςτθριότθτεσ που ζχει το βιβλίο τθσ Φυςικισ αγωγισ για το χειμϊνα. 

 Ανεβάςαμε τα Χριςτοφγεννα τθ κεατρικι παράςταςθ: Θ ιςτορία του μικροφ Δεκζμβρθ όπου 
παρουςιάηονται οι εποχζσ, οι μινεσ και χορεφουν οι νιωάδεσ του χιονιοφ. 

 Συηθτιςαμε πϊσ πρζπει να είμαςτε ντυμζνοι ανάλογα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και κάναμε 
ζνα ςχετικό πίνακα π.χ. ςτο κρφο και όταν χιονίηει, ντυνόμαςτε ηεςτά, ωοράμε καςκόλ, 
γάντια, ςκοφωο και μπότεσ. 

ΣΟ ΟΤΡΑΝΛΟ ΣΟΞΟ 

 Ραρατθριςαμε ςτθν αυλι του ςχολείου μασ ζνα τεράςτιο ουράνιο τόξο μετά από βροχι. Θ 
παρατιρθςθ αυτι μασ ζδωςε τθν αωορμι για να μιλιςουμε για το ουράνιο τόξο. 
Ρεριγράψαμε ποια χρϊματα βλζπουμε. Στθν ερϊτθςθ: τι είναι ουράνιο τόξο τα παιδιά 
απάντθςαν : “Είναι χρϊματα που βγαίνουν ςτον ουρανό μετά τθ βροχι”. Τθν απάντθςθ 
αυτι τθ γράψαμε με ζντονα χρϊματα ςε μια αωίςα. Μιλιςαμε για τθν ανάλυςθ του ωωτόσ 
με παιγνιϊδθ τρόπο ϊςτε να γίνει κατανοθτόσ από τα παιδιά. Ζτςι μιλιςαμε για το ταξίδι 
τθσ αχτιδοφλασ που περνά μζςα από τθ ςταγονοφλα και αναλφεται ςε πολλά χρϊματα. 

 Ραρατθριςαμε τι ςυμβαίνει όταν μια άςπρθ δζςμθ ωωτόσ περνά μζςα από πρίςμα και 
ξεχωρίςαμε τα 7 χρϊματα τθσ ίριδασ. Κάναμε κάτι αντίςτοιχο ρίχνοντασ το ωωσ μιασ λάμπασ 
πάνω ςτθν επιωάνεια ενόσ CD και παρατθριςαμε πάλι τα χρϊματα τθσ ίριδασ. 

 Φτιάξαμε το δίςκο του Νεφτωνα και το περιςτρζψαμε, ϊςτε να διαπιςτϊςουμε τθ ςφνκεςθ 
του λευκοφ ωωτόσ. 



 178 

 Διαβάςαμε τα κείμενα “ Ο ςπουργίτθσ και το ουράνιο τόξο “του Μ.Κοντολζοντοσ και ......ςτθ 
ςυνζχεια ωανταςτικαμε και ηωγραωίςαμε μια πόλθ γεμάτθ από τα χρϊματα τθσ ίριδασ. 

 Δουλζψαμε τθν αντίςτοιχθ ενότθτα ςτο βιβλίο των εικαςτικϊν και μετά κάκε ομάδα 
ηωγράωιςε το δικό τθσ ουράνιο τόξο. 

Ο ΘΛΛΟ 

 Συηθτιςαμε με τα παιδιά για αςχολίεσ που ςυμβαίνουν τθ μζρα και τθ νφχτα, τουσ 
μοιράςαμε εωθμερίδεσ και περιοδικά και τα ενκαρρφναμε να κόψουν ωωτογραωίεσ που 
εικονίηουν τθ μζρα και τθ νφχτα και να τισ ταξινομιςουν ςε ςχετικό πίνακα.  
Κάκε ομάδα βρικε λζξεισ για τθ μζρα, τθ νφχτα, τον ιλιο και τισ κατζγραψε ςε πίνακα. 

 Βρικαν τθ ςωςτι χρονικι ςειρά ςε εικόνεσ με αςχολίεσ που γίνονται το πρωί ι το 
απόγευμα. 

 Ζγραψαν προτάςεισ για κάκε εποχι χρθςιμοποιϊντασ τισ εκωράςεισ ΤΪΑ ΕΛΝΑΛ..-ΡΛΝ 
ΘΤΑΝ...-ΜΕΤΑ ΚΑ ΕΛΝΑΛ... 

 Κάναμε ανάγνωςθ παραμυκιϊν με γραπτζσ ερωτιςεισ κατανόθςθσ κειμζνου, γραμματικζσ 
αςκιςεισ και απομνθμόνευςθ μικρϊν κειμζνων. 

 Βρικαμε παροιμίεσ-αινίγματα που ςχετίηονται με τα καιρικά ωαινόμενα  

 Εργαςτικαμε ςτθν ενότθτα με κζμα το χρόνο από το ςχολικό βιβλίο των Μακθματικϊν 
γϋτεφχοσ. 

 Κάναμε αςκιςεισ πρόςκεςθσ και αωαίρεςθσ με ακτιδοφλεσ. 

 Φτιάξαμε ςτθν τάξθ μθνιαίο θμερολόγιο καιρικϊν ωαινομζνων όπου οι μακθτζσ κάκε μζρα 
παρατθροφςαν τον καιρό και ςτθ ςυνζχεια ηωγράωιηαν το ςφμβολο του ιλιου, ιλιο με 
ςφννεωα, ςφννεωα, βροχι, καταιγίδα. Στο τζλοσ κάκε μινα όλοι οι μακθτζσ ταξινομοφςαν τα 
ςτοιχεία ςε ζνα πίνακα ενϊ οι μακθτζσ τθσ Αϋκαι Βϋ τάξθσ του ολοιμερου ςχολείου με τθ 
βοικεια τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ Ρλθροωορικισ ζωτιαχναν γραωικζσ παραςτάςεισ και μετά 
ζκαναν ςυγκρίςεισ ςτα καιρικά ωαινόμενα που εκδθλϊκθκαν ςε κάκε μινα ι ανά εποχι. 
Για παράδειγμα: 
 
ΟΚΤΩΒΛΟΣ 2007 ΑΡΛΛΛΟΣ 2008 

 

 Εργαςτικαμε ςτθν ενότθτα για τον ιλιο ςτθ Μ. Ρεριβάλλοντοσ. 

 Εκτελζςαμε απλά πειράματα για να ανακαλφψουμε ότι ο ιλιοσ μασ ηεςταίνει και ότι είναι 
πθγι ηωισ: 
-τοποκετιςαμε δφο ίδιεσ γλάςτρεσ, τθ μία κοντά ςτο παράκυρο και τθν άλλθ δίπλα ςτθν 
ζδρα. Ροτίηαμε και τισ δφο γλάςτρεσ για μία εβδομάδα και μετά παρατιρθςαν τθν ανάπτυξθ 
τουσ. Ραρατιρθςαν οι μακθτζσ ότι δεν αναπτφςςεται με τον ίδιο ρυκμό το ωυτό που 
βρίςκεται ςε ςκιερό μζροσ . Ζτςι ςυμπζραναν τθ ςπουδαιότθτα του ιλιου ςτα ωυτά. 

 Κάναμε μοντελοποίθςθ του θλιακοφ ςυςτιματοσ με πλαςτελίνθ. 

 Κάναμε με κεατρικό παιχνίδι τθν εναλλαγι τθσ μζρασ και νφχτασ όπου ζνα παιδί ζκανε τον 
ιλιο, ζνα άλλο τθ γθ που περιςτρζωεται γφρω από τον ιλιο και τον άξονά τθσ και ζνα τρίτο 
ζκανε τθ ςελινθ κακϊσ επίςθσ και με τθ βοικεια του ωακοφ και τθσ υδρόγειου ςωαίρασ. 

 Στθν επίςκεψθ μασ ςτθν Ραιδικι βιβλιοκικθ αναωερκικαμε ςτισ λατρευτικζσ ςυνικειεσ του 
ιλιου ςτθν Αρχαία Ελλάδα, τθν Αίγυπτο και τθ ϊμθ και μιλιςαμε για τθν ιςτορία του 
Δαίδαλου και Μκαρου και κάναμε αναπαράςταςθ του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ όπου κάκε 
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παιδί αντιπροςϊπευε ζναν πλανιτθ. Επίςθσ χορζψαμε το γαϊτανάκι με κίτρινεσ κορδζλεσ 
που ςυμβόλιηαν τισ αχτίδεσ του ιλιου. 

 Διαβάςαμε τουσ δφο μφκουσ του Αιςϊπου για τον ιλιο οι οποίοι ςυνδυάςτθκαν με 
δραματοποίθςθ και ηωγραωικι. 

 Καταςκευάςαμε τον ιλιο με διάωορα μζςα, όπωσ με τζμπερεσ, με μαρκαδόρουσ, με κολλάη, 
πάνω ςε χοντρό χαρτόνι από βάςθ τοφρτασ,με πθλό. 

 Καταςκευάςαμε ζνα mobile από οντουλζ χαρτόνι με τον ιλιο, το ωεγγάρι και τα αςτζρια. 

 Δϊςαμε ςτα παιδιά μερικά κζματα αυτοςχεδιαςμοφ που απαιτοφν ακριβι αναπαράςταςθ 
όπωσ για παράδειγμα: όταν κάνει πολφ ηζςτθ ο οργανιςμόσ πϊσ αντιδρά;  

 Συλλζξαμε παραδοςιακά τραγοφδια με κζμα τον ιλιο και ζτςι ανακαλφψαμε πωσ ο ιλιοσ 
είναι πθγι ζμπνευςθσ για τουσ μουςικοφσ. 

 Ενκαρρφναμε τα παιδιά τα πουν μια αγαπθμζνθ τουσ αςχολία τθ μζρα και να τθν 
περιγράψουν με παντομίμα 

 Ραρατθριςαμε εικόνεσ που δείχνουν το ταξίδι του ιλιου από τθν Ανατολι ςτθ Δφςθ. 

 Διαβάςαμε τθν ιςτορία τθσ μικρισ Ελζνθσ που πάει ςτθν παραλία χωρίσ καπζλο και με 
ζναυςμα τθν ιςτορία αυτι μιλιςαμε για τθν τρφπα του όηοντοσ για να καταλιξουμε ςε 
κάποιεσ ςυμβουλζσ προςταςίασ από τθν ακτινοβολία του ιλιου .Μετά καταςκευάςαμε μια 
αωίςα ςτθν οποία αναγράωονται κανόνεσ προςταςίασ από τον ιλιο. Αντίςτοιχο κζμα είχε 
και θ μουςικοχορευτικι δραςτθριότθτα που παρουςιάςαμε ςτθ γιορτι λιξθσ τθσ ςχ. 
χρονιάσ. 

 Φανταςτικαμε μια ιςτορία με το ταξίδι του ιλιου. Στθ ςυνζχεια προςπακιςαμε να τθ 
γράψουμε, να τθ ηωγραωίςουμε και να τθ δραματοποιιςουμε, δραςτθριότθτα που άρεςε 
ιδιαίτερα ςτα παιδιά. 

 Ραρατθριςαμε πίνακεσ ηωγραωικισ του Van Gogh με κζμα τθ νφχτα και τθ μζρα . 
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Προςωπικζσ πεποικιςεισ επάρκειασ φοιτθτϊν/τριϊν Παιδαγωγικϊν Σμθμάτων για τθ 
διδαςκαλία βιολογικϊν εννοιϊν 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Εξετάηονται ςε μελλοντικοφσ εκπαιδευτικοφσ (ωοιτθτζσ Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων) οι προςωπικζσ 
πεποικιςεισ επάρκειασ ςτθ διδαςκαλία βιολογικϊν εννοιϊν. Για τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ 
καταςκευάςτθκε ερωτθματολόγιο πεντάβακμθσ κλίμακασ Likert. Το ερωτθματολόγιο ελζγχκθκε ωσ 
προσ τθν αξιοπιςτία και τθν εγκυρότθτά του. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι οι 
μελλοντικοί εκπαιδευτικοί δεν ζχουν ψθλζσ πεποικιςεισ επάρκειασ, ενϊ ακόμθ χαμθλότερεσ είχαν 
όςοι δεν είχαν παρακολουκιςει κανζνα μάκθμα Βιολογίασ ςτθ διάρκεια των πανεπιςτθμιακϊν τουσ 
ςπουδϊν. Θ παρακολοφκθςθ μακθμάτων Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν επθρεάηει κετικά τισ 
πεποικιςεισ επάρκειασ να διδάξουν βιολογικζσ ζννοιεσ μόνον όταν οι ωοιτθτζσ ζχουν 
παρακολουκιςει τουλάχιςτον τζςςερα ανάλογα μακιματα. Διαωορζσ παρατθρικθκαν και μεταξφ 
των ωοιτθτϊν/τριϊν των δφο Τμθμάτων με τουσ ωοιτθτζσ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ να ζχουν 
υψθλότερεσ ΡΡΕΔΒΕ. 
ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ  
Ρεποικιςεισ επάρκειασ, διδαςκαλία Βιολογίασ, ωοιτθτζσ Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων, μζλλοντεσ 
εκπαιδευτικοί. 

 
Pedagogical School students’ self-efficacy beliefs in teaching biological concepts 

Evangelia Mavrikaki, Kyriakos Athanasiou 
ABSTRACT 
We examined the self-efficacy beliefs for teaching biology of students studying to be teachers in 
elementary and nursery schools. We constructed a questionnaire of Likert type which we tested for 
reliability and validity. The results showed that students did not have high self-efficacy beliefs, 
whereas even lower where the self-efficacy beliefs of those that had not attended any biology 
courses during their academic studies. Attending Science Teaching courses positively affected their 
self-efficacy beliefs to teach biological concepts only when students had attended four relative 
courses. We also found out that there are differences between the students of the two departments 
with the students of the Department of Elementary Education having higher self-efficacy beliefs to 
teach biological concepts. 
KEYWORDS 
Self-efficacy beliefs, biology teaching, Pedagogical School students, future teachers. 
 
ΕΛΑΓΩΓΘ  

Στα νζα Αναλυτικά Ρρογράμματα του Δθμοτικοφ και του Νθπιαγωγείου (ΦΕΚ: 1366, τ.Β' 18-
10-2001 / 1373, τ.Β', 18-10-2001 / 1374, τ.Β', 18-10-2001 / 1375, τ.Β', 18-10-2001 / 1376, τ.Β', 18-10-
2001) προβλζπεται θ διδαςκαλία αρκετϊν εννοιϊν από το χϊρο των Βιοεπιςτθμϊν. Αν και ςιμερα θ 
παρουςία ςτα Ρρογράμματα Σπουδϊν των Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων μακθμάτων ςχετικϊν με τον εν 
λόγω επιςτθμονικό χϊρο είναι εντονότερθ ςε ςχζςθ με παλαιότερα, θ κατά βάςθ προαιρετικι ωφςθ 
τουσ ζχει ωσ αποτζλεςμα να αποωοιτοφν εκπαιδευτικοί που δεν ζτυχε να αποκτιςουν κάποιεσ 
επιπλζον γνϊςεισ και δεξιότθτεσ πζραν αυτϊν που είχαν αποκτιςει ςτα μακθτικά τουσ χρόνια. Ζτςι, 
όμωσ δεν εξαςωαλίηεται ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν κα ωζρουν κάποιεσ εναλλακτικζσ ιδζεσ ι ότι 
κα αιςκάνονται αρκετά καταρτιςμζνοι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να διδάξουν ανάλογεσ ζννοιεσ και 
ωαινόμενα. Οι Bleicher και Lindgren (2005) κεωροφν πολφ ςθμαντικό ζνασ μελλοντικόσ 
εκπαιδευτικόσ να ζχει κατανοιςει ςε βάκοσ ζναν επιςτθμονικό χϊρο γιατί μόνο τότε κα νιϊκει 
μεγαλφτερθ αςωάλεια και εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό του ϊςτε να τον διδάξει. Με λίγα λόγια όςο 
καλφτερα ζχουν κατανοιςει οι εκπαιδευτικοί τισ επιςτθμονικζσ ζννοιεσ τόςο περιςςότερο επαρκείσ 
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κα αιςκάνονται να τισ διδάξουν, ι αλλιϊσ, κα ζχουν αυξθμζνεσ προςωπικζσ πεποικιςεισ επάρκειασ 
(self-efficacy beliefs), που ςθμαίνει ότι κα εκτιμοφν πωσ οι γνϊςεισ και οι ικανότθτζσ τουσ είναι 
τζτοιεσ ϊςτε να μποροφν να ωζρουν ςε πζρασ το ζργο τουσ (Bandura, 1977, 1997· Ashton και Webb, 
1982).  

Μζχρι ςιμερα ζχουν γίνει πολλζσ μελζτεσ ςχετικά με τισ πεποικιςεισ επάρκειασ των 
εκπαιδευτικϊν, που καταδεικνφουν τθ μεγάλθ ςθμαςία των προςωπικϊν πεποικιςεων επάρκειασ 
των εκπαιδευτικϊν και το ρόλο που μπορεί να παίξει θ μελζτθ τουσ για τα διαμόρωωςθ κατάλλθλων 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (Bleicher, 2007). Ωςτόςο, λίγεσ ζρευνεσ ζχουν γίνει εςτιαςμζνα, ςε 
ςυγκεκριμζνα γνωςτικά πεδία και για ωοιτθτζσ παιδαγωγικϊν τμθμάτων (Gorell και Hwang, 1995).  
Αυτζσ οι διαπιςτϊςεισ αποτζλεςαν εωαλτιριο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ για τθ μελζτθ και 
καταγραωι των προςωπικϊν πεποικιςεων επάρκειασ για τθ διδαςκαλία βιολογικϊν εννοιϊν 
(ΡΡΕΔΒΕ) των μελλοντικϊν δαςκάλων και νθπιαγωγϊν (ωοιτθτϊν Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων). 
ΔΕΛΓΜΑ - ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ ΕΡΕΤΝΑ  

Δείγμα τθσ παροφςασ ζρευνασ αποτζλεςαν τριτοετείσ και τεταρτοετείσ ωοιτθτζσ των δφο 
Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, του 
Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Ν=64) και του Τμιματοσ Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ 
ςτθν Ρροςχολικι Θλικία (Ν=59), ςυνολικά 123 ωοιτθτζσ. Δυςτυχϊσ, όπωσ παρατθρείται ςυνικωσ ςε 
αυτά τα Τμιματα, θ εκπροςϊπθςθ του αρςενικοφ ωφλου ιταν ελάχιςτθ, (μόλισ 7 άτομα από τα 123 
που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα ιταν άντρεσ), γεγονόσ που ζκανε αδφνατθ τθ μελζτθ του κατά πόςο 
το ωφλο μπορεί να επθρεάηει τισ πεποικιςεισ επάρκειασ των μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν.  

Για τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ βαςιςτικαμε ςτο ερωτθματολόγιο που δθμιοφργθςαν οι Riggs 
& Enochs (1990). Ρρόκειται για ζνα ερωτθματολόγιο πεντάβακμθσ κλίμακασ Likert με κετικά και 
αρνθτικά διατυπωμζνεσ προτάςεισ, από το οποίο χρθςιμοποιιςαμε μόνο εκείνεσ τισ ερωτιςεισ-
δθλϊςεισ που αωοροφςαν ςτισ πεποικιςεισ επάρκειασ των εκπαιδευτικϊν για τισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ, (Personal Science Teaching Efficacy Belief Scale), τισ οποίεσ όμωσ προςαρμόςαμε ςτο 
επιςτθμονικό πεδίο τθσ Βιολογίασ, ενϊ προςκζςαμε και άλλεσ τζςςερισ ερωτιςεισ-δθλϊςεισ (τισ 14-
17 του ερωτθματολογίου). Για τθν βακμολόγθςθ του ερωτθματολογίου, κάκε απάντθςθ που 
δθλϊνει υψθλι πεποίκθςθ επάρκειασ, βακμολογικθκε με 5 ςε αντίκεςθ με τθν απάντθςθ που 
δθλϊνει πολφ χαμθλι πεποίκθςθ επάρκειασ, που βακμολογικθκε με 1, ενϊ με 2 ζωσ 4 
βακμολογικθκαν οι ενδιάμεςεσ δθλϊςεισ. Συγκεκριμζνα, επειδι το ερωτθματολόγιο περιλαμβάνει 
κετικά και αρνθτικά διατυπωμζνεσ προτάςεισ, θ βακμολόγθςθ ζγινε ωσ εξισ: ςτισ κετικά 
διατυπωμζνεσ προτάςεισ (Ε1, Ε3, Ε6, Ε8, Ε12, Ε14-17) βακμολογιςαμε με 5 τθν απάντθςθ 
«Συμωωνϊ απόλυτα», ενϊ ςτισ αρνθτικά διατυπωμζνεσ προτάςεισ, (οι υπόλοιπεσ), βακμολογιςαμε 
με 5 τθν απάντθςθ «Διαωωνϊ κάκετα». Αρχικά ζγινε μια πιλοτικι εωαρμογι του ερωτθματολογίου 
ςε 20 ωοιτθτζσ, οπότε και βρζκθκε ο δείκτθσ Cronbach’s alpha= 0,876. Λόγω του πολφ ψθλοφ δείκτθ 
αξιοπιςτίασ του ερωτθματολογίου δεν χρειάςτθκε να κάνουμε καμία επζμβαςθ ςτο 
ερωτθματολόγιο το οποίο ςτθ ςυνζχεια μοιράςαμε και ςτουσ υπόλοιπουσ ωοιτθτζσ, με τελικό 
Cronbach’s alpha=0,842.  
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Ρερίπου οι μιςοί (56%) ωοιτθτζσ/τριεσ του δείγματόσ μασ είχαν παρακολουκιςει μακιματα 
τθσ κεωρθτικισ κατεφκυνςθσ ςτο ςχολείο, ενϊ 27% είχαν παρακολουκιςει μακιματα κετικισ και 
μόλισ 15% μακιματα τεχνολογικισ κατεφκυνςθσ. Συνεπϊσ, ιταν λίγοι οι μακθτζσ που είχαν 
παρακολουκιςει και το μάκθμα τθσ Βιολογίασ Κατεφκυνςθσ ςτθν Γϋ Λυκείου. (Ζνα 2% των ωοιτθτϊν 
δεν ςυμπλιρωςαν τθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ). Πςον αωορά τισ πανεπιςτθμιακζσ τουσ ςπουδζσ, 42% 
δεν είχαν παρακολουκιςει κανζνα μάκθμα Βιολογίασ, ενϊ 25% και 28% είχαν παρακολουκιςει 1 
και 2 μακιματα αντιςτοίχωσ και 4% είχαν παρακολουκιςει 3 μακιματα Βιολογίασ. Πςον αωορά τα 
μακιματα Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν που παρακολοφκθςαν κατά τθ διάρκεια των 
πανεπιςτθμιακϊν τουσ ςπουδϊν, περίπου το ζνα τζταρτο (23%) δεν είχαν παρακολουκιςει ακόμα 
κάποιο ςχετικό μάκθμα, 53% των ωοιτθτϊν είχαν παρακολουκιςει 1 μάκθμα και 13% είχαν 
παρακολουκιςει 2 ςχετικά μακιματα. Τρία μακιματα είχε παρακολουκιςει το 8% και τζςςερα 
μακιματα το 2% των ωοιτθτϊν. Μία ωοιτιτρια διλωςε ότι ζχει παρακολουκιςει 8 (!) μακιματα 
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Διδακτικισ Φυςικϊν Επιςτθμϊν, γεγονόσ που εξθγείται μόνο εάν είχε κάνει μεταγραωι ι είχε δϊςει 
κατατακτιριεσ εξετάςεισ από άλλο Ρανεπιςτθμιακό Τμιμα.  

Για να διαπιςτϊςουμε κατά πόςο οι παραπάνω παράγοντεσ (κατεφκυνςθ, μακιματα 
Βιολογίασ και μακιματα Διδακτικισ των Φ.Ε.) μπορεί να επθρεάηουν τισ απαντιςεισ των ωοιτθτϊν 
ςε κάκε μια από τισ ερωτιςεισ-δθλϊςεισ του ερωτθματολογίου, αναλφςαμε τα δεδομζνα με one-
way ANOVA. Ρράγματι, βρζκθκε ότι θ κατεφκυνςθ που είχαν παρακολουκιςει οι ωοιτθτζσ κατά τθ 
διάρκεια των μακθτικϊν τουσ ςπουδϊν επθρζαςε τισ απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ που 
παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 1, ςε επίπεδο ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ p<0,05.  

 
Ρίνακασ 1. Ερωτιςεισ που επθρεάηονται ςτατιςτικά ςθμαντικά από τθν κατεφκυνςθ ςπουδϊν 

του/τθσ ωοιτθτι/ωοιτιτριασ 
 

 E1 E2 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E16 

F 3,529 22,526 5,214 8,436 8,988 3,456 4,903 4,513 27,610 
p 0,032 ,000 ,007 ,000 ,000 ,035 ,009 ,013 ,000 

df=2 για κάκε ερϊτθςθ 
 
Με βάςθ τα αποτελζςματα που ωαίνονται ςτον Ρίνακα 1, κεωριςαμε χριςιμο να 

διαπιςτϊςουμε ςτθ ςυνζχεια αν υπάρχουν διαωορζσ ςτισ ΡΡΕΔΒΕ μεταξφ των ωοιτθτϊν/τριϊν που 
προζρχονταν από διαωορετικζσ κατευκφνςεισ ςπουδϊν. Ρράγματι, όπωσ ωαίνεται ςτον Ρίνακα 2, οι 
ωοιτθτζσ που προζρχονταν από τθ κετικι κατεφκυνςθ είχαν υψθλότερεσ ΡΡΕΔΒΕ. Ωςτόςο, θ 
ςτατιςτικι ανάλυςθ (Independent Samples t-test) ζδειξε ότι οι διαωορζσ αυτζσ δεν ιταν ςτατιςτικά 
ςθμαντικζσ παρά μόνον μεταξφ των ωοιτθτϊν/τριϊν που προζρχονταν από τθ κετικι ςε ςχζςθ με 
αυτϊν που προζρχονταν από τθ κεωρθτικι κατεφκυνςθ (Ρίνακασ 3). Αυτό ιταν αναμενόμενο, 
δεδομζνου ότι οι πρϊτοι είχαν διδαχκεί ζνα επιπλζον μάκθμα Βιολογίασ, οι ωοιτθτζσ από 
τεχνολογικι κατεφκυνςθ είχαν διδαχκεί το μάκθμα Βιοχθμείασ, ενϊ όςοι προζρχονταν από τθ 
κεωρθτικι κατεφκυνςθ δεν είχαν διδαχκεί κανζνα μάκθμα ςχετικό με βιολογικζσ ζννοιεσ κατά τθ 
διάρκεια του τελευταίου ζτουσ των ςχολικϊν τουσ ςπουδϊν.  

 
Ρίνακασ 2. Τα ςκορ των ωοιτθτϊν/τριϊν ςτο ερωτθματολόγιο για τισ ΡΡΕΔΒΕ ανά κατεφκυνςθ 

ςπουδϊν ςτο ςχολείο 
 

Κατεφκυνςθ N Mean s.d. 

Κετικι 30 62,43 8,831 

Τεχνολογικι 16 58,69 7,880 
Κεωρθτικι 55 54,15 9,046 

 
Ρίνακασ 3. Διαωορζσ μεταξφ των ΡΡΕΔΒΕ των ωοιτθτϊν/τριϊν ανά κατεφκυνςθ ςπουδϊν που 

παρακολοφκθςαν ςτο ςχολείο 
 

Κατευκφνςεισ t df p 

Κετικι – κεωρθτικι 4,070 83 0,000 

Κεωρθτικι - τεχνολογικι -1,816 69 0,074 
Κετικι – τεχνολογικι 1,420 44 0,163 

 
Ωςτόςο, αν και κα περίμενε κανείσ να επθρεάηονται οι ΡΡΕΔΒΕ των ωοιτθτϊν/τριϊν από τον 

αρικμό των μακθμάτων Βιολογίασ που ζχουν παρακολουκιςει ςτθ διάρκεια των Ρανεπιςτθμιακϊν 
τουσ Σπουδϊν, κάτι τζτοιο δεν ςυμβαίνει (p>0,05), παρά μόνον μεταξφ των ωοιτθτϊν του Τμιματοσ 
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, όπου και εκεί οι διαωορζσ εντοπίηονται μόνον ανάμεςα ςε όςουσ δεν 
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ζχουν παρακολουκιςει κανζνα μάκθμα Βιολογίασ και ςε αυτοφσ που ζχουν παρακολουκιςει ζνα ι 
περιςςότερα μακιματα Βιολογίασ (Ρίνακασ 4). 

Ρίνακασ 4. Τα ςκορ των ωοιτθτϊν/τριϊν του Τμ. Δθμ. Εκπαίδευςθσ ςτο ερωτθματολόγιο για τισ 
ΡΡΕΔΒΕ ανά αρικμό μακθμάτων Βιολογίασ που ζχουν παρακολουκιςει κατά τισ Ραν/κζσ τουσ 

ςπουδζσ 
  

Μακιματα Βιολογίασ N Mean s.d 

0 28 57,04 6,995 
1 11 62,73 6,513 
2 9 65,33 8,544 
3 1 74,00 . 

 
Θ ςφγκριςθ (Independent Samples t-test) των ΡΡΕΔΒΕ των ωοιτθτϊν/τριϊν του Τμ. Δθμ. 

Εκπαίδευςθσ που δεν είχαν παρακολουκιςει κανζνα μάκθμα Βιολογίασ κατά τισ πανεπιςτθμιακζσ 
τουσ ςπουδζσ με τισ ΡΡΕΔΒΕ όςων είχαν παρακολουκιςει τουλάχιςτον ζνα μάκθμα Βιολογίασ 
ζδειξε ότι υπάρχουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαωορζσ (p<0,05): 1 μάκθμα: t=-2,329, df=37, p=0,025, 
2 μακιματα: t=-2,935, df=35, p=0,006 και 3 μακιματα: t=-2,383, df=27, p=0,024 και όςο αυξάνεται 
το πλικοσ των μακθμάτων Βιολογίασ τόςο αυξάνονται και οι πεποικιςεισ επάρκειασ, όπωσ 
προκφπτει και από τον Ρίνακα 4.  

Ανάλογα είναι και τα αποτελζςματα για τα μακιματα Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν: 
δεν διαπιςτϊκθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαωορζσ παρά μόνο μεταξφ όςων ωοιτθτϊν/τριϊν είχαν 
παρακολουκιςει 4 (τζςςερα) μακιματα Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και των υπολοίπων, με 
τουσ πρϊτουσ να ζχουν υψθλότερεσ ΡΡΕΔΒΕ (Ρίνακεσ 5 και 6). 

 
Ρίνακασ 5. Τα ςκορ των ωοιτθτϊν/τριϊν ςτο ερωτθματολόγιο για τισ ΡΡΕΔΒΕ ανά αρικμό 

μακθμάτων Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν που ζχουν παρακολουκιςει 
 

Μακιματα Διδ. των Φ.Ε. N Mean s.d. 

0 22 59,77 7,764 
1 55 56,75 9,520 
2 15 56,80 12,037 
3 7 53,43 8,580 
4 2 64,00 ,000 

 
Ρίνακασ 6. Διαωορζσ μεταξφ των ΡΡΕΔΒΕ των ωοιτθτϊν ανά αρικμό μακθμάτων Διδακτικισ των 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν που ζχουν παρακολουκιςει* 
 

   0 – 4 1 – 4 2 – 4 3 – 4 

t -2,554 -5,651 -2,317 -3,26 
df 21 54 14 6 
p 0,018 0 0,036 0,017 

*παρουςιάηονται μόνο οι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ. 
Σθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρωωςθ των ΡΡΕΔΒΕ ωαίνεται να παίηει το Τμιμα ωοίτθςθσ 

(Ρίνακασ 7) με τουσ ωοιτθτζσ του Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ να εμωανίηουν ςτατιςτικά 
ςθμαντικά υψθλότερεσ ΡΡΕΔΒΕ (t=2,951, df=100, p=0,004<0,01). 

Ρίνακασ 7. Τα ςκορ των ωοιτθτϊν/τριϊν ςτο ερωτθματολόγιο για τισ ΡΡΕΔΒΕ ανά Τμιμα Σπουδϊν 
 

Tμιμα N Mean Std. Deviation 

Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 51 60,08 8,082 
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Εκπ. Αγωγισ ςτθν Ρροςχ. Θλικία 51 54,75 10,063 

 
Ρίνακασ 8. Κατανομι των ωοιτθτϊν/τριϊν αναλόγωσ του αρικμοφ των μακθμάτων Βιολογίασ 

που ζχουν παρακολουκιςει κατά τισ Ρανεπ/κζσ τουσ ςπουδζσ και ανά Τμιμα 
 

Αρικμόσ 
μακθμάτων 
Βιολογίασ 

Ρ.Τ.Δ.Ε. Τ.Ε.Α.Ρ.Θ. 

Συχνότθτα Σχ. ςυχν. (%) Συχνότθτα Σχ. ςυχν. (%) 

0 13 22,0 38 59,4 
1 17 28,8 13 20,3 

2 24 40,7 10 15,6 

3 4 6,8 1 1,6 
Σφνολο απαντ. 58 98,3 62 96,9 

Δεν απάντθςαν 1 1,7 2 3,1 

Σφνολο 59 100,0 64 100,0 

 
Στον Ρίνακα 8 διαπιςτϊνουμε ότι περιςςότεροι από τουσ μιςοφσ ωοιτθτζσ (59,4%) του 

Τ.Ε.Α.Ρ.Θ. δεν ζχουν παρακολουκιςει κανζνα μάκθμα Βιολογίασ.  
Τζλοσ, για να εκτιμιςουμε τισ ΡΡΕΔΒΕ του ςυνόλου των ωοιτθτϊν που ςυμμετείχαν ςτθν 

ζρευνά μασ εξετάςαμε τα ερωτθματολόγια που περιείχαν απαντιςεισ και ςτισ 17 ερωτιςεισ του 
ερωτθματολογίου, δθλαδι Ν=102. Σφμωωνα με το ςυγκεκριμζνο εργαλείο ζνασ ωοιτθτισ κα είχε 
υψθλι πεποίκθςθ επάρκειασ διδαςκαλίασ εννοιϊν βιολογίασ αν είχε ςκορ 85. Στθν ζρευνά μασ 
βρζκθκε ότι οι ωοιτθτζσ είχαν κατά μζςο όρο 57 ςκορ (min= 31, max= 75 s.d.= 9,5), δθλαδι οι 
απαντιςεισ τουσ είναι μζςεσ προσ τα επάνω *ςτθν κλίμακα 1 (χαμθλι πεποίκθςθ επάρκειασ) ζωσ 5 
(υψθλι πεποίκθςθ επάρκειασ) οι απαντιςεισ τουσ βρίςκονται ςτο 3,5 (Θο=3: t=6,839, df=101και 
p=0,000<0,01 και Θο=4: t= -11,294, df=101 και p=0,000<0,01). Δθλαδι, οι ωοιτθτζσ μασ κεωροφν ότι 
είναι μζτρια επαρκείσ να διδάξουν βιολογικζσ ζννοιεσ.  
ΤΗΘΣΘΘ 

Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνά μασ δεν ζχουν υψθλζσ 
πεποικιςεισ επάρκειασ να διδάξουν βιολογικζσ ζννοιεσ και αυτό είναι δυνατόν να επθρεάςει 
αρνθτικά, ςτο μζλλον, τθ διδακτικι τουσ επάρκεια ςε αυτόν τον τομζα. Είναι, δθλ, πικανόν, να μθν 
κάνουν χριςθ καινοτόμων διδακτικϊν τεχνικϊν, αποτελεςματικϊν για τθ διδαςκαλία βιολογικϊν 
εννοιϊν (Enochs κ.ά., 1995· Ghaith & Yaghi, 1997), να εςτιάηουν περιςςότερο ςε δαςκαλοκεντρικζσ 
μεκόδουσ (Czerniak, 1990 ςτον Cakiroglu, 2008) ι ακόμα και να αποωεφγουν τθν ςε βάκοσ 
διδαςκαλία (Ramey-Gassert & Shroyer, 1992).  

Οι ΡΡΕΔΒΕ ωάνθκε να μθν επθρεάηονται από τον αρικμό μακθμάτων Βιολογίασ που 
παρακολοφκθςαν κατά τισ πανεπιςτθμιακζσ τουσ ςπουδζσ. Αυτό ζρχεται ςε αντίκεςθ με τα 
ςυμπεράςματα από ανάλογθ μελζτθ του Bleicher (2004) πωσ ο αρικμόσ των μακθμάτων Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν που παρακολουκοφν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί μπορεί να επθρεάςει κετικά τισ 
ΡΡΕΔΒΕ. Σφμωωνα με το ςυγκεκριμζνο ςυμπζραςμα ιταν και τα αποτελζςματά μασ για τισ ΡΡΕΔΒΕ 
των ωοιτθτϊν/τριϊν του Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, αλλά μόνο μεταξφ όςων δεν είχαν 
παρακολουκιςει κανζνα μάκθμα Βιολογίασ και όςων είχαν παρακολουκιςει τουλάχιςτον ζνα. Κάτι 
τζτοιο μπορεί να ωανερϊνει ότι θ μθ παρακολοφκθςθ τουλάχιςτον ενόσ μακιματοσ Βιολογίασ κατά 
τθ διάρκεια των ςπουδϊν των μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν μπορεί να επθρεάηει αρνθτικά τισ 
ΡΡΕΔΒΕ, ενϊ θ παρακολοφκθςθ περιςςότερων του ενόσ μακθμάτων δεν τισ επθρεάηει, αωοφ 
ςθμαντικό δεν είναι τόςο το πλικοσ των μακθμάτων όςο ο τρόποσ με τον οποίο γίνονται τα 
μακιματα (Jarrett, 1999). Κατά πόςο, δθλαδι, επιτρζπουν ςτουσ ωοιτθτζσ/τριεσ να ςκεωτοφν, να 
ςυηθτιςουν και να εμβακφνουν ςε ζννοιεσ και ωαινόμενα.  

Ανάλογα ιταν και τα αποτελζςματα για τισ ΡΡΕΔΒΕ ςε ςφγκριςθ με τον αρικμό των 
μακθμάτων Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν που είχαν παρακολουκιςει οι ωοιτθτζσ/τριεσ. Οι 
ΡΡΕΔΒΕ αυξάνονται ςτατιςτικά ςθμαντικά μόνον όταν οι ωοιτθτζσ/τριεσ ζχουν παρακολουκιςει 
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τζςςερα μακιματα Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, δθλαδι το ανϊτερο που καταγράωθκε ςτο 
δείγμα μασ. Ρροωανϊσ, είναι απαραίτθτα τουλάχιςτον τζςςερα ανάλογα μακιματα για να 
μπορζςουν να αιςκανκοφν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί μεγαλφτερθ ςιγουριά και επάρκεια να 
διδάξουν βιολογικζσ ζννοιεσ. Ππωσ υποςτθρίηει ο Labone (2004) οι προςωπικζσ πεποικιςεισ 
επάρκειασ των μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν επθρεάηονται κετικά όταν τουσ δίνεται θ ευκαιρία να 
παρακολουκιςουν κάποιον να διδάςκει, οπότε δεν αποκλείεται ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ μακθμάτων 
Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν να παρζχει ςτουσ ωοιτθτζσ αυτι τθ δυνατότθτα.  

Λδιαίτερα εντυπωςιακά ιταν τα αποτελζςματα, ςε ότι αωορά ςτισ ΡΡΕΔΒΕ, του ρόλου τθσ 
κατεφκυνςθσ ςπουδϊν ςτθν οποία ωοίτθςαν οι ωοιτθτζσ/τριεσ κατά τθ διάρκεια των μακθτικϊν 
τουσ χρόνων. Πςοι ωοιτθτζσ προζρχονταν από κετικι κατεφκυνςθ είχαν ςαωϊσ ψθλότερεσ ΡΡΕΔΒΕ. 
Μςωσ αυτό να οωείλεται ςτο ότι αυτοί οι ωοιτθτζσ ζρχονται ςτο πανεπιςτιμιο ζχοντασ ιδθ ζνα καλό 
γνωςτικό υπόβακρο ςτο χϊρο τθσ βιολογίασ. Θ από νωρίσ απόκτθςθ ςχετικϊν γνϊςεων (Tschannen-
Moran κ.ά. 1998) και θ εισ βάκοσ κατανόθςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου (Bleicher και Lindgren, 
2005) ζχει αποδειχκεί πωσ επθρεάηουν κετικά τισ προςωπικζσ πεποικιςεισ επάρκειασ.  

Τζλοσ, το γεγονόσ ότι οι μελλοντικοί/μζλλουςεσ δάςκαλοι/δαςκάλεσ ζχουν υψθλότερεσ 
ΡΡΕΔΒΕ ςε ςχζςθ με τουσ/τισ μελλοντικοφσ/μζλλουςεσ νθπιαγωγοφσ μπορεί να εξθγθκεί, 
ενδεχομζνωσ, από το γεγονόσ ότι θ πλειονότθτα των τελευταίων δεν ζχει παρακολουκιςει κανζνα 
μάκθμα Βιολογίασ ςτθ διάρκεια των πανεπιςτθμιακϊν τουσ ςπουδϊν, μια και μάκθμα Βιολογίασ 
ενςωματϊκθκε ωσ υποχρεωτικό ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν του πρϊτου ζτουσ τα τελευταία δφο 
χρόνια.  
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Θ εργαςία αυτι διερευνά τισ αντιλιψεισ των νθπιαγωγϊν για τισ δραςτθριότθτεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτο 
νθπιαγωγείο. Σκοπόσ τθσ μελζτθσ μασ είναι θ καταγραφι των εμπειριϊν των νθπιαγωγϊν και θ ανάδειξθ των 
δυςκολιϊν και των προβλθματιςμϊν τουσ ςτθν επεξεργαςία και προςζγγιςθ των φυςικϊν φαινομζνων και 
εννοιϊν ςτο νθπιαγωγείο. Το δείγμα αποτζλεςαν 267 νθπιαγωγοί του Ν.Θμακίασ και του Ν.Κεςςαλονίκθσ. Θ 
ςυλλογι των δεδομζνων πραγματοποιικθκε με τθ ςυμπλιρωςθ ενόσ ερωτθματολογίου το οποίο 
περιελάμβανε ερωτιςεισ ανοικτοφ και κλειςτοφ τφπου ςχετικά με τισ πρακτικζσ και τισ αντιλιψεισ των 
νθπιαγωγϊν για το περιεχόμενο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Στο κφριο μζροσ τθσ ειςιγθςθσ κα παρουςιαςτοφν 
τα δεδομζνα τθσ εργαςίασ μασ. Από τισ απαντιςεισ των νθπιαγωγϊν προκφπτουν ενδιαφζροντα 
ςυμπεράςματα τα οποία οδθγοφν ςε μία αποτίμθςθ των ςχζςεων τουσ με το διδακτικό αντικείμενο, των 
ςτόχων που είχαν κζςει και των δραςτθριοτιτων που αναπτφςςονται. Τζλοσ επιχειρείται μια ερμθνεία για το 
ρόλο και τθ κζςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Φυςικζσ Επιςτιμεσ, νθπιαγωγείο, αντιλιψεισ νθπιαγωγϊν 

 
PRESCHOOL TEACHERS MEETING SCIENCE: PERCEPTIONS AND BELIEFS  

Efi Goti, Rachel Martidou 
ABSTRACT 
This particular investigates to the teachers’ perceptions about the activities in Physics domain in the Nursery 
school. The aim of the study was the recoding of teachers’ experiences and the elevation of their difficulties and 
speculations in the elaboration and approach of the physical phenomenon and concepts (senses) in the Nursery 
school. The sample consisted of 267 preschool teachers of the Prefecture of Immathia and Thessaloniki. The 
preschool teachers completed an anonymous self-reported questionnaire which concluded “open” and “closed” 
type of questions, regarding certain teachers’ practices and perceptions on the content of Physics. In the main 
part of the research study there research data will be presented. The responses of the sample indicate an 
interesting link between goals set in Physics and processing activities goals. Finally, the implications of research 
findings towards a new interpretation with regard to the role and position of Physics in school reality will be 
discussed. 

KEY WORDS: Physics, preschool, teachers’ perceptions 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτο νθπιαγωγείο ςφμωωνα με το ΔΕΡΡΣ (2003) προςεγγίηονται ςτο 
πλαίςιο ενόσ ευρφτερου γνωςτικοφ αντικειμζνου: τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ: αξιοποιϊντασ το 
περιβάλλον, μακαίνοντασ τον κόςμο.  

Από τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ τουσ τα μικρά παιδιά εςωτερικεφουν και διαχειρίηονται τισ 
εμπειρίεσ τουσ από τον κόςμο που τα περιβάλλει οικοδομϊντασ αντιλιψεισ και αναπαραςτάςεισ 
περίπλοκεσ και γενικευμζνεσ. Λδιαίτερα ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου μζςα ςε ζνα ελκυςτικό 
περιβάλλον διαρκοφσ αλλθλεπίδραςθσ, διαμορωωμζνο και εμπλουτιςμζνο μακθςιακά, τα παιδιά 
προετοιμάηουν και πραγματοποιοφν με τθ βοικεια τθσ νθπιαγωγοφ ομαδικζσ και ατομικζσ 
δραςτθριότθτεσ. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ απαντοφν ςτισ ανάγκεσ και ςτα ενδιαωζροντά τουσ, 
ενεργοποιοφν τθ ςκζψθ, τθ ωανταςία και τθν δθμιουργικότθτά τουσ και οδθγοφν ςε νζεσ γνϊςεισ.  

Θ διερεφνθςθ των ωυςικϊν ωαινομζνων από τα μικρά παιδιά αποτελεί όχι μόνο μία ςυμβολι 
ςτο πεδίο τθσ γνωςτικισ ανάπτυξισ τουσ αλλά ταυτόχρονα και μία ουςιαςτικι προχπόκεςθ για τθν 
ανάπτυξθ του επιςτθμονικοφ εγγραμματιςμοφ (Τςελωζσ & Μουςτάκα 2004). Στο πλαίςιο αυτισ τθσ 
διαδικαςίασ αναπτφςςονται ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ που ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
αωαιρετικισ ςκζψθσ των παιδιϊν. Τόςο ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου όςο και ςτο ωυςικό 
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περιβάλλον τα παιδιά παρατθροφν ό,τι τουσ ενδιαωζρει, εκωράηουν ερωτιματα, αναηθτοφν 
απαντιςεισ μζςα από τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ και μζςω πειραματιςμοφ και διερεφνθςθσ 
διατυπϊνουν προβλζψεισ και δίνουν εξθγιςεισ για τα όςα ςυμβαίνουν γφρω τουσ. Επίςθσ 
διατυπϊνουν λειτουργικοφσ οριςμοφσ, μελετοφν πλθροωορίεσ και δεδομζνα και ςε ςυνδυαςμό με 
τισ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ τουσ καταλιγουν με τθν υποςτιριξθ τθσ νθπιαγωγοφ ςε ςυμπεράςματα 
(Δαωζρμου, Κουλοφρθ & Μπαςαγιάννθ 2006). 

Το νθπιαγωγείο αποτελεί προνομιακό χϊρο διερεφνθςθσ εννοιϊν που ανικουν ςτο χϊρο των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν διότι τα μικρά παιδιά με τθν εναςχόλθςι τουσ με τα ωυςικά ωαινόμενα παρά 
τουσ γνωςτικοφσ περιοριςμοφσ δθμιουργοφν πρωτογενι γνϊςθ. Θ ςυμβολι των εκπαιδευτικϊν τθσ 
προςχολικισ εκπαίδευςθσ ςτθ διερεφνθςθ των ωυςικϊν ωαινομζνων από τα παιδιά είναι 
κακοριςτικι και ςχετίηεται άμεςα με τισ γνϊςεισ και τισ αντιλιψεισ που αυτοί ζχουν για τα Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ. 

Πςον αωορά το γνωςτικό αντικείμενο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν τα τελευταία χρόνια, 
διαπιςτϊνεται αν και ζχουν ςθμειωκεί βιματα προόδου ότι οι νθπιαγωγοί είτε από άγνοια των 
επιςτθμονικϊν απόψεων, είτε διότι πιςτεφουν ότι οι επιςτθμονικζσ απόψεισ δεν είναι προςιτζσ ςτα 
παιδιά ενιςχφουν με τισ παρεμβάςεισ τουσ τισ διαιςκθτικζσ πεποικιςεισ των παιδιϊν που είναι 
αςυμβίβαςτεσ με τισ επιςτθμονικζσ ερμθνείεσ (Λωαννίδθσ, Κακανά & Καηζλα 2008). Με αωορμι τθν 
προβλθματικι αυτι κρίνεται εξαιρετικά ενδιαωζρουςα θ μελζτθ που ςτοχεφει ςτθν ανίχνευςθ των 
αντιλιψεων των νθπιαγωγϊν για τα ωαινόμενα και τισ ζννοιεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτο χϊρο 
τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ.  
ΚΕΩΡΘΣΛΚΟ ΠΛΑΛΛΟ 

Σφμωωνα με τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ για τθ γνωςτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ οι 
εκπαιδευτικζσ ευκαιρίεσ που του παρζχονται πρζπει να είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με τισ ανάγκεσ 
και ικανότθτζσ του. Θ μάκθςθ κεωρείται μια δυναμικι διαδικαςία κατά τθν οποία τα παιδιά 
οικοδομοφν τθν γνϊςθ τουσ μζςω των αιςκθςιοκινθτικϊν και αντιλθπτικϊν τουσ δεξιοτιτων. Κάτω 
από αυτό το πρίςμα οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ δεν αποτελοφν μια ομάδα 
διακριτϊν δραςτθριοτιτων που ακολουκοφν μια γραμμικι διαδικαςία για τθν απόκτθςθ των 
γνϊςεων αλλά αντίκετα εμπεριζχουν μία δυναμικι αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτθ κεωρία και τθν 
πράξθ (Τςιτουρίδου 2003). 

Δφο κεωρθτικά ρεφματα επθρζαςαν τθν ζρευνα για τθ μάκθςθ των παιδιϊν ςτισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ. Το πρϊτο αντλεί τα κεωρθτικά και μεκοδολογικά εργαλεία του από τον Piaget (1973) και 
εξετάηει τθν γνωςτικι ανάπτυξθ ςε επίπεδο ατόμου ενϊ το δεφτερο ζχει κεωρθτικζσ αωετθρίεσ το 
ζργο του Vygotsky (1962, 1978) και εξετάηει τθ γνωςτικι ανάπτυξθ ςτο ιςτορικοπολιτιςμικό πλαίςιο 
ωσ πρωταρχικά κοινωνικι δραςτθριότθτα (Χρθςτίδου 2008).  

Οι ζρευνεσ που αωοροφν τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ αποτελοφν ζνα 
ευρφ πεδίο και αναωζρονται ςτισ πρϊιμεσ αντιλιψεισ των παιδιϊν για τα βιολογικά ωαινόμενα και 
τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ, (Ηόγκηα 2007α, 2007β) ςτθν πρϊιμθ γνϊςθ των ωυςικοχθμικϊν 
ωαινομζνων, (αβάνθσ 1999, Τάνταροσ, Κολιόπουλοσ, Ραπανδρζου & αβάνθσ 2004) ςτθ 
ςυςτθματικι παρατιρθςθ και καταγραωι των παιδαγωγικϊν πρακτικϊν που εωαρμόηονται κατά τθ 
διεξαγωγι των Φυςικϊν Επιςτιμων ςτο νθπιαγωγείο, (Κολιόπουλοσ 2006, French 2004, Yoon & Ariri 
Onchwari 2006, Shepardson 1999), ςτθν ζρευνα για τθν ανάπτυξθ πειραματικϊν διδακτικϊν 
παρεμβάςεων για τθν αναδόμθςθ των αντιλιψεων των παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ για τα ωυςικά 
ωαινόμενα (αβάνθσ 1999, Κακανά & Καηζλα 2003, Καμπεηά & αβάνθσ 2005), ςτισ δεξιότθτεσ τθσ 
επιςτθμονικισ ςκζψθσ των παιδιϊν (Christidou & Hatsinkita 2006) κακϊσ και ςτισ μθ τυπικζσ 
μορωζσ μάκθςθσ ςτισ μικρζσ θλικίεσ (Κολιόπουλοσ 2006, Cumming 2003, Fleer 1996). 

Είναι γεγονόσ ότι για τθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτο νθπιαγωγείο κακοριςτικό 
ρόλο διαδραματίηουν οι εκπαιδευτικοί τθσ προςχολικισ θλικίασ. Επομζνωσ θ διερεφνθςθ των 
απόψεων και αντιλιψεϊν τουσ για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ αποτελεί μία εξαιρετικά ενδιαωζρουςα 
περιοχι που εντάςςεται ςτο πεδίο τθσ μάκθςθσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.  

Σφμωωνα με τουσ Psillo & Kariotoglou (1999) οι εκπαιδευτικοί τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ 
δεν κατανοοφν ςε τόςο μεγάλο βακμό τισ ζννοιεσ και τα ωαινόμενα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Το 
γεγονόσ αυτό ζχει επιδράςεισ ςτον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων, ςτισ 
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ερωτιςεισ που κα απευκφνουν ςτα παιδιά κακϊσ και ςτθν κατανόθςθ των πρϊιμων αντιλιψεων 
των παιδιϊν. Θ ανεπαρκισ γνϊςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν αποτελεί τροχοπζδθ για τουσ 
νθπιαγωγοφσ ςτο να μεταωζρουν με τρόπο κατανοθτό ςτα νιπια τα νοιματα των Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν και να απαντιςουν ςτισ ερωτιςεισ τουσ ( Μπαγάκθ 2003, Τςιτουρίδυ 2003, Κallery 
2004). Βζβαια οι εκπαιδευτικοί προςχολικισ θλικίασ ζχουν γνϊςθ των προβλθμάτων που 
αντιμετωπίηουν ςχετικά με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και τθ διδακτικι τουσ διαχείριςθ, γνωρίηουν ότι 
υςτεροφν ςτθ γνϊςθ του αντικειμζνου αλλά ταυτόχρονα τονίηουν τθν ζλλειψθ κακοδιγθςθσ και τθν 
υποςτιριξθ ςε υποδομζσ. Αξίηει εδϊ να αναωερκεί ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάχτθκαν κζματα 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν και διδακτικισ ςτισ βαςικζσ τουσ ςπουδζσ υλοποιοφν αντίςτοιχεσ 
δραςτθριότθτεσ ςτο νθπιαγωγείο ζχουν εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τουσ, αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίεσ αναπτφςςοντασ δραςτθριότθτεσ πζρα από τουσ ςτόχουσ του αναλυτικοφ 
προγράμματοσ ςε αντίκεςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ που δεν διδάχτθκαν Φυςικζσ Επιςτιμεσ ι 
διδακτικι Φυςικϊν Επιςτθμϊν και οι οποίοι ςπάνια υλοποιοφν δραςτθριότθτεσ Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν ςτο νθπιαγωγείο, δεν οργανϊνουν αντίςτοιχεσ γωνιζσ ςτθν τάξθ τουσ οφτε ζχουν 
ανάλογο υλικό. Οι μεγαλφτεροι ςε θλικία εκπαιδευτικοί με αντίςτοιχθ διδακτικι εμπειρία κεωροφν 
τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ εξειδικευμζνο πεδίο (Bagakis, Balaska, Komis & Ravanis 2006). 

Ζνα άλλο ηιτθμα θ ζλλειψθ γλωςςικϊν ςτόχων ςε γνωςτικά αντικείμενα άλλα από αυτά τθσ 
γλϊςςασ προςκζτει προβλιματα ςτθν προςζγγιςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και επομζνωσ ο 
επιςτθμονικόσ αλωαβθτιςμόσ παραμζνει ςτόχοσ τόςο τθσ εκπαίδευςθσ των νθπιαγωγϊν όςο και τθσ 
κατάρτιςθσ των αναλυτικϊν προγραμμάτων (Ροιμενίδου & Ραπαδοποφλου 2008). Οι εκπαιδευτικοί 
κα πρζπει να ςυνκζςουν τθ γνϊςθ για το περιεχόμενο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν με τθν παιδαγωγικι 
τουσ γνϊςθ για να αναπτφξουν κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ (Tsitouridou 1999). 
Ρροτείνεται να δοκεί βαρφτθτα ςτον επιςτθμονικό γραμματιςμό ςτο χϊρο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
ϊςτε οι εκπαιδευτικοί να αντιλθωκοφν τθ χρθςιμότθτά τουσ. Επίςθσ οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να 
αναπτφξουν κριτιρια με βάςθ τα νοθτικά χαρακτθριςτικά των μικρϊν παιδιϊν ςτθν επιλογι των 
κεμάτων που κα επιλζξει (Kallery 2004). Υπάρχουν περικϊρια ςθμαντικισ βελτίωςθσ των κζςεων, 
ςτάςεων και αντιλιψεων που υιοκετοφν οι εκπαιδευτικοί. Ζχει αποδειχκεί ότι ακόμα και τα μικρισ 
χρονικισ διάρκειασ επιμορωωτικά ςεμινάρια για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ επιδροφν ςτθν καλλιζργεια 
κετικϊν ςτάςεων για τθ διδαςκαλία και τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ςτθν τάξθ που ςχετίηεται με 
τα ωυςικά ωαινόμενα (Μπαγάκθσ 2003).  

Σχετικά λίγεσ είναι οι μελζτεσ που ζχουν αςχολθκεί με τα προβλιματα των εκπαιδευτικϊν 
που διδάςκουν Φυςικζσ Επιςτιμεσ, και λιγότερεσ είναι οι μελζτεσ των προβλθμάτων και δυςκολιϊν 
που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί τθσ προςχολικισ θλικίασ κατά τθν εκτζλεςθ του διδακτικοφ 
τουσ ζργου ςτον παραπάνω τομζα, κακϊσ και των αντίςτοιχων αναγκϊν τουσ.  

Σκοπόσ τθσ δικισ μασ μελζτθσ ιταν θ καταγραωι των εμπειριϊν των νθπιαγωγϊν και θ 
ανάδειξθ των δυςκολιϊν και των προβλθματιςμϊν τουσ ςτθν επεξεργαςία και προςζγγιςθ των 
ωυςικϊν ωαινομζνων και εννοιϊν ςτο νθπιαγωγείο.  
ΜΕΚΟΔΟ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ 

Θ ζρευνα αυτι πραγματοποιικθκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2008 ςτουσ νθπιαγωγοφσ 
του Ν. Θμακίασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ και αωοροφςε ςτθν ανίχνευςθ των αντιλιψεων των 
νθπιαγωγϊν για τθ κζςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και τθν εωαρμογι τουσ ςτο νθπιαγωγείο. Ριο 
ςυγκεκριμζνα, οι ερωτιςεισ ανίχνευαν τθν εναςχόλθςθ των νθπιαγωγϊν με δραςτθριότθτεσ 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν, τισ πθγζσ άντλθςθσ, τουσ τρόπουσ διεξαγωγισ των πειραμάτων, τα 
προβλιματα που αντιμετϊπιηαν οι νθπιαγωγοί κατά τθν εωαρμογι πειραμάτων, κακϊσ και τισ 
ζννοιεσ που επζλεγαν κάκε ωορά για να διδάξουν. Τζλοσ, οι ερωτιςεισ αωοροφςαν ςτθν 
παρακολοφκθςθ ςυνεδρίων ι ςεμιναρίων από τισ νθπιαγωγοφσ, ςτθν επάρκεια τθσ ενθμζρωςθσ 
που ζχουν πάνω ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ  

Για να προςδιοριςτοφν οι προβλθματιςμοί και οι προςανατολιςμοί των νθπιαγωγϊν 
ςυντάχκθκε ζνα ερωτθματολόγιο που περιλάμβανε ερωτιςεισ ανοικτοφ και κλειςτοφ τφπου. Για τθ 
ςφνταξθ μζρουσ του ερωτθματολογίου λιωκθκε υπόψθ θ κατθγοριοποίθςθ των δραςτθριοτιτων 
που αναωζρεται ςτο βιβλίο του Κωνςταντίνου αβάνθ «Δραςτθριότθτεσ για το Νθπιαγωγείο από 
τον κόςμο τθσ Φυςικισ» (2003).  
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 Μζςω του ερωτθματολογίου διερευνικθκαν: α) ο τρόποσ απόκτθςθσ των γνϊςεων των 
νθπιαγωγϊν β) τα κζματα που επεξεργάςτθκαν γ) οι δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν δ) ο τρόποσ και 
το μζςον τθσ επιμόρφωςισ τουσ και ε) θ γνϊμθ τουσ για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ όπωσ περιγράφονται 
ςτο ΔΕΡΡΣ. Το ερωτθματολόγιο ιταν προαιρετικό και ςυμπλθρϊκθκε ανϊνυμα εξαςωαλίηοντασ εν 
μζρει τθν αξιοπιςτία των απαντιςεων. 
Σο δείγμα 

Το δείγμα τθσ ζρευνασ αποτζλεςαν 267 νθπιαγωγοί του Ν. Θμακίασ και του Ν. Κεςςαλονίκθσ.  
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Στθν ερϊτθςθ εάν οι νθπιαγωγοί πιςτεφουν ότι χρειάηονται ειδικζσ γνϊςεισ οι 156 
νθπιαγωγοί (58,43%) απάντθςαν κετικά και οι υπόλοιπεσ 111(41,57%) ότι δεν χρειάηονται τζτοιασ 
μορωισ γνϊςεισ. 
  
Ρίνακασ 1: Ειδικζσ γνϊςεισ Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
 

Ειδικζσ γνϊςεισ Φ.Ε 

 Αρικμόσ νθπιαγωγϊν Ροςοςτό % 

Ναι  156  58,43 

Πχι 111 41,57 

Σφνολο 267  100,00 

 
Θ επόμενθ ερϊτθςθ αωοροφςε ςτον τρόπο απόκτθςθσ των γνϊςεων των νθπιαγωγϊν. Οι 123 

νθπιαγωγοί (23,30%) ζχουν αποκτιςει γνϊςεισ από θμερίδεσ τθσ ςχολικισ ςυμβοφλου, οι 237 
(44,89%) από ςχετικά βιβλία, οι 144 (27,26%) από προςωπικι αναηιτθςθ και οι 24 (4,55%) από 
ςυνζδρια Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
  
Ρίνακασ 2: Ρροζλευςθ Γνϊςεων Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
 

Ρροζλευςθ Γνϊςεων Φυςικϊν Επιςτθμϊν 

 Αρικμόσ νθπιαγωγϊν Ροςοςτό % 

Σχετικζσ θμερίδεσ Σχολικισ Συμβοφλου  123  23,30 

Σχετικά Βιβλία 237 44,89 

Συνεχισ Ρροςωπικι Αναηιτθςθ 144 27,26 

Συνζδριο Φυςικϊν Επιςτθμϊν 24 4,55 

Σφνολο  100,00 

  
Στθν ερϊτθςθ εάν οι νθπιαγωγοί δθμιουργοφν περιβάλλον εργαςίασ με τισ Φυςικζσ 

επιςτιμεσ, οι 249 (93,26%) απάντθςαν κετικά και οι 18 (6,74%) αρνθτικά (πίνακασ 3).  
 
Ρίνακασ 3: Δθμιουργία Ρεριβάλλοντοσ Φ.Ε. ςτο Νθπιαγωγείο 
 

Δθμιουργία Ρεριβάλλοντοσ Φ.Ε. ςτο Νθπιαγωγείο 

 Αρικμόσ Ροςοςτό % 

Ναι  249  93,26 

Πχι 18  6,74 

Σφνολο 267 100,00 

  
Πταν οι νθπιαγωγοί κλικθκαν να απαντιςουν ποια κζματα επεξεργάςτθκαν από τθν ενότθτα 

Κερμικά Φαινόμενα, 21 νθπιαγωγοί (4,67%) απάντθςαν τουσ καλοφσ και κακοφσ αγωγοφσ τθσ 
κερμότθτασ, 198 (44%) τθν τιξθ και πιξθ, 213 νθπιαγωγοί (47,33%) τθν εξαζρωςθ-υγροποίθςθ-
εξάτμιςθ και 18 (4%) τθν διαςτολι και ςυςτολι  
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Ρίνακασ 4: Επεξεργαςία Κερμικϊν Φαινομζνων 
 

Επεξεργαςία Κερμικϊν Φαινομζνων 

 Αρικμόσ Ροςοςτό % 

Καλοί & Κακοί Αγωγοί Κερμότθτασ  21  4,67 

Τιξθ & Ριξθ 198  44,00 

Εξαζρωςθ-Υγροποίθςθ-Εξάτμιςθ 213  47,33 

Διαςτολι-Συςτολι  18  4,00 

Σφνολο 450 100,00 

 
Στον πίνακα 5 καταγράωεται ότι 126 νθπιαγωγοί (41,18%) ανζπτυξαν δραςτθριότθτεσ με τισ 

ςκιζσ και 180 νθπιαγωγοί (58,82%) με τα χρϊματα 
Ρίνακασ 5: Δραςτθριότθτεσ με το Φωσ 
 

Δραςτθριότθτεσ με το Φωσ 

 Αρικμόσ Ροςοςτό % 

Σκιζσ  126  41,18 

Τα χρϊματα  180  58,82 

Σφνολο 306  100,00 

 
Αναωορικά με τισ δραςτθριότθτεσ που οι νθπιαγωγοί ανζπτυξαν ςε ςχζςθ με τα υγρά και τα 

ςτερεά διαπιςτϊνεται ότι 120 (21,16%) αςχολικθκαν με τθν ανακάλυψθ ςτοιχειωδϊν μαγνθτικϊν 
ιδιοτιτων, 24 (4,23%) με το ωαινόμενο τθσ τριβισ, 210 με το νερό (37,04%) και 213 (37,57%) με τα 
διαλυτά και μθ διαλυτά ςτερεά  
Ρίνακασ 6: Δραςτθριότθτεσ με Υγρά & Στερεά 
 

Δραςτθριότθτεσ με Υγρά & Στερεά 

 Αρικμόσ Ροςοςτό % 

Μαγνιτεσ  120 21,16 

Φαινόμενο τθσ Τριβισ 24  4,23 

Ραίηοντασ με το Νερό 210 37,04 

Διαλυτά και μθ Διαλυτά ςτερεά   213 37,57 

Σφνολο 450  100,00 

  
Με δραςτθριότθτεσ που αωοροφςαν κζματα από το μακρόκοςμο και πιο ςυγκεκριμζνα με το 

κζμα θ γθ ωσ ουράνιο ςϊμα αςχολικθκαν 153 νθπιαγωγοί (42,50%) και με τθν εναλλαγι μζρασ-
νφχτασ 207 νθπιαγωγοί ( 57,50%). 
Ρίνακασ 7: Δραςτθριότθτεσ με κζματα από το μακρόκοςμο 
 

Δραςτθριότθτεσ με κζματα από το μακρόκοςμο 

 Αρικμόσ Ροςοςτό % 

Θ γθ ωσ ουράνιο ςϊμα 153 42,50 

Εναλλαγι θμζρασ -νφχτασ 207  57,50 

Σφνολο 360  100,00 

 
Στθ ερϊτθςθ «αναωζρατε τισ δυςκολίεσ κατά τθ δθμιουργία περιβάλλοντοσ Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν» οι νθπιαγωγοί ζπρεπε να κατατάξουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν. Διαπιςτϊνεται 
ότι 132 (30,14%) κεωροφν ωσ μεγαλφτερθ δυςκολία τθν επικινδυνότθτα των πειραμάτων, 114 
(26,03%) τθν ζλλειψθ υποδομισ και υλικϊν, 102 επιςθμαίνουν τθν αναςωάλεια του αποτελζςματοσ 
και 90 (20,55%) αναωζρουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν κατά τθν πραγματοποίθςθ των 
πειραμάτων. 
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Ρίνακασ 8: Δυςκολίεσ εωαρμογισ Φ.Ε. ςτο Νθπιαγωγείο  
 

Δυςκολίεσ εφαρμογισ Φ.Ε. ςτο Νθπιαγωγείο 

 Αρικμόσ Ροςοςτό % 

Επικινδυνότθτα πειραμάτων 132  30,14 

Υποδομι ςε υλικά 114  26,03 

Δυςκολία ςτα πειράματα  90  20,55 

Αναςωάλεια για το αποτζλεςμα 102  23,28 

Σφνολο 438  100,00 

 
 

Θ επόμενθ ερϊτθςθ αωοροφςε ςτθν κατάταξθ από μζρουσ των νθπιαγωγϊν των κατά τθν 
εωαρμογι των κερμικϊν κεμάτων με ςειρά δυςκολίασ. Ζτςι διαπιςτϊνεται ότι 87 νθπιαγωγοί( 
32,58%) κεωροφν δφςκολα τα κερμικά ωαινόμενα, 69 (25,84%) λιγότερο δφςκολα, 58 (21,72%) τα 
κατατάςςουν ςτθν τρίτθ ςειρά και 31 (11,62% τα κατατάςςουν ςτθν τελευταία κζςθ και 22 δεν 
απάντθςαν (8,24%). 
 
Ρίνακασ 9: Δραςτθριότθτεσ Κερμικϊν ωαινομζνων  
 

Δραςτθριότθτεσ Κερμικϊν ωαινομζνων 

 Αρικμόσ Ροςοςτό % 

Βακμόσ δυςκολίασ 1 87  32,58 

Βακμόσ δυςκολίασ 2 69  25,84 

Βακμόσ δυςκολίασ 3 58  21,72 

Βακμόσ δυςκολίασ 4 31  11,62 

Δεν απάντθςαν 22  8,24 

Σφνολο  267  100,00 

 
 

Τισ δραςτθριότθτεσ με το ωωσ 39 νθπιαγωγοί (14,61%) τισ κεωροφν δφςκολεσ, 76 (28,46%) 
λιγότερο δφςκολεσ, 87(32,58%) τισ κατατάςςουν ςτθν τρίτθ ςειρά, 32 (11,99%) τα κατατάςςουν ςτθν 
τελευταία κζςθ και 33 (12,36%) δεν απάντθςαν. 
 
Ρίνακασ 10: Δραςτθριότθτεσ με το ωωσ 
 

Δραςτθριότθτεσ με το ωωσ 

 Αρικμόσ Ροςοςτό % 

Βακμόσ δυςκολίασ 1 39  14,61 

Βακμόσ δυςκολίασ 2 76  28,46 

Βακμόσ δυςκολίασ 3  87  32,58 

Βακμόσ δυςκολίασ 4 32  11,99 

Δεν απάντθςαν 33  12,36 

Σφνολο 267  100,00 

 
 
Τισ δραςτθριότθτεσ με τα υγρά και τα ςτερεά 27(10,11%) τισ κεωροφν δφςκολεσ, 44 (16,48%) 

λιγότερο δφςκολεσ, 62(23,60%) όχι και τόςο δφςκολεσ, 103 (38,20%) κακόλου δφςκολεσ και 31 
(11,61%) δεν απάντθςαν. 
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Ρίνακασ 11: Δραςτθριότθτεσ με υγρά και ςτερεά 
 

Δραςτθριότθτεσ με υγρά και ςτερεά 

 Αρικμόσ Ροςοςτό % 

Βακμόσ δυςκολίασ 1 27  10,11 

Βακμόσ δυςκολίασ 2 44  16,48 

Βακμόσ δυςκολίασ 3 62  23,60 

Βακμόσ δυςκολίασ 4  103  38,20 

Δεν απάντθςαν 31  11,61 

Σφνολο  267  100,00 

 
Τισ δραςτθριότθτεσ με κζματα από το μακρόκοςμο 97(36,33%) τισ κεωροφν δφςκολεσ, 47 

(17,60%) λιγότερο δφςκολεσ, 29(10,86%) όχι και τόςο δφςκολεσ, 78 (29,22%) κακόλου δφςκολεσ και 
16 (11,61%) δεν απάντθςαν. 
 
Ρίνακασ 12: Δραςτθριότθτεσ με κζματα από το μακρόκοςμο 
 

Δραςτθριότθτεσ με κζματα από το μακρόκοςμο 

 Αρικμόσ Ροςοςτό % 

Βακμόσ δυςκολίασ 1 97  36,33 

Βακμόσ δυςκολίασ 2 47  17,60 

Βακμόσ δυςκολίασ 3  29  10,86 

Βακμόσ δυςκολίασ 4 78  29,22 

Δεν απάντθςαν 16  5,99 

Σφνολο 267  100,00 

 
Αναωορικά με τθν γνϊμθ των νθπιαγωγϊν για τα πειράματα ςτο νθπιαγωγείο 69 νθπιαγωγοί 

(15,54%) πιςτεφουν ότι πρζπει να εξαςωαλίηεται αςωαλζσ περιβάλλον, 132 (29,72%) ότι 
παρουςιάηουν ενδιαωζρον και είναι ζκδθλοσ ο ενκουςιαςμόσ των παιδιϊν, 165 (37,16%) ότι τα 
παιδιά αποκτοφν γνϊςεισ με βιωματικό τρόπο, κατανοοφν καλφτερα και αποκτοφν γνϊςεισ για το 
περιβάλλον, 45 (10,14%) ότι εμπλουτίηεται το μακθςιακό περιβάλλον (γωνιζσ), 24 (5,41%) δεν 
εξζωραςαν γνϊμθ ενϊ 3(0,68%) επεςιμαναν τθν ζλλειψθ υλικϊν και χϊρου και 6 (1,35%) τθν 
δυςκολία τουσ όταν ο αρικμόσ των παιδιϊν είναι μεγάλοσ. 
 
Ρίνακασ 13: Ρειράματα ςτο Νθπιαγωγείο 
 

Ρειράματα ςτο Νθπιαγωγείο 

 Αρικμόσ Ροςοςτό % 

Αςωαλζσ Ρεριβάλλον  69 15,54 

Ενδιαωζρον-Ενκουςιαςμόσ 132 29,72 

Κατανόθςθ-Βιωματικό-γνϊςθ Ρεριβ. 165 37,16 

Εμπλουτιςμόσ Μακθςιακοφ Ρεριβάλ. 45 10,14 

Δεν ζχω 24  5,41 

Ζλλειψθ χϊρου- Υλικά  3  0,68 

Μεγάλοσ αρικμόσ παιδιϊν  6  1,35 

Σφνολο 444  100,00 

 
Στθν ερϊτθςθ τι εξυπθρετεί θ ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων Φ.Ε ςτο νθπιαγωγείο, 183 

νθπιαγωγοί (29,19%) υποςτθρίηουν ότι κατανοοφνται ειδικζσ ζννοιεσ, 256 (40.83%) ότι αποκτοφν 
καλφτερθ γνϊςθ για το περιβάλλον, 131 (20,89%) ότι επιτυγχάνονται ςυμμετοχικοί ςτόχοι και 57 
(9,09%) ότι επιτυγχάνονται ςυναιςκθματικοί ςτόχοι. 



 195 

Ρίνακασ 14: Τι εξυπθρετεί θ ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων Φ.Ε. ςτο Νθπιαγωγείο 
 

Τι εξυπθρετεί θ ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων Φ.Ε. ςτο Νθπιαγωγείο 

 Αρικμόσ Ροςοςτό % 

Κατανόθςθ ειδικϊν εννοιϊν  183  29,19 

Καλφτερθ γνϊςθ για το περιβάλλον 256  40.83 

Συμμετοχικοί ςτόχοι 131  20,89 

Συναιςκθματικοί ςτόχοι 57  9,09 

Σφνολο   100,00 

 
Στον πίνακα 15 καταγράωονται τα κζματα που αποτζλεςαν τθν αωόρμθςθ για τθν ανάπτυξθ 

δραςτθριοτιτων Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτο νθπιαγωγείο. Διαπιςτϊνεται ότι από τα πιο δθμοωιλι 
είναι τα καιρικά ωαινόμενα (111 νθπιαγωγοί), ο κφκλοσ του νεροφ (99 νθπιαγωγοί), θ γθ –πλανιτεσ 
(48 νθπιαγωγοί) κ.ο.κ. 
 
Ρίνακασ 15: Κζματα Αωόρμθςθσ 
 

Κζματα Αφόρμθςθσ  

 Αρικμόσ Ροςοςτό % 

Διαλυτότθτα 9 2,08 

Μαγνιτεσ 21 4,86 

Θλεκτριςμόσ 3 0,70 

Κερμικά Φαινόμενα 9 2,08 

Μζρα - Νφχτα 36 8,34 

Γθ - Ρλανιτεσ 48 11,11 

Καιρικά Φαινόμενα 111 25,69 

Κφκλοσ Νεροφ 99 22,92 

Αζρασ 15 3,47 

Φωσ – Σκιά 33 7,64 

Χρϊματα – Ουράνιο Τόξο 24 5,56 

Ρλεφςθ-Βφκθςθ-Άνωςθ 15 3,47 

Υγρά – Στερεά – Αζρια 9 2,08 

Σφνολο  100,00 

 
Σφμωωνα με τον πίνακα 16 θ πλειονότθτα των νθπιαγωγϊν, 234 (56,93%) επικυμοφν θ 

επιμόρωωςι τουσ να ζχει τθ μορωι των ςεμιναρίων και των θμερίδων, 96 (23,36%) τα βιβλία, 15 
(3,65%) τισ υποδειγματικζσ διδαςκαλίεσ και παρουςιάςεισ προγραμμάτων και 66 (16,06%) 
πιςτεφουν ότι με τθν αυτομόρωωςθ αποκτοφν, ςυμπλθρϊνουν και ανακεωροφν γνϊςεισ και 
απόψεισ για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτο νθπιαγωγείο. 
 
Ρίνακασ 16: Ρροτιμιςεισ επιμόρωωςθσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ 
 

Ρροτιμιςεισ επιμόρφωςθσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ  

 Αρικμόσ Ροςοςτό % 

Σεμινάρια - Θμερίδεσ 234 56,93 

Βιβλία – Βιβλιογραωία 96 23,36 

Ρρογράμματα- Δειγματικζσ 15 3,65 

Αυτομόρωωςθ 66 16,06 

Σφνολο 411 100,00 
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Θ τελευταία ερϊτθςθ αωοροφςε ςτθν άποψθ των νθπιαγωγϊν για τον Οδθγό νθπιαγωγοφ ςε 
ςχζςθ με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. Οι 97 νθπιαγωγοί (28,03%) κεωροφν ότι είναι αρκετά κεωρθτικόσ, 
125 (36,13%) προτείνουν να περιλαμβάνει περιςςότερεσ κεματικζσ προςεγγίςεισ, 47 (13,58%) να 
αποτελεί ξεχωριςτό γνωςτικό αντικείμενο, 66 (19,08%) υποςτθρίηουν ότι δεν βοθκά πρακτικά και 11 
(3,18%) αναωζρουν ότι δεν τον μελζτθςαν. 
 
Ρίνακασ 17: Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ 
 

Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ 

 Αρικμόσ Ροςοςτό % 

Κεωρθτικόσ 97 28,03 

Ρεριςςότερεσ κεματικζσ προςεγγίςεισ 125 36,13 

Ξεχωριςτι ενότθτα Φ.Ε. 47 13,58 

Δεν βοθκά πρακτικά 66 19,08 

Δεν το μελζτθςαν 11  3,18 

Σφνολο   100,00 

 
ΤΗΘΣΘΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

Πςον αωορά το ερϊτθμα για τισ ειδικζσ γνϊςεισ Φυςικϊν Επιςτθμϊν που πρζπει να ζχουν οι 
νθπιαγωγοί θ πλειονότθτά τουσ απάντθςε κετικά αν και ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ νθπιαγωγϊν 
κεωρεί πωσ κάτι τζτοιο δεν είναι αναγκαίο. Οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ είναι ζνα πεδίο που για πολλοφσ 
δεν ςυνάδει με το χϊρο του νθπιαγωγείου κι επομζνωσ θ εναςχόλθςι τουσ με αυτζσ 
πραγματοποιείται ςε επίπεδο που δεν απαιτεί εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ.  

Οι πθγζσ πλθροωόρθςθσ των νθπιαγωγϊν και άντλθςθσ γνϊςεων για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ 
ποικίλουν. Θ πλειονότθτά τουσ χρθςιμοποιεί τα ςχετικά βιβλία αν και ζνα ικανό ποςοςτό αποκτά 
γνϊςεισ από τισ ςχετικζσ θμερίδεσ των ςχολικϊν ςυμβοφλων. Θ ςυνεχισ προςωπικι αναηιτθςθ 
αποτελεί μία ακόμθ πθγι γνϊςεων. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο ςε κεςμικό επίπεδο οι πλθροωορίεσ 
και γνϊςεισ που αποκτοφν οι νθπιαγωγοί να προκφπτουν από οργανωμζνεσ επιμορωωτικζσ 
προςπάκειεσ των κεςμοκετθμζνων οργάνων χωρίσ να αγνοείται και θ προςωπικι ευκφνθ τθσ/του 
κάκε νθπιαγωγοφ. Ραρόλα αυτά ανεξάρτθτα δθλαδι από το περιεχόμενο που ο κάκε εκπαιδευτικόσ 
προςχολικισ αγωγισ δίδει ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ θ ςυντριπτικι πλειονότθτά τουσ δθμιουργεί 
περιβάλλον Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτο νθπιαγωγείο. Θ παραπάνω τάςθ πικανόν να οωείλεται ςτο 
γεγονόσ ότι ςτο πλαίςιο τθσ Μελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ τα ωαινόμενα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
αναωζρονται και ωσ ζνα βακμό αναλφονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα.  

Στο νθπιαγωγείο αναπτφςςονται δραςτθριότθτεσ Φυςικϊν Επιςτθμϊν με ποικίλθ 
κεματολογία που αναωζρεται ςτθν επεξεργαςία Κερμικϊν ωαινόμενων, ςε δραςτθριότθτεσ με το 
Φωσ, ςε δραςτθριότθτεσ με Υγρά και Στερεά και τζλοσ ςε δραςτθριότθτεσ με κζματα από τον 
Μακρόκοςμο. Θ αωόρμθςθ για τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ςτο νθπιαγωγείο αποτελεί μία από 
τισ ςθμαντικότερεσ παραμζτρουσ ςτθν διδακτικι πράξθ και κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν 
επιτυχία τθσ. Υπάρχει μία μεγάλθ ποικιλία κεμάτων αωόρμθςθσ για τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν που χρθςιμοποιοφν οι νθπιαγωγοί με ςθμαντικότερεσ από αυτζσ τα Καιρικά 
ωαινόμενα και τον κφκλο του Νεροφ κακϊσ και από τθ Γθ και τουσ Ρλανιτεσ. 

Στθν κακθμερινότθτα τθσ τάξθσ οι νθπιαγωγοί κατά βάςθ αςχολοφνται με το ωαινόμενο 
εξαζρωςθσ—υγροποίθςθ-εξάτμιςθσ και με το ωαινόμενο τθσ τιξθσ και τθσ πιξθσ. Θ εναςχόλθςθ 
των νθπιαγωγϊν με τα παραπάνω ωαινόμενα κυρίωσ πρζπει να οωείλεται ςτο ότι είναι οικεία για 
αυτοφσ. Επίςθσ οι νθπιαγωγοί αναπτφςςουν δραςτθριότθτεσ ςε μεγάλο βακμό με χρϊματα κακϊσ 
και με ςκιζσ. Λδιαίτερα δθμοωιλισ ςτουσ νθπιαγωγοφσ είναι οι δραςτθριότθτεσ που αναωζρονται 
ςτα διαλυτά και μθ διαλυτά ςτερεά ςτο νερό και ςτουσ μαγνιτεσ. Επίςθσ οι νθπιαγωγοί 
αναπτφςςουν δραςτθριότθτεσ που ζχουν ωσ αντικείμενο τθν εναλλαγι θμζρασ νφχτασ και τθ γθ ωσ 
ουράνιο ςϊμα. Αναωορικά με τισ δυςκολίεσ των δραςτθριοτιτων των Φ.Ε. οι νθπιαγωγοί κεωροφν 
δφςκολεσ τισ δραςτθριότθτεσ των Κερμικϊν ωαινόμενων και κεμάτων από τον Μακρόκοςμο ςε 
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μεγάλο βακμό αν και κατά βάςθ τισ πραγματοποιοφν. Λιγότερο δφςκολεσ κεωροφνται οι 
δραςτθριότθτεσ με το Φωσ κακϊσ και οι δραςτθριότθτεσ με Υγρά και Στερεά. Για τθν αντιμετϊπιςθ 
των προβλθμάτων απαιτείται από τθ μια πλευρά θ επιμόρωωςθ των εκπαιδευτικϊν να εςτιαςτεί ςε 
ςυγκεκριμζνεσ επιςτθμονικζσ ζννοιεσ και ερμθνείεσ και από τθν άλλθ να αναηθτθκοφν εκείνοι οι 
διδακτικοί ςτόχοι που ξεπερνοφν το επίπεδο τθσ ωαινομενολογίασ, είναι ςφμωωνοι με τισ 
επιςτθμονικζσ αντιλιψεισ και είναι εωικτό να προςεγγιςτοφν με παιδιά προςχολικισ θλικίασ 
(Λωαννίδθσ, Κακανά & Καηζλα 2008). 

Από τα δεδομζνα τθσ μελζτθσ μασ μποροφμε να ιςχυριςτοφμε ότι υπάρχει ζνασ πλουραλιςμόσ 
δραςτθριοτιτων Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτο νθπιαγωγείο. Ο πλουραλιςμόσ αυτόσ δεν απομοιϊνειι τισ 
δυςκολίεσ εωαρμογισ των δραςτθριοτιτων ςτο νθπιαγωγείο. Οι δυςκολίεσ αυτζσ είτε αωοροφν τθν 
αναςωάλεια για το αποτζλεςμα γεγονόσ που ζχει να κάνει με τθν ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ που ζχουν 
οι νθπιαγωγοί για τον εαυτό τουσ είτε αναωζρεται ςτθν υποδομι, ςε υλικά, ςτθν επικινδυνότθτα 
των πειραμάτων και ςτθν αναπόωευκτθ δυςκολία που προκφπτει από αυτό. Ουςιαςτικά δθλαδι 
αναωερόμαςτε ςε ελλείψεισ υλικϊν και πρακτικζσ δυςκολίεσ ςε ςχζςθ με τα παιδιά. 

Είναι ενδιαωζρον ότι τα πειράματα παρά τισ πρακτικζσ δυςκολίεσ τθσ τάξθσ αποτελοφν μια 
δθμοωιλι μζκοδο ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτο νθπιαγωγείο. Οι νθπιαγωγοί 
πιςτεφουν ότι μζςω των πειραμάτων τα παιδιά εμπλζκονται ςε δραςτθριότθτεσ, κατανοοφν με 
βιωματικό τρόπο και αποκτοφν γνϊςεισ. Επίςθσ τα παιδιά δείχνουν ενδιαωζρον και ενκουςιαςμό 
μζςα ςε ζνα αςωαλζσ περιβάλλον. Οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ που ταυτόχρονα είναι 
ευχάριςτεσ, παιγνιϊδεισ και διαςκεδαςτικζσ. ςυνικωσ επιδιϊκουν να ςυμβάλλουν ςτθν ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων των παιδιϊν και δεν ςτοχεφουν ςτθν απομνθμόνευςθ εννοιϊν και νόμων. Τα νιπια 
μποροφν να μάκουν ζννοιεσ Φυςικϊν Επιςτθμϊν καλφτερα, όταν αυτζσ παρουςιάηονται κυρίωσ ωσ 
χειρωνακτικζσ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με ωαινόμενα οικεία και ενδιαωζροντα γι’ αυτά 
(Koralek & Colker 2003; Κωνςταντίνου κ.α. 2005; Καριϊτογλου 2006; Eshach 2006).  

Πςον αωορά ςτο τι εξυπθρετοφν οι δραςτθριότθτεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτο νθπιαγωγείο 
θ πλειονότθτα των νθπιαγωγϊν εκτιμά ότι προςωζρουν καλφτερθ γνϊςθ για το περιβάλλον, 
κατανόθςθ ειδικϊν εννοιϊν και καλλιεργοφν ςυμμετοχικοφσ ςτόχουσ. Διαπιςτϊνεται δθλαδι ότι οι 
νθπιαγωγοί πιςτεφουν ότι οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ δεν αωοροφν μόνο ςτο γνωςτικό πεδίο των 
παιδιϊν αλλά μζςω αυτϊν αναπτφςςονται και κοινωνικοςυναιςκθματικά.  

Είναι κοινόσ τόποσ ότι θ επιμόρωωςθ αποτελεί μία από τισ ςθμαντικότερεσ πρακτικζσ 
όςμωςθσ των εκπαιδευτικϊν με τα νζα δεδομζνα που διζπουν τθν εκπαίδευςθ. Ρολφ δε 
περιςςότερο όςον αωορά ζνα γνωςτικό αντικείμενο (Φυςικζσ Επιςτιμεσ) που από τθ ωφςθ του 
απαιτεί εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ για να προςεγγιςτεί ςτο νθπιαγωγείο. Θ μεγάλθ πλειονότθτα των 
νθπιαγωγϊν πιςτεφει ότι τα ςεμινάρια και οι θμερίδεσ αποτελοφν τον προςωορότερο τρόπο 
επιμόρωωςισ τουσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. Επίςθσ αρκετοί νθπιαγωγοί εκτιμοφν ότι τα βιβλία 
μποροφν να δϊςουν ςθμαντικι βοικεια ςτισ/ςτουσ νθπιαγωγοφσ. Υπάρχουν και οριςμζνοι 
νθπιαγωγοί που δίνουν ζμωαςθ ςτθ διαδικαςία τθσ επιμόρωωςθσ. Ο Μπαγάκθσ (2003, 2005) για να 
μελετιςει πραγματικζσ καταςτάςεισ ςτθν τάξθ προτείνει τθν ζρευνα δράςθσ ωσ ζνα επαρκζσ 
ερευνθτικό εργαλείο, τθν ανίχνευςθ των χαρακτθριςτικϊν, τθσ όςμωςθσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
με το νθπιαγωγείο. Μζςα από μία διαδικαςία ζρευνασ δράςθσ και με τθ βοικεια ειδικϊν οι 
εκπαιδευτικοί προςχολικισ θλικίασ κα είναι ςε κζςθ να υπερβοφν τα προβλιματα που 
αντιμετωπίηουν να αποκτιςουν αυτοπεποίκθςθ να επιλζγουν κζματα κατάλλθλα για τθν θλικία των 
παιδιϊν κακϊσ και να ςχεδιάηουν με τζτοιο τρόπο τισ δραςτθριότθτεσ τουσ με τα νιπια ϊςτε να 
εξαςωαλίηουν το ενεργό ενδιαωζρον και τθ ςυμμετοχι τουσ (Μπαγάκθσ, Ραπαδθμθτρίου & 
Χατηθανδρζου 2004). 

Τζλοσ ο Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ αποτελεί μία νζα πραγματικότθτα ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου. 
Διαωοροποιείται από το παρελκόν τόςο ςτθ λογικι όςο και ςτθ μζκοδο προςζγγιςθσ διαωόρων 
κεμάτων. Οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ καταλαμβάνουν ζνα ςθμαντικό τμιμα ςτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ του 
περιβάλλοντοσ ςτον Οδθγό Νθπιαγωγοφ. Από τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ ςυνάγεται ότι οι 
νθπιαγωγοί κεωροφν ότι ο Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ κα ζπρεπε να είχε περιςςότερεσ κεματικζσ 
προςεγγίςεισ με αντικείμενα Φυςικϊν Επιςτθμϊν κακϊσ και ότι είναι μάλλον κεωρθτικόσ. 
Οριςμζνοι εκτιμοφν ότι δε βοθκά ςε πρακτικό επίπεδο τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων Φυςικϊν 
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Επιςτθμϊν ςτο νθπιαγωγείο και άλλοι πάλι επικυμοφν να υπάρξει ξεχωριςτι ενότθτα των Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν ςτον Οδθγό Νθπιαγωγοφ. 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Από τθ ςυηιτθςθ που προθγικθκε διαπιςτϊνεται ότι θ προςχολικι εκπαίδευςθ ςυγκεντρϊνει 
το επιςτθμονικό και ερευνθτικό ενδιαωζρον κακϊσ και ότι θ μάκθςθ είναι μια ςυνεχιηόμενθ 
διαδικαςία. Είναι γεγονόσ επίςθσ ότι θ αρχικι εκπαίδευςθ και θ εμπειρία των εκπαιδευτικϊν δεν 
είναι επαρκισ για τθν υιοκζτθςθ καινοτομιϊν (Almy 1975).  

Ππωσ αναωζρκθκε ςτθν ειςαγωγι ςτο ιςχφον αναλυτικό πρόγραμμα για το νθπιαγωγείο 
(ΔΕΡΡΣ 2003) οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ προςεγγίηονται ςτο πλαίςιο ενόσ ευρφτερου γνωςτικοφ 
αντικειμζνου: τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ: αξιοποιϊντασ το περιβάλλον, μακαίνοντασ τον κόςμο. 
Αυτό ςθμαίνει ότι ςτο ευρφτερο αυτό γνωςτικό αντικείμενο εντάςςονται κζματα γεωγραωίασ, 
ιςτορίασ, κρθςκευτικϊν κλπ. Κατά τθ γνϊμθ μασ θ παράμετροσ αυτι υποβακμίηει τθν αξία των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν εωόςον δεν ζχουν διακριτι κζςθ και ωσ εκ τοφτου διακριτό ρόλο. Θ κοινωνικι 
ανάγκθ για επιςτθμονικά καλλιεργθμζνουσ πολίτεσ, θ διεκνισ ζρευνα ςτα αναλυτικά προγράμματα 
προςχολικισ εκπαίδευςθσ, θ βιβλιογραωικι τεκμθρίωςθ για τθ ςπουδαιότθτα των Φ.Ε ςτθν 
προςχολικι εκπαίδευςθ με διακριτό ρόλο νομιμοποιοφν και επιβάλλουν τθν ειςαγωγι των Φ.Ε ςτο 
νθπιαγωγείο.  

Από τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ μασ επίςθσ αναδεικνφεται ότι τα κυριότερα προβλιματα 
των εκπαιδευτικϊν αωοροφν ςτθν ανεπαρκι γνϊςθ του αντικειμζνου κακϊσ και ςε παράγοντεσ που 
ςχετίηονται με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και το ςχολικό περιβάλλον. Κατά ςυνζπεια κρίνεται 
αναγκαία θ αναβακμιςμζνθ μόρωωςθ και επιμόρωωςθ των νθπιαγωγϊν για τθ δθμιουργία 
ςυνκθκϊν προϊκθςθσ και αναβάκμιςθσ των Φ.Ε ςτο νθπιαγωγείο. 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Στο άρκρο αυτό περιγράφουμε τισ αρχζσ και τα χαρακτθριςτικά ενόσ μοντζλου παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ 
υποψιφιων νθπιαγωγϊν ςτθ διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, το οποίο βαςίηεται ςτθν αναςτοχαςτικι 
μελζτθ οπτικογραφθμζνων ςτιγμιότυπων από εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που εφάρμοςαν ςε πραγματικζσ 
τάξεισ νθπιαγωγείων οι ίδιεσ οι υποψιφιεσ. Το μοντζλο ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ των διδακτικϊν ςτρατθγικϊν 
των υποψιφιων νθπιαγωγϊν για τθ ςτιριξθ και προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων επιςτθμονικισ 
ςκζψθσ και των ςτρατθγικϊν ςυλλογιςμοφ των παιδιϊν πρϊτο-ςχολικισ θλικίασ. Για τθν ανάπτυξθ αυτϊν των 
δεξιοτιτων από τουσ μακθτζσ, οι νθπιαγωγοί πρζπει να είναι ςε κζςθ να αξιολογοφν τθ χριςθ των δεξιοτιτων 
από τουσ μακθτζσ τουσ και να επιλζγουν κατάλλθλεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ, πράγμα το οποίο αποτελεί 
πρόκλθςθ, ειδικά όταν υπάρχει ανάγκθ για «άμεςθ ανταπόκριςθ» και ςε ςυνεχι βάςθ κατά τθ διάρκεια 
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Στο άρκρο περιγράφουμε επίςθσ προκαταρτικά αποτελζςματα από τθν 
εφαρμογι του μοντζλου ςτο πλαίςιο τθσ εμπλοκισ 5 τεταρτοετϊν φοιτθτριϊν ςτο πρόγραμμα τθσ ςχολικισ 
εμπειρίασ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2007-2008.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Μοντζλο Ραιδαγωγικισ Κατάρτιςθσ, Φυςικζσ Επιςτιμεσ, αναςτοχαςμόσ, οπτικογράφθςθ, 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, νθπιαγωγείο, διδακτικζσ ςτρατθγικζσ 

 
A professional development model for perspective science kindergarten teachers based on the 

reflective discussion of student-teachers’ own videotaped authentic lessons in science. 
Marianna Eftathiadou, Loukas Louka, Chrystalla Papademetri-Kahrimani 

ABSTRACT 
This paper describes the characteristics of a professional development model for perspective science 
kindergarten teachers. The model is based on the reflective discussion of student-teachers’ own videotaped 
authentic lessons in science. The model seeks to help perspective kindergarten teachers develop teaching 
strategies for supporting and promoting student inquiry in kindergarten science. To succeed in this, teachers 
need to be able to identify student inquiry during teaching, interpret and evaluate that thinking and 
appropriately respond, which is a challenge especially when in happens during teaching when there is little time 
for reflection. In this paper, we also describe preliminary findings from the application of this model in the 
context of the school practicum of 5 4th year perspective kindergarten teachers during the academic year 2007-
2008.  

KEY WORDS: Professional Development Model, Natural Sciences, reflective discussion, videotapig authentic 

lessons, kindergarten, teaching strategies. 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Θ μετάβαςθ από το κεωρθτικό επίπεδο τθσ μελζτθσ τθσ ωφςθσ και των χαρακτθριςτικϊν τθσ 
διδαςκαλίασ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, ςτθν εωαρμογι διδαςκαλίασ από μελλοντικζσ νθπιαγωγοφσ 
δεν ιταν ποτζ εφκολο εγχείρθμα. Οι νθπιαγωγοί πρζπει να είναι ςε κζςθ να αξιολογοφν όλα όςα 
ςυμβαίνουν μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ – πζραν από τισ 
προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ – και να επιλζγουν κατάλλθλεσ διδακτικζσ παρεμβάςεισ, 
πράγμα το οποίο αποτελεί πρόκλθςθ, ειδικά όταν υπάρχει ανάγκθ για «άμεςθ ανταπόκριςθ» ςε 
ςυνεχι βάςθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ. Ταυτόχρονα, προγράμματα εκπαίδευςθσ και 
επιμόρωωςθσ εκπαιδευτικϊν ςε τοπικό και διεκνζσ επίπεδο δεν ζχουν ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ 
τζτοιων δεξιοτιτων από τουσ εκπαιδευτικοφσ (π.χ., ΕΕΜ, 2004). Ραρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί 
ζχουν ανάγκθ να αναπτφξουν αρχζσ και «ζνςτικτα» για χριςθ κατά τθ διάρκεια των διδαςκαλιϊν 
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τουσ, κάτι που αποτελεί πρόκλθςθ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, ειδικά όταν υπάρχει ανάγκθ να γίνεται 
τακτικά κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ (Louca et al, 2008).  

Σκοπόσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι θ λεπτομερισ περιγραωι των αρχϊν και των 
χαρακτθριςτικϊν ενόσ μοντζλου παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ υποψιωιων νθπιαγωγϊν ςτθ διδακτικι 
των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, το οποίο ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ των διδακτικϊν ςτρατθγικϊν των 
υποψιωιων νθπιαγωγϊν για τθν ςτιριξθ και προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων 
επιςτθμονικισ ςκζψθσ και των ςτρατθγικϊν ςυλλογιςμοφ των παιδιϊν πρϊτο-ςχολικισ θλικίασ. Το 
μοντζλο βαςίηεται ςτθν αναςτοχαςτικι μελζτθ οπτικογραωθμζνων ςτιγμιότυπων από εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ που εωάρμοςαν ςε πραγματικζσ τάξεισ νθπιαγωγείων οι ίδιεσ οι υποψιωιεσ. 
Ταυτόχρονα, περιγράωουμε τθν εωαρμογι του μοντζλου ςτο πλαίςιο τθσ εμπλοκισ 5 τεταρτοετϊν 
ωοιτθτριϊν ςτο πρόγραμμα τθσ ςχολικισ εμπειρίασ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2007-2008 
παρουςιάηοντασ ευριματα αναωορικά με το πϊσ θ διδαςκαλία του μακιματοσ των Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν από τισ ςυμμετζχουςεσ διαωοροποιικθκε κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ. Θ 
εωαρμογι ζγινε ςτο πλαίςιο του προπτυχίακοφ προγράμματοσ πρϊτο-ςχολικισ αγωγισ του 
Τμιματοσ Επιςτθμϊν Αγωγισ του Ευρωπαϊκοφ Ρανεπιςτθμίου Κφπρου και τθν ευκφνθ τθσ 
εωαρμογισ είχε το Εργαςτιριο Ζρευνασ & Μάκθςθσ ςτισ Κετικζσ Επιςτιμεσ & Κοινωνικζσ Σπουδζσ.  
ΚΕΩΡΘΣΛΚΟ ΤΠΟΒΑΚΡΟ 

Ενϊ ζχει αναπτυχκεί ζνασ αρικμόσ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικϊν για να 
αντιμετωπίςουν το χάςμα μεταξφ κεωρίασ και πράξθσ (Vacc and Bright, 1999, Ebby, 2000) πολλοί 
ερευνθτζσ αναωζρονται ακόμα ςτο ‘ςοκ τθσ πραγματικότθτασ’, όταν οι νεοδιοριηόμενοι ι 
μελλοντικοί εκπαιδευτικοί αντιμετωπίηουν τθν πραγματικότθτα τθσ τάξθσ (Georgiadou and Potari, 
2000). Αυτό είναι ςυνζπεια ενόσ αρικμοφ παραγόντων, οι οποίοι ςυνδζονται με τθν αναγκαιότθτα 
γεωφρωςθσ του χάςματοσ μεταξφ κεωρίασ και πράξθσ, του τι ςθμαίνει ςτθ κεωρία διδάςκω Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ ςτθν Ρροδθμοτικι Εκπαίδευςθ, ποιοι είναι οι ςκοποί και ςτόχοι αυτισ τθσ διδαςκαλίασ 
και ποιεσ οι παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ που χρθςιμοποιοφνται από τθ μια, και θ εωαρμογι όλων 
αυτϊν ςτθν κακθμερινι ςχολικι πραγματικότθτα από τθν άλλθ. Θ ςφνδεςθ τθσ γνϊςθσ ςτισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ, του αναλυτικοφ προγράμματοσ και τθσ διδακτικισ του τομζα με τθ ςχολικι 
πραγματικότθτα και τουσ τρόπουσ εωαρμογισ τουσ μπορεί να επιτευχκεί μζςω αναςτοχαςμοφ των 
μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν για τισ δικζσ τουσ διδαςκαλίεσ με βάςθ το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ 
διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 
Αναςτοχαςμόσ 

Μία από τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί είναι 
θ προςπάκεια ςφνδεςθσ των όςων διδάςκονται αναωορικά π.χ. με τισ κεωρθτικζσ παιδαγωγικζσ 
προςεγγίςεισ για τθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν κατά τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ τουσ, τθ 
γνϊςθ, τα χαρακτθριςτικά τθσ γνϊςθσ και τουσ τρόπουσ οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ ςτισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ με τισ κακθμερινζσ πρακτικζσ διδαςκαλίασ ςτθν πραγματικι τάξθ. Μεγάλο μζροσ αυτισ 
τθσ ςφνδεςθσ πραγματοποιείται μζχρι τισ μζρεσ μασ άτυπα, μζςα από τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ των 
υποψιωιων νθπιαγωγϊν πριν και κατά τθν εκπαίδευςι τουσ, οικοδομϊντασ ζτςι γνϊςθ για το τι 
ςθμαίνει θ δράςθ τθσ κακθμερινισ διδαςκαλίασ (Schon, 1987). Θ γνϊςθ, όμωσ, αυτι δεν είναι από 
μόνθ τθσ ικανοποιθτικι ςυνκικθ για τθν επιτυχθμζνθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, διότι 
πολφ ςυχνά είναι άτυπθ και διαιςκθτικι, χαρακτθριςτικά που οωείλονται ςτον τρόπο οικοδόμθςισ 
τθσ. Σφγχρονα μοντζλα παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ και ενδοχπθρεςιακισ επιμόρωωςθσ 
εκπαιδευτικϊν υπογραμμίηουν ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάηονται να αναπτυχκοφν μζςα από μία 
διαδικαςία που περιλαμβάνει γνϊςθ για τθ δράςθ τθσ διδαςκαλίασ, αναςτοχαςμό για αυτι τθ 
δράςθ ϊςτε να καταλιξουν ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων για αναςτοχαςμό κατά τθ διάρκεια τθσ 
διδαςκαλίασ. Ο αναςτοχαςμόσ ορίηεται ωσ μία μεταγνωςτικι δεξιότθτα (Inhelder and Piaget, 1958) 
και ςτοχεφει ςτο να κάνει τθν ςκζψθ των εκπαιδευτικϊν ευζλικτθ και περιςςότερο επιςτθμονικι, 
κακοδθγοφμενθ από κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ ςτθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, παρά από 
προκακοριςμζνεσ ςυνταγζσ. Ο αναςτοχαςμόσ για τθ δράςθ/διδαςκαλία επζρχεται όταν ο 
εκπαιδευτικόσ αρχίηει να κοιτάηει κριτικά τα γεγονότα μετά τθν εκτζλεςι τουσ, ενϊ ο αναςτοχαςμόσ 
ςτθ δράςθ εμωανίηεται κατά τθ διάρκεια ι το ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ (Schon, 1987). 
τοχευμζνθ μελζτθ οπτικογραφθμζνων μακθμάτων 
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Θ χριςθ οπτικογραωθμζνων ςτιγμιότυπων από αυκεντικζσ διδαςκαλίεσ μποροφν να 
ςυμβάλουν ςτθ γεωφρωςθ μεταξφ των κεωρθτικϊν παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων και τθσ 
κακθμερινισ διδακτικισ πραγματικότθτασ (Hammer and Schifter, 2001, Van Zee and Minstrell, 
1997), αωοφ δθμιουργοφν μοναδικζσ ευκαιρίεσ για λεπτομερι παρατιρθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ 
διδαςκαλίασ. Ρρόςωατεσ προςεγγίςεισ ςτθν εκπαιδευτικι ζρευνα τονίηουν τθ χρθςιμότθτα 
οπτικογραωθμζνων ςτιγμιότυπων διδαςκαλίασ για τθν ζρευνα και τθν εκπαίδευςθ, εςτιάηοντασ ςτθ 
μελζτθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ τθσ διδαςκαλίασ των εκπαιδευτικϊν, ςτουσ παράγοντεσ που 
ςυμβάλλουν ςτθ μάκθςθ και ςτθν ανάλυςθ των πρακτικϊν των εκπαιδευτικϊν και παρζχοντασ 
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ μοναδικζσ ευκαιρίεσ για να ςυςχετίςουν διδακτικζσ αποωάςεισ με 
παιδαγωγικζσ αρχζσ (Van Es and Sherin, 2002). Θ χριςθ νζων τεχνολογιϊν (όπωσ για παράδειγμα 
οπτικογραωθμζνα ςτιγμιότυπα διδαςκαλίασ), για τθ δθμιουργία μιασ κουλτοφρασ κριτικισ 
ανάλυςθσ και αναςτοχαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ των εκπαιδευτικϊν, μποροφν να βοθκιςουν ςτθ 
δθμιουργία μιασ ςυνεχϊσ αυτο-εξεταηόμενθσ πρακτικισ και τθ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ παιδαγωγικισ 
κεωρίασ και τθσ διδακτικισ πράξθσ (Committee on Science and Mathematics Teacher Preparation, 
2000). Επιπρόςκετα, θ χριςθ ενόσ μοντζλου επιμόρωωςθσ που βαςίηεται πάνω ςτθν ενςωμάτωςθ 
νζων τεχνολογιϊν, όπωσ οι μελζτεσ περίπτωςθσ μζςω βίντεο και διαδικτφου βοθκοφν τουσ νζουσ 
εκπαιδευτικοφσ ςτθ διαμόρωωςθ μιασ ορκισ, επαγγελματικισ ταυτότθτασ (Shulman, 1992).  
Διδακτικζσ τρατθγικζσ 

Τον όρο «ςτρατθγικι διδαςκαλίασ» τον πρωτοχρθςιμοποίθςε ςτο χϊρο τθσ Ραιδαγωγικισ 
βιβλιογραωίασ ο Bruner et. al, 1956 και τον κακιζρωςε ςτο χϊρο τθσ Διδακτικισ θ Taba, 1966. 
Μιλϊντασ για «διδακτικζσ ςτρατθγικζσ» εννοοφμε τθν ςυγκροτθμζνθ ςυνακολουκία 
αλλθλεποικοδομοφμενων διδακτικό-μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, οργανωμζνων με βάςθ 
ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ από τθν εκπαιδευτικό (Ματςαγγοφρασ, 2002). Θ ςτρατθγικι διδαςκαλίασ 
αποτελεί μία ςκόπιμθ παρζμβαςθ με τθν οποία ο εκπαιδευτικόσ καταωζρνει να εξελίξει τθ 
διδαςκαλία του αλλά και τθ ςκζψθ και τισ δεξιότθτεσ των μακθτϊν του. Σιμερα γίνεται όλο και 
ςυχνότερθ χριςθ του όρου «ςτρατθγικι» ςτθν επιςτθμονικι αρκρογραωία τθσ ελλθνικισ και ξζνθσ 
διδακτικισ βιβλιογραωίασ για να τονιςτεί (α) θ ςχζςθ τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ με τθ ωφςθ του 
διδαςκόμενου αντικειμζνου και (β) το ςτοιχείο τθσ ςτακερότθτασ και τθσ ςαωινειασ ςτθν 
προςζγγιςθ.  

Θ χριςθ διδακτικϊν ςτρατθγικϊν ςτο μάκθμα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςυνδζεται με τισ 
αντιλιψεισ που κυριαρχοφν για τθ ωφςθ και το χαρακτιρα τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και τθσ 
οικοδόμθςισ τθσ, κακϊσ και με τισ προςεγγίςεισ για τθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθν 
Ρροδθμοτικι Εκπαίδευςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα οι Louca et al (2008) ορίηουν διδακτικζσ ςτρατθγικζσ 
τισ ενζργειεσ τθσ εκπαιδευτικοφ που αποβλζπουν ςτθν ανταπόκριςθ ςε ςυγκεκριμζνα 
πράγματα/ςτοιχεία που λαμβάνουν χϊρα ςτο μάκθμα – ςε ό,τι λζνε και κάνουν οι μακθτζσ κατά τθν 
εργαςία τουσ ςε μικρζσ ομάδεσ, κατά τθ διεξαγωγι πειραμάτων και τισ ςυηθτιςεισ ςτθν ολομζλεια 
τθσ τάξθσ. Σε κάκε μία περίπτωςθ θ κάκε νθπιαγωγόσ πρζπει να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςει και 
να αξιολογεί τι λζνε οι μακθτζσ, για να μπορζςει να ανταποκρικεί με τθν επιλογι μίασ κατάλλθλθσ 
διδακτικισ ςτρατθγικισ από ποικιλία τζτοιων ςτρατθγικϊν που ζχουν να κάνουν με προτροπζσ ι 
διευκρινίςεισ. 
ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΠΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘ ΚΑΣΑΡΣΛΘ ΤΠΟΨΘΦΛΩΝ ΝΘΠΛΑΓΩΓΩΝ ΣΘ ΔΛΔΑΚΣΛΚΘ 
ΣΩΝ ΦΤΛΚΩΝ ΕΠΛΣΘΜΩΝ 

Το προτεινόμενο Μοντζλο Ραιδαγωγικισ Κατάρτιςθσ Υποψιωιων Νθπιαγωγϊν ςτθ διδακτικι 
των Φυςικϊν Επιςτθμϊν το οποίο χρθςιμοποιιςαμε ςε αυτι τθν ζρευνα χωρίηεται ςε τζςςερισ 
ωάςεισ και ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ διδακτικϊν ςτρατθγικϊν για τθ ςτιριξθ και προϊκθςθ τθσ 
ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων επιςτθμονικισ ςκζψθσ και ςτρατθγικϊν ςυλλογιςμοφ των παιδιϊν 
πρϊτο-ςχολικισ θλικίασ. Οι τζςςερεισ ωάςεισ του μοντζλου είναι οι ακόλουκεσ: (α) Α’ Φάςθ - 
επεξιγθςθ τθσ προςζγγιςθσ και του μοντζλου ςτισ υποψιωιεσ νθπιαγωγοφσ, (β) Β’ Φάςθ - 
οπτικογράωθςθ των διδαςκαλιϊν των υποψιωιων νθπιαγωγϊν ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ τουσ 
εμπειρίασ, (γ) Γ’ Φάςθ - ςυνάντθςθ μετά τθν εωαρμογι των διδακτικϊν δραςτθριοτιτων για 
ομαδικι ανατροωοδότθςθ και ςυηιτθςθ των οπτικογραωθμζνων μακθμάτων με τισ ωοιτιτριεσ και 
τζλοσ (δ) Δ’ Φάςθ - ςυλλογι νζων οπτοκογραωθμζνων μακθμάτων από τισ ωοιτιτριεσ για τθν 
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αξιολόγθςθ τθσ εωαρμογισ του μοντζλου. Ραρακάτω περιγράωουμε με λεπτομζρεια τισ διάωορεσ 
ωάςεισ. 
Α’ Φάςθ - Επεξιγθςθ του μοντζλου 

Στθν πρϊτθ ωάςθ του προτεινόμενο μοντζλου οι υποψιωιεσ νθπιαγωγοί ενθμερϊνονται για 
τισ αρχζσ και τα χαρακτθριςτικά του, πριν τθν εωαρμογι του ςε πραγματικζσ τάξεισ. Θ ενθμζρωςθ 
γίνεται ςε ςυνάντθςθ πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ τουσ εμπειρίασ. Στθ ςυνάντθςθ αυτι γίνεται 
αναωορά ςτισ ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και ςτθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν 
ςυλλογιςμοφ των παιδιϊν πρϊτο-ςχολικισ θλικίασ. Θ παρακολοφκθςθ και ο ςχολιαςμόσ 
οπτικογραωθμζνων ςτιγμιότυπων από διδαςκαλίεσ ζμπειρων νθπιαγωγϊν ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ 
αποτελεί μία καλι προςζγγιςθ κατανόθςθσ τθσ ζμωαςθσ των ςτόχων τθσ οργανωμζνθσ 
προδθμοτικισ εκπαίδευςθσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επιςτθμονικισ 
ςκζψθσ των μακθτϊν, και των τρόπων ανταπόκριςθσ των νθπιαγωγϊν κακϊσ και πικανϊν 
εναλλακτικϊν τρόπων ανταπόκριςθσ.  
 
Β’ Φάςθ – Αρχικι διδαςκαλία δραςτθριοτιτων 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ ωάςθσ, οι ωοιτιτριεσ προχωροφν ςτθν εωαρμογι του 
μοντζλου ςε πραγματικζσ τάξεισ, ζχοντασ πάντα υπόψθ τουσ τισ ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν που ςυηθτικθκαν ςτθν πρϊτθ ωάςθ. Ζτςι, οι ωοιτιτριεσ καλοφνται να 
ςχεδιάςουν και να εωαρμόςουν εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ Φυςικϊν Επιςτθμϊν, οι οποίεσ κα 
οπτικογραωθκοφν, με ςκοπό να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν επόμενθ ωάςθ του μοντζλου. Ο ςχεδιαςμόσ 
των μακθμάτων τουσ, πζραν από τθν ακολουκία των ςτόχων και ςκοπϊν του επίςθμου αναλυτικοφ 
προγράμματοσ και των αρχϊν τθσ Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, πρζπει να περιλαμβάνουν 
και χϊρο και χρόνο ςτουσ μακθτζσ για να ςυηθτοφν/επικοινωνοφν τισ ιδζεσ τουσ, τισ ερμθνείεσ των 
δεδομζνων από τα πειράματα που διεξιγαγαν και τα ςυμπεράςματά τουσ ϊςτε να δίδεται θ 
δυνατότθτα ςτισ νθπιαγωγοφσ να εντοπίηουν ςτοιχεία τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ των μακθτϊν και 
να ανταποκρίνονται κατάλλθλα. 
 
Γ’ Φάςθ - Ενδιάμεςθ ςυνάντθςθ ανατροωοδότθςθσ 

Θ τρίτθ ωάςθ του μοντζλου γίνεται μετά το ςχεδιαςμό και τθν εωαρμογι των εκπαιδευτικϊν 
δραςτθριοτιτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςε πραγματικζσ τάξεισ, και περιλαμβάνει τθ ςυηιτθςθ 
των οπτικογραωθμζνων διδαςκαλιϊν των ίδιων των ωοιτθτριϊν. Θ ςυηιτθςθ αυτι ζχει ωσ κφριο 
ςτόχο τον εντοπιςμό δεξιοτιτων επιςτθμονικισ ςκζψθσ από τουσ μακθτζσ, τθν αξιολόγθςθ τθσ 
χριςθσ των δεξιοτιτων αυτϊν, τον εντοπιςμό του τρόπου ανταπόκριςθσ των ωοιτθτριϊν με ζμωαςθ 
ςε πικανοφσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ ανταπόκριςθσ από τισ ωοιτιτριεσ ςτα ςυγκεκριμζνα 
περιςτατικά και δικαιολόγθςθσ τουσ μζςα από το κεωρθτικό υπόβακρο του επιςτθμονικοφ κλάδου 
τθσ Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 
 
Δ’ Φάςθ – Τελικι διδαςκαλία δραςτθριοτιτων 

Θ τζταρτθ ωάςθ του μοντζλου, περιλαμβάνει το ςχεδιαςμό και τθν εωαρμογι εκπαιδευτικϊν 
δραςτθριοτιτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, ζχοντασ ςαν εωόδια τθν ανατροωοδότθςθ που κα δοκεί 
ςτθν προθγοφμενθ ωάςθ. Θ τελευταία ωάςθ του μοντζλου, κα δείξει το βακμό αξιοποίθςθσ τθσ 
ανατροωοδότθςθσ των ωοιτθτριϊν με τθν ανταπόκριςθ που κα ζχουν ςτθν επιλογι των διδακτικϊν 
παρεμβάςεων κατά τθ διάρκεια των διδαςκαλιϊν τουσ. Στο τζλοσ αυτισ τθσ ωάςθσ οι ωοιτιτριεσ 
καλοφνται να επιλζξουν ζνα από τα μακιματα που εωάρμοςαν, να το απομαγνθτοωωνιςουν και 
ςτθ ςυνζχεια να ςυγγράψουν μία μελζτθ περίπτωςθσ ςτθν οποία να γίνεται ανάλυςθ τθσ 
επιςτθμονικισ ςκζψθσ των μακθτϊν, του τρόπου ανταπόκριςθσ των ωοιτθτριϊν, κακϊσ και 
ςχολιαςμόσ πικανϊν εναλλακτικϊν τρόπων ανταπόκριςθσ από τισ ωοιτιτριεσ ςτα ςυγκεκριμζνα 
περιςτατικά και δικαιολόγθςθσ τουσ μζςα από το κεωρθτικό υπόβακρο του επιςτθμονικοφ κλάδου 
τθσ Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Θ μελζτθ περίπτωςθσ ςυνοδευόμενθ από τα 
οπτικογραωθμζνα ςτιγμιότυπα παραδίδεται ωσ μζροσ του πορτοωολίου των ωοιτθτριϊν ςτο τζλοσ 
του εξαμινου τθσ ςχολικισ εμπειρίασ. 
 



 205 

 
 
ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ 

Στο άρκρο περιγράωουμε τθν εωαρμογι του μοντζλου ςτο πλαίςιο τθσ εμπλοκισ 5 
τεταρτοετϊν ωοιτθτριϊν ςτο πρόγραμμα τθσ ςχολικισ εμπειρίασ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2007-
2008. Πλεσ οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ Φυςικϊν Επιςτθμϊν (4 ανά ωοιτιτρια – 2 πριν και 2 
μετά τθν ςυνάντθςθ ανατροωοδότθςθσ – Φάςθ Γ’ του μοντζλου) που ςχεδίαςαν και εωάρμοςαν οι 
ωοιτιτριεσ οπτικογραωικθκαν και ςτθ ςυνζχεια ςυηθτικθκαν ςε ομαδικζσ ςυναντιςεισ με ζμωαςθ 
ςε ςθμεία όπου οι ωοιτιτριεσ ανταποκρίνονταν τθν ϊρα τθσ διδαςκαλίασ ςτουσ μακθτζσ τουσ. Οι 
ομαδικζσ ςυηθτιςεισ περιςτρζωονταν γφρω από τουσ τρόπουσ ανταπόκριςθσ των ωοιτθτριϊν και 
πικανοφσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ.  

Στο άρκρο αυτό παρουςιάηουμε τα πρϊτα ευριματα ποιοτικισ ανάλυςθσ των 
χαρακτθριςτικϊν των μακθμάτων των 5 ςυμμετεχόντων ωοιτθτριϊν και του πϊσ θ διδαςκαλία του 
μακιματοσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν από τισ ςυμμετζχουςεσ άλλαξε κατά τθ διάρκεια του 
προγράμματοσ. 

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ προγράμματοσ πζντε μακιματα (ζνα από κάκε ωοιτιτρια – 
από τα μακιματα που οπτικογραωικθκαν κατά τθ Φάςθ Δ’ του μοντζλου) απομαγνθτοωωνικθκαν 
και ςτθ ςυνζχεια κωδικοποιικθκαν, χρθςιμοποιϊντασ αναλφςεισ λόγου/κειμζνου (discourse-based 
analyses) για τα ςτοιχεία επιςτθμονικισ ςκζψθσ και ςτρατθγικϊν ςυλλογιςμοφ των μακθτϊν που 
εντόπιηαν οι υποψιωιεσ, κακϊσ και τουσ τρόπουσ ανταπόκριςισ τουσ ςε αυτά. Στο άρκρο 
παρουςιάηουμε ςε λεπτομζρεια παραδείγματα διδακτικϊν ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποίθςαν οι 
υποψιωιεσ νθπιαγωγοί και δεν είχαμε παρατθριςει πριν από τθν εωαρμογι του μοντζλου 
κατάρτιςθσ των νθπιαγωγϊν. 
Εφαρμογι Μοντζλου - Ευριματα 

Στθν προγραμματιςμζνθ ςυνάντθςθ που ζγινε με τισ ωοιτιτριεσ/υποψιωιεσ νθπιαγωγοφσ, ο 
δεφτεροσ ςυγγραωζασ επεξιγθςε τα ςτάδια του μοντζλου και ακολοφκωσ αναωζρκθκε ςτθ 
ςθμαντικότθτα των οπτικογραωιςεων των δικϊν τουσ διδαςκαλιϊν. Ζγινε ςαωζσ ότι ο ςτόχοσ των 
οπτικογραωιςεων ιταν θ ανατροωοδότθςθ των ίδιων των ωοιτθτριϊν ςτισ δικζσ τουσ διδαςκαλίεσ 
και όχι θ αξιολόγθςθ τουσ. Στθ ςυνζχεια αναωζρκθκαν οι διδακτικζσ ςτρατθγικζσ των Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν και παρακολουκικθκαν οπτικογραωθμζνεσ διδαςκαλίεσ ζμπειρων νθπιαγωγϊν, με 
ζμωαςθ ςε ςθμεία όπου οι μακθτζσ χρθςιμοποίθςαν ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ και τουσ τρόπουσ 
ανταπόκριςθσ των νθπιαγωγϊν προσ τουσ μακθτζσ και πικανοφσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ 
ανταπόκριςθσ.  

Ριο κάτω παρουςιάηονται ευριματα που δείχνουν πϊσ θ διδαςκαλία του μακιματοσ των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν από τισ ςυμμετζχουςεσ, άλλαξε κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ. Είναι 
ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι τα πιο κάτω αποςπάςματα είναι από τθ διδαςκαλία Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν μετά από τθ ςυνάντθςθ για ανατροωοδότθςθ των διδαςκαλιϊν που είχαν κάνει οι ίδιεσ 
οι ωοιτιτριεσ/υποψιωιεσ νθπιαγωγοί ςε πραγματικζσ τάξεισ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ τθσ 
ςχολικισ εμπειρίασ.  
 
Φοιτιτρια 1- Βφκιςθ/Ρλεφςθ 
103. Νθπιαγωγόσ: Γιατί πθγαίνει κάτω θ πζτρα; 
104. Μακθτισ: Επειδι είναι βαριά, βαριά 
105. Μακθτισ: Ε μθν τθν βάλεισ… 
106. Νθπιαγωγόσ: Το πϊμα 
107. Μακθτζσ: Κάτω 
108. Νθπιαγωγόσ: Συμωωνείτε; Πλεσ οι ομαδοφλεσ; 
109. Μακθτισ: Εγϊ ςυμωωνϊ ..., 
110. Μακθτισ: Μζνει πάνω; 
111. Νθπιαγωγόσ: Ελάτε όλεσ οι ομαδοφλεσ βάλτε τα πιατάκια ςασ εδϊ… Μζςα ςτα άςπρα τα 

πιατάκια ζχουμε βάλει, ζχουμε βάλει αυτά που μζνουν πάνω από το νερό, μζςα ςτα κόκκινα 
πιατάκια ζχουμε βάλει ποια πράγματα;…… 
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Σε αυτό το απόςπαςμα ωαίνεται ότι θ ωοιτιτρια-νθπιαγωγόσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων των πειραμάτων των παιδιϊν, αναγνωρίηει ότι είναι ςθμαντικό 
να ςυμωωνιςουν όλεσ οι ομάδεσ για τα αντικείμενα που επιπλζουν ι βυκίηονται. Ππωσ είναι 
γνωςτό, όταν θ κοινότθτα Φυςικϊν Επιςτθμϊν παίρνει μια απόωαςθ, αυτι θ απόωαςθ πρζπει να 
είναι ομόωωνθ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ ανεξαρτιτωσ τθσ ορκότθτασ τθσ 
απόωαςθσ. Για τθν ακρίβεια, θ ορκότθτα μίασ απόωαςθσ εξαρτάται από αυτι τθν ομοωωνία ςτθν 
ερμθνεία των αποτελεςμάτων από τα πειράματα που διεξιγαγαν οι επιςτιμονεσ. Συνεπϊσ, θ 
απόωαςθ τθσ ωοιτιτριασ να ηθτιςει τθ ςυμωωνία (ι ενδεχομζνωσ τθ διαωωνία) και των υπόλοιπων 
ομάδων (για ζνα αποτζλεςμα που οφτωσ ι άλλωσ ιταν το αναμενόμενο) δείχνει ότι είναι 
επιςτθμολογικά ευαίςκθτθ ςτα χαρακτθριςτικά τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
και τθσ ωφςθσ τθσ οικοδόμθςθσ τθσ, πράγμα το οποίο δεν είχε παρατθρθκεί ςτθ διδαςκαλία ςτισ 
αρχικζσ διδαςκαλίεσ των ωοιτθτριϊν πριν τθν εωαρμογι του μοντζλου παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ.  
 
Φοιτιτρια 2- Βφκιςθ/Ρλεφςθ 
146. Νθπιαγωγόσ׃ Αυτά τα 3 που δεν ξζρουμε; τι κα κάνουμε; να του ποφμε τϊρα ότι κάνουν και 

φςτερα να λυπθκεί; να πει ότι δεν ξζρουμε; τι να κάνουμε άραγε για να ξζρουμε ςίγουρα. Για 
ςκεωτείτε. Τι κάναμε τθν άλλθ ωορά; 

147. Μακθτισ1: Να δοκιμάςουμε να βάλουμε ςτθ λεκάνθ.... 
149. Μακθτισ2: Να κάνουμε πείραμα!!!! 
150. Νθπιαγωγόσ׃ Αααα, πολφ καλι ιδζα, για να δοφμε, ααα ζχουμε εδϊ το καπάκι, το πϊμα, για να 

δοφμε... 
 
Το παραπάνω επειςόδιο αρχίηει με τθ ωοιτιτρια/υποψιωια νθπιαγωγό να κάνει μια 

περίλθψθ των όςων λζχκθκαν προθγουμζνωσ κατά τθ διάρκεια των προβλζψεων των μακθτϊν, και 
να βοθκιςει τα παιδιά να κατανοιςουν τθν αναγκαιότθτα για τθ διεξαγωγι ενόσ πειράματοσ. Θ 
ςφνδεςθ τθσ ανάγκθσ για διεξαγωγι ενόσ πειράματοσ με τθ ροι ενόσ μακιματοσ, ζτςι ϊςτε το 
πείραμα να μθν αποτελεί μία ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα που γίνεται ςτο μάκθμα απλϊσ επειδι 
ζχει προγραμματιςτεί. Τοφτο επιτυγχάνει και πάλι ανάπτυξθ επιςτθμολογικισ επάρκειασ των 
μακθτϊν, βοθκϊντασ ςτθν κατανόθςθ τθσ ωφςθσ και των χαρακτθριςτικϊν τθσ επιςτιμθσ και τθσ 
επιςτθμονικισ γνϊςθσ. Ππωσ αναωζρκθκε και ςτο προθγοφμενο απόςπαςμα, δεν είχε παρατθρθκεί 
μια παρόμοια παρζμβαςθ πριν τθν ενθμζρωςθ των ωοιτθτριϊν για το Μοντζλο Ραιδαγωγικισ 
Κατάρτιςθσ.  
 
Φοιτιτρια 3- Βφκιςθ/Ρλεφςθ 
194. Νθπιαγωγόσ׃ Αν βρει άλλο υλικό που δεν το βρικαμε εμείσ τι να κάμει; Τι να κάμει ο λαγόσ για 

να δει αν είναι καλό για βάρκα; 
195. Μακθτισ׃ Να του....να πάρει ζνα υλικό που κζλει.... 
196. Νθπιαγωγόσ׃Μπράβο!!!!!! 
197. Μακθτισ׃ Στο ζνα... 
198. Νθπιαγωγόσ׃ Ρολφ καλι ιδζα...είπε να του γράψουμε τι πρζπει να κάμει δθλαδι να πάρει το 

υλικό που κα βρει, να το βάλει μζςα ςτο νερό και.... 
199. Παιδιά׃ Φωνζσ.... 
200. Νθπιαγωγόσ׃ Λοιπόν να μου λζτε τι να γράψω εντάξει; 
201. Μακθτισ׃ Να τθσ πω εγϊ; 
202. Νθπιαγωγόσ׃ Να αρχίςει θ Γεωργία...και να πθγαίνουμε πάρακατω...πεσ μασ Γεωργία τι να 

γράψω. 
203. Γεωργία׃ Να πάρει ζνα υλικό.... 
204. Νθπιαγωγόσ׃ Δθλαδι το πρϊτο πράγμα που κα κάμει...να πάρει ζνα υλικό για να το 

γράψω...κα πάρεισ...ζνα υλικό... 
205. Μακθτισ׃ Εγϊ..εγϊ..εεεεε.... 
206. Νθπιαγωγόσ׃ Τι κα κάμει μετά; κα πάρει το υλικό που κζλει... 
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207. Μακθτισ׃ Το κουταλάκι....κα το βάλει ςτο νερό...κυρία...ωωνζσ... 
208. Νθπιαγωγόσ׃ Χεράκι... 
209. Παιδιά׃ Φωνζσ.... 
210. Νθπιαγωγόσ׃ Να του γράψουμε και τα υλικά... 
211. Παιδιά׃ Εγϊ...ωωνζσ.. 
212. Νθπιαγωγόσ׃ Ναι πεσ μου. 
213. Μακθτισ׃ Να γράψεισ... 
214. Νθπιαγωγόσ׃ Τϊρα κάτι άλλο ρϊτθςα, να πάρει το υλικό...μετά τι να κάμει; 
215. Μακθτισ׃ Να το βάλει μζςα ςτο νερό να το δοκιμάςει αν επιπλζει ι αν ... 
216. Νθπιαγωγόσ׃ Ζνα λεπτό, κα το βάλεισ ςτο νερό ναι και; 
217. Μακθτισ׃ Επιπλζει αν δεν επιπλζει ...*ωωνζσ+ 
218.Νθπιαγωγόσ׃ Αααα...αν επιπλζει είναι κατάλλθλο; μποροφμε να το χρθςιμοποιιςουμε αν 

επιπλζει; Αν επιπλζει, είναι κατάλλθλο.. 
219. Παιδιά׃ Φωνζσ... 
220. Νθπιαγωγόσ׃ Αν επιπλζει είναι κατάλλθλο για να ωτιάξεισ τθν βάρκα ςου και τϊρα να ‘ρκουν, 

κα πω ςε κάποια παιδάκια να ζρκουν κα του ηωγραωίςουμε μιπωσ δεν ξζρει να διαβάηει.. Για 
να δοφμε, με αγάπθ να του γράψουμε τα παιδάκια... 
 
Ππωσ ωαίνεται ςτθ γραμμι 194, θ ωοιτιτρια/υποψιωια νθπιαγωγόσ κάνει ςκόπιμθ 

παρζμβαςθ, με τθν ευκαιρία τθσ ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων, και καταωζρνει να ειςαγάγει 
τουσ μακθτζσ ςτθ διαδικαςία ανάπτυξθσ λειτουργικοφ οριςμοφ για τθν ζννοια τθσ βφκιςθσ. Το 
πρόβλθμα τζκθκε ςτο κατάλλθλο πλαίςιο, όπου οι μακθτζσ ζνιωςαν τθν ανάγκθ για τθν περιγραωι 
τθσ διαδικαςίασ με τθν οποία ορίηεται κατά πόςο ζνα αντικείμενο βυκίηεται ι επιπλζει, παρά να 
παραμείνουν ςτθν απλι καταγραωι των αποτελεςμάτων από το πείραμά τουσ. Θ δεξιότθτα 
οικοδόμθςθσ λειτουργικοφ οριςμοφ αποτελεί μία από τισ 13 υπό ζμωαςθ δεξιότθτεσ του 
αναλυτικοφ προγράμματοσ – και μάλιςτα από τισ πιο ιεραρχικά δφςκολεσ-, για τισ οποίεσ οι μακθτζσ 
ζχουν ιδθ οικοδομιςει τισ απαρχζσ τουσ και εάν τουσ ηθτθκεί ςτο ςωςτό πλαίςιο μποροφν να 
χρθςιμοποιιςουν υωιςτάμενουσ πόρουσ για τθν περαιτζρω οικοδόμθςθ αυτϊν των εννοιϊν. 
 
Φοιτιτρια 4-Ρυκνότθτα 
59. Νθπιαγωγόσ׃ Κζλω να με ακοφςετε, κζλω να μου πείτε. Σταματιςτε Νικόλα. Ακοφςτε, κζλω να 

μου πει κάποια ομαδοφλα τι παρατθριςατε; 
60. Μακθτισ׃ Εγϊ, παρατιρθςα ……….. 
61. Νθπιαγωγόσ׃ Να ςθκϊνεται χεράκι και κα λζει το παιδάκι που κα λζω. *...+ Λοιπόν, θ Λουκία τι 

παρατιρθςε; 
62. Λουκία׃ Τι; Α! Ξζρω ποια πιγαν και ποια δεν πιγαν. 
63. Νθπιαγωγόσ׃ Ρεσ μασ ποια. Ριγαν και τα δφο κάτω; Γιατί πιγαν; 
64.  Λουκία׃ Γιατί, ε γιατί, γιατί το νερό είναι βαρφ και δεν περνά. 
65. Νθπιαγωγόσ׃ Το νερό είναι πιο βαρφ από τα υλικά; 
66. Μακθτζσ ׃ Πχι το ωφλλο να ποφμε είναι πιο βαρφ; 
67. Νθπιαγωγόσ׃ Ααα, ο Ανδρζασ λζει χτεσ το ωφλλο …. 
68. Μακθτισ ׃ Ζμεινε πάνω. 
69. Νθπιαγωγόσ׃ ...είναι «υπζρ» ελαωρφ και ζμεινε πάνω! Θ πζτρα είναι πιο βαριά και ζπεςε κάτω, 

αλλά νομίηω δεν ζχουμε καταλάβει τθν ςχζςθ των πραγμάτων με το βάροσ τουσ. Σκζωτθκα, ζνα 
μεγάλο πλοίο πόςο βαρφ είναι και δεν πζωτει μζςα ςτθν κάλαςςα. Το πλοίο πάει κάτω; 

70. Μακθτισ׃ Πχι. 
71. Νθπιαγωγόσ׃ Μζνει πάνω. Υπάρχει κάποιοσ λόγοσ που το πλοίο δεν πάει κάτω. Κάποια κα 

ποφμε τϊρα. Υπάρχει κάποιοσ λόγοσ . Λοιπόν δείτε κάτι που κα βρείτε για ςιμερα… 
[...] 
96. Νθπιαγωγόσ׃ Ο Σοωοκλισ να μείνει ςτθ κζςθ του. Λοιπόν πεσ μασ Ελζνθ μου τι διαωορά είδεσ, τι 

παρατιρθςεσ; 
97. Ελζνθ ׃ Είδα ότι ςτο υγρό ωαινόταν άλλο χρϊμα θ πζτρα και το ςίδερο και μετά....; 
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98. Νθπιαγωγόσ: Μπράβο, αλλάηει το χρϊμα τουσ μζςα ςτο υγρό. Σοωοκλι μου τι παρατιρθςεσ; 
99. οφοκλισ: Ξζρω ότι ςτο νερό βάηεισ τα μζςα και κάνει πιο γριγορα. 
100.  Νθπιαγωγόσ: Το νερό θ πζτρα αλλάηει πιο γριγορα λζει ο Σοωοκλισ. 
101.  Μακθτισ: Και ςτο υγρό δεν κινείται πιο γριγορα, πθγαίνει αργά. 
102. Νθπιαγωγόσ: Ράει πιο αργά. 

 
Στθ γραμμι 61 οι μακθτζσ καλοφνται να παρατθριςουν ςε ομάδεσ κάποια αντικείμενα. 

Απαντϊντασ ςτθν ερϊτθςθ τθσ νθπιαγωγοφ, θ Λουκία, μία μακιτρια λζει «Ξζρω ποια πιγαν και 
ποια δεν πιγαν», απαντϊντασ με ερμθνεία τθσ παρατιρθςθσ που ζγινε ςτισ ομάδεσ και όχι με τθν 
περιγραωι τθσ παρατιρθςθσ κακαυτισ όπωσ ηιτθςε θ νθπιαγωγόσ. Θ ωοιτιτρια/υποψιωια 
νθπιαγωγόσ αναγνωρίηει τι είπε το κοριτςάκι και τθν προτρζπει να κάνει μια διευκρίνθςθ τθσ 
παρατιρθςισ τθσ, λζγοντάσ τθσ׃ «Ρεσ μασ ποια. Ριγαν και τα δφο κάτω; Γιατί πιγαν;» 
Ερμθνεφοντασ τθν παρατιρθςθ τθσ, λζει ότι το νερό είναι πιο βαρφ και δεν περνά (πλεφςθ-
επίπλευςθ). Στθ ςυνζχεια (γραμμι 66), ζνασ μακθτισ αναωζρει κάποια αποτελζςματα που είχαν 
βρει ςε άλλο πείραμα, υποςτθρίηοντασ πωσ θ βφκιςθ δεν είναι κζμα ςχζςθσ βάρουσ του νεροφ και 
αντικειμζνου όπωσ υποςτιριξε θ Λουκία (από τα λεγόμενά τθσ, θ Λουκία ωαίνεται να υποςτθρίηει 
ότι το νερό είναι πιο βαρφ από τα υλικά με τα οποία πειραματίςτθκαν και ζτςι τα υλικά βυκίηονται) 
διότι «το ωφλλο *το οποίο είχαν δει ςε προθγοφμενο μάκθμα+ ... είναι πιο βαρφ από το νερό *για να 
επιπλζει+;» Θ ωοιτιτρια/υποψιωια νθπιαγωγόσ εντοπίηει το αντεπιχείρθμα του Αντρζα και επιλζγει 
να δϊςει ζνα παράδειγμα (αρ.69) για να τουσ εξθγιςει ότι υπάρχει κάποιοσ λόγοσ που οριςμζνα 
αντικείμενα επιπλζουν και άλλα βυκίηονται. Με τθν επιλογι αυτισ τθσ διδακτικισ ςτρατθγικισ 
προζτρεψε τα παιδιά να ςκεωτοφν ότι υπάρχει κάποιοσ λόγοσ για αυτό το ωαινόμενο ο οποίοσ κα 
είναι και το κζμα τθσ ςυηιτθςισ τουσ.  

Ταυτόχρονα, θ ωοιτιτρια γνωρίηει ότι θ οικοδόμθςθ εννοιολογικισ κατανόθςθσ περιλαμβάνει 
πρϊτα ςυλλογι εμπειρικϊν ςτοιχείων για το υπό εξζταςθ ωαινόμενο (πυκνότθτα), ςυμωωνία για τα 
δεδομζνα αυτά, και μόνο ςτθ ςυνζχεια οι μακθτζσ κα μποροφςαν να αρχίςουν να οικοδομοφν 
εννοιολογικι κατανόθςθ. Ζτςι, ςτθ γραμμι 96 επαναωζρει τθ ςυηιτθςθ ηθτϊντασ μόνο τισ 
παρατθριςεισ των μακθτϊν.  
 
Φοιτιτρια 5-Μαγνιτεσ 
59. Νθπιαγωγόσ: Εμείσ ξζρουμε αυτά τα υλικά. Ελκφονται από τουσ μαγνιτεσ; Ελκφονται, ςθμαίνει 

κολλοφν πάνω. Ξζρουμε εμείσ; Είμαςτε ςίγουροι; 
60. Παιδιά: Ναι. 
61. Νθπιαγωγόσ: Ναι, τότε μασ ζςτειλαν εδϊ απ’ ότι βλζπω και αυτό τον πίνακα, οι ωίλοι μασ, και 

λζει: «Τα υλικά που δεν ζλκονται» που ςθμαίνει που δεν κολλοφν πάνω ςτουσ μαγνιτεσ. Τότε 
εμείσ να ςκεωτοφμε τϊρα, να προβλζψουμε και να ςθμειϊςουμε εδϊ ποια υλικά είναι χριςιμα 
για τουσ ωίλουσ μασ τα τενεκεδάκια. Εντάξει; 

62. Παιδιά: Εντάξει. 
63. Νθπιαγωγόσ: Τι νομίηετε εςείσ παιδάκια. Το ςωουγγαράκι κα κολλιςει πάνω ςτο μαγνιτθ; 
64. Μακθτισ: Πχι. 
65. Νθπιαγωγόσ: Πχι; Να γράωουμε δθλαδι εμείσ εδϊ ότι δε κα κολλιςει; Να το βάλουμε ςτα 

τενεκεδάκια μασ; 
66. Μακθτισ: Ναι 
67. Νθπιαγωγόσ: Χμ. 
68. Παιδιά: Δεν κα κολλιςει. 
69.  Νθπιαγωγόσ: Ρϊσ να το ςθμειϊςουμε; Να βάλουμε; Ρϊσ κζλετε; 
70. Παιδιά: Xι 
71. Νθπιαγωγόσ: Xι 
72. Παιδιά: Νι 
73. Νθπιαγωγόσ: Τα ξυλάκια τι νομίηετε; 
74. Παιδιά: Νι, Πχι, νι, νι  
75. Νθπιαγωγόσ: Κα κολλιςει λζτε πάνω ςτο μαγνιτθ ι όχι; 
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76. Παιδιά: Πχι. 
77. Νθπιαγωγόσ: Πχι; Να πάμε δθλαδι ςτουσ ωίλουσ μασ τα τενεκεδάκια να ωτιάξουν ρουχαλάκια 

και παπουτςάκια από ξφλο; 
78. Παιδιά: Πχι, Πχι, Ναι … 
79. Νθπιαγωγόσ: Εςφ Στυλιανζ μου τι νομίηεισ; 
80. τυλιανόσ: Πχι 
81. Νθπιαγωγόσ: Mόνο ο Στυλιανόσ λζει όχι; Οι άλλοι να τουσ ποφμε ναι; 
82. Παιδιά: Πχι, Ναι 
83. Νθπιαγωγόσ: Κι εςφ όχι; 
84. Παιδιά: Ναι, Πχι 
85. Νθπιαγωγόσ: Δεν είςαςτε ςίγουροι βλζπω....Ρόςα παιδάκια λζνε ότι το ξυλάκι είναι χριςιμο για 

τα τενεκεδάκια για να μθν κολλοφν πάνω ςτουσ μαγνιτεσ; 
86. Παιδιά: Δζκα 
87. Νθπιαγωγόσ: Δζκα παιδάκια. Ρόςα παιδάκια λζνε ότι δεν είναι καλό το ξφλο για τα τενεκεδάκια 

που κα κολλοφν πάλι πάνω ςτο … μαγνιτεσ; Ροια παιδάκια λζνε; 
88. Παιδιά: Πχι 
89. Νθπιαγωγόσ: Ζνα; δφο, τρία. 

 
Στο επειςόδιο αυτό, θ νθπιαγωγόσ καταγράωει τισ προβλζψεισ των μακθτϊν για ποια υλικά 

ζλκονται και ποια δεν ζλκονται από τουσ μαγνιτεσ. Δφο είναι τα ςθμεία που αποτελοφν διδακτικό 
ενδιαωζρον. Το πρϊτο είναι ςτθ γραμμι 69 όπου θ νθπιαγωγόσ ςτθν προςπάκειά τθσ να 
καταγράψει τισ προβλζψεισ των μακθτϊν δίδει τθν ευκφνθ για τθν απόωαςθ του μζςου 
καταγραωισ/επικοινωνίασ των προβλζψεων τθσ τάξθσ ςτουσ μακθτζσ, επιδιϊκοντασ ανάμεςα ςε 
άλλα ςτθν ανάπτυξθ τθσ δεξιότθτασ τθσ επικοινωνίασ και ςτθν οικοδόμθςθ τθσ ςυνειδιςεισ τθσ 
κοινότθτασ επιςτθμόνων που αποτελείται από τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ. Σε αυτό το πλαίςιο, άμεςα 
ςχετικό είναι και το δεφτερο ςθμείο ενδιαωζροντοσ. Στθ γραμμι 85 και ενϊ οι μακθτζσ ςυηθτοφν 
για τισ προβλζψεισ τουσ θ νθπιαγωγόσ ζχει εντοπίςει ότι θ «κοινότθτα» δεν μπορεί να καταλιξει ςε 
ομόωωνθ απόωαςθ για το εάν το ξφλο ζλκεται ι δεν ζλκεται από τουσ μαγνιτεσ. Ο πίνακασ που είχε 
ετοιμάςει θ νθπιαγωγόσ δεν είχε προβλζψει τζτοιουσ είδουσ διαωωνία. Σε αυτό το ςθμείο θ 
νθπιαγωγόσ μπορεί να πάρει ζνα αρικμό διαωορετικϊν αποωάςεων που δεν είχε προετοιμάςει 
κατά το ςχεδιαςμό του μακιματοσ. (1) Να πιζςει τουσ μακθτζσ να καταλιξουν ςε μία απόωαςθ 
(είτε μεταπείκοντασ τουσ άλλουσ για μία άποψθ, είτε εωαρμόηοντασ απλι πλειοψθωία). (2) Να 
επιτρζψει ςτουσ μακθτζσ να καταγράψουν και τισ δφο απόψεισ (οφτωσ ι άλλωσ είμαςτε ςτθ 
διαδικαςία των προβλζψεων) αλλάηοντασ «επί-τόπου» τον πίνακα προβλζψεων ϊςτε να μπορεί να 
υποςτθρίξει τθν καταγραωι διαωορετικϊν ιδεϊν μακθτϊν. Θ απόωαςι τθσ να κάνει το δεφτερο 
αποτελεί ζνδειξθ τθσ ενθμερότθτασ τθσ ωοιτιτριασ/νθπιαγωγοφ για τα χαρακτθριςτικά τθσ 
επιςτιμθσ και τθσ ωφςθσ τθσ και επιδεικνφει ευελιξία ωσ προσ τον εντοπιςμό ςτοιχείων του 
μακιματοσ που δεν είχε (για το ζνα ι τον άλλο λόγο) προβλζψει κατά το ςχεδιαςμό του, τθν 
αξιολόγθςθ των ςτοιχείων αυτϊν και τθν επιλογι τθσ πιο κατάλλθλθσ παιδαγωγικισ ανταπόκριςθσ 
βαςιςμζνθ ςτισ κεωρίεσ για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και τθ διδακτικι τουσ.  
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΛ ΤΗΘΣΘΘ 

Στο άρκρο αυτό περιγράψαμε τισ αρχζσ και τα χαρακτθριςτικά ενόσ μοντζλου παιδαγωγικισ 
κατάρτιςθσ υποψθωίων νθπιαγωγϊν ςτθ διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, το οποίο βαςίηεται 
ςτθν αναςτοχαςτικι μελζτθ οπτικογραωθμζνων ςτιγμιοτφπων από εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ 
που εωαρμόηουν οι ίδιεσ οι υποψιωιεσ ςε πραγματικά περιβάλλοντα τάξθσ. Στο προθγοφμενο 
κεωάλαιο παρουςιάςαμε προκαταρτικά αποτελζςματα από τθν εωαρμογι του μοντζλου ςτο 
πλαίςιο τθσ εμπλοκισ 5 τεταρτοετϊν ωοιτθτριϊν ςτο πρόγραμμα τθσ ςχολικισ εμπειρίασ κατά το 
ακαδθμαϊκό εξάμθνο 2007-2008. Θ περιγραωι αποςπαςμάτων από τθν εωαρμογι εκπαιδευτικϊν 
δραςτθριοτιτων, από τισ 5 ωοιτιτριεσ/υποψιωιεσ νθπιαγωγοφσ ςτο πιο πάνω κεωάλαιο, δείχνει τθ 
κετικι επιρροι που είχε ςτισ ωοιτιτριεσ θ ενθμζρωςθ και εξοικείωςι τουσ με το μοντζλο που 
εωαρμόςτθκε για πρϊτθ ωόρα ςτο Τμιμα Επιςτθμϊν και Αγωγισ του Ευρωπαϊκοφ Ρανεπιςτθμίου 
Κφπρου. 



 210 

Μζςα από τα αποςπάςματα που παρακζςαμε και αναλφςαμε ςτο προθγοφμενο κεωάλαιο 
ωαίνεται με ςαωινεια ότι οι ωοιτιτριεσ μζςα από τθν εμπλοκι τουσ ςτο πρόγραμμα ανζπτυξαν και 
εωάρμοςαν διδακτικζσ δεξιότθτεσ για τθ ςτιριξθ και προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων 
επιςτθμονικισ ςκζψθσ και των ςτρατθγικϊν ςυλλογιςμοφ των παιδιϊν. Μζςα ςτα ςτενά χρονικά 
περικϊρια που οι ωοιτιτριεσ είχαν για να επεξεργαςτοφν τισ αντιδράςεισ και τα λεγόμενα των 
παιδιϊν και να αντιδράςουν επζλεγαν με ευελιξία προςεγγίςεισ οι οποίεσ (α) χαρακτθρίηονταν από 
επιςτθμολογικι ευαιςκθςία ωσ προσ τθ ωφςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και τθ ωφςθ τθσ 
οικοδόμθςθσ τθσ και (β) ςτιριηαν και προωκοφςαν τθν ανάπτυξθ επιςτθμονικϊν δεξιοτιτων (π.χ. 
παρατιρθςθ, επικοινωνία, οικοδόμθςθ λειτουργικοφ οριςμοφ). Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο οι 
ωοιτιτριεσ επζδειξαν τθν ικανότθτα να ςτθρίξουν τθ μάκθςθ των παιδιϊν ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ 
ωσ προσ τρεισ βαςικοφσ μακθςιακοφσ άξονεσ: επιςτθμολογικι ενθμερότθτα, δεξιότθτεσ 
επιςτθμονικισ ςκζψθσ και εννοιολογικι κατανόθςθ.  

Θ ςθμαντικι βελτίωςθ που παρατθρικθκε ςτισ διδαςκαλίεσ των ωοιτθτριϊν με τθν εωαρμογι 
του μοντζλου παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ Φυςικϊν Επιςτθμϊν, ενιςχφει τθν ανάγκθ ενςωμάτωςθσ 
του μοντζλου ςε προγράμματα Σχολικισ Εμπειρίασ υποψιωιων νθπιαγωγϊν.  
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Στθν παροφςα εργαςία πραγματοποιείται θ προςζγγιςθ μιασ ςειράσ εννοιϊν των Φ. Ε. και παρουςιάηεται ο 
ςχεδιαςμόσ, θ υλοποίθςθ και θ πρακτικι εφαρμογι ςτο Νθπιαγωγείο μιασ ςειράσ εργαςτθριακϊν μακθμάτων. 
Θ εργαςία πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο των μακθμάτων «ΔΛΔΑΚΤΛΚΘ ΤΩΝ ΕΝΝΟΛΩΝ ΤΩΝ Φ. Ε. Λ και ΛΛ» και 
περιλαμβάνει: Α. Το ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων βαςιςμζνων ςε μια ςειρά εννοιϊν των Φ. Ε. για το 
νθπιαγωγείο. Β. Τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο των εργαςτθριακϊν μακθμάτων κατά τθ 
διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2007-2008. Γ. Τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ μετά το τζλοσ των εργαςτθριακϊν μακθμάτων και τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των φοιτθτϊν ςτα 
νθπιαγωγεία τθσ πόλθσ. Οι ςτόχοι των εργαςτθριακϊν μακθμάτων αφοροφν ςτθν προςζγγιςθ των εννοιϊν των 
Φ. Ε. για τθν προςχολικι θλικία, ςτθ διαχείριςθ των γνωςτικϊν εμποδίων των παιδιϊν, ςτθν άςκθςθ των 
φοιτθτϊν ςτισ διαδικαςίεσ τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου, ςτθν προςζγγιςθ των αυκόρμθτων ςκζψεων των 
παιδιϊν και ςτθν απόκτθςθ κετικϊν ςτάςεων για τθ μελζτθ κεμάτων των Φ. Ε.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Ζννοιεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, διαδικαςίεσ επιςτθμονικισ μεκόδου, γνωςτικά εμπόδια 

των παιδιϊν, αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

 
TEACHERS TRAINING IN NATURAL SCIENCES IN THE LABORATORY AND PRACTICE IN PRE-PRIMARY 

SCHOOL. 
Eleni Kolokouri, Charikleia Theodoraki 

Abstract 
In the present paper we study an innovative approach on some natural concepts as well as the design, 
materialization and practical application of a series of workshop lessons in the laboratory. The paper was 
effectuated within the frame of a university lessons entitled «Didactic of concepts of Natural Sciences I and II» 
and includes: A. The design of activities for Nursery-school science classroom based on a series of concepts of 
Natural Sciences. B. The effectuation of the activities within the frame of workshops in the laboratory during the 
academic year 2007-2008. C. The evaluation of the teaching during the students’ practice in the nursery-schools 
of Ioannina. The aims of the workshops focus on the overcome of the cognitive obstacles of children, students’ 
practice on the skills of the scientific method, management of the spontaneous thoughts of children and 
development of positive attitudes about subject matter of Natural Sciences. 

KEY WORDS: Natural Sciences, Skills of Scientific Method, Cognitive Obstacles, Evaluation 
 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Στθν εποχι μασ δίνεται όλο και μεγαλφτερθ ζμωαςθ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ, θ οποία 
κζτει τισ βάςεισ για τθ μακθςιακι και τθν προςωπικι εξζλιξθ των παιδιϊν. Οι ςφγχρονεσ 
παιδαγωγικζσ τάςεισ τοποκετοφν το παιδί ςτο κζντρο των εξελίξεων και αναηθτοφν ςυνεχϊσ 
τρόπουσ για τθν αναβάκμιςθ τθσ μακθςιακισ του πορείασ. Στο ςθμείο αυτό προκφπτει θ 
αναγκαιότθτα κεϊρθςθσ του εκπαιδευτικοφ ωσ ςφγχρονου επαγγελματία (Κόκκοτασ, 2002) που 
βρίςκεται ςε ςυνεχι επαγρφπνθςθ και αναηιτθςθ με ςκοπό να αποκτιςει τισ κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ 
για να ανταποκρικεί ςτο ςφνκετο ζργο του. Επιπλζον, οι εκπαιδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ κακιςτοφν 
επιτακτικι τθν ανάγκθ ςυνεχοφσ επιμόρωωςθσ και αναπροςδιοριςμοφ του ρόλου του 
εκπαιδευτικοφ, κακϊσ, ςφμωωνα με τθν Ρλακίτςθ (2007), οι ςτάςεισ, οι αντιλιψεισ και οι γνϊςεισ 
του αντανακλοφν ςτον τρόπο διδαςκαλίασ του και ςτθ διαμόρωωςθ των αντιλιψεων των μακθτϊν. 

Σφμωωνα με το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν για το Νθπιαγωγείο 
(Δαωζρμου, Κουλοφρθ κ.α.,2003) ο εκπαιδευτικόσ καλείται να κζτει για κάκε δραςτθριότθτα 
άμεςουσ και μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ, να λαμβάνει υπόψθ τα ενδιαωζροντα και τισ ανάγκεσ των 
παιδιϊν, να δθμιουργεί τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν εξζλιξθ τθσ δραςτθριότθτασ, να προςωζρει 
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ςτα παιδιά τα κατάλλθλα υλικά αλλά και τθν ενκάρρυνςθ που χρειάηονται για να ςυμμετζχουν, να 
τα παρατθρεί και τζλοσ, να αξιολογεί τθν πορεία τθσ δραςτθριότθτασ κακϊσ και τα οωζλθ για κάκε 
παιδί. 

Ειδικότερα ςτον τομζα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, ο εκπαιδευτικόσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να 
ειςάγει τα παιδιά ςτθν αποδεκτι επιςτθμονικι άποψθ για το ωυςικό κόςμο και να τα καταςτιςει 
επιςτθμονικά εγγράμματουσ πολίτεσ (Driver,Squires et.al.,1998) οι οποίοι, ζχοντασ κατακτιςει τισ 
ζννοιεσ, τισ δεξιότθτεσ και τισ αξίεσ τθσ επιςτιμθσ κα τισ μεταωζρουν ςτθν κακθμερινι τουσ 
πραγματικότθτα. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, για τθν ειςαγωγι και τθν επεξεργαςία των ωυςικϊν ωαινομζνων και των 
εννοιϊν των Φ. Ε. καλείται να οργανϊςει ζνα πρόγραμμα διδαςκαλίασ και να το εντάξει χρονικά 
ςτον γενικότερο προγραμματιςμό του.(Ραπανδρζου,2008) Μζςα από τουσ ςτόχουσ του 
προγράμματοσ κα πρζπει να δίνεται ςτα παιδιά θ ευκαιρία να γνωρίςουν τα χαρακτθριςτικά τθσ 
ζννοιασ που προςεγγίηεται, να εξαςκθκοφν ςτισ διαδικαςίεσ επιςτθμονικισ μεκόδου και να 
καλλιεργιςουν κετικζσ ςτάςεισ και αξίεσ για το περιβάλλον και τον κόςμο των Φ. Ε.. Για το 
ςχεδιαςμό των δραςτθριοτιτων ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία να λαμβάνονται υπόψθ οι ιδζεσ και οι 
προθγοφμενεσ γνϊςεισ των παιδιϊν και να αναηθτοφνται τρόποι για το πϊσ οι πρωταρχικζσ ιδζεσ κα 
μεταςχθματιςτοφν ςε επιςτθμονικι γνϊςθ. (Driver,Squires et.al., 1998, Κόκκοτασ, 2002, Ρλακίτςθ 
2007) Ο εκπαιδευτικόσ, τζλοσ είναι υπεφκυνοσ να αποωαςίςει τον τρόπο με τον οποίο κα 
προςεγγίςει τισ διαωορετικζσ ζννοιεσ των Φ. Ε., να προςαρμόςει τισ δραςτθριότθτεσ ςτο κοινωνικό-
πολιτιςμικό επίπεδο τθσ τάξθσ, να παροτρφνει τα παιδιά να ενδιαωερκοφν και να αλλθλεπιδράςουν, 
να τουσ παρζχει τα κατάλλθλα υλικά, να ςυντονίςει τθν εργαςία ςε ομάδεσ και να αξιολογιςει 
ολόκλθρθ τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Για να αποκτιςουν οι μζλλοντεσ εκπαιδευτικοί όλεσ εκείνεσ τισ δεξιότθτεσ που κα τουσ 
επιτρζψουν να ανταποκρικοφν ςτο ρόλο τουσ και να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ τουσ να γνωρίςουν 
ςε βάκοσ οριςμζνεσ ζννοιεσ των Φ. Ε. είναι απαραίτθτθ τόςο θ κεωρθτικι τουσ κατάρτιςθ όςο και θ 
πρακτικι τουσ εξάςκθςθ. Με το ςυνδυαςμό κεωρίασ και πράξθσ ςτθν πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ 
τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να διδαχκοφν οι ίδιοι τισ βαςικζσ ζννοιεσ που πρόκειται να διδάξουν και 
τα κζματα που ςχετίηονται με τθ ωφςθ των Φ. Ε., να εξαςκθκοφν ςτισ διαδικαςίεσ επιςτθμονικισ 
μεκόδου και τζλοσ να χρθςιμοποιοφν τισ ιδζεσ των παιδιϊν για το ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ τουσ. 
ΔΟΜΘ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΘΡΛΑΚΪΝ ΜΑΚΘΜΑΣΩΝ  

Στο πλαίςιο των μακθμάτων «Διδακτικι των Εννοιϊν των Φ. Ε. Λ και ΛΛ», κατά τθ διάρκεια του 
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2007-2008 πραγματοποιικθκε μια ςειρά εργαςτθριακϊν μακθμάτων που 
περιλαμβάνει οκτϊ ενότθτεσ των Φ. Ε.: 1. Συλλογζσ ωφλλων, 2. Διαλυτότθτα ςτερεϊν ςτο νερό, 3. 
Επίπλευςθ και βφκιςθ ςτερεϊν ςτο νερό, 4. Το ςϊμα μου, 5. Μαγνιτεσ-Θ ανακάλυψθ ςτοιχειωδϊν 
μαγνθτικϊν ιδιοτιτων, 6. Φωσ-Σκιζσ-Χρϊματα, 7. Ιχοσ, 8. Χρόνοσ. 

Θ διάρκεια κάκε εργαςτθριακοφ μακιματοσ είναι δφο ϊρεσ. Για κάκε μια από τισ παραπάνω 
ενότθτεσ ακολουκείται μια ςυγκεκριμζνθ πορεία: 

1. Γίνεται μια προκαταρκτικι δραςτθριότθτα θ οποία ζχει ςκοπό να ωζρει τουσ ωοιτθτζσ ςε 
άμεςθ επαωι με το κζμα που κα διαπραγματευκοφν. 

2. Ακολουκεί ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν ζννοια των Φ. Ε. μζςα από τθν οποία οι ωοιτθτζσ 
εκωράηουν τισ δικζσ τουσ απόψεισ ι κάνουν προβλζψεισ τισ οποίεσ αργότερα κα επαλθκεφςουν ι 
κα διαψεφςουν.  

3. Ρροςδιορίηονται οι ςτόχοι κάκε διδακτικισ ενότθτασ και το πλαίςιο ςτο οποίο αυτοί 
ςυνδζονται με το Α. Ρ. που ιςχφει ςτο νθπιαγωγείο. 

4. Ρραγματοποιείται μια ςειρά δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με το υπό διαπραγμάτευςθ 
ωυςικό ωαινόμενο ι ζννοια των Φ. Ε.. Οι ωοιτθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ των 5-6 ατόμων, 
πραγματοποιοφν πειράματα, ςυγκρίνουν τα αποτελζςματα με τισ αρχικζσ προβλζψεισ τουσ και κάκε 
ομάδα παρουςιάηει τα ςυμπεράςματά τθσ ςε επίπεδο τάξθσ. Ρροςδιορίηουν επίςθσ και τισ 
διαδικαςίεσ επιςτθμονικισ μεκόδου ςτισ οποίεσ εξαςκικθκαν ςε κάκε δραςτθριότθτα ξεχωριςτά. 

5. Σε επίπεδο τάξθσ πραγματοποιείται ςυηιτθςθ ςχετικά με τα γνωςτικά εμπόδια των 
παιδιϊν, τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειριηόμαςτε κακϊσ και για το λεξιλόγιο που χρθςιμοποιοφν 
τα παιδιά για να περιγράψουν τουσ όρουσ των Φ. Ε.. 
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6. Ανά ομάδεσ των 4-5 ατόμων ςχεδιάηουν και προτείνουν τισ δικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ για 
το ωυςικό ωαινόμενο ι τθν ζννοια που διαπραγματευόμαςτε από τον κόςμο των Φ. Ε.. 

Τα εργαςτθριακά μακιματα πραγματοποιοφνται ςε αίκουςα εξοπλιςμζνθ για το ςκοπό αυτό. 
Τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται είναι απλά, τα οποία μπορεί να βρεκοφν εφκολα και να 
χρθςιμοποιθκοφν τόςο ςτθν εργαςτθριακι αίκουςα όςο και ςτθν τάξθ του νθπιαγωγείου. 
ΣΟΧΟΛ 

Οι ςτόχοι των εργαςτθριακϊν μακθμάτων ςυνδζονται άμεςα με το Δ. Ε. Ρ. Ρ. Σ. ςτον τομζα 
«Ραιδί και περιβάλλον: ανκρωπογενζσ περιβάλλον και αλλθλεπίδραςθ-ωυςικό περιβάλλον και 
αλλθλεπίδραςθ» και αποςκοποφν ςτο: 

1.Να εποικοδομιςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με τα ωαινόμενα και τισ ζννοιεσ των Φ. Ε. 
2.Να διαχειρίηονται τα γνωςτικά εμπόδια των παιδιϊν. 
3. Να λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδζεσ των παιδιϊν και τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά 

μακαίνουν τισ ζννοιεσ των Φ. Ε. 
4. Να ςχεδιάηουν δραςτθριότθτεσ Φ. Ε. για το νθπιαγωγείο- Εργαςία ςε ομάδεσ. 
5. Να αςκθκοφν ςτισ διαδικαςίεσ επιςτθμονικισ μεκόδου και ςτθ χριςθ απλϊν υλικϊν, 

οργάνων και ςυςκευϊν για τθν εκτζλεςθ απλϊν πειραμάτων. 
6.Να εξοικειϊνονται με τθ χριςθ απλϊν όρων για τθν περιγραωι των εννοιϊν των Φ. Ε. και 

των ωυςικϊν ωαινομζνων. 
7. Να αποκτιςουν κετικζσ ςτάςεισ για τθ μελζτθ κεμάτων των Φ. Ε.. 
8. Να εξοικειϊνονται με τθν εργαςία ςε ομάδεσ ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ. 

ΔΛΑΚΕΜΑΣΛΚΕ ΠΡΟΕΚΣΑΕΛ 
Σφμωωνα με το Δ. Ε. Ρ. Ρ. Σ. για το νθπιαγωγείο(Δ. Ε. Ρ. Ρ. Σ., 2002 ) θ διδαςκαλία των Φ. Ε. 

δεν αποτελεί ανεξάρτθτθ ενότθτα αλλά μζροσ τθσ ςυνολικισ γνωςτικισ ανάπτυξθσ του παιδιοφ. Στο 
ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων των Φ. Ε. ςθμαντικό ρόλο παίηει το γεγονόσ ότι το 
παιδί ηει και αναπτφςςεται ςε ζνα κοινωνικό πλαίςιο και αποκτά εμπειρίεσ μζςα ςε μια 
οργανωμζνθ κοινωνικά ηωι. Στα πλαίςια τθσ ολόπλευρθσ ανάπτυξθσ του παιδιοφ θ διδαςκαλία των 
Φ. Ε. λαμβάνει διακεματικζσ προεκτάςεισ. 

Για παράδειγμα, ζνα παραμφκι ι μια παράςταςθ κουκλοκεάτρου μπορεί να αποτελζςει το 
ζναυςμα για να αρχίςει θ επεξεργαςία μιασ ζννοιασ των Φ. Ε.. Τα παιδιά μζςα από ερωτιςεισ 
ςχετικά με τουσ ιρωεσ του παραμυκιοφ ι του κουκλοκεάτρου, εκωράηουν προβλθματιςμοφσ ι 
κάνουν υποκζςεισ. Μζςα από τθν κίνθςθ ςτο χϊρο εκωράηουν τα ςυναιςκιματά τουσ αλλά και 
αναγνωρίηουν τα μζρθ του ςϊματοσ και κάνουν ςυγκρίςεισ. Χορεφοντασ, αναπαριςτοφν τα μόρια 
τθσ ηάχαρθσ που μπορεί να διαλφςει το νερό. Εκωράηονται εικαςτικά ωτιάχνοντασ το δικό τουσ 
ουράνιο τόξο με κλωςτζσ και το ανκρϊπινο ςϊμα με πλαςτελίνθ. Εμπλουτίηουν το λεξιλόγιό τουσ 
και τθν ικανότθτα αωιγθςθσ κακϊσ ςυνκζτουν τθν ιςτορία ενόσ ωφλλου που βρζκθκε ςτθν αυλι 
του ςχολείου τουσ. Ανακαλφπτουν τισ ιδιότθτεσ του ιχου παίηοντασ μουςικι και παράγοντασ ιχουσ 
με το ςϊμα τουσ και με διάωορα αντικείμενα. Ραίηοντασ με τουσ ωακοφσ ςχθματίηουν τισ ςκιζσ των 
αντικειμζνων και δίνουν οδθγίεσ για το πϊσ ςχθματίηεται θ ςκιά. Τζλοσ, μζςα από παιχνίδια ρόλων 
αντιλαμβάνονται τθ ροι του χρόνου κακϊσ και τθν εναλλαγι μζρασ-νφχτασ, ωαινόμενα που 
ςχετίηονται άμεςα με τθν κακθμερινι τουσ ηωι.  
ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 

Μετά το πζρασ των εργαςτθριακϊν μακθμάτων ακολουκεί πρακτικι άςκθςθ των ωοιτθτϊν, 
διάρκειασ δφο εβδομάδων ςτα νθπιαγωγεία τθσ πόλθσ, θ οποία περιλαμβάνει: 1.Μία εβδομάδα 
παρακολοφκθςθσ του θμεριςιου προγράμματοσ του νθπιαγωγείου κακϊσ και αναλυτικι 
περιγραωι των δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τισ Φ. Ε. και 2.Μία εβδομάδα πρακτικισ 
εωαρμογισ δραςτθριοτιτων των Φ. Ε που ζχουν ςχεδιάςει οι ωοιτθτζσ με βάςθ τα εργαςτθριακά 
μακιματα. 
Θ ΕΡΕΤΝΑ 
τόχοι τθσ Μελζτθσ 

Το ερευνθτικό αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ ανίχνευςθ των απόψεων των 
ωοιτθτϊν ςχετικά με τα εργαςτθριακά μακιματα ςτο πλαίςιο του μακιματοσ «Διδακτικι των 
Εννοιϊν των Φυςικϊν Επιςτθμϊν», που ζλαβαν χϊρα για πρϊτθ ωορά κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 
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2007-2008 ςτο Ραιδαγωγικό Τμιμα Νθπιαγωγϊν του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων. Στόχοσ μασ ιταν να 
διαπιςτϊςουμε, αν τα εργαςτθριακά μακιματα βοικθςαν τουσ ωοιτθτζσ να επιλφςουν τα γνωςτικά 
εμπόδια που αντιμετϊπιηαν ςε ςχζςθ με διαωορετικζσ ζννοιεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Στο 
δεφτερο μζροσ του ερωτθματολογίου προςδιορίηεται το ποςοςτό των ωοιτθτϊν που κατάωερε να 
διαχωρίςει και να κατακτιςει τισ ζννοιεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν που διαπραγματευκικαμε κατά 
τθ διάρκεια των εργαςτθριακϊν μακθμάτων. 
Περιγραφι του Δείγματοσ 

Θ Εργαςία που παρουςιάηουμε, ζχει διερευνθτικό χαρακτιρα και διεξιχκθ ςτο Ρανεπιςτιμιο 
Λωαννίνων ςτο Ραιδαγωγικό Τμιμα Νθπιαγωγϊν και ςυγκεκριμζνα ςτο πλαίςιο του μακιματοσ 
«Διδακτικι των εννοιϊν των Φυςικϊν Επιςτθμϊν», το 2008. Το δείγμα περιλάμβανε 63 ωοιτθτζσ Εϋ 
και ΣΤϋ εξαμινου. Οι ωοιτθτζσ αωοφ διδάχκθκαν τισ ζννοιεσ που προαναωζραμε, παρακολοφκθςαν 
τα αντίςτοιχα εργαςτιρια και πραγματοποίθςαν τθν πρακτικι τουσ ςτα νθπιαγωγεία τθσ πόλεωσ 
των Λωαννίνων, κλικθκαν να απαντιςουν ςτα ερωτθματολόγια που ετοιμάςαμε. Το χρονικό 
διάςτθμα,του ενόσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ιταν ικανό, για να αωομοιϊςουν τισ ζννοιεσ και να 
απαντιςουν ςτα δφο μζρθ του ερωτθματολογίου. 
Ειδικότερα θ ζρευνα αποςκοπεί : 

α. ςτθν αξιολόγθςθ των εργαςτθριακϊν μακθμάτων από τουσ φοιτθτζσ  
β. ςτο να διαπιςτϊςουμε αν τα γνωςτικά εμπόδια των φοιτθτϊν ξεπεράςτθκαν και αν οι 

διαπραγματευόμενεσ ζννοιεσ των Φυςικϊν επιςτθμϊν κατακτικθκαν από τουσ φοιτθτζσ. 
Περιγραφι ερωτθματολογίου 

Ωσ εργαλείο τθσ ζρευνάσ μασ χρθςιμοποιιςαμε το ερωτθματολόγιο του οποίου το πρϊτο 
μζροσ αποτελείτο από 44 ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου που αωοροφςαν ςτθν αξιολόγθςθ του 
μακιματοσ και των εργαςτθρίων και το δεφτερο μζροσ αποτελοφμενο από 10 ερωτιςεισ κλειςτοφ 
τφπου που αωοροφςε ςτθν κατανόθςθ των εννοιϊν που διδάχκθκαν ςτο εργαςτιριο. Αρχικά ζγινε 
ενθμζρωςθ για το ςκοπό τθσ παροφςασ ζρευνασ και ηθτικθκε από τουσ ωοιτθτζσ να απαντιςουν 
αυκόρμθτα και με ειλικρίνεια Θ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου ζγινε ατομικά. Θ χρονικι 
διάρκεια που είχαν ςτθ διάκεςι τουσ για να απαντιςουν ςτα ερωτθματολόγια ιταν 30 λεπτά. 
Θ επεξεργαςία των ερωτθματολογίων 

Μετά τθ ςυλλογι των ερωτθματολογίων, προχωριςαμε ςτθ διαδικαςία τθσ 
κατθγοριοποίθςθσ των απαντιςεων των ωοιτθτϊν. Ακολοφκθςε θ κωδικοποίθςθ όλων των 
ερωτιςεων και θ ειςαγωγι των ςτοιχείων ςτον Θ/Υ. 

Θ ςτατιςτικι ανάλυςθ υλοποιικθκε με τθ βοικεια του ςτατιςτικοφ πακζτου SPSS 16.0. 
Σθμειϊνουμε ότι τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ, όςον αωορά ςτο είδοσ των τιμϊν που λαμβάνουν, 
κεωρικθκαν ωσ ποιοτικά. 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Αϋ Μζροσ Ερωτθματολογίου 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηουμε και ςχολιάηουμε τα αποτελζςματα κάποιων ερωτιςεων που 
παρουςιάηουν ενδιαωζρον από το πρϊτο μζροσ του ερωτθματολογίου.  

 
Στθν πρϊτθ ερϊτθςθ διερευνάται αν οι ςτόχοι του εργαςτθριακοφ μακιματοσ ιταν ςαωείσ. 

Το 63,49% των ωοιτθτϊν απάντθςε ότι οι ςτόχοι των εργαςτθρίων ιταν πάρα πολφ ςαωείσ ενϊ μόνο 
το 1,59% των ωοιτθτϊν απάντθςε ότι οι ςτόχοι των εργαςτθριακϊν μακθμάτων δεν ιταν κακόλου 
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ςαωείσ, πράγμα που δθλϊνει ότι θ πλειοψθωία των ωοιτθτϊν κατανόθςε ςε πολφ μεγάλο βακμό 
του ςτόχουσ του εργαςτθρίου. 

Θ δζκατθ ερϊτθςθ ηθτά τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των εργαςτθριακϊν μακθμάτων.  

 
Από αυτιν τθν ερϊτθςθ παρατθρείται ότι το 46,03% και το 47,62% των ωοιτθτϊν είναι πολφ ι 

πάρα πολφ ικανοποιθμζνο από τθν ποιότθτα των εργαςτθρίων όπωσ ωαίνεται και ςτο παραπάνω 
διάγραμμα. 

Αξιοςθμείωτεσ είναι και οι απαντιςεισ που ζδωςαν οι ωοιτθτζσ για τθν ανάκεςθ και τθν 
υλοποίθςθ εργαςιϊν κατά τθ διάρκεια των εργαςτθρίων. Σε αυτό το ςθμείο μασ ενδιζωερε να 
παρατθριςουμε το ποςοςτό των ωοιτθτϊν που πιςτεφουν ότι υπιρχε κακοδιγθςθ από τισ 
διδάςκουςεσ, ςε ςυνάρτθςθ με το ποςοςτό των ωοιτθτϊν που πιςτεφουν ότι θ εργαςίεσ τουσ 
βοικθςαν να κατανοιςουν τα διδαςκόμενα κζματα. 

  
Σφμωωνα λοιπόν με τα παραπάνω διαγράμματα παρατθροφμε ότι από τουσ 42 ωοιτθτζσ που 

απάντθςαν ότι κακοδθγικθκαν από τουσ διδάςκοντεσ των εργαςτθριακϊν μακθμάτων, οι 38 
κατάωεραν να κατανοιςουν το κζμα των εργαςιϊν και να κατακτιςουν τισ ζννοιεσ που 
επεξεργαςτικαμε.  

Πςον αωορά το εργαςτιριο, μασ απαςχόλθςε τόςο ο τρόποσ που οι ωοιτθτζσ αξιολόγθςαν τθν 
επάρκεια και τθν ποιότθτα των εργαςτθριακϊν χϊρων, όςο και θ απόδοςι τουσ κατά τθ διάρκεια 
των εργαςτθριακϊν μακθμάτων. Στθ ςυνζχεια παρατίκενται τα διαγράμματα των ερωτιςεων 35 και 
37 που δείχνουν ότι οι ωοιτθτζσ κρίνουν ωσ ικανοποιθτικι τθν ποιότθτα των πειραματικϊν 
αςκιςεων με ποςοςτό 37,1% και ωσ μζτρια τθν ποιότθτα των εργαςτθριακϊν χϊρων. Αυτό μασ 
δείχνει ότι οι χϊροι των εργαςτθρίων χρειάηονται βελτίωςθ και μεγαλφτερθ εξειδίκευςθ, ϊςτε να 
ανταποκρίνονται ςτισ τόςο απαιτιςεισ των ωοιτθτϊν όςο και ςτισ επιδιϊξεισ των διδαςκόντων. 
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Βϋ Μζροσ Ερωτθματολογίου  

Στο δεφτερο μζροσ του ερωτθματολογίου, κζτοντασ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ προςπακοφμε να 
κατανοιςουμε και να υπολογίςουμε το ποςοςτό των ωοιτθτϊν που κατανόθςε τισ ζννοιεσ των 
εργαςτθρίων. Αναλυτικότερα, ςτισ ερωτιςεισ 1 ζωσ 5 προςπακοφμε να διαπιςτϊςουμε αν οι 
ωοιτθτζσ κατανόθςαν τισ διαδικαςίεσ επιςτθμονικισ μεκόδου. Στθ ςυνζχεια παρακζτουμε 
ενδεικτικά τισ ερωτιςεισ που παρουςίαςαν κάποιο βακμό δυςκολίασ. 

Συγκεκριμζνα ςτθν ερϊτθςθ 2 προςπακοφμε να καταλάβουμε, αν οι ωοιτθτζσ ζχουν 
κατανοιςει τισ χωρικζσ ςχζςεισ. 

2.«Πάνω ςτο δάπεδο ςχεδιάηεται ζνασ ςτόχοσ (ι περιςςότεροι εάν τα παιδιά είναι πολλά). 
Χωρίσ να πατιςουν πάνω ςτισ γραμμζσ του ςτόχου, οι παίκτεσ αφινουν να πζςει από το φψοσ του 
χεριοφ τουσ ζνα φφλλο δζντρου, προςπακϊντασ να το ρίξουν όςο γίνεται πιο κοντά ςτο κζντρο…» 

α. μακθματικζσ εκφράςεισ β. χωρικζσ ςχζςεισ γ. προβλζψεισ δ. ερμθνεία 
 Ππωσ φαίνεται από το διάγραμμα που ακολουκεί, περιςςότερο από το 77% των ωοιτθτϊν 

είχε κατανοιςει τισ χωρικζσ ςχζςεισ και μόνο το 20.63% δυςκολεφτθκε να διαωοροποιιςει τισ 
χωρικζσ ςχζςεισ από τισ μακθματικζσ εκωράςεισ. 

 
Θ επόμενθ ερϊτθςθ διερευνά κατά πόςο μποροφν οι ωοιτθτζσ να διακρίνουν τθν επικοινωνία 

ωσ διαδικαςία επιςτθμονικισ μεκόδου. Θ επικοινωνία είναι μια διαδικαςία επιςτθμονικισ μεκόδου, 
που εμωανίηεται ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Θ επικοινωνία βοθκάει ςτθν κατανόθςθ όλων των 
υπολοίπων διαδικαςιϊν επιςτθμονικισ μεκόδου. 

4. Νθπιαγωγόσ: Για να δοφμε τϊρα τι είναι όλα αυτά που βρικαμε. Θα τα βγάλω ζνα- ζνα 
από αυτό το καλάκι και κα λζμε όλοι δυνατά τι βρικαμε. 

Ραιδιά: πόδι, χζρι, κεφάλι, λαιμόσ 
Νθπιαγωγόσ: και όλα αυτά τι πρζπει να τα κάνουμε; 
Ραιδί: να τα κολλιςουμε. Να τα ςυμπλθρϊςουμε 
α. παρατιρθςθ β. ταξινόμθςθ γ. επικοινωνία δ. υπόκεςθ 
Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι το 77,8% των ωοιτθτϊν ζχει κατανοιςει τθ ςθμαςία τθσ 

επικοινωνίασ ωσ επιςτθμονικισ μεκόδου. Μόνο το 19,05% των ωοιτθτϊν παρουςιάηει δυςκολία ςτθ 
διάκριςθ τθσ παρατιρθςθσ από τθν επικοινωνία. Ραρόλα αυτά πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι θ 
παρατιρθςθ όπωσ και θ επικοινωνία εμωανίηονται ςτισ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ των Φυςικϊν 
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Επιςτθμϊν. Το διάγραμμα που ακολουκεί παρουςιάηει τα αποτελζςματα των απαντιςεων που 
ζδωςαν οι ωοιτθτζσ. 

 
Στθν επόμενθ ερϊτθςθ διερευνάται θ ικανότθτα των ωοιτθτϊν να διαχωρίςουν τα μζταλλα 

που μαγνθτίηονται από αυτά που δεν παρουςιάηουν τισ ιδιότθτεσ του ςιδιρου. Για να 
διαπιςτϊςουμε λοιπόν αν οι ωοιτθτζσ ζχουν εξοικειωκεί με τισ ιδιότθτεσ των μαγνθτιηόμενων 
υλικϊν τουσ δϊςαμε τθν παρακάτω ερϊτθςθ. 

8. Η κυρία οφία ζςπαςε και τα δυο τθσ πόδια και βρίςκεται κακθλωμζνθ ςτθν καρζκλα του 
γραφείου τθσ για να δουλζψει. Η αναπθρικι πολυκρόνα ζχει κακυςτεριςει και δεν μπορεί να 
κινθκεί με άνεςθ ςτο γραφείο. Βρικε ζναν ζξυπνο τρόπο για να αυτοεξυπθρετθκεί. τθν άκρθ 
ενόσ κονταριοφ ςτερζωςε ζναν μαγνιτθ, για να φζρνει κοντά τθσ όςα πράγματα χρειάηεται. Δεν 
ςκζφτθκε όμωσ ότι κάποια δεν κα μπορζςει ποτζ να τα φζρει κοντά τθσ. Επιλζξτε τα αντικείμενα 
που δεν κα μπορζςει να μεταφζρει ποτζ. 

     
 α. σπςζό δασηςλίδι β. κοςηί ανατςκηικού γ. ζσνδεηήρες δ ζιδερένιος ταρηοκόπηης 
Θ διάκριςθ των αντικειμζνων που μαγνθτίηονται από τα υπόλοιπα ωαίνεται να είναι δφςκολθ 

ακόμα και για τουσ ωοιτθτζσ αωοφ παρουςιάηουν δυςκολία ςτο διαχωριςμό του αλουμινίου 
(κουτάκι αναψυκτικοφ) και του κοςμιματοσ (χρυςό δαχτυλίδι) από τα ςιδερζνια αντικείμενα. Τα 
διαγράμματα που ακολουκοφν παρουςιάηουν τισ απαντιςεισ των ωοιτθτϊν. Το 85,71% κακϊσ και 
το 76,19% των ωοιτθτϊν κατάωεραν να βρουν τα μθ μαγνθτιηόμενα αντικείμενα. Ραρόλα αυτά ζνα 
μεγάλο ποςοςτό ωοιτθτϊν (42,86%), δεν κατάωερε να αωομοιϊςει τισ ζννοιεσ των υλικϊν που δεν 
μαγνθτίηονται. 
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Καταλθκτικά παρουςιάηουμε τθν ερϊτθςθ 10, μζςω τθσ οποίασ παρατθροφμε τθ δυςκολία 
τόςο των παιδιϊν όςο και των ωοιτθτϊν να κατανοιςουν τθ διπλι περιςτροωι τθσ γθσ (γφρω από 
τον εαυτό τθσ και γφρω από τον ιλιο). 

10. Μελετιςτε τισ παρακάτω απόψεισ παιδιϊν πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ ςχετικά με τθν 
εναλλαγι θμζρασ και νφχτασ και τθν περιςτροφι τθσ γθσ. Επιλζξτε μια από τισ απαντιςεισ των 
παιδιϊν που κατά τθ γνϊμθ ςασ ανταποκρίνεται περιςςότερο ςτθν επιςτθμονικι πραγματικότθτα. 

Παιδί 1: Ο ιλιοσ γυρίηει. Παιδί 2: Στριφογυρίηει θ γθ γφρω από τθ νφχτα. Παιδί 3: Ο ιλιοσ 
κρφβεται και πθγαίνει ςε μια άλλθ χϊρα. Παιδί 4: Η γθ κάνει πιρουζτεσ και κινείται ρυκμικά γφρω 
από τον ιλιο. Παιδί 6: Πταν ο ιλιοσ κρφβεται ςτα ςφννεφα είναι νφχτα, ενϊ όταν είναι κάτω από τθ 
γθ και το ωεγγάρι επάνω είναι νφχτα. 

Τα αποτελζςματα δείχνουν να ςυμωωνοφν με τισ ζρευνεσ που λζνε ότι τα παιδιά 
δυςκολεφονται να κατανοιςουν τθν εναλλαγι θμζρασ και νφχτασ και των εποχϊν και να τα 
ςυνδζςουν με τα διπλι περιςτροωι τθσ γθσ. Ππωσ ωαίνεται και από τα αποτελζςματα το 61,90% 
των ωοιτθτϊν βρικε τθ ςωςτι απάντθςθ, ενϊ ζνα μεγάλο ποςοςτό (36,51%) των ωοιτθτϊν 
διχάςτθκε με τθν απάντθςθ του παιδιοφ 6. 

 
ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

 Συμπεραςματικά, μποροφμε να ποφμε ότι τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι 
ςε ςυμωωνία με κεωρθτικζσ και ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ για τισ αντιλιψεισ των ωοιτθτϊν ςε 
ςχζςθ με τισ ζννοιεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Φαίνεται λοιπόν ότι ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των 
ωοιτθτϊν, παρόλο που ζχει διδαχκεί μζςω μακθμάτων και εργαςτθριακϊν μακθμάτων που 
εκτελοφνται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ, δεν ζχουν καταωζρει να κατακτιςουν τισ ζννοιεσ των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν, με αποτζλεςμα οι ωοιτθτζσ να ςτθρίηονται ςε επιωανειακζσ δικζσ τουσ 
αντιλιψεισ, οι οποίεσ ζχουν επιωζρει ςφγχυςθ αυτϊν των αντιλιψεων με τθν επιςτθμονικι γνϊςθ. 
 
ΒΛΒΛΛΟΓΡΑΦΛΑ 
Βιβλία 

Δαωζρμου, Χ., Κουλοφρθ, Ρ., Μπαςαγιάννθ, Ε. (2006),Οδθγόσ Νθπιαγωγοφ, Ακινα: Υ. Ρ .Ε. Ρ. Κ., 
Ο.Ε.Δ.Β., Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο.  

Driver, R., Squires, A., Rushworth, P. & Wood-Robinson, V. (1998), Οικοδομϊντασ τισ Ζννοιεσ των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Ακινα: Τυπωκιτω. 

Ηακοποφλου, Α. (1995), Ραιχνίδια με το χρόνο για μικρά και μεγαλφτερα παιδιά. Ακινα: Εκρεμμζσ. 

Κόκκοτασ, Ρ. (2002), Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, Μζροσ Δεφτερο. Ακινα: Γρθγόρθσ.  

Κόκκοτασ, Ρ.(2006), Θ ανάδυςθ των κοινωνικοπολιτιςμικϊν προςεγγίςεων, οι βαςικζσ παραδοχζσ 
τουσ και θ ςθμαςία τουσ για τθν εκπαίδευςθ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, (23-29). 

Κϊτςθσ, Κ.(2006), Αντιλιψεισ των μακθτϊν Αϋ Λυκείου για βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ τθσ Φυςικισ, 
όπωσ ταχφτθτα, επιτάχυνςθ, μάηα, βάροσ και 2οσ νόμοσ του Νεφτωνα,(ςελ. 411-428). 

Matthews, M. (2007), Διδάςκοντασ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. Ακινα: Επίκεντρο.  



 220 

Νικολάου, Χ. & Κυριακίδου, Ε. (2002), Οι Φυςικζσ επιςτιμεσ ςτο νθπιαγωγείο, Υπουργείο Ραιδείασ 
και Ρολιτιςμοφ Κφπρου, Υπθρεςία Ανάπτυξθσ Ρρογραμμάτων Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, 
Λευκωςία.  

Ραπανδρζου, Μ.(2008), Ρρογραμματιςμόσ δραςτθριοτιτων για το Νθπιαγωγείο: Ζνα παράδειγμα 
από τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. Στο: Β. Χρθςτίδου (Επιμ.), Εκπαιδεφοντασ τα μικρά παιδιά ςτισ Φ. 
Ε., (329-344). Κεςςαλονίκθ: Αωοί Κυριακίδθ Α. Ε. 

Ρλακίτςθ, Αι. (2007), Μουςειοπαιδαγωγικι και Εκπαίδευςθ ςτισ Φ.Ε. Ακινα: Ρατάκθσ. 

Ρλακίτςθ, Αι. (2008), Ρροσ ζνα πρόγραμμα επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν 
Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςχετικά με τθ φφςθ τθσ επιςτιμθσ. Στο: Β. Χρθςτίδου (Επιμ.), 
Εκπαιδεφοντασ τα μικρά παιδιά ςτισ Φ. Ε., (205-220). Κεςςαλονίκθ: Αωοί Κυριακίδθ Α. Ε. 

αβάνθσ, Κ. (2003), Δραςτθριότθτεσ για το Νθπιαγωγείο από τον κόςμο τθσ Φυςικισ, Β Ζκδοςθ. 
Ακινα: Δίπτυχο. 

Shiller, P., Phipps, P. (2003), Δραςτθριότθτεσ για τθν υποςτιριξθ των Ρολλαπλϊν Τφπων 
Νοθμοςφνθσ ςτο Νθπιαγωγείο. Ακινα: Σαββάλασ. 

Περιοδικά 

Ρλακίτςθ, Αι (1995), Ο φόβοσ ςτθν παιδικι θλικία (ερευνθτικι προςζγγιςθ ςτισ θλικίεσ 9-12 ετϊν). 
Μαραςλειακό Βιμα,4, 9-20. 

  



 221 

υνεργατικι ζρευνα δράςθσ με τα χαρακτθριςτικά τθσ αναπτυξιακισ εργαςίασ ζρευνασ. 
Μια μεκοδολογικι προςζγγιςθ για τθν επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν 

φυςικζσ επιςτιμεσ 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Θ εργαςία αφορά τθ κεωρθτικι τεκμθρίωςθ και τθ ςφντομθ παρουςίαςθ μιασ ςυνεργατικισ ζρευνασ δράςθσ 
(ΣΕΔ) με τα χαρακτθριςτικά τθσ αναπτυξιακισ εργαςίασ ζρευνασ ωσ αποτελεςματικισ μεκοδολογικισ 
προςζγγιςθσ για τθν επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν οι οποίοι διδάςκουν φυςικζσ επιςτιμεσ. Βαςιηόμενθ ςτθν 
παραδοχι, ότι θ επαγγελματικι ανάπτυξθ εμπεριζχει μεταςχθματιςμό διαμζςου τθσ ςυμμετοχισ ςε 
ςυλλογικά/ςυνεργατικά εγχειριματα, θ μεκοδολογικι αυτι προςζγγιςθ προάγει τθ ςυνεργατικι διερεφνθςθ 
(βαςικό προςανατολιςμό των κοινωνικοπολιτιςμικϊν προςεγγίςεων) όχι μόνο ςτο παιδαγωγικό αλλά και ςτο 
ερευνθτικό επίπεδο. Οι κλαςικζσ ςυνεργατικζσ ζρευνεσ δράςεισ ςυμπλθρϊνονται δθμιουργικά, όταν 
εμπλουτίηονται και με αρχζσ των κοινωνικοπολιτιςμικϊν προςεγγίςεων. Ο Engeström ζχει υποςτθρίξει μια 
παρεμβατικι ερευνθτικι μεκοδολογία ςτο πλαίςιο τθσ κεωρίασ τθσ δραςτθριότθτασ και των 
κοινωνικοπολιτιςμικϊν προςεγγίςεων, θ οποία ςτοχεφει ςτθ διαμεςολάβθςθ, ςτθν καταγραφι και ςτθν 
ανάλυςθ κφκλων εκτατικισ γνϊςθσ ςε τοπικά ςυςτιματα δραςτθριοτιτων. Θ ερευνθτικι αυτι προςζγγιςθ 
είναι ςυμμετοχικι, εξελικτικι, ολιςτικι και αναπτυξιακι.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: ςυνεργατικι ζρευνα δράςθσ, αναπτυξιακι εργαςία ζρευνασ, επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν 

 
COLLABORATIVE ACTION RESEARCH WITH THE CHARACTERISTICS OF DEVELOPMENTAL WORK 

RESEARCH. A METHODOLOGICAL APPROACH FOR SCIENCE TEACHER EDUCATION 
Panagiotis Piliouras 

ABSTRACT 
The paper refers to the theoretical establishment and the support with empirical data of the collaborative 
action research with the characteristics of a “developmental work research” as an effective methodological 
approach of science teachers’ professional development. Based on sociocultural approaches we support that 
science teachers’ professional development should be seen as a social process of enculturation in a work 
practice and we propose a model of professional development that will be based on participation and not in an 
acquisition metaphor. In this context professional development involves transformation through participation in 
collective ventures. As long as we pursue the creation of «student communities» or «communities of practice» 
in the level of science classrooms, we should seek to create «communities of researchers» at the research level.  

KEY WORDS: Collaborative action research, developmental work research, science teacher education 

 
ΟΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΟΠΟΛΛΣΛΜΛΚΕ ΠΡΟΕΓΓΛΕΛ ΣΟ ΠΡΟΚΘΝΛΟ: ΑΠΟ ΣΘΝ ΑΠΟΚΛΕΛΣΛΚΑ ΑΣΟΜΛΚΘ 
ΣΘ ΤΝΕΡΓΑΣΛΚΘ ΔΛΕΡΕΤΝΘΣΛΚΘ ΜΑΚΘΘ 

Θ εργαςία αωορά τθ κεωρθτικι τεκμθρίωςθ και τθν υποςτιριξθ με εμπειρικά δεδομζνα τθσ 
ΣΕΔ με τα χαρακτθριςτικά τθσ αναπτυξιακισ εργαςίασ ζρευνασ ωσ αποτελεςματικισ μεκοδολογικισ 
προςζγγιςθσ για τθν επιμόρωωςθ εκπαιδευτικϊν ςτισ ωυςικζσ επιςτιμεσ. Βαςιηόμενθ ςτθν 
παραδοχι, ότι θ επιμόρωωςθ/επαγγελματικι ανάπτυξθ εμπεριζχει μεταςχθματιςμό διαμζςου τθσ 
ςυμμετοχισ ςε ςυλλογικά/ςυνεργατικά εγχειριματα, θ μεκοδολογικι αυτι προςζγγιςθ προάγει τθ 
ςυνεργατικι διερεφνθςθ (βαςικό προςανατολιςμό των κοινωνικοπολιτιςμικϊν προςεγγίςεων) όχι 
μόνο ςτο παιδαγωγικό αλλά και ςτο ερευνθτικό επίπεδο: ο δάςκαλοσ ωσ ερευνθτισ. Ππωσ 
επιδιϊκουμε τθ δθμιουργία «μακθτικϊν κοινοτιτων» (Rogoff et al. (1996) ι «κοινοτιτων 
πρακτικϊν» (Lave & Wenger, (1991) ςτο επίπεδο τθσ τάξθσ, καλοφμαςτε να επιδιϊκουμε τθ 
δθμιουργία «κοινοτιτων ερευνθτϊν» (Wells, 2001) ςτο ερευνθτικό επίπεδο.  

Τα τελευταία χρόνια ζχει υπάρξει μια μετατόπιςθ από κζςεισ που υιοκετοφςαν πωσ θ μάκθςθ 
είναι μια αποκλειςτικά ατομικι διαδικαςία προσ κζςεισ που υποςτθρίηουν πωσ θ μάκθςθ 
εμπεριζχει κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ διεργαςίεσ (π.χ. Rogoff 2003, Saxe 2002). Εκπρόςωποι των 
διαωόρων κοινωνικοπολιτιςμικϊν κεωριςεων, επιδιϊκοντασ να «ωωτίςουν» τθ ςυνεργατικι 
διερευνθτικι ωφςθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, αναωζρονται ςτθ μάκθςθ ωσ «περιωερειακι 
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ςυμμετοχι ςε μια κοινότθτα πρακτικισ» (Lave & Wenger, 1991), ωσ «ςταδιακά βελτιοφμενθ 
ςυμμετοχι ςε ζνα αλλθλεπιδραςτικό ςφςτθμα» (Greeno, 1997), ωσ «αναδιοργάνωςθ μιασ 
δραςτθριότθτασ (Cobb, 1998), ωσ «αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ ςε κοινότθτεσ» (Rogoff, 2003). 

Bαςικι παραδοχι των κοινωνικοπολιτιςμικϊν προςεγγίςεων είναι θ αναγνϊριςθ του 
κοινωνικοφ χαρακτιρα τθσ γνωςτικισ διαδικαςίασ (π.χ. Vygotsky, 1993). Μια δεφτερθ παραδοχι, 
είναι, ότι θ μάκθςθ ςτο πλαίςιο των κοινωνικοπολιτιςμικϊν προςεγγίςεων λογίηεται ωσ 
μεταςχθματιςμόσ τθσ ςυμμετοχισ ςε ςυνεργατικζσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ (Rogoff, 2003). Μια 
ακόμθ, είναι, θ ςθμαίνουςα κζςθ και ο κακοριςτικόσ ρόλοσ τθσ γλϊςςασ και τθσ λεκτικισ 
αλλθλεπίδραςθσ ςτο μεταςχθματιςμό και ςτθν οικειοποίθςθ τθσ γνϊςθσ (Wells, 1999). 
ΟΛ ΚΛΑΛΚΕ ΤΝΕΡΓΑΣΛΚΕ ΕΡΕΤΝΕ ΔΡΑΕΛ 

Θ ζρευνα δράςθσ είναι ζνασ λειτουργικόσ τρόποσ να εξετάςει κάποιοσ τθν πρακτικι του, με 
ςτόχο να τθν ελζγξει ςε ςχζςθ με το πρότυπο που επιδιϊκει και ςτθ ςυνζχεια να τθ βελτιϊςει 
(McNiff, 1995). Τα τελευταία χρόνια ζχουμε οριςμοφσ που αναδεικνφουν τθ ςυνεργατικι και 
ςυλλογικι ωφςθ τθσ ζρευνασ δράςθσ. Κατά τον Heron (1996), θ ςυνεργατικι ζρευνα δράςθσ/ 
διερεφνθςθ είναι μια μορωι ςυμμετοχικισ ζρευνασ, θ οποία πραγματοποιείται από κοινοφ με τουσ 
δαςκάλουσ ερευνθτζσ και όχι ςε αυτοφσ ι για αυτοφσ. Θ ζρευνα δράςθσ μπορεί να περιγραωεί ωσ 
μια οικογζνεια ερευνθτικϊν μεκοδολογιϊν, οι οποίεσ ταυτόχρονα επιδιϊκουν τθ δράςθ (αλλαγι) 
και τθν ζρευνα (κατανόθςθ). Τα τελευταία χρόνια ζχει δοκεί ιδιαίτερθ ζμωαςθ ςε προςεγγίςεισ, που 
υιοκετοφν τθ ςυνεργατικι ζρευνα δράςθσ ωσ ςτρατθγικι επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των 
εκπαιδευτικϊν (π.χ. Altrichter et al. 2001, Feldman & Minstrell 2000, Μπαγάκθσ 2001). Από τθ 
μελζτθ των εργαςιϊν αυτϊν προκφπτει ότι, όταν θ ζρευνα δράςθσ πλθροί βαςικζσ προχποκζςεισ, 
όπωσ να ζχει ςυμμετοχικό και ςυνεργατικό χαρακτιρα, να διαπλζκεται αρμονικά θ κεωρία με τθν 
πράξθ, να είναι ςτοχαςτικι και κριτικι, τότε ζχει μια ςειρά από επικυμθτά αποτελζςματα, όπωσ:  

 οι δάςκαλοι είναι πιο ζτοιμοι για τθν εωαρμογι αποτελεςματικϊν διδακτικϊν πρακτικϊν,  

 παρουςιάηεται ανάπτυξθ των δεξιοτιτων τουσ ςτθν εωαρμογι διδακτικϊν ςτρατθγικϊν, 

 ανανεϊνεται το ενδιαωζρον τουσ για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία,  

 αυξάνεται το ενδιαωζρον τουσ για ενθμζρωςθ ςε κζματα διδαςκαλίασ και μάκθςθσ,  

 αυξάνεται θ αυτογνωςία τουσ. 
Θ χριςθ τθσ ζρευνασ δράςθσ είναι καλά τεκμθριωμζνθ ςτο πεδίο τθσ ζρευνασ και 

διδαςκαλίασ των ωυςικϊν επιςτθμϊν. Ζχει αξιοποιθκεί με κετικά αποτελζςματα ςε τρεισ τομείσ τθσ 
εκπαίδευςθσ ςτισ ωυςικζσ επιςτιμεσ:  

 Ωσ βαςικό επιμορωωτικό εργαλείο ςτθν εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν και ςτθν 
επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ (π.χ. Wells, 2002). 

 Ωσ ερευνθτικό μεκοδολογικό εργαλείο για τθ μελζτθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ ςτισ 
ωυςικζσ επιςτιμεσ (π.χ. Feldman & Minstrell, 2000).  

 Ωσ μεκοδολογικι προςζγγιςθ για τθν ανάπτυξθ και εωαρμογι Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων 
(π.χ. Βλάχοσ 1999, Ρλακίτςθ 2001). 

ΤΝΕΡΓΑΣΛΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΡΑΘ ΜΕ ΣΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΛΣΛΚΑ ΣΘ ΑΝΑΠΣΤΞΛΑΚΘ ΕΡΓΑΛΑ ΕΡΕΤΝΑ 
Οι κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωριςεισ και ιδιαίτερα θ κεωρία τθσ δραςτθριότθτασ μποροφν να 

εμπλουτίςουν περαιτζρω τισ προςανατολιςμζνεσ ςτθ δράςθ ζρευνεσ και όπωσ αναωζρει θ Edwards 
(2000), να ςυμπλθρϊςουν δθμιουργικά τισ κατευκφνςεισ τθσ ςυνεργατικισ ζρευνασ δράςθσ. Ππωσ 
υποςτθρίηει θ Kuuti (1999, ςελ. 373), «θ κεωρία τθσ δραςτθριότθτασ είναι παρεμβατικι 
(interventionist) ςτθ μεκοδολογικι τθσ προςζγγιςθ. Υιοκετϊντασ τθν άποψθ των ανκρϊπων ωσ 
δθμιουργϊν των δικϊν τουσ πλαιςίων δραςτθριοτιτων, ςτοχεφει ςτο μεταςχθματιςμό των πλαιςίων 
των πρακτικϊν, ζτςι ϊςτε οι άνκρωποι να μθν αντιμετωπίηονται μόνο ωσ αντικείμενα ι εξαρτθμζνα 
μζρθ, αλλά να ξανακερδίςουν το ρόλο τουσ ωσ δθμιουργοί». Ο Shotter (1993, ςελ. 111) υποςτθρίηει 
ότι είναι βαςικά οι κοινωνικοπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ που ζςτρεψαν τθν προςοχι μασ ςτθ μελζτθ 
του τρόπου με τον οποίο οι άνκρωποι (ςτθν περίπτωςι μασ διδάςκοντεσ και μακθτζσ), διαμζςου 
τθσ ςυμμετοχισ ςε κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ, μεταςχθματίηουν ςταδιακά τισ ςυνκικεσ των 
δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν. Ταυτόχρονα είναι αυτζσ που δίνουν ζμωαςθ ςτθ μελζτθ 
των ςχζςεων μεταξφ τθσ πράξθσ (ςτθν περίπτωςι μασ οι μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ του 
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μακιματοσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν) από τθ μία πλευρά και των πολιτιςμικϊν, κεςμικϊν και 
ιςτορικϊν καταςτάςεων μζςα ςτισ οποίεσ αυτζσ λαμβάνουν χϊρα από τθν άλλθ (Wertsch et al. 
1996, ςελ. 11).  

Οι κλαςικζσ ςυνεργατικζσ ζρευνεσ δράςεισ δεν λαμβάνουν ςε μεγάλο βακμό υπόψθ τουσ τθν 
ιςτορικι-πολιτιςμικι ωφςθ τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ. Ο Engeström ζχει υποςτθρίξει μια 
παρεμβατικι ερευνθτικι μεκοδολογία ςτο πλαίςιο τθσ κεωρίασ τθσ δραςτθριότθτασ, θ οποία όπωσ 
δθλϊνει κα πρζπει να ςτοχεφει ςτθ διαμεςολάβθςθ, ςτθν καταγραωι και ςτθν ανάλυςθ κφκλων 
εκτατικισ γνϊςθσ ςε τοπικά ςυςτιματα δραςτθριοτιτων (Engeström, 1999). Θ ερευνθτικι αυτι 
προςζγγιςθ, που ο Engeström ονομάηει αναπτυξιακι εργαςία ζρευνασ (developmental work 
research), είναι ςυμμετοχικι, εξελικτικι, πλαιςιοκετθμζνθ, ολιςτικι και αναπτυξιακι. Μια ΣΕΔ με τα 
χαρακτθριςτικά τθσ αναπτυξιακισ εργαςίασ ζρευνασ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ δράςεισ: 

o Ρρϊτθ δράςθ είναι θ μελζτθ, θ κριτικι εξζταςθ ι θ απόρριψθ μερικϊν όψεων των 
τρεχουςϊν πρακτικϊν.  

o Θ δεφτερθ δράςθ θ ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ. Θ ανάλυςθ αυτι περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ 
των λόγων και των πράξεων τθσ δραςτθριότθτασ που επιδιϊκεται να μεταςχθματιςτεί, με 
ςκοπό να εντοπιςτοφν αιτίεσ («γιατί») και εξθγθτικοί μθχανιςμοί. α) Ζνασ τφποσ ανάλυςθσ 
είναι ο ιςτορικόσ-γενετικόσ (historical-genetic), όπου αναηθτείται θ εξιγθςθ τθσ κατάςταςθσ 
με βάςθ τθν προζλευςθ και τθν εξζλιξι τθσ. β) Ζνασ άλλοσ τφποσ ανάλυςθσ είναι ο τωρινόσ 
(τρζχων)-εμπειρικόσ (actual-empirical), όπου αναηθτείται θ εξιγθςθ τθσ κατάςταςθσ 
διαμορωϊνοντασ μια εικόνα για τισ εςωτερικζσ ςυςτθμικζσ ςχζςεισ τθσ.  

o Θ τρίτθ δράςθ είναι θ προτυποποίθςθ (modeling). Δθλαδι, θ δθμιουργία ενόσ 
ςυγκεκριμζνου μοντζλου που εξθγεί τθ νζα ιδζα και (ίςωσ μπορεί να) προςωζρει λφςθ ςτθν 
“προβλθματικι κατάςταςθ”.  

o Θ τζταρτθ δράςθ είναι θ εξζταςθ του μοντζλου, δθλαδι θ δοκιμι τθσ λειτουργίασ του και ο 
πειραματιςμόσ επί αυτοφ, με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ δυναμικισ του, των δυνατοτιτων και 
των αδυναμιϊν του.  

o Θ πζμπτθ και τελευταία δράςθ είναι θ εωαρμογι του μοντζλου, θ ςυγκεκριμενοποίθςθ του 
μζςω των πρακτικϊν εωαρμογϊν του, ο εμπλουτιςμόσ και θ δυναμικι επζκταςι του. Μιασ 
τζτοιασ κατεφκυνςθσ μεκοδολογικι προςζγγιςθ είναι απαραίτθτο να είναι διερευνθτικισ, 
ςυμμετοχικισ, ςυνεργατικισ και αναςτοχαςτικισ/κριτικισ ωφςθσ.  

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται μια ςυγκεκριμζνθ μελζτθ περίπτωςθσ ςτθν οποία θ αναπτυξιακι 
εργαςία ζρευνασ χρθςιμοποιικθκε ωσ μεκοδολογικό εργαλείο για τθν εκπαίδευςθ-επιμόρωωςθ 
εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν ωυςικζσ επιςτιμεσ. 
ΠΡΟΠΑΚΕΛΑ ΜΕΣΑΧΘΜΑΣΛΜOΤ ΣΩΝ ΔΛΑΛΟΓΩΝ ΔΑΚΑΛΟΤ-ΜΑΚΘΣΩΝ ΠΡΟ ΠΛΟ 
ΤΝΕΡΓΑΣΛΚΕ ΔΛΕΡΕΤΝΘΣΛΚΕ ΜΟΡΦΕ ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ ΣΟ ΜΑΚΘΜΑ ΣΩΝ ΦΤΛΚΩΝ ΕΠΛΣΘΜΩΝ 

Θ ζρευνα, ςυνεργατικι ζρευνα δράςθσ με τα χαρακτθριςτικά τθσ αναπτυξιακισ εργαςίασ 
ζρευνασ, πραγματοποιικθκε τα ζτθ 2004 και 2005. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 8 εκπαιδευτικοί που 
δίδαςκαν το μάκθμα των ωυςικϊν επιςτθμϊν ςτθν Εϋ και ςτθν Στϋ τάξθ δθμοτικοφ ςε 1 ιδιωτικό και 
7 δθμόςια δθμοτικά ςχολειά τθσ Ακινασ και ο γράωων τθν εργαςία ωσ ερευνθτισ. 

Σκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν θ μελζτθ και ο ςταδιακόσ μεταςχθματιςμόσ των διαλόγων 
δαςκάλων-μακθτϊν, ζτςι ϊςτε να εξαςωαλιςτοφν πιο ςυνεργατικζσ διερευνθτικζσ ςυνκικεσ ςτο 
μάκθμα των ωυςικϊν επιςτθμϊν ςτισ τάξεισ των δαςκάλων ερευνθτϊν που ςυμμετείχαν ςτθν 
ζρευνα δράςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ερευνθτισ και δάςκαλοι-ερευνθτζσ, υλοποιιςαμε ςτρατθγικζσ 
που επεδίωκαν τθν προοδευτικι αλλαγι τθσ ωφςθσ και του είδουσ των δαςκαλομακθτικϊν 
διαλόγων που λάμβαναν χϊρα ςτισ 8 τάξεισ των δαςκάλων-ερευνθτϊν κατά τθ διάρκεια του 
μακιματοσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν και κατ’ επζκταςθ και των αντίςτοιχων πρακτικϊν. Θ 
προςπάκεια απζβλεπε ςτο να επιτευχκεί μια προςζγγιςθ κριτικι και αναςτοχαςτικι, δθλαδι 
ενδιζωερε όχι μόνο θ εξζταςθ των λόγων και των πρακτικϊν δαςκάλων-ερευνθτϊν και μακθτϊν 
αλλά και ο ςταδιακόσ μεταςχθματιςμόσ αυτϊν που ζρχονταν ςε αντίκεςθ με τουσ ςτόχουσ που 
είχαν τεκεί ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργατικισ ζρευνασ δράςθσ.  

Βαςικι υπόκεςθ τθσ ζρευνασ, εκπορευόμενθ από τισ κοινωνικοπολιτιςμικζσ κεωριςεισ, ιταν 
ότι οι επικοινωνιακζσ δράςεισ του δαςκάλου ςυνειςωζρουν κακοριςτικά ςτθ διαμόρωωςθ απόψεων 
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από τουσ μακθτζσ για τθ ωφςθ των ωυςικϊν επιςτθμϊν, τθ ωφςθ τθσ μάκθςθσ και τθσ διδαςκαλίασ 
τουσ, τθ ωφςθ τθσ γλϊςςασ τουσ, των ςκοπϊν τθσ εκπαίδευςισ τουσ ςτο μάκθμα των ωυςικϊν 
επιςτθμϊν και τελικά το είδοσ τθσ μάκθςθσ που λαμβάνει χϊρα αναωορικά με αυτζσ.  

Το βαςικό ερϊτθμα που μελετικθκε ιταν: 
Μπορεί και πϊσ θ χριςθ και θ αξιοποίθςθ εργαλείων ανάλυςθσ λόγου από τουσ δαςκάλουσ-
ερευνθτζσ και ο ςχεδιαςμόσ κατάλλθλων ςτρατθγικϊν με βάςθ τα ςυμπεράςματα που 
προκφπτουν από αυτζσ τισ αναλφςεισ να οδθγιςουν ςτο ςταδιακό μεταςχθματιςμό τθσ φφςθσ 
και του είδουσ των λόγων των δαςκάλων-ερευνθτϊν, ζτςι ϊςτε να χαρακτθρίηονται από πιο 
ςυνεργατικά διερευνθτικά χαρακτθριςτικά; 

Θ ερευνθτικι προςπάκεια εςτιάςτθκε ςτο να κάνουμε πράξθ τθν προςανατολιςμζνθ ςτθν 
ανάλυςθ λόγου παραδοχι ότι ο κριτικόσ αναςτοχαςμόσ των τρόπων με τουσ οποίουσ 
διαμορωϊνουμε νοιματα μπορεί να μασ δϊςει τθ δυνατότθτα να εξετάςουμε και να αναηθτιςουμε 
πικανοφσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ επικοινωνιακϊν δράςεων κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ των 
ωυςικϊν επιςτθμϊν.  

Υιοκετϊντασ τθν προςζγγιςθ τθσ ςυνεργατικισ ζρευνασ δράςθσ με τα χαρακτθριςτικά τθσ 
αναπτυξιακισ εργαςίασ ζρευνασ και χρθςιμοποιϊντασ εργαλεία ανάλυςθσ λόγου προερχόμενα 
κυρίωσ από τθν κοινωνικοπολιτιςμικι εκπαιδευτικι παράδοςθ, προςπακιςαμε, εμπλζκοντασ 
ενεργά τουσ δαςκάλουσ-ερευνθτζσ ςτθν ανάλυςθ των δικϊν τουσ πρακτικϊν λόγου, να 
μεταςχθματίςουμε τουσ βαςικά μονολογικοφσ ςτθ ωφςθ επικρατοφντεσ λόγουσ των 
δαςκαλομακθτικϊν αλλθλεπιδράςεων προσ πιο ςυνεργατικοφσ και διερευνθτικοφσ.  

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι υποδράςεισ που υλοποιικθκαν με βάςθ τθν πρόταςθ του 
Engeström για μια ερευνθτικι προςζγγιςθ με τα χαρακτθριςτικά τθσ αναπτυξιακισ εργαςίασ 
ζρευνασ: 
 Δράςθ 1: Μελζτθ τθσ ερευνθτικισ εργογραφίασ ςχετικά με τισ αλλθλεπιδράςεισ δαςκάλου-

μακθτϊν 
 Δράςθ 2: Ρϊσ μιλοφμε ςτθν τάξθ μασ; 
 Δράςθ 3: Ρϊσ κα μποροφςαμε να μιλοφμε ςτθν τάξθ μασ; Κακοριςμόσ των επικυμθτϊν 

πρακτικϊν λόγου.  
 Δράςθ 4: Εξζταςθ των αναδυόμενων μεταςχθματιςμζνων πρακτικϊν λόγου και θ ςταδιακι 

προτυποποίθςι τουσ. 
Ακολουκεί μια ςφντομθ παρουςίαςθ των υποδράςεων. 

ΔΡΑΗ 1: Μελζτθ τθσ ερευνθτικισ εργογραφίασ 
Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ αυτισ πραγματοποιιςαμε αναςκόπθςθ τθσ ερευνθτικισ εργογραωίασ 

που αωορά τισ επικοινωνιακζσ δράςεισ δαςκάλων-μακθτϊν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Από τθ μελζτθ τθσ ερευνθτικισ εργογραωίασ προζκυψε ότι ζνα βαςικό 
εμπόδιο για τθ δθμιουργία πιο ςυνεργατικϊν διερευνθτικϊν ςυνκθκϊν ςε μια τάξθ ωυςικϊν 
επιςτθμϊν είναι οι πρακτικζσ λόγου που αναπτφςςονται μεταξφ δαςκάλου-μακθτϊν (π.χ. Mortimer 
& Scott, 2003). Ζτςι οδθγθκικαμε ςτθν άποψθ ότι ο μεταςχθματιςμόσ των μθ επικυμθτϊν, 
μονολογικϊν ςτθν πλειοψθωία λόγων δαςκάλου-μακθτϊν, που είχαμε διαπιςτϊςει ςε άλλθ ζρευνά 
μασ ςε 14 τάξεισ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν (Ριλιουρασ κ.ά., 2002), 
μποροφςε ίςωσ να επιτευχκεί με μια ςυνεργατικι ζρευνα δράςθσ που κα εμπλζκει ενεργά τουσ 
δαςκάλουσ-ερευνθτζσ ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία. Επίςθσ, θ μελζτθ τθσ ερευνθτικισ εργογραωίασ 
μασ «εξόπλιςε» με μια ςειρά από εργαλεία ανάλυςθσ λόγου. Αυτά τα εργαλεία τα μεταςχθματίςαμε 
και τα αξιοποιιςαμε ςτθν ζρευνά μασ. Σε ζνα πρϊτο επίπεδο χρθςιμοποιικθκαν για τθν 
ενθμζρωςθ/επιμόρωωςθ των δαςκάλων ερευνθτϊν και ςε ζνα δεφτερο (μεταδιδακτικό επίπεδο) 
ςτθν από κοινοφ προςπάκειά μασ να εξετάςουμε κριτικά τισ πρακτικζσ μασ και να επιδιϊξουμε το 
μεταςχθματιςμό των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων.  
ΔΡΑΗ 2: Πϊσ μιλοφμε ςτθν τάξθ μασ 

Στθν δράςθ αυτι καταγραωικαν οι διάλογοι-δαςκάλων μακθτϊν ςτισ 8 τάξεισ, ςτθ ςυνζχεια 
απομαγνθτοωωνικθκαν και τελικά, επιλεγμζνα αποςπάςματα, αναλφκθκαν από τουσ δαςκάλουσ-
ερευνθτζσ ςε ςυνεργαςία με τον ερευνθτι. Τα εργαλεία ανάλυςθσ προζρχονταν κυρίωσ από τισ 
κοινωνικοπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ. Οι δάςκαλοι-ερευνθτζσ ενθμερϊκθκαν για τον τρόπο 
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ανάλυςθσ αλλά και το κεωρθτικό πλαίςιο των κοινωνικοπολιτιςμικϊν προςεγγίςεων ςτισ οποίεσ 
βαςίςτθκε το όλο εγχείρθμα. 

Τα υποερωτιματα για αυτι τθν υποδράςθ (που αωορά ςτο αρχικό ςτάδιο τθσ ζρευνασ) ιταν 
τα ακόλουκα: 

 Εμωανίηονταν κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν, ςτο οποίο οι 
μακθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ, επικυμθτά ςυνεργατικά διερευνθτικά χαρακτθριςτικά; 

 Τι ςυνεργατικζσ ςτρατθγικζσ και ςτρατθγικζσ λόγου ακολουκοφςαν οι διδάςκοντεσ; Σε ποιο 
βακμό μποροφςαν να δθμιουργιςουν ςυνεργατικζσ διερευνθτικζσ ςυνκικεσ; 

Θ μελζτθ των δεδομζνων τθσ 2θσ υποδράςθσ, που αωοροφςε τθν εξζταςθ από τουσ 
δαςκάλουσ-ερευνθτζσ των ίδιων τουσ των λόγων, ανζδειξε μια ςειρά από δυςκολίεσ και 
«προβλιματα» ςτθν επιδίωξι μασ για τθ δθμιουργία πιο ςυνεργατικϊν διερευνθτικϊν ςυνκθκϊν 
ςτισ τάξεισ των ωυςικϊν επιςτθμϊν. Συνολικά, ςτισ περιςςότερεσ τάξεισ κυριαρχοφςαν περιςςότερο 
μονολογικά παρά ςυνεργατικά διερευνθτικά χαρακτθριςτικά. 

Τα βαςικά «προβλιματα»/εμπόδια (όςον αωορά τουσ δαςκάλουσ-ερευνθτζσ) ςτθ 
διαμόρωωςθ πιο ςυνεργατικϊν διερευνθτικϊν ςυνκθκϊν ςτο μάκθμα των ωυςικϊν επιςτθμϊν τα 
οποία εντοπίςαμε μελετϊντασ και αναλφοντασ δαςκαλο-μακθτικοφσ διαλόγουσ αλλά και άλλα 
δεδομζνα τθσ ζρευνασ (παρατθριςεισ, μαγνθτοςκοπθμζνεσ διδαςκαλίεσ) ιταν τα ακόλουκα: 

o Μθ εκμετάλλευςθ και αξιοποίθςθ των απόψεων και των προτάςεων των μακθτϊν. 
o Οι δάςκαλοι-ερευνθτζσ δε διζκεταν ςτον επικυμθτό βακμό δεξιότθτεσ για να 

δθμιουργιςουν ζνα ςυνεργατικό μακθςιακό περιβάλλον.  
o Οι δάςκαλοι-ερευνθτζσ δε γνϊριηαν ι δεν ιταν εξοικειωμζνοι με μια ςειρά από 

ςυνεργατικζσ ςτρατθγικζσ λόγου. 
o Οι δάςκαλοι-ερευνθτζσ δε γεωφρωναν τθν κακθμερινι γνϊςθ των μακθτϊν με τθ γνϊςθ 

των ωυςικϊν επιςτθμϊν.  
o Οι δάςκαλοι ερευνθτζσ με τουσ λόγουσ τουσ, παρά τθ κζλθςι τουσ, 

«επικοινωνοφςαν»/δθμιουργοφςαν μθ επικυμθτά νοιματα για τθ ωφςθ των ωυςικϊν 
επιςτθμϊν, για τθ ωφςθ τθσ μάκθςθσ και τθσ διδαςκαλίασ, για τθ ωφςθ τθσ γλϊςςασ, για τθ 
ωφςθ των ςκοπϊν τθσ διδαςκαλίασ των ωυςικϊν επιςτθμϊν και των δραςτθριοτιτων. 

o Ρροςκόλλθςθ αποκλειςτικά ςτο ςχολικό εγχειρίδιο.  
Ρροχωριςαμε ςτθν πρόταςθ του Engestrom και αναλφςαμε τθν κατάςταςθ και τα παραπάνω 

«προβλιματα» ςε δφο διαςτάςεισ, ςτθν ιςτορικι-γενετικι και τρζχουςα-εμπειρικι. Θ ανάλυςθ μασ 
βοικθςε να κατανοιςουμε ότι δεν ιταν τόςο θ αδυναμία των εκπαιδευτικϊν να δθμιουργιςουν 
ςυνεργατικζσ διερευνθτικζσ λόγω τθσ μθ επιμόρωωςθσ ι ενθμζρωςισ τουσ (ιταν και αυτό) αλλά 
κυρίωσ θ ιςτορικά προςδιοριςμζνθ ςυμμετοχι των δαςκάλων ερευνθτϊν ςε όλθ τθ διάρκεια του 
βίου τουσ -ςε όλα τα επίπεδα εκπαίδευςισ τουσ- ςε μονολογικζσ, μετωπικζσ, μεταδοτικζσ 
πρακτικζσ. Ζτςι δεν διζκεταν τα απαραίτθτα ςυνεργατικά διερευνθτικά ρεπερτόρια για να 
λειτουργιςουν προσ τθν επικυμθτι κατεφκυνςθ.  
ΔΡΑΗ 3: Πϊσ κα μποροφςαμε να μιλοφμε ςτθν τάξθ μασ; Κακοριςμόσ των επικυμθτϊν 
πρακτικϊν λόγου 

Οι δάςκαλοι-ερευνθτζσ παρότι ςταδιακά ενθμερϊνονταν κεωρθτικά για τα χαρακτθριςτικά 
των ςυνεργατικϊν διερευνθτικϊν περιβαλλόντων (π.χ. θ διερεφνθςθ ωσ οργανωτικι αρχι των 
μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, θ κακοδθγοφμενθ ςυμμετοχι, θ χριςθ ςτρατθγικϊν λόγου που κα 
προςωζρουν ςκαλωςιζσ μάκθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ) δε μποροφςαν να 
μεταςχθματίςουν «αυτόματα» αυτό το επιμορωωτικό υλικό ςε διδακτικά ρεπερτόρια και να το 
εωαρμόςουν ςτισ κακθμερινζσ τουσ διδακτικζσ πρακτικζσ.  

Ζτςι, κρίναμε απαραίτθτο να ςυηθτιςουμε διεξοδικά επί αυτϊν των «προβλθμάτων» 
(προβλιματα ςε ςχζςθ με το ςυνεργατικό διερευνθτικό πλαίςιο που επιδιϊκαμε να 
δθμιουργιςουμε) και να αναηθτιςουμε, να κακορίςουμε και να ςυμωωνιςουμε ςε ςτρατθγικζσ 
(κυρίωσ επικυμθτϊν πρακτικϊν λόγου και όχι μόνο), που κα μποροφςαν να βοθκιςουν ςτθ 
δθμιουργία πιο επικυμθτϊν ςυνεργατικϊν ςυνκθκϊν. Για να αντιμετωπίςουμε κακζνα από τα 
ηθτιματα που αναωζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ υποενότθτα διαμορωϊςαμε ςτρατθγικζσ και 
μικροςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ και ςυμωωνιςαμε να επιδιϊξουμε τθν υλοποίθςι τουσ με ςτόχο 
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τθ δθμιουργία πιο ςυνεργατικϊν διερευνθτικϊν ςυνκθκϊν. Ο πίνακασ που ακολουκεί αωορά 
αποωάςεισ που πάρκθκαν για υλοποίθςθ ςτρατθγικϊν που κα βελτίωναν το ηιτθμα τθσ μθ 
εξοικείωςθσ των δαςκάλων ερευνθτϊν με επικυμθτζσ ςυνεργατικζσ ςτρατθγικζσ λόγου. 

 

Οι δάςκαλοι-ερευνθτζσ δεν ιταν εξοικειωμζνοι με ςυνεργατικζσ ςτρατθγικζσ λόγου 

Στόχοσ τθσ εφαρμογισ των 
ςτρατθγικϊν 
Θ ςταδιακι εξοικείωςθ των 
δαςκάλων με το επικυμθτό για 
το πλαίςιο μασ ςυνεργατικό 
διερευνθτικό ρεπερτόριο 
λόγου. 

Στρατθγικζσ 

 Εξοικείωςθ με ερωτιςεισ που προςωζρουν ςκαλωςιζσ μάκθςθσ 
ςτουσ μακθτζσ και ςτισ ομάδεσ, διευκολφνουν τθ ςυμμετοχι και 
δθμιουργοφν τισ ςυνκικεσ για ςυνεργατικι διερεφνθςθ 
κζςεων, απόψεων, ερωτθμάτων, προβλθμάτων. 

 Δθμιουργικι αξιοποίθςθ του μοτίβου του τριαδικοφ διαλόγου. 

 Ενθμζρωςθ για τθ ωφςθ των παρεμβάςεων του διδάςκοντα ςτο 
επίπεδο των επικοινωνιακϊν αλλθλεπιδράςεων. 

Λφςθ που δϊςαμε - Αναλφςαμε τισ επικυμθτζσ ςτρατθγικζσ ςτισ ακόλουκεσ μικροςτρατθγικζσ και 
ςυμφωνιςαμε με τουσ δαςκάλουσ ερευνθτζσ να προςπακιςουμε να τισ υλοποιιςουμε: 
o Επικεντρϊνουμε το ενδιαωζρον των μακθτϊν ςτθν επιδιωκόμενθ εκδοχι τθσ δραςτθριότθτασ. 
o Υποςτθρίηουμε τθ δραςτθριότθτα των μακθτϊν, ενϊ εκείνοι προςπακοφν να επιτφχουν ζνα 

ςυγκεκριμζνο ςτόχο, ενκαρρφνοντασ και κακοδθγϊντασ τισ ενζργειζσ τουσ. 
o Αναδεικνφουμε τα ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ δραςτθριότθτασ.  
o Λειτουργοφμε ωσ πρότυπο/μοντζλο, των δεξιοτιτων και των πρακτικϊν που επιδιϊκεται να 

οικειοποιθκοφν οι μακθτζσ. 
o Ρροωκοφμε τθν επιςτθμονικι γνϊςθ επιλζγοντασ κατάλλθλα τισ απαντιςεισ των μακθτϊν. 
o Εξαςωαλίηουμε, δίνοντασ τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ κάκε ωορά, το ςυντονιςμό και τθ ςυνοχι των 

μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων. 
o Ρραγματοποιοφμε αναςκοπιςεισ των απόψεων που ακοφςτθκαν και των κζςεων που 

υιοκετικθκαν. 
o Κακοδθγοφμε κατάλλθλα για να αποκαταςτιςουμε τθν επικοινωνία μεταξφ των μελϊν μίασ 

ομάδασ ι μεταξφ των ομάδων ςτθν ολομζλεια. 
o Ρροςωζρουμε διευκρινίςεισ και νφξεισ για τισ δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα. 
o Εμπλζκουμε όλα τα μζλθ μιασ ομάδασ και όλεσ τισ ομάδεσ ςτθ διερεφνθςθ. 
o Ειςάγουμε τθν κατάλλθλθ ςτιγμι το λόγο των ωυςικϊν επιςτθμϊν. 
o Διατυπϊνουμε ερωτιςεισ που προάγουν τθ διερεφνθςθ κζςεων, απόψεων, νοθμάτων.  
o Αποωεφγουμε ερωτιςεισ που «απαιτοφν» από τουσ μακθτζσ να μαντζψουν τθν απάντθςθ που ο 

δάςκαλοσ επικυμεί να δοκεί.  
o Κακιςτοφμε τισ απόψεισ διακζςιμεσ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ. 
o Ηθτοφμε διευκρινίςεισ από τουσ μακθτζσ ι τισ ομάδεσ που διατφπωςαν τισ απόψεισ τουσ, ηθτοφμε 

από μακθτζσ ι ομάδεσ να καταγράψουν τισ απόψεισ τουσ και να τισ υποςτθρίξουν με 
επιχειριματα. 

 
ΔΡΑΗ 4: Εξζταςθ των μεταςχθματιςμζνων πρακτικϊν λόγου και θ ςταδιακι προτυποποίθςι τουσ 

Στθ δράςθ αυτι που αωορά τθν τελευταία ωάςθ τθσ ζρευνά μασ ςυνεχίςαμε τθν ανάλυςθ των 
δαςκαλομακθτικϊν ςτιχομυκιϊν, για να διαπιςτϊςουμε το βακμό που αυτοί μεταςχθματίςτθκαν ςε 
πιο ςυνεργατικοφσ διερευνθτικοφσ, φςτερα από τθν εμπλοκι των δαςκάλων ερευνθτϊν ςτισ τρεισ 
προθγοφμενεσ υποδράςεισ.  

Συνολικά, ςτθν τελικι ωάςθ τθσ ζρευνάσ μασ, από τθ μελζτθ και τθν ανάλυςθ των διαλόγων 
με βάςθ τα πλαίςια ανάλυςθσ που αξιοποιιςαμε προζκυψε ότι οι δάςκαλοι-ερευνθτζσ 
δθμιουργοφςαν ςε ικανοποιθτικό βακμό επικυμθτζσ ςυνεργατικζσ διερευνθτικζσ ςυνκικεσ. 
Σταδιακά οικειοποιικθκαν απαραίτθτεσ ςυνεργατικζσ και διαλογικζσ δεξιότθτεσ - άρχιςαν να 
χρθςιμοποιοφν όλο και πιο ςυχνά μικροςτρατθγικζσ που ςυμωωνικθκαν (όπωσ του προθγοφμενου 
πίνακα)- που παρακινοφςαν τουσ μακθτζσ ςε ςυμμετοχι, ςε ανταλλαγι απόψεων και 
επιχειρθμάτων, ςε ςυνεργατικι διερεφνθςθ. Απόωευγαν ςυνικωσ να χρθςιμοποιοφν μόνο 
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ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου και επεδίωκαν τθ δθμιουργία επικυμθτϊν, για το πλαίςιό μασ, νοθμάτων 
για τθ ωφςθ των ωυςικϊν επιςτθμϊν. Πςον αωορά τθ ωφςθ τθσ διδαςκαλίασ, λειτουργοφςαν 
περιςςότερο ωσ διευκολυντζσ παρά ωσ διανεμθτζσ τθσ γνϊςθσ. Κακοδθγοφςαν κατάλλθλα τθ 
μακθςιακι διαδικαςία και δθμιουργοφςαν επικυμθτά νοιματα για το ρόλο τθσ γλϊςςασ και τουσ 
ςκοποφσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν.  

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ αυτισ προχωριςαμε ςτθν προτυποποίθςθ των επικυμθτϊν 
πρακτικϊν.  
χολιαςμόσ όλων των δράςεων 

Συμπεραςματικά, θ εμπλοκι των δαςκάλων-ερευνθτϊν ςτθ ςυνεργατικι ζρευνα δράςθσ με 
τα χαρακτθριςτικά τθσ αναπτυξιακισ εργαςίασ ζρευνασ και ειδικότερα ςτθν ανάλυςθ των ίδιων τουσ 
των λόγων και ςτθν ανάλυςθ των τρόπων που εργάηονταν, ςυνεργάηονταν και κακοδθγοφςαν τουσ 
μακθτζσ τουσ ςτο μάκθμα των ωυςικϊν επιςτθμϊν αποδείχτθκε ςτθν πράξθ μια εκπαιδευτικά 
δθμιουργικι και επιμορωωτικά αποτελεςματικι διαδικαςία.  

Θ μελζτθ και θ ανάλυςθ των δεδομζνων που πραγματοποιιςαμε με τθν ενεργό ςυμμετοχι 
των δαςκάλων-ερευνθτϊν ζδειξε πωσ, πριν εξοικειωκοφν αλλά και πριν αναπτφξουν το κεωρθτικό 
και πρακτικό υπόβακρο (αρχικό ςτάδιο τθσ ζρευνασ), δε διζκεταν ςε ικανοποιθτικό βακμό, τισ 
απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για να διαμορωϊςουν ζνα ςυνεργατικό διερευνθτικό περιβάλλον. Αυτό, 
βζβαια, ςε πολφ μεγάλο βακμό είχε να κάνει με τθν ιςτορία του κάκε διδάςκοντα και τθ ςυμμετοχι 
του ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ςε μονολογικοφσ και μονολικικοφσ ςτθν πλειοψθωία τουσ 
λόγουσ και πρακτικζσ. Οι περιςςότεροι δάςκαλοι με τισ επικοινωνιακζσ ςυνειςωορζσ τουσ και τισ 
πρακτικζσ τουσ διαμόρωωναν ζνα μονοωωνικό, επιτακτικό λόγο, ζνα μθ ςυνεργατικό διερευνθτικό 
περιβάλλον.  

Σταδιακά, με τθν εξζλιξθ τθσ ζρευνάσ μασ, τα μακθςιακά περιβάλλοντα ςτισ τάξεισ των 
δαςκάλων-ερευνθτϊν μεταςχθματίςτθκαν προσ πιο ςυνεργατικζσ διερευνθτικζσ ςυνκικεσ. Θ 
ανάλυςθ και μελζτθ των δεδομζνων τθσ ενδιάμεςθσ και τελικισ ωάςθσ τθσ ζρευνασ, ζδειξε πωσ 
δάςκαλοι και μακθτζσ μποροφν να αναπτφξουν με βάςθ τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων 
ςτρατθγικϊν επικυμθτζσ ςυνεργατικζσ και διαλογικζσ δεξιότθτεσ και μεταδεξιότθτεσ. Θ βαςικότερθ 
από τισ ςτρατθγικζσ που αξιοποιικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεργατικισ ζρευνασ δράςθσ ιταν θ 
ανάλυςθ λόγου, όχι μόνο ωσ εργαλείο μελζτθσ τθσ κοινωνικισ ςχολικισ πραγματικότθτασ, αλλά και 
ωσ επιμορωωτικό, αναςτοχαςτικό και μεταδιδακτικό εργαλείο.  

Το επικυμθτό, για μασ, ςυνεργατικό διερευνθτικό περιβάλλον δε ωτιάχνεται, επειδι 
ερευνθτισ και δάςκαλοι ερευνθτζσ είναι ενθμερωμζνοι ςχετικά με κάποιεσ επικυμθτζσ πρακτικζσ. 
Είναι απαραίτθτθ θ ενεργόσ ςυμμετοχι ςε ερευνθτικό /μεταδιδακτικό επίπεδο των δαςκάλων, ωσ 
κρίςιμθσ και ςυμπλθρωματικισ παραμζτρου τθσ βιωματικισ επιμόρωωςισ τουσ.  
ΕΠΛΛΟΓΟ 

Κατά τον Aikenhead (2003): «Θ πιο πολλά υποςχόμενθ κατευκυντιρια γραμμι για το μζλλον 
είναι θ ζρευνα δράςθσ που ςθμείο εκκίνθςθσ ζχει τθν ερευνθτικι ςτάςθ των ίδιων των 
εκπαιδευτικϊν», ενϊ οι Carr και Kemmis (1997) υποςτθρίηουν πωσ θ εκπαιδευτικι ζρευνα δεν είναι 
αποκλειςτικά πεδίο δράςθσ των «ειδικϊν» και πωσ θ επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν 
προχποκζτει τθν υιοκζτθςθ από τθν πλευρά τουσ μιασ ερευνθτικισ ςτάςθσ ςχετικά με τθν πρακτικι 
τουσ. Ο Stenhouse (1975) υποςτιριξε, πωσ «…είναι οι δάςκαλοι, που τελικά κα αλλάξουν τον 
«κόςμο» τθσ τάξθσ τουσ, προςπακϊντασ να τον κατανοιςουν», ενϊ ο Schön (1991) κεωρεί ότι θ 
πρακτικι ωσ ζρευνα (practice-as-inquiry) μπορεί να ωωτίςει και να αλλάξει τισ επαγγελματικζσ 
πρακτικζσ. Για αυτό υποςτθρίηουμε τθν αξία τθσ ςυνεργατικισ ζρευνασ δράςθσ με τα 
χαρακτθριςτικά τθσ αναπτυξιακισ εργαςίασ ζρευνασ ωσ μεκοδολογικοφ εργαλείο επιμόρωωςθσ εν 
ενεργεία εκπαιδευτικϊν και εκπαίδευςθσ-επιμόρωωςθσ ςπουδαςτϊν. 

Θ ςυνδυαςμζνθ και ενεργόσ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν και ςτο διδακτικό και ςτο 
ερευνθτικό - μεταδιδακτικό επίπεδο μπορεί να ζχει ςυνειςωορά επιμορωωτικι, πρακτικι -
παιδαγωγικι, μεταδιδακτικι-αναςτοχαςτικι, κακϊσ: 

o Βελτιϊνεται θ εμπειρογνωμοςφνθ τουσ ςε κζματα διδακτικισ και ςταδιακά αναπτφςςουν 
βακφτερθ κατανόθςθ για όλεσ τισ παραμζτρουσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. 
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o Κακίςτανται ενιμεροι για τθ ςυνεργατικι διερευνθτικι αλλά και τθ μεταςχθματιςτικι ωφςθ 
τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, γίνονται πιο ανοικτοί ςε νζεσ ιδζεσ, τισ υιοκετοφν πιο ςυχνά 
και προςπακοφν να τισ μεταςχθματίςουν ϊςτε να είναι ςτα μζτρα και ςτισ ανάγκεσ των 
μακθτϊν τουσ. 

o Αποκτοφν μεγαλφτερθ εμπιςτοςφνθ για τισ αποωάςεισ που παίρνουν, αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίεσ και ςυνειςωζρουν ςτθ διαμόρωωςθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ του 
ςχολείου τουσ και ευρφτερα. 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Ο βαςικόσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν να διερευνιςουμε τθν ικανότθτα των μικρϊν παιδιϊν να 
αναγνωρίηουν και να δθμιουργοφν βιβλία γνϊςεων. Θ μελζτθ πραγματοποιικθκε ςτθ γνωςτικι περιοχι των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν και ιδιαίτερα ςτο πλαίςιο τθσ επεξεργαςίασ του κζματοσ «Ο ιλιοσ». Ριο ςυγκεκριμζνα, τα 
παιδιά ενεπλάκθςαν ςτθν εξερεφνθςθ των διαφορετικϊν πτυχϊν του κζματοσ, πειραματίςτθκαν, ζκαναν 
παρατθριςεισ και καταγραφζσ φυςικϊν φαινομζνων και ιρκαν ςκόπιμα ςε επαφι με τα βιβλία γνϊςεων. Στθ 
ςυνζχεια δθμιοφργθςαν βιβλία όπου ςυγκζντρωςαν τα αποτελζςματα των πειραματιςμϊν και των ερευνϊν 
τουσ, προκειμζνου να οργανϊςουν και να εμπεδϊςουν τισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν κατά τθν επεξεργαςία του 
κζματοσ, να αποκαλφψουν τθν ικανότθτά τουσ να διακρίνουν τα βιβλία γνϊςεων από τα λογοτεχνικά και να 
παράγουν βιβλία που κα διζκεταν χαρακτθριςτικά των βιβλίων γνϊςεων. Θ διδακτικι παρζμβαςθ, ςτο 
πλαίςιο τθσ οποίασ υλοποιικθκε θ μελζτθ, αποτελεί ζνα παράδειγμα διακεματικισ προςζγγιςθσ που εμπλζκει 
και ικανοποιεί ςτόχουσ από τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και το Γραμματιςμό ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Βιβλία Γνϊςεων, Φυςικζσ Επιςτιμεσ, Διακεματικότθτα, Κεματικι Ρροςζγγιςθ 

 
INFORM AND BE INFORMED: CROSS-THEMATIC WORK AND INFORMATION BOOKS IN SCIENCE 

EDUCATION 
ABSTRACT 
The aim of the present study was to investigate young children’s ability to recognize and produce  information 
books. The study was carried out in the subject area of Science Education with special focus on the topic “Τhe 
sun”. More specifically, children were involved in researching and investigating all the different aspects of the 
given topic working on experiments, observations of physical phenomena and recordings of notes or conclusions 
whilst they delved into information books to familiarize with their special language and features. Afterwards, 
children made their own books where they compiled the results of their experiments and investigations so as to 
organize and consolidate knowledge they gained during their study, show how capable they are to recognize 
and distinguish information books from fiction books and finally, produce their own information books. This 
organized teaching intervention which provided the context for our study is an example of cross-thematic22 
work which links to and satisfies learning targets set by Science Education as well as Language and Literacy in 
early years.  

KEYWORDS: Information books, Science Education, Cross-thematic teaching, Thematic approach 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 
Θ κεματικι προςζγγιςθ ςτο πλαίςιο τθσ διακεματικισ εργαςίασ 

Σφμωωνα με το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ) για το 
νθπιαγωγείο (Υπ. Απ. Γ2/21072β, ΦΕΚ304/τ. Β’/13-3-2003) και τον πρόςωατο Οδθγό Νθπιαγωγοφ 
(Δαωζρμου, Κουλοφρθ και Μπαςαγιάννθ, 2006) μια από τισ βαςικζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ ςτο 
πλαίςιο εωαρμογισ τθσ διακεματικότθτασ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ είναι και θ κεματικι 
προςζγγιςθ, θ οποία ςυνίςταται ςτθ διερεφνθςθ «κεμάτων που επιλζγει να προτείνει θ 
εκπαιδευτικόσ, θ οποία ζχει ςχεδιάςει ςτόχουσ που κα επιδιϊξει να κατακτιςουν τα παιδιά» 
(Δαωζρμου κ. ά., 2006, ς. 87). Ππωσ και το ςχζδιο εργαςίασ, θ κεματικι προςζγγιςθ23 εξελίςςεται 

                                                 
21

 Και οι τζςςερισ ςυγγραωείσ ζχουν ιςότιμθ ςυμμετοχι ςτθ ςυγγραωι τθσ ανακοίνωςθσ. 
22

 Ο όροσ cross-thematic χρθςιμοποιείται από το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο για να αποδϊςει τθν ζννοιασ 
«διακεματικόσ» ςτθν αγγλικι γλϊςςα (βλ. http://www.pi.gr).  
23

 Σφμωωνα με τον Οδθγό Νθπιαγωγοφ (Δαωζρμου, κ.ά., 2006) τόςο οι κεματικζσ προςεγγίςεισ όςο και τα 
Σχζδια Εργαςίασ αποτελοφν διακεματικζσ διδακτικζσ πρακτικζσ. Θ κφρια διαωορά τουσ εντοπίηεται ςτο ότι 
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από το ςτάδιο τθσ επιλογισ και του προγραμματιςμοφ του κζματοσ, ςτο ςτάδιο του απολογιςμοφ 
και τθσ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν, τθν κορφωωςθ ςφμωωνα με τθν Katz (1994, Helm and Katz, 
2002) ι καταλθκτικι δραςτθριότθτα ςφμωωνα με τον Κοφςουλα (2004). Θ κορφωωςθ, δε, από τθ 
ωφςθ τθσ ζχει διακεματικό χαρακτιρα, αωοφ ενοποιεί τισ διαωορετικζσ προεκτάςεισ των επί μζρουσ 
κεμάτων και επανζρχεται ςτο κεντρικό κζμα ι ηιτθμα που τζκθκε κατά τθν ειςαγωγικι ωάςθ. 
Αποτελεί, μάλιςτα, μια διαδικαςία αναςτοχαςμοφ κατά τθν οποία τα παιδιά υποςτθρίηονται, 
προκειμζνου να ςυνοψίςουν αυτά που ζμακαν και να προβοφν ςε κάποια ι κάποιεσ από τισ 
δράςεισ, που εντάςςονται ςτισ βαςικζσ κατθγορίεσ καταλθκτικϊν δραςτθριοτιτων (ςυμβολικά είδθ 
ςκζψθσ, εικονικι ςκζψθ, διαιςκθτικά είδθ ςκζψθσ ι πολφμορωεσ παρουςιάςεισ).  

Για παράδειγμα, αναωορικά με τθ ςυμβολικι ςκζψθ, ςτουσ μικροφσ μακθτζσ μπορεί να δοκεί 
θ ευκαιρία να καταγράψουν, αλλά και να δθμοςιεφςουν, τισ γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ που 
αποκόμιςαν ςε ζνα ζντυπο–βιβλίο, δραςτθριότθτα θ οποία είναι δυνατόν, πζρα των άλλων, να 
εξυπθρετιςει και τθν κατάκτθςθ ςτόχων που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ του Γραμματιςμοφ ςτθν 
προςχολικι εκπαίδευςθ. Θ οποιαςδιποτε μορωισ πάντωσ καταγραωι των γνϊςεων που 
αποκόμιςαν τα παιδιά κατά τθν επεξεργαςία ενόσ κζματοσ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία τόςο για τθ 
κεματικι προςζγγιςθ, όςο και για τα ςχζδια εργαςίασ αλλά και για οποιαδιποτε άλλθ 
δραςτθριότθτα που διεξάγεται ςτο πλαίςιο τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ ωσ προσ ζξι διαωορετικζσ 
κατευκφνςεισ. 

Ριο αναλυτικά, θ καταγραωι είναι δυνατόν να εμπλουτίςει και να διευρφνει τθ μάκθςθ μζςα 
από τθν εμπζδωςθ, τθν αναδιοργάνωςθ και το ςυςχετιςμό των αποκτθκζντων γνϊςεων (Katz and 
Chard, 1996, Rinaldi, 1995-8/2006). Θ εργαςία των μακθτϊν μπορεί να πάρει μεγαλφτερο κφροσ και 
αξία ςτα μάτια των άλλων, ενϊ, τα ίδια τα παιδιά αποκτοφν αυτοπεποίκθςθ και αντλοφν 
ευχαρίςτθςθ τόςο από τισ διαδικαςίεσ όςο και από τα αποτελζςματα των εργαςιϊν τουσ. Επίςθσ, 
πολλζσ ωορζσ δίδει τθ δυνατότθτα ςτουσ γονείσ να εμπλακοφν ςτθν μακθςιακι διαδικαςία, 
μελετϊντασ τα ζργα των παιδιϊν τουσ. Τζλοσ, υποςτθρίηει τθν/τον εκπαιδευτικό να αναπτφξει τισ 
ερευνθτικζσ τθσ/του δεξιότθτεσ μζςα από τθν οργάνωςθ τθσ δράςθσ, τθ ςυςτθματικι παρατιρθςθ 
και τθν αξιολόγθςθ των δρωμζνων, ςτα οποία ταυτόχρονα εμπλζκεται ενεργά. Στθν περίπτωςθ, δε, 
ςυλλογικισ εργαςίασ, όπωσ ζγινε ςτο παράδειγμά μασ, θ καταγραωι αποκαλφπτει πόςο δυναμικά 
μπορεί μια ομάδα να προωκιςει τθ μάκθςθ του ςυνόλου των μελϊν τθσ (Katz and Chard, 1996).  

Θ επικοινωνία είναι ζνασ από τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ, ςφμωωνα με τθν Ann-Marie 
Clark (2002), επιτυγχάνεται θ εμπλοκι του παιδιοφ ςτα ςχζδια εργαςίασ (και κατά ςυνζπεια ςτθ 
κεματικι προςζγγιςθ24). Μζςα ςτο πλαίςιο τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ τα παιδιά ενκαρρφνονται να 
διαπραγματευτοφν με τθν/τον εκπαιδευτικό το πϊσ κα παρουςιάςουν αυτό που ζμακαν. Με τισ 
κατάλλθλεσ ερωτιςεισ θ/ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να βοθκιςει το παιδί να διαλζξει τον τρόπο με τον 
οποίο κα παρουςιάςει και κα μοιραςτεί τισ γνϊςεισ του με τουσ άλλουσ. Πταν τα παιδιά 
καταλιξουν ςτθ μορωι που κα πάρει θ καταγραωι τουσ, τότε μποροφμε να κεωριςουμε ότι θ 
καταγραωι παρουςιάηει τα νοιματα και τισ πλθροωορίεσ/γνϊςεισ που εκείνα κζλουν να 
κοινοποιιςουν ςτουσ άλλουσ κι επομζνωσ, αυτι θ διαδικαςία τα βοθκά να ςυνειδθτοποιιςουν τισ 
δυνατότθτεσ επικοινωνίασ που ζχουν.  
Οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ και τα βιβλία γνϊςεων ςτο νθπιαγωγείο 

Θ εναςχόλθςθ με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτο νθπιαγωγείο ζχει ωσ κφριο ςκοπό να ςυμβάλει 
ςτο «να οδθγθκεί θ ςκζψθ» των παιδιϊν «από τθν απλι και αδιαωοροποίθτθ παρατιρθςθ των 
ωαινομζνων του ωυςικοφ κόςμου ςτθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ, ςτθ διαμόρωωςθ κριτικισ και 
ερευνθτικισ ςτάςθσ» (αβάνθσ, 2005, ς. 67). Αυτό κα επιτευχκεί μζςα από τθ «νοθτικι αυτονόμθςθ 
των παιδιϊν» θ οποία καλλιεργείται με «διαδικαςίεσ ενεργθτικισ μάκθςθσ» που δομοφν «ςτθ 
ςκζψθ των παιδιϊν *…+, μοντζλα ερμθνειϊν και αντιμετϊπιςθσ του ωυςικοφ κόςμου ςυμβατά με 
αυτά των Φυςικϊν Επιςτθμϊν» (αβάνθσ, 2005, ς. 67-68).  

                                                                                                                                                         
ςτισ κεματικζσ προςεγγίςεισ το κζμα προτείνεται από τθν εκπαιδευτικό θ οποία ζχει προςδιορίςει ςυγχρόνωσ 
και τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ που κα επιδιϊξει θ εργαςία των παιδιϊν. Αντικζτωσ, ςτα Σχζδια Εργαςίασ τα 
κζματα αναδφονται από τα παιδιά και οι ςτόχοι από τον τρόπο εξζλιξθσ των δράςεων και δραςτθριοτιτων. 
24

 Σφμωωνα με τον Οδθγό Νθπιαγωγοφ (Δαωζρμου, κ.ά., 2006). 
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Τα βιβλία γνϊςεων για παιδιά, παρουςιάηουν δεδομζνα, παρατθριςεισ, περιγραωζσ, 
εξθγιςεισ, και πλθροωορίεσ που τα βοθκοφν να ανακαλφψουν μζςα από τα πράγματα, τα γεγονότα 
και τα ωαινόμενα, τισ γενικότερεσ ζννοιεσ που διζπουν το ωυςικό και κοινωνικό κόςμο 
(Καρπόηθλου, 1994, ς. 84). Με άλλα λόγια, μπορεί κάποιοσ να ιςχυριςτεί ότι όλθ θ ανκρϊπινθ 
γνϊςθ αποτελεί το αντικείμενο των παιδικϊν βιβλίων γνϊςεων. Τα βιβλία αυτά, ςε γενικζσ 
γραμμζσ, είναι δυνατόν να χωριςτοφν ανάλογα με το περιεχόμενο τουσ ςτα πλθροωοριακά και ςτα 
κοινά πραγματογνωςτικά (Καρπόηθλου, 1994). Στθν πρϊτθ κατθγορία ανικουν εκείνα που 
περιλαμβάνουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροωορίεσ (λεξικά, εγκυκλοπαίδειεσ, βιογραωικά λεξικά κ.ά.), τα 
οποία κατά κανόνα δεν διαβάηονται ολόκλθρα. Στθ δεφτερθ, εντάςςονται αυτά που περιλαμβάνουν 
κζματα που αωοροφν τον πολιτιςμό, τθν τεχνολογία, τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ, τισ εωευρζςεισ αλλά και 
τισ βιογραωίεσ ςθμαντικϊν προςωπικοτιτων.  

Τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα των βιβλίων γνϊςεων, ωςτόςο, διαωζρουν από εκείνα των 
λογοτεχνικϊν κειμζνων ςε αρκετά μορωολογικά, γλωςςικά και λειτουργικά ςθμεία και ιδιαίτερα ωσ 
προσ: Τθ μορφι. Τα πρϊτα περιλαμβάνουν ςχεδόν πάντα πίνακα περιεχομζνων, ευρετιριο κάποιων 
ονομάτων ςτο τζλοσ τουσ, γλωςςάρι επεξιγθςθσ των βαςικϊν όρων, ενϊ είναι χωριςμζνα ςε 
κεωάλαια με επικεωαλίδεσ ςτο κάκε κεωάλαιο. Επίςθσ, οι πίνακεσ και τα διαγράμματα δε λείπουν 
από πολλά βιβλία γνϊςεων, κακϊσ και οι εικόνεσ–ωωτογραωίεσ, οι οποίεσ, όμωσ, είναι πιςτι 
απεικόνιςθ τθσ πραγματικότθτασ και απαραίτθτα ςυνοδεφονται από λεηάντεσ που είναι ςχετικζσ με 
το κείμενο (Καρπόηθλου, 1994). Τθν παρουςίαςθ – οργάνωςθ των κεμάτων με τθ χριςθ πολλϊν 
περιγραωϊν, ςυγκρίςεων–ςυςχετίςεων, ερωτιςεων–απαντιςεων. Επιπλζον, ςυχνά παρατθρείται θ 
διαδοχι–εξελικτικι παράκεςθ των καταςτάςεων και των γεγονότων, θ παρουςίαςθ ενόσ 
προβλιματοσ και θ παράκεςθ τθσ λφςθσ του, ενϊ, τζλοσ ςθμαντικι κζςθ ςε ζνα βιβλίο γνϊςεων 
κατζχει θ ςχζςθ αιτίασ–αποτελζςματοσ μιασ κατάςταςθσ ι ενόσ γεγονότοσ. Τθ γλϊςςα. Τα βιβλία 
γνϊςεων διακρίνονται για τθ χριςθ πολλϊν επικζτων, ενεςτϊτα χρόνου και γενικϊν ουςιαςτικϊν, 
όρων ταξινόμθςθσ (πρϊτοσ, δεφτεροσ...), όρων ςφγκριςθσ και ςυςχζτιςθσ (περιςςότεροι από 
αυτοφσ, λιγότεροι από…). Επίςθσ, το λεξιλόγιό τουσ είναι εμπλουτιςμζνο με τεχνικοφσ όρουσ που 
εκωράηουν επιςτθμονικζσ ιδζεσ ι ζννοιεσ. Οι όροι αυτοί εξθγοφνται είτε μζςα ςτο κείμενο είτε ςε 
γλωςςάριο ςτο τζλοσ του κεωαλαίου ι του βιβλίου. Λδιαίτερα ςτο πλαίςιο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, 
τα παιδικά βιβλία γνϊςεων χωρίσ τθ χριςθ προςωποποιιςεων του ωυςικοφ κόςμου και 
αβαςάνιςτων γενικεφςεων ειςάγουν, εωόςον τθροφνται οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ, ακόμα και 
τα μικρά παιδιά ςτουσ νόμουσ που διζπουν τθ ωφςθ κακϊσ και ςτθν επιςτθμονικι ςκζψθ και 
μεκοδολογία (Καρπόηθλου, 1994, ς. 122-123). Το περιεχόμενο. Ρεριζχουν ςτοιχεία τα οποία 
διακρίνονται για τθν ακρίβεια, τθν αντικειμενικότθτα, τθν εγκυρότθτα και τθν αξιοπιςτία τουσ. 
Ραρότι δε είναι επιτρεπτι κάποια απλοφςτευςθ τθσ φλθσ και θ αποςιϊπθςθ κάποιων πτυχϊν ενόσ 
ηθτιματοσ προκειμζνου αυτό να είναι προςπελάςιμο από παιδιά μικρισ θλικίασ, δεν επιτρζπεται θ 
διαςτρζβλωςθ τθσ επιςτθμονικισ ακρίβειασ. Κατά ςυνζπεια, τα βιβλία γνϊςεων περιλαμβάνουν 
γεγονότα αντικειμενικά (αλθκινά πράγματα) και όχι γνϊμεσ υποκειμενικζσ ι μυκοπλαςίεσ 
(παραμφκια, διθγιματα) (Duke and Kays, 1998). 

Κατά τθ διάρκεια των τελευταίων χρόνων το ενδιαωζρον τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ 
δείχνει να επικεντρϊνεται ολοζνα και περιςςότερο ςτθν εξοικείωςθ των παιδιϊν, από τα πρϊιμα 
κιόλασ χρόνια τθσ κεςμοκετθμζνθσ αγωγισ τουσ, με τα βιβλία γνϊςεων (Σίτασ, 2000). Θ Moss (1997) 
ιςχυρίηεται ότι ζνασ ιδιαίτερα ςπουδαίοσ λόγοσ για αυτιν τθ ςφγχρονθ τάςθ ςτθν εκπαίδευςθ των 
μικρϊν παιδιϊν αωορά τθν ίδια τθν εποχι μασ. Μια κατεξοχιν εποχι «τθσ πλθροωορίασ», γεγονόσ 
που κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ να εξοικειϊνονται προοδευτικά τα μικρά παιδιά με τα ςχετικά 
κειμενικά είδθ, όχι μόνο για να καταωζρουν να επιτφχουν, αλλά ακόμα και για να επιβιϊςουν 
αργότερα ςτο ςχολείο, ςτθ δουλειά, αλλά και ςτθν κοινωνία (Duke, 2000). Ρζρα όμωσ από αυτι τθν, 
κατά κάποιο τρόπο, άμεςα χρθςιμοκθρικι άποψθ, ςοβαρζσ ενδείξεισ τθσ ςφγχρονθσ ζρευνασ 
υποδθλϊνουν ότι τα βιβλία γνϊςεων μποροφν να παίξουν ζναν ακόμα ςπουδαιότερο ρόλο ςτθ 
μάκθςθ και τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν. Τα κζματα που πραγματεφονται αωοροφν «τον αλθκινό 
κόςμο», που κατά ζνα μεγάλο μζροσ είναι ο κόςμοσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, είναι δυνατόν να 
κινθτοποιιςουν τθν περιζργεια και το ενδιαωζρον ακόμα και των πιο διςτακτικϊν παιδιϊν και να 
αποδειχτοφν δυναμικά και ςυναρπαςτικά κίνθτρα εμπλοκισ με το γραπτό λόγο και επικυμίασ τουσ 
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να μυθκοφν ςτα μυςτικά των βιβλίων και του κόςμου που τα περιβάλλει (Caswell and Duke, 1998, 
Hartman, 2003).  

Συνοψίηοντασ τα οωζλθ από τθν επαωι με τα βιβλία γνϊςεων γενικά αλλά ακόμα 
περιςςότερο ςτο πλαίςιο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, κα λζγαμε ότι ςτθ κεωρθτικι προοπτικι τθσ 
ανάδυςθσ του Γραμματιςμοφ (Hall, 1987, Teale and Sulzby, 1986, Dyson, 1993, Hiebert and Raphael, 
1997) και τθσ κοινωνικο–πολιτιςμικισ προοπτικισ τθσ μάκθςθσ (Vygotsky, 1978, αβάνθσ, 2005, 
Χατηθγεωργίου, 2006), αυτά ικανοποιοφν και διευρφνουν τθν περιζργεια και δθμιουργοφν κίνθτρα 
για τθν ενεργθτικι εμπλοκι των παιδιϊν ςε ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ. Ρροςωζρουν ακριβείσ 
πλθροωορίεσ για διάωορα κζματα που αωοροφν ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. Βοθκοφν τθν αξιοποίθςθ 
τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ. Δίδουν νζα προοπτικι ςε οικείεσ καταςτάςεισ και προωκοφν τθ 
διερεφνθςθ, ενϊ ςυνδζουν τον αναγνϊςτθ και το διάβαςμα με τον αλθκινό, το γνιςιο κόςμο 
(Caswell and Duke, 1998). Επιπλζον, θ δόκιμθ μεκοδολογικά εναςχόλθςθ με αυτά (διαλογικι 
ςυηιτθςθ, ερωτιςεισ, απαντιςεισ, υποκζςεισ, προβλζψεισ, εξαγωγι ςυμπεραςμάτων) προκαλοφν 
τθν κριτικι ςκζψθ των αναγνωςτϊν και προωκοφν τθ χριςθ ςφνκετων γνωςτικϊν δεξιοτιτων που 
ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ τθσ αωαιρετικισ ςκζψθσ και τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου (Dowd, 1992, 
Μοςχοβάκθ, 2000, αβάνθσ, 2005).  

Ραρόλα αυτά, υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ, με βάςθ τα πορίςματα αρκετϊν ερευνϊν, από τθ 
μια πλευρά ότι δεν υπάρχουν αρκετά βιβλία γνϊςεων ςτισ ςχολικζσ τάξεισ (Duke, 2000) και από τθν 
άλλθ, ότι ςτα μικρά παιδιά δεν παρζχονται ςτο ςχολείο ι ςτο ςπίτι πλοφςιεσ ευκαιρίεσ να ζρχονται 
ςε επαωι με αυτά (Yopp and Yopp, 2006). Στθν ελλθνικι βιβλιογραωία οι μελζτεσ για το παιδικό 
βιβλίο γνϊςεων, ιδιαίτερα δε για τθν προςχολικι αγωγι, είναι περιοριςμζνεσ. Ενδεικτικά 
αναωζρομε εκείνεσ των Καρπόηθλου (1994), θ οποία ςτο πλαίςιο του παιδικοφ βιβλίου γενικά κάνει 
εκτενι αναωορά ςτο ςυγκεκριμζνο είδοσ, τθσ Μοςχοβάκθ (2000) θ οποία μελζτθςε τθ γνωςτικι 
εμπλοκι των παιδιϊν κατά τθ ςυηιτθςθ των βιβλίων γνϊςεων ςτο νθπιαγωγείο και του Σίτα (2000), 
ο οποίοσ ερεφνθςε τθν παρουςία του βιβλίου γνϊςεων ςτισ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ. Με άλλα λόγια, 
το ενδιαωζρον των ερευνθτϊν δεν ζχει επικεντρωκεί ςτο βιβλίο γνϊςεων ςτο βακμό που ζχει 
επικεντρωκεί ςτο λογοτεχνικό βιβλίο. Το νθπιαγωγείο όμωσ, αν και τα παιδιά κάποιεσ ωορζσ 
δυςκολεφονται να κατανοιςουν τον τφπο, τθ γλϊςςα και το περιεχόμενο των βιβλίων γνϊςεων, 
μπορεί να παρζχει ςτα παιδιά τθ δυνατότθτα ςε πολλζσ μακθςιακζσ περιςτάςεισ (μεγαλόωωνθ 
ανάγνωςθ) και χϊρουσ (βιβλιοκικθ, γωνιζσ παιγνιδιοφ και εργαςίασ) να ζρχονται ςε επαωι με 
αυτά. Οι ιδανικζσ όμωσ ςυνκικεσ για τθν ειςαγωγι των βιβλίων γνϊςεων ςτθν προςχολικι τάξθ, 
πάντα, βζβαια, επιλεγμζνων με τα κατάλλθλα ανάλογα με τθν περίπτωςθ κριτιρια, μποροφν να 
δθμιουργθκοφν κατά τθν επεξεργαςία μιασ κεματικισ ενότθτασ ι ενόσ ςχεδίου εργαςίασ, ιδιαίτερα 
όταν αυτά ζχουν να κάνουν με το χϊρο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Στο πλαίςιο, μάλιςτα, του 
αναδυόμενου επιςτθμονικοφ γραμματιςμοφ (Δαωζρμου κ. ά., 2006), τα παιδιά μποροφν να 
βοθκθκοφν να ακολουκιςουν τισ επιςτθμονικζσ χριςεισ τθσ λογικισ, χρθςιμοποιϊντασ τθν ομιλία, 
τθν ακρόαςθ, τθ γραωι, τθν ανάγνωςθ, τθ ηωγραωικι.  

Με βάςθ τα παραπάνω, ςκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν ο ςχεδιαςμόσ, θ υλοποίθςθ και θ 
αξιολόγθςθ μιασ διακεματικισ διδακτικισ πρόταςθσ-παρζμβαςθσ για τθν πρόςλθψθ και τθν 
παραγωγι των βιβλίων γνϊςεων ςτο νθπιαγωγείο, ζχοντασ ωσ πεδίο εωαρμογισ τθ γνωςτικι 
περιοχι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και ςυγκεκριμζνα τθ κεματικι ενότθτα «Ο ιλιοσ». Ειδικότερα, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςφγχρονεσ κονωνικο–πολιτιςμικζσ κονςτρουκτιβιςτικζσ κεωρίεσ για τθ 
διδαςκαλία και τθ μάκθςθ ςτθν προςχολικι αγωγι, διατυπϊςαμε δφο κυρίωσ ερευνθτικά 
ερωτιματα: α) Είναι ικανά τα παιδιά (μετά από τθν κατάλλθλθ διδακτικι παρζμβαςθ) να 
αναγνωρίηουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των βιβλίων γνϊςεων; β) Είναι ικανά τα παιδιά να 
παράγουν βιβλία γνϊςεων τα οποία παρουςιάηουν τισ γνϊςεισ και τισ πλθροωορίεσ που απόκτθςαν 
κατά τθν επεξεργαςία ενόσ κζματοσ ςτο πλαίςιο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν; 
ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ 

Για τθ διεξαγωγι τθσ μελζτθσ, θ οποία ζγινε τθ ςχολικι χρονιά 2007-08, ςυνεργάςτθκαν ζνα 
μζλοσ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ με 
ειδίκευςθ ςτθν Ρροςχολικι Ραιδαγωγικι, θ Σχολικι Σφμβουλοσ Ρροςχολικισ Αγωγισ και δφο 
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ολοιμερα νθπιαγωγεία του Νομοφ Χανίων25. Το ζνα νθπιαγωγείο βρίςκεται ςτθν πόλθ των Χανίων, 
και το άλλο ςε θμιαςτικι περιοχι. Στο κάκε τμιμα ωοιτοφςαν 20 παιδιά (νιπια και προνιπια).  
χεδιαςμόσ  

Θ παροφςα ερευνθτικι εργαςία αναπτφχκθκε ςε ζνα πλαίςιο κεϊρθςθσ τθσ νοθτικισ 
ανάπτυξθσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ που ςυνδυάηει τθ Ριαηετικι και νζο–Ριαηετικι κεωρία με τισ 
προοπτικζσ τθσ επεξεργαςίασ πλθροωοριϊν και γνωςτικισ μάκθςθσ και τθν κοινωνικο–πολιτιςμικι 
προοπτικι, όπωσ προτείνεται από το Χατηθγεωργίου (2006). Κεωριςαμε, λοιπόν, ότι θ μάκθςθ των 
παιδιϊν κα ςτθριχτεί ςτθν ενεργθτικι αωομοίωςθ νζων γνϊςεων πάνω ςε προχπάρχουςεσ δομζσ, 
ενϊ, ςυγχρόνωσ κα περιλαμβάνει τόςο γνωςτικά όςο και ςυναιςκθματικά ςτοιχεία. Για το λόγο 
αυτό θ ανάπτυξθ τθσ κεματικισ ενότθτασ «Ο ιλιοσ», κακϊσ και θ ςφνταξθ του αντίςτοιχου βιβλίου 
γνϊςεων, ξεκίνθςε από μια διερεφνθςθ ςχετικά με το τι ξζρουν τα παιδιά και ςυνεχίςτθκε με τθ 
ςφνταξθ κφριων ερωτθμάτων (τι είναι ο ιλιοσ, πόςο ηεςτόσ είναι κλπ.) ςφμωωνα με τα 
ενδιαωζροντα των παιδιϊν (εμπλοκι γνωςτικοφ και ςυναιςκθματικοφ παράγοντα). Επίςθσ, κρίναμε 
ότι τα παιδιά κα προβοφν ςε οργανϊςεισ των γνϊςεων ςε ςχιματα «και γενικά ςε αναπαραςτάςεισ, 
που κα βοθκοφν τθν οικονομικι αποκικευςθ τθσ γνϊςθσ, τθν πρόςβαςθ ςτθν αποκθκευμζνθ γνϊςθ 
και τθν ερμθνεία τθσ νζασ γνϊςθσ» (Χατηθγεωργίου, 2006, ς. 134). Για το λόγο αυτό ακολουκικθκε 
θ τεχνικι τθσ εξακτίνωςθσ των ιδεϊν και ερευνθτικϊν ερωτθμάτων των παιδιϊν κατά τθ ωάςθ 
προετοιμαςίασ τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ. 

Στθ ωάςθ αυτι του ςχεδιαςμοφ ςυηθτικθκε και οργανϊκθκε από τθν ερευνθτικι ομάδα θ 
μεκοδικι εξοικείωςθ των παιδιϊν με τα βιβλία γνϊςεων (πλθροωοριακά, πραγματογνωςτικά και 
λογοτεχνικά που ταυτόχρονα δίδουν πλθροωορίεσ) (Καρπόηθλου, 1994). Ριο ςυγκεκριμζνα, οι 
νθπιαγωγοί τθσ τάξθσ προετοιμάςτθκαν κατάλλθλα και υποςτθρίχκθκαν με ζντυπο υλικό ϊςτε να 
είναι ςε κζςθ να επιλζγουν τα κατάλλθλα βιβλία γνϊςεων με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 
τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ομάδεσ των παιδιϊν τουσ και να ετοιμάηουν ςχζδια και ςτρατθγικζσ 
για τθ χριςθ αυτϊν των βιβλίων ςτθν τάξθ τουσ. Με μοντζλο, δε, τα βιβλία γνϊςεων που κα 
ερχόταν ςε επαωι τα παιδιά, κα ακολουκοφςε, μετά από διαπραγμάτευςθ με τα παιδιά και εωόςον 
υπιρχε ενδιαωζρον εκ μζρουσ τουσ, θ δθμιουργία των δικϊν τουσ βιβλίων με κζμα «Ο ιλιοσ», τα 
οποία παράλλθλα κα αποτελοφςαν άλλο ζναν τρόπο οργάνωςθσ, αποκικευςθσ και ερμθνείασ τθσ 
νζασ γνϊςθσ. Κεωρικθκε ςκόπιμο να καταβλθκεί προςπάκεια ϊςτε το υλικό-περιεχόμενο των 
βιβλίων να αντλθκεί μζςα από τισ ζρευνεσ των παιδιϊν, οι οποίεσ κα περιελάμβαναν αναηθτιςεισ 
πλθροωοριϊν ςε βιβλία, περιοδικά και διαδίκτυο, πειράματα, παρατθριςεισ και καταγραωζσ των 
ςχετικϊν ωυςικϊν ωαινομζνων.  

Καταλιγοντασ, το κεωρθτικό υπόβακρο και θ διδακτικι μεκοδολογία ςτθν οποία 
κεμελιϊςαμε τθν παροφςα μελζτθ αναγνωρίηει τθ ςυμβολι των ενθλίκων, των ςυνομθλίκων και του 
ευρφτερου κοινωνικοφ-πολιτιςμικοφ πλαιςίου (ςυμπεριλαμβανομζνου του διδακτικοφ υλικοφ – 
βιβλίων γνϊςεων) ςτθ μάκθςθ των παιδιϊν. Με άλλα λόγια, θ διδακτικι προςζγγιςθ του κζματοσ 
«Ο ιλιοσ», ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ διερευνικθκε και το ηιτθμα του βιβλίου γνϊςεων, ςχεδιάςτθκε 
ζτςι ϊςτε να περιλαμβάνει τθν υλοποίθςθ ομαδικϊν και ατομικϊν δράςεων με ζντονθ 
αλλθλεπίδραςθ νθπιαγωγϊν και παιδιϊν και με καταλθκτικι δραςτθριότθτα τθ ςυγγραωι ενόσ 
ςχετικοφ βιβλίου γνϊςεων από το κάκε νθπιαγωγείο. 
Τλοποίθςθ 

Κατά τθ διάρκεια τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ, θ εξοικείωςθ των παιδιϊν με τα βιβλία 
γνϊςεων υποςτθρίχκθκε από τισ εκπαιδευτικοφσ με βάςθ το επίπεδο ανάπτυξθσ τθσ γλϊςςασ των 
παιδιϊν (προωορικοφ – γραπτοφ λόγου), το επίπεδο και το είδοσ των γενικϊν γνϊςεων τουσ για τον 
κόςμο και τισ εμπειρίεσ γραμματιςμοφ που είχαν ςε ςχζςθ με τθν επαωι τουσ με τα διάωορα είδθ 
του γραπτοφ λόγου (βιβλία, περιοδικά, εωθμερίδεσ). Σε πρϊτθ ωάςθ, τα παιδιά μελζτθςαν βιβλία 
πλθροωοριϊν για τον ιλιο, προκειμζνου να γνωρίςουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ: 
τυπογραωικά (μζγεκοσ του βιβλίου και των γραμμάτων, οργάνωςθ του περιεχομζνου, 
εικονογράωθςθ), γλωςςολογικά (λεξιλόγιο, ςφνταξθ, φωοσ κειμζνου) και τισ ιδζεσ που 
πραγματεφονται. Τα ςφγκριναν με εκείνα των λογοτεχνικϊν βιβλίων που είχαν ςτθν τάξθ τουσ και 

                                                 
25

 Ρου για λόγουσ ανωνυμίασ κα ονομαςτοφν Α’ και Β’ νθπιαγωγείο. 
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εντόπιςαν τισ μεταξφ τουσ ομοιότθτεσ και διαωορζσ. Τζλοσ, δανείςτθκαν βιβλία πλθροωοριϊν από 
τθ βιβλιοκικθ του νθπιαγωγείου για να τα μελετιςουν ςτο ςπίτι με τθ βοικεια των γονιϊν τουσ. 

Στθ δεφτερθ ωάςθ, τα παιδιά ανταποκρίκθκαν ςε προβλθματιςμό, που τζκθκε από τισ 
νθπιαγωγοφσ κατά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν τθσ κεματικισ ανάπτυξθσ: «τι μάκαμε για τον 
ιλιο και πϊσ κα το μεταδϊςουμε ςτουσ γονείσ μασ και ςτα παιδιά που κα ζρκουν ςτο νθπιαγωγείο 
του χρόνου;». Μζςα από διάωορεσ λφςεισ που προτάκθκαν όπωσ π.χ. «μάκαμε πολλά, να τα 
γράψουμε ς’ ζνα χαρτί» «ζνα χαρτί μεγάλο ςαν ςεντόνι», κ.ά. τα παιδιά κατζλθξαν ςτθ λφςθ του 
βιβλίου. Αποωάςιςαν να ωτιάξουν ζνα βιβλίο ςαν κι αυτά που μιλοφςαν για τον ιλιο, το οποίο κα 
περιείχε τισ καινοφριεσ γνϊςεισ που αποκόμιςαν. Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ ανάμεςα ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ και τα παιδιά, προκειμζνου να λθωκοφν αποωάςεισ για το περιεχόμενο και τα 
τυπογραωικά χαρακτθριςτικά των βιβλίων τουσ, τθ μζκοδο τθσ εργαςίασ και τον καταμεριςμό των 
ρόλων.  

Αναωορικά με το περιεχόμενο, και οι δφο ομάδεσ χρειάςτθκε να ανακαλζςουν και να κάνουν 
μια αναςκόπθςθ των επιμζρουσ κεματικϊν (ανατρζχοντασ ςτθν εξακτίνωςθ του κζματοσ και των 
καταγραωϊν με ψθωιακζσ ωωτογραωίεσ που είχαν ςτθ διάκεςι τουσ). Συγχρόνωσ με τθν επιλογι 
των πλθροωοριϊν, τα παιδιά οργάνωςαν τισ πλθροωορίεσ ςε κεωάλαια. Εν τζλει, τα παιδιά του Α’ 
νθπιαγωγείου αποωάςιςαν να ςυμπεριλάβουν ςτο βιβλίο τουσ όλεσ τισ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ 
και όλα τα πειράματα που ζκαναν, ενϊ τα παιδιά του Β’ νθπιαγωγείου αποωάςιςαν να ωτιάξουν 
ζνα βιβλίο που κα περιλαμβάνει πλθροωορίεσ για τον ιλιο. Σε ό,τι αωορά τα τυπογραωικά 
χαρακτθριςτικά του βιβλίου γνϊςεων, τα παιδιά των νθπιαγωγείων ζπρεπε να αποωαςίςουν πϊσ 
κα ζκαναν τθ ςυγγραωι και εικονογράωθςι του.  

Θ ομάδα του Α’ νθπιαγωγείου διάλεξε τισ ωωτογραωίεσ που κα ζμπαιναν ςε κάκε κεωάλαιο, 
κακόριςε τθ κζςθ τουσ ςε κάκε ςελίδα, και υπαγόρευςε το κείμενο, που κα ςυνόδευε τισ 
ωωτογραωίεσ, ςτθ νθπιαγωγό. Στθ ςυνζχεια, τα παιδιά τθσ ομάδασ, μοιράςτθκαν τισ λεηάντεσ που 
κα ζγραωαν και τα ίδια, όπωσ μποροφςαν, με τθν υποςτιριξθ, όπου και όςο χρειαηόταν, από τθ 
νθπιαγωγό, για κάκε ωωτογραωία και αποωάςιςαν να ςυμπλθρϊςουν με ηωγραωιζσ τα κζματα για 
τα οποία δεν υπιρχαν ωωτογραωίεσ, οι οποίεσ να είχαν τραβθχτεί κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν. 
Θ νθπιαγωγόσ με τθ ςειρά τθσ δακτυλογράωθςε το κείμενο των παιδιϊν, μια που θ επικυμία τουσ 
ιταν το βιβλίο τουσ να μοιάηει όςο το δυνατόν περιςςότερο με αυτό του τυπογραωείου. Ζχομε ζτςι 
δφο ςελίδεσ ανά κεωάλαιο, εκείνθ με τθν αυκεντικι γραωι των παιδιϊν και θ άλλθ 
δακτυλογραωθμζνθ από τθ νθπιαγωγό. Θ όλθ διαδικαςία τθσ ςυγγραωισ διιρκεςε μία εβδομάδα 
και ςε κάκε κεωάλαιο αλλά και κακζνα από τα ςυμπλθρωματικά μζρθ του βιβλίου (γλωςςάρι, 
εξϊωυλλο κλπ) αωιερϊκθκε μία μζρα εργαςίασ. Θ ομάδα αυτι, μάλιςτα, ηιτθςε να χρθςιμοποιιςει 
ωσ υπόδειγμα το βιβλίο των ωυςικϊν επιςτθμϊν τθσ νθπιαγωγοφ. Ρρόκειται για ζνα διδακτικό 
βοικθμα για τον εκπαιδευτικό που θ νθπιαγωγόσ ςυμβουλευόταν, προκειμζνου να βοθκιςει τθν 
εργαςία των παιδιϊν.  

Θ ομάδα του Β’ νθπιαγωγείου διάλεξε το αγαπθμζνο βιβλίο γνϊςεων τθσ τάξθσ για τον ιλιο 
ϊςτε να το χρθςιμοποιιςει ωσ οδθγό. Τα παιδιά ςυγκεντρϊκθκαν ςε ολομζλεια για να ςυηθτιςουν 
και να αποωαςίςουν ποιο κα ιταν το περιεχόμενο του δικοφ τουσ βιβλίου. Υπαγόρευςαν τισ 
προτάςεισ που ικελαν να γράψουν ςτθ νθπιαγωγό και αποωάςιςαν το κάκε παιδί να προςπακιςει 
να γράψει μόνο του, χωρίσ τθ διαδικαςία τθσ αντιγραωισ, μία ι δφο από αυτζσ τισ προτάςεισ μζςα 
ςτο βιβλίο γνϊςεων που κα καταςκεφαηαν. Ηιτθςαν, μάλιςτα, από τθ νθπιαγωγό να τα βοθκιςει 
διαβάηοντασ τισ προτάςεισ που τθσ υπαγόρευςαν πίςω ςτα παιδιά κακϊσ αυτά προςπακοφςαν να 
ακοφν και να καταγράωουν, όπωσ μποροφςαν, τουσ ιχουσ των λζξεων. Για κάκε ςελίδα που 
τελείωνε, τα παιδιά αποωάςιηαν χωριςτά πϊσ κα ιταν θ εικονογράωθςι τθσ. Τα παιδιά ανζλαβαν 
πλιρωσ τθν ευκφνθ τθσ εικονογράωθςθσ, αποωαςίηοντασ ςε ποια κζςθ κα μπει θ εικόνα, τι μζγεκοσ 
κα ζχει και με ποια υλικά κα ωιλοτεχνθκεί. Πταν άρχιςαν να αναωζρονται ςτα πειράματα που 
ζκαναν ςτο πλαίςιο τθσ επεξεργαςίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεματικισ ενότθτασ, τα παιδιά διάλεξαν να 
εικονογραωιςουν τισ ςελίδεσ χρθςιμοποιϊντασ τισ ψθωιακζσ ωωτογραωίεσ που είχε τραβιξει θ 
νθπιαγωγόσ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν. Τζλοσ τα παιδιά ςυνζταξαν τον πίνακα περιεχομζνων, 
το γλωςςάρι και το εξϊωυλλο του βιβλίου πάντα μζςα από προβλθματιςμοφσ γφρω από τθ 
ςκοπιμότθτα και τον τρόπο εργαςίασ πάνω ςτα ςυγκεκριμζνα αυτά μζρθ του βιβλίου, όπωσ, για 
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παράδειγμα, «ςτο γλωςςάρι οι λζξεισ μπαίνουν ςε αλωαβθτικι ςειρά». Θ εργαςία τθσ δεφτερθσ 
αυτισ ομάδασ κάλυψε επίςθσ το χρονικό διάςτθμα μίασ εβδομάδασ μια που τα παιδιά 
επικεντρϊκθκαν ςε διαωορετικι εργαςία και διαωορετικι ςελίδα κάκε μζρα. 

Οι ςελίδεσ μαηί με το εξϊωυλλο και το οπιςκόωυλλο των βιβλίων που δθμιοφργθςαν τα 
παιδιά και των δφο νθπιαγωγείων οδθγικθκαν ςε επαγγελματικό βιβλιοδετείο, όπου και 
βιβλιοδετικθκαν για να πάρουν τθ μορωι ολοκλθρωμζνου βιβλίου. Ρροτιμικθκε θ επαγγελματικι 
βιβλιοδεςία για δφο κυρίωσ λόγουσ. Από τθ μια, να ικανοποιθκεί θ επικυμία των παιδιϊν να μοιάηει 
το δθμιοφργθμά τουσ με κανονικό βιβλίο, και από τθ άλλθ, επειδι το μεγάλο μζγεκοσ (Α3) των 
ςελίδων δεν επζτρεπε ςτισ νθπιαγωγοφσ να κάνουν μια απλι βιβλιοδεςία ςτο νθπιαγωγείο. 
Αξιολόγθςθ 

Στθ ςυνζχεια θ ερευνθτικι ομάδα παρατιρθςε με προςοχι το τελικό προϊόν, δθλαδι τα 
βιβλία που δθμιουργικθκαν ςε κάκε νθπιαγωγείο, προκειμζνου να διαπιςτωκεί εάν και κατά πόςο 
είχε επιτευχκεί ο βαςικόσ ςτόχοσ τθσ μελζτθσ και είχε δοκεί απάντθςθ ςτα ερευνθτικά ερωτιματα. 
Ζτςι, για να διαπιςτϊςουμε τθν ικανότθτα των παιδιϊν να αναγνωρίηουν τον ιδιαίτερο χαρακτιρα 
των βιβλίων γνϊςεων, κακϊσ και τθν ικανότθτά τουσ να παράγουν ανάλογα κείμενα αναλφςαμε και 
αξιολογιςαμε τα χαρακτθριςτικά των βιβλίων που τα ίδια ζωτιαξαν πάνω ςτο κζμα «Ο ιλιοσ» και 
ιδιαίτερα εςτιάςαμε τθν προςοχι μασ: ςτθ μορφι των βιβλίων, όπωσ θ φπαρξθ πίνακα 
περιεχομζνων, γλωςςάριο τεχνικϊν όρων, ωωτογραωιϊν με λεηάντεσ, ο χωριςμόσ ςε κεωάλαια που 
ςυνοδεφονται από επικεωαλίδεσ. Τθν παρουςίαςθ-οργάνωςθ των κεμάτων, με τθ διερεφνθςθ τθσ 
παρουςίασ περιγραωϊν, ςυγκρίςεων-ςυςχετίςεων και τθσ παράκεςθσ αιτίασ αποτελζςματοσ 
κάποιων καταςτάςεων. Τθ γλϊςςα, δθλαδι τον εντοπιςμό του κατάλλθλου λεξιλογίου, χρόνου και 
φωουσ ςτο κείμενο. Το περιεχόμενο, εδϊ κζλαμε να εξετάςουμε αν τα παιδιά περιζλαβαν ςτα 
βιβλία τουσ αλθκινά γεγονότα ι μυκοπλαςίεσ, όπωσ και τον τρόπο με τον οποίο οργάνωςαν τισ 
πλθροωορίεσ που αποωάςιςαν να ςυμπεριλάβουν. Ιταν επίςθσ εξίςου ςθμαντικό να δοφμε πϊσ τα 
παιδιά χρθςιμοποίθςαν τισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν από τθν ζρευνα ςτθν οποία επιδόκθκαν για να 
βρουν απαντιςεισ ςτα ερωτιματά τουσ. Κακϊσ, και να εντοπίςομε ςτα κείμενα τουσ ςτοιχεία 
δθλωτικά τθσ αυτοπεποίκθςθσ που τυχόν ανζπτυξαν κατά τθ διάρκεια τθσ διερεφνθςθσ του κζματοσ 
και τθσ ςυγγραωισ των βιβλίων. Τζλοσ, για τθ ςυνολικι αξιολόγθςθ τθσ διδακτικισ πρόταςθσ-
παρζμβαςθσ ςτθν οποία βαςίςτθκε θ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ ςυνυπολογίςτθκε α) θ ςυμβολι τθσ 
ερευνθτικισ διαδικαςίασ (διδακτικι παρζμβαςθ και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων) ςτθν 
ανάπτυξθ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων τθσ ερευνθτικισ ομάδασ και β) θ ςυμβολι τθσ διδακτικισ 
πρόταςθσ-παρζμβαςθσ ςτθν προϊκθςθ μιασ τθσ γονεϊκισ εμπλοκισ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  

Θ παρατιρθςθ και θ εκτίμθςθ τόςο του περιεχομζνου όςο και τθσ μορωισ των βιβλίων που 
δθμιουργικθκαν από τα δφο νθπιαγωγεία μασ ζδωςαν τθ δυνατότθτα να απαντιςομε ςτα 
ερευνθτικά μασ ερωτιματα. Ζτςι, ςε γενικζσ γραμμζσ μποροφμε να ποφμε ότι τα ςτοιχεία αυτά 
υποδθλϊνουν ότι τα παιδιά ςε μεγάλο βακμό ζγιναν ικανά να αναγνωρίηουν τα βιβλία γνϊςεων και 
να τα διακρίνουν από τα λογοτεχνικά με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ. Επίςθσ, ωάνθκε ότι 
με τθν κατάλλθλθ υποςτιριξθ μποροφν και τα ίδια να παράγουν βιβλία που ανικουν ςτα βιβλία 
γνϊςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα, αναωορικά με τθ μορφι, τα βιβλία και των δφο ομάδων 
περιλαμβάνουν πίνακα περιεχομζνων, γλωςςάριο επεξιγθςθσ των βαςικϊν όρων, ενϊ είναι 
χωριςμζνα ςε κεωάλαια με επικεωαλίδεσ ςτο κάκε κεωάλαιο. Επίςθσ, τα παιδιά ωρόντιςαν να 
προςκζςουν το όνομα ι τα ονόματα των ςυγγραωζων και εικονογράωων ςτο κάκε βιβλίο. Τα 
παιδιά, μάλιςτα, τθσ δεφτερθσ ομάδασ ωρόντιςαν να αρικμιςουν τισ ςελίδεσ του βιβλίου τουσ. Οι 
εικόνεσ–ωωτογραωίεσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιικθκαν, είναι πιςτι απεικόνιςθ τθσ πραγματικότθτασ 
και ςυνοδεφονται από λεηάντεσ ςχετικζσ με το κείμενο. Για τθν παρουςίαςθ και τθν οργάνωςθ των 
κεμάτων χρθςιμοποιικθκαν περιγραωζσ, ςυγκρίςεισ, ερωτιςεισ και απαντιςεισ. Επιπλζον, ωσ προσ 
τθ γλϊςςα, τα βιβλία των παιδιϊν δείχνουν ότι αυτά απζωυγαν να χρθςιμοποιιςουν προςωπικό 
τόνο και υιοκζτθςαν ζναν πιο επίςθμο και γενικό λεξιλόγιο τεχνικϊν όρων (διαωανζσ, 
κερμοκραςία), τουσ οποίουσ ερμινευςαν ςτο γλωςςάριο, ενϊ θ αναωορά τουσ γινόταν ςε 
παροντικό (Ενεςτϊτα) χρόνο. Για παράδειγμα, γράωουν: «Αν κρφψουμε μια ηωγραφιά με αδιαφανζσ 
χαρτί, δε βλζπομε τθ ηωγραφιά. Αν είναι διαφανζσ το χαρτί κα φαίνεται», «θ κερμοκραςία ζξω 
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αλλάηει πολφ ανάλογα αν ζχουμε ιλιο ι αν δεν ζχουμε ιλιο. Το πρωί που δεν είναι δυνατόσ ο ιλιοσ 
δεν είναι πολφ ηζςτθ, το μεςθμζρι που ζχομε δυνατό ιλιο ζχομε πολφ ηζςτθ», «ςε όποιον άνκρωπο 
ι πράγμα πζςουν οι ακτίνεσ του ιλιου τότε γίνεται ςκιά».  

Εξετάηοντασ το περιεχόμενο και τθ μορωι των βιβλίων που ζωτιαξαν τα παιδιά 
διαπιςτϊνουμε ότι θ ςυγγραωι και θ εικονογράωθςθ των βιβλίων γνϊςεων εκτόσ των άλλων 
επζτρεψε ςτα παιδιά να εμπεδϊςουν τισ γνϊςεισ που απζκτθςαν. Αυτό ωαίνεται από δφο κυρίωσ 
ςθμεία. Ρρϊτον, από το γεγονόσ ότι τα παιδιά χρθςιμοποίθςαν τισ επιμζρουσ προεκτάςεισ τθσ 
κεματικισ προςζγγιςθσ προκειμζνου να ςυντάξουν τα μζρθ ι τα κεωάλαια των βιβλίων τουσ (για 
παράδειγμα, τι είναι ο ιλιοσ; Ρϊσ είναι ο ιλιοσ; Ροφ βρίςκεται ο ιλιοσ; Ρόςο ηεςτόσ είναι; κλπ.). Θ 
αναωορά ςτθν εξακτίνωςθ και ςτα επιμζρουσ κζματα που επεξεργάςτθκαν είναι ζνδειξθ ότι: α) τα 
παιδιά εργάςτθκαν και οργάνωςαν τθ ςκζψθ τουσ με βάςθ το ςχεδιαςμό τθσ ζρευνάσ τουσ, β) 
χρθςιμοποιϊντασ τα επιμζρουσ ερωτιματα τθσ ζρευνάσ τουσ τα παιδιά ενεπλάκθςαν ςυγχρόνωσ ςε 
μια διαδικαςία επανεξζταςθσ των ερωτθμάτων αυτϊν, και γ) εργαηόμενα με βάςθ τα επιμζρουσ 
ερωτιματα και τισ επιμζρουσ προεκτάςεισ τα παιδιά ςυςτθματοποίθςαν τθν ζρευνά τουσ. Θ 
επανεξζταςθ των επιμζρουσ εννοιϊν και πτυχϊν του κζματοσ και θ χριςθ τθσ για τθ 
ςυςτθματοποίθςθ τθσ ζρευνασ και τθν οργάνωςθ του βιβλίου γνϊςεων ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για 
τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ (βλ. για παράδειγμα, Kinchin et al., 2000). Θ αρχικι εξακτίνωςθ και θ 
επανεξζταςι τθσ είχε ςκοπό να βοθκιςει ςτθν οργάνωςθ των ιδεϊν, ςτθν ανάπτυξθ καταςτάςεων 
προβλθματιςμοφ, και ςτθν οργάνωςθ των δραςτθριοτιτων και ςτόχων τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ. 
Αυτό που ουςιαςτικά επιτεφχκθκε όμωσ είναι, μζςω τθσ εξακτίνωςθσ αυτισ, να παραχκεί ζνα 
νοθτικό μοντζλο (Halford, 1993) ι ζνα δίκτυο ςυνδεδεμζνων εννοιϊν (Slavin, 2006) το οποίο 
αντανακλά τθ δομι του ςυγκεκριμζνου κζματοσ, προςανατολίηει, επθρεάηει και διευκολφνει τθν 
κατανόθςθ και τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων. Ο Ρίνακασ 1 παρουςιάςει τα κεωάλαια των βιβλίων 
γνϊςεων που οργανϊκθκαν ςτθ βάςθ τθσ αρχικισ εξακτίνωςθσ των δφο ομάδων και τα νοθτικά 
δίκτυα που ςχθματίηουν. Ραρατθροφμε αμζςωσ ότι τα δφο νοθτικά δίκτυα παρουςιάηουν μεγάλθ 
ομοιότθτα και οδθγοφν ςε ζναν ςυςτθματικό τρόπο διερεφνθςθσ του κζματοσ. 
 
Πίνακασ 1: Σα περιεχόμενα των βιβλίων γνϊςεων και τα νοθτικά δίκτυα του περιεχομζνου τουσ  
 

Α’ Νθπιαγωγείο 
 

Β’ Νθπιαγωγείο 

Τίτλοσ βιβλίου: «Πςα μάκαμε για τον ιλιο» 26 Τίτλοσ βιβλίου: «Ο Ιλιοσ» 

Συγγραωείσ – εικονογράωοι: Πλα τα παιδιά του 
νθπιαγωγείου  
Βοθκόσ: Θ νθπιαγωγόσ του τμιματοσ 

Συγγραωείσ– εικονογράωοι: Οι Ερευνθτζσ 
του Β’ Νθπιαγωγείου 
Εκδόςεισ: Ερευνθτζσ του Β’ Νθπιαγωγείου 

1. Τι είναι ο ιλιοσ (οριςμόσ27); Ρϊσ είναι ο 
ιλιοσ (ςφςταςθ του ιλιου); Ροφ 
βρίςκεται ο ιλιοσ (κζςθ του ιλιου); 

 Ο ιλιοσ (οριςμόσ) 

 Το θλιακό μασ ςφςτθμα (κζςθ 
του ιλιου) 

2. Γιατί ο ιλιοσ είναι ςθμαντικόσ για τθ Γθ 
(χρθςιμότθτα του ιλιου, ςχζςθ γθσ και 
ιλιου) 

 Μζρα νφχτα 

 Εποχζσ 

 Ϊρα 

1. Ο ιλιοσ (οριςμόσ) 
2. Ρϊσ είναι (ςφςταςθ του ιλιου) 
3. Λςτορία ιλιου  
(θ γζννθςθ του ιλιου, εξζλιξθ των 
γνϊςεων για τον ιλιο) 
4. Ρόςο ηεςτόσ είναι (ςφςταςθ του 

ιλιου) 
5. Το θλιακό ςφςτθμα (κζςθ του ιλιου) 
6. Θ γθ γυρίηει γφρω από τον ιλιο 

(ςχζςθ γθσ και ιλιου) 
7. Θ μζρα και θ νφχτα (ςχζςθ γθσ και 

ιλιου, χρθςιμότθτα του ιλιου) 

                                                 
26

 Διατθρικθκαν τόςο οι ακριβείσ τίτλοι των κεωαλαίων όςο και τα ςθμεία ςτίξθσ που χρθςιμοποίθςαν τα 
παιδιά. 
27

 Το περιεχόμενο του ςυνόλου των παρενκζςεων ςτον Ρίνακα 1 είναι επεξθγιςεισ για τθν πλθρζςτερθ 
κατανόθςθ τθσ προζλευςθσ των επιμζρουσ εννοιϊν που απαρτίηουν τα νοθτικά δίκτυα. 
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 Ο καιρόσ 

 Κερμόμετρα 

 Ο κφκλοσ του νεροφ 

 Ρροςανατολιςμόσ 

 Σκιά (ωαινόμενα με τα οποία 
ςχετίηεται το ωωσ) 

3. Τα μαγικά του ιλιου (ωαινόμενα με τα 
οποία ςχετίηεται το ωωσ) 

 Θ δφναμθ του ιλιου 

 Διαωανι και αδιαωανι 

 Ρϊσ βλζπομε το είδωλό μασ 

 Ουράνιο Τόξο 
 

8. Ρειράματα με τον ιλιο (ωαινόμενα 
με τα οποία ςχετίηεται το ωωσ) 

9. Σκιά (ωαινόμενα με τα οποία 
ςχετίηεται το ωωσ) 

10. Θλιακό ρολόι (ωαινόμενα με τα 
οποία ςχετίηεται το ωωσ) 

11. Φωσ (χαρακτθριςτικά του θλιακοφ 
ωωτόσ) 

12. Ανάκλαςθ (ωαινόμενα με τα οποία 
ςχετίηεται το ωωσ) 

 

Νοθτικό δίκτυο: Νοθτικό δίκτυο: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Οι γραωικζσ αυτζσ αναπαραςτάςεισ (τα νοθτικά δίκτυα) κυμίηουν χάρτεσ εννοιϊν (concept 

maps) (Katz, 1994, Novak and Gowin, 1997, βλ. και Birbili, 2006), ι προοργανωτζσ κατά τον Ausubel 
(Ausubel, 1963 ςτο Slavin, 2006) που αναλφουν ζνα κζμα ςτισ επιμζρουσ παραμζτρουσ και ζννοιεσ 
οι οποίεσ είναι αναγκαίεσ να μελετθκοφν προκειμζνου να επιτφχουμε «τθ ςε βάκοσ κατανόθςθ του 
κζματοσ» (Ματςαγγοφρασ, 2002, ς. 29, 255).  

Δεφτερον, διαπιςτϊνεται από το γεγονόσ ότι ξεχωριςτι κζςθ ςτα βιβλία των παιδιϊν ζχουν τα 
πειράματα τα οποία διεξιγαγαν τα ίδια (ςτο βιβλίο του Α’ Νθπιαγωγείου τα πειράματα 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο 3ο μζροσ που ωζρει τον τίτλο: «τα μαγικά του ιλιου» και ςτο βιβλίο του Β’ 
Νθπιαγωγείου τα πειράματα ςυμπεριλαμβάνονται ςτα κεωάλαια 8-12). Αυτό δείχνει ότι τα παιδιά 
μποροφν να διακρίνουν τθ διαωορά ανάμεςα ςτθ κεωρθτικι γνϊςθ που αποκόμιςαν από τθ μελζτθ 
βιβλίων για τον ιλιο και τθ βιωματικι γνϊςθ που απζκτθςαν κάνοντασ τα πειράματα. Ραρατθροφμε 
βζβαια ότι τα παιδιά του Α’ Νθπιαγωγείου ωαίνεται να μθν ζχουν ακόμα κατακτιςει απόλυτα τθ 
ςφμβαςθ που κζλει τα βιβλία γνϊςεων να μθν προςωποποιοφν το ωυςικό κόςμο. Ζτςι, αντί για το 
δόκιμο όρο «πειράματα» χρθςιμοποιοφν τθν ζκωραςθ «τα μαγικά του ιλιου» που κα ιταν 
περιςςότερο αποδεκτι ςε ζνα βιβλίο λογοτεχνίασ.  

Επιπλζον θ εναςχόλθςθ με τα βιβλία γνϊςεων κινθτοποίθςε το ενδιαωζρον για μεγαλφτερθ 
επαωι των παιδιϊν με αυτά και λειτοφργθςε ωσ κίνθτρο για τθ δθμιουργία του δικοφ τουσ βιβλίου. 
Τα βιβλία γνϊςεων που δθμιοφργθςαν μασ δείχνουν επίςθσ τθν αυτοπεποίκθςθ που απζκτθςαν τα 
παιδιά όταν κατάλαβαν πόςθ αξία ζδιναν ςτθν εργαςία τουσ οι νθπιαγωγοί. Ενδεικτικό αυτισ τθσ 

Ο ήιηνο

Οξηζκόο ηνπ 
ήιηνπ

Σύζηαζε ηνπ 
ήιηνπ

Η γέλλεζε ηνπ 
ήιηνπ

Η εμέιημε ηωλ 

γλώζεωλ 

γηα ηνλ ήιην

Σρέζε γεο 

θαη ήιηνπ

Χξεζηκόηεηα 

ηνπ ήιηνπ

Χαξαθηεξηζηηθ
ά ηνπ

ειηαθνύ 
θωηόο

Φαινόμενα με 
τα οποία 

ςχετίηεται το 
ωωσ

Ο ήιηνο

Οξηζκόο ηνπ 
ήιηνπ

Σύζηαζε ηνπ 
ήιηνπ

Θέζε ηνπ 
ήιηνπ

Σρέζε γεο θαη 
ήιηνπ

Χξεζηκόηεηα 

ηνπ ήιηνπ

Φαινόμενα με 
τα οποία 
ςχετίηεται το 
ωωσ
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αίςκθςθσ αυτοπεποίκθςθσ είναι το γεγονόσ ότι τα παιδιά πιραν και υλοποίθςαν πολλζσ 
πρωτοβουλίεσ που αωοροφςαν τα μζρθ και τα κεωάλαια του βιβλίου τουσ, τθν εικονογράωθςθ και 
τον καταμεριςμό των εργαςιϊν. Ακόμα πιο ενδεικτικόσ είναι ο τρόποσ με τον οποίο τα παιδιά 
δθλϊνουν τουσ ςυγγραωείσ των βιβλίων. Τα παιδιά τθσ πρϊτθσ ομάδασ ζωτιαξαν τθ λίςτα των 
ςυγγραωζων του βιβλίου, όπου ζγραψαν το όνομά τουσ και ςτο τζλοσ πρόςκεςαν το όνομα τθσ 
νθπιαγωγοφ τθν οποία διλωςαν ωσ βοθκό. Τα παιδιά τθσ δεφτερθσ ομάδασ υιοκζτθςαν ςυλλογικά 
το όνομα «οι Ερευνθτζσ του Β’ Νθπιαγωγείου» που ξεκάκαρα δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλιωκθκαν το ρόλο τουσ.  

Τα βιβλία που καταςκεφαςαν τα παιδιά αποτελοφν μια καταγραωι, θ οποία κάνει ορατι τθ 
μάκθςθ και τθ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν κι επιτρζπει ςτθν εκπαιδευτικό να διαπιςτϊςει τθν 
ανάπτυξι τουσ. Το κείμενο και οι λεηάντεσ που υπαγόρευςαν και ζγραψαν τα παιδιά δείχνει τθ 
γλωςςικι τουσ ανάπτυξθ και ειδικά τθν ανάπτυξθ του λεξιλογίου, τθν εμπζδωςθ των εννοιϊν και 
τθν κατανόθςθ των ωαινομζνων που μελζτθςαν. Για παράδειγμα θ πρϊτθ ομάδα υπαγόρευςε ςτθ 
νθπιαγωγό: «από το ςφννεφο πζφτει θ βροχι και μετά ο ιλιοσ παίρνει πάλι το νερό και γίνεται πάλι 
βροχι και πάλι, πάλι, πάλι!!!». Από τθ ωράςθ αυτι καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά κατανόθςαν τθν 
κυκλικότθτα του ωαινομζνου τθσ εξαζρωςθσ του νεροφ και τθσ μετατροπισ του ςε βροχι. 
Φαίνονται όμωσ να ζχουν εμπόδια ςτθν κατανόθςθ τθσ εξαζρωςθσ του νεροφ λόγω τθσ υψθλισ 
κερμοκραςίασ, αν και καταλαβαίνουν ότι αυτό οωείλεται ςτον ιλιο: «ο ιλιοσ παίρνει πάλι το νερό». 
Ζχουμε δθλαδι εδϊ μερικι κατάκτθςθ τθσ ζννοιασ τθσ εξάτμιςθσ. Ραρατθροφμε ότι τα παιδιά ζχουν 
περάςει ς’ ζνα «πρωτο-επιςτθμονικό» επίπεδο κατανόθςθσ ςφμωωνα με τον Blake (2004), όπου 
ζχουν αρχίςει να αναπτφςςουν ζναν επιςτθμονικό τρόπο ςκζψθσ, ο οποίοσ όμωσ δεν είναι αςωαλισ 
και εμπεριζχει μερικζσ παρανοιςεισ. Σχετικά με τθν κατανόθςθ του ωαινομζνου τθσ εξαζρωςθσ ο 
αβάνθσ (2005) αναωζρει ότι ζνα από τα ςθμεία που πρζπει να επεξεργαςτοφμε με τα παιδιά είναι 
ότι το νερό εξατμίηεται με τθν επίδραςθ τθσ κερμότθτασ. Επομζνωσ, από τθν αξιολόγθςθ του 
επιπζδου γνϊςεων των παιδιϊν προκφπτει ότι ζχει γίνει αξιόλογθ πρόοδοσ (τα παιδιά ζχουν 
επιτφχει τθ μερικι κατανόθςθ του ωαινομζνου) και το επόμενο ςτάδιο είναι να βοθκιςουμε τα 
παιδιά να καταλάβουν πϊσ θ κερμότθτα που παράγεται από τον ιλιο οδθγεί ςτθν εξάτμιςθ του 
νεροφ.  

Μζςα από αυτιν τθ διαδικαςία προωκικθκαν οι ερευνθτικζσ δεξιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν 
και τθσ Σχολικισ Συμβοφλου. Οι εκπαιδευτικοί – ερευνθτζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν ιδθ 
ενταγμζνεσ ςε ζρευνα δράςθσ, θ οποία είχε ςκοπό να τισ διευκολφνει, ϊςτε να γίνουν πιο ικανζσ και 
ευζλικτεσ ςτθν εωαρμογι του ΔΕΡΡΣ για το νθπιαγωγείο και να ειςάγουν με τον καλφτερο δυνατό 
μεκοδολογικά και παιδαγωγικά τρόπο τα γνωςτικά πεδία των Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων Σπουδϊν 
(ΑΡΣ) ςτθν τάξθ τουσ. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν τουσ οι νθπιαγωγοί βρίςκονταν ςε 
επικοινωνία με τθν υποςτθρικτικι ομάδα ςτθν οποία ανικαν και ενεπλάκθςαν ςε αναςτοχαςτικζσ 
διαδικαςίεσ μζςα ςε κλίμα υπευκυνότθτασ και ομοψυχίασ με ςκοπό να αναπτφξουν μια διδαςκαλία 
«υψθλότερθσ ςτάκμθσ» (Μιχαλοποφλου, 2007, ς. 61).  

Θ προετοιμαςία, ςφνταξθ και ςυγγραωι του βιβλίου γνϊςεων, όπωσ και θ κεματικι 
προςζγγιςθ ςτο ςφνολό τθσ, επζτρεψαν τθ ςυμμετοχι και προϊκθςαν το ρόλο των γονζων ωσ 
κακοδθγθτϊν και υποςτθρικτϊν τθσ μάκθςθσ των παιδιϊν. Ππωσ προαναωζρκθκε, κατά το ςτάδιο 
τθσ προετοιμαςίασ, τα παιδιά δανείςτθκαν βιβλία γνϊςεων τα οποία μελζτθςαν ςτο ςπίτι με τθ 
βοικεια των γονιϊν τουσ. Σε αυτό το ςτάδιο οι γονείσ ςυηιτθςαν με τα παιδιά γφρω από το ςκοπό 
αυτοφ του δανειςμοφ και το αντικείμενο τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ, διάβαςαν διαλογικά (τα βιβλία 
ςτα παιδιά τουσ αλλά και με τα παιδιά τουσ), ςυηιτθςαν μαηί τουσ το κζμα του βιβλίου που 
δανείςτθκαν και απάντθςαν ςτισ απορίεσ τουσ. Μζςα από αυτιν τθ διαδικαςία οι γονείσ 
ενεπλάκθςαν ςτθν υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ ενϊ παράλλθλα αποτζλεςαν ζνα 
αναγνωςτικό πρότυπο ενιλικα που με ευχαρίςτθςθ μελετά, αναλφει και χρθςιμοποιεί τα βιβλία 
γνϊςεων. Σε κατοπινι ωάςθ, τα παιδιά παρουςίαςαν το βιβλίο που δθμιοφργθςαν ςτουσ γονείσ 
τουσ και περιζγραψαν τθ διαδικαςία ςφνταξθσ και ςυγγραωισ του. Οι γονείσ διάβαςαν το βιβλίο και 
γνϊριςαν τισ λεπτομζρειεσ τθσ εργαςίασ και των γνϊςεων που αποκόμιςαν τα παιδιά. Αυτό 
ενίςχυςε τθν αυτοπεποίκθςθ και περθωάνια των παιδιϊν και τουσ ζδωςε άλλο ζνα παράδειγμα τθσ 
χριςθσ και λειτουργίασ του βιβλίου τουσ. Ζδειξε επίςθσ ςτα παιδιά τθ λειτουργία των ςυμβόλων 
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που χρθςιμοποίθςαν (κείμενο, ζννοιεσ, εικόνεσ, κλπ) και το ρόλο τουσ ςτθν επικοινωνία με τουσ 
άλλουσ. Οι παραπάνω είναι μερικοί από τουσ διαωορετικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι γονείσ 
μποροφν να εμπλακοφν ςτισ μακθςιακζσ διαδικαςίεσ των παιδιϊν τουσ και να ςυμβάλλουν ςτθν 
επίτευξθ προόδου τόςο ςτθ Γλϊςςα όςο και ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ (Landerholm et al., 1994). 
ΤΗΘΣΘΘ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν ο ςχεδιαςμόσ, θ υλοποίθςθ και θ αξιολόγθςθ μιασ 
διακεματικισ διδακτικισ πρόταςθσ για τθν πρόςλθψθ και τθν παραγωγι των βιβλίων γνϊςεων ςτο 
νθπιαγωγείο, ζχοντασ ωσ πεδίο εωαρμογισ τθ γνωςτικι περιοχι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και 
ςυγκεκριμζνα τθ κεματικι ενότθτα «Ο ιλιοσ». Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ δείχνουν ότι ο ςκοπόσ 
ζχει επιτευχκεί, θ απάντθςθ ςτα ερευνθτικά ερωτιματα είναι ςε μεγάλο βακμό κετικι και τα 
ςυμπεράςματα που εξάγονται είναι τα ακόλουκα: 
Σο βιβλίο γνϊςεων ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ ωσ μζςο επικοινωνίασ, εμπζδωςθσ γνϊςεων και 
ανάπτυξθσ τθσ γλϊςςασ  

Στθν παροφςα μελζτθ οι καταγραωζσ των παιδιϊν είναι ο τρόποσ με τον οποίο αυτά επζλεξαν 
για να επικοινωνιςουν με τουσ άλλουσ (Clark, 2002). Τα παιδιά ζμακαν να χρθςιμοποιοφν κάποια 
από τα ςφμβολα που ανζπτυξε και υιοκζτθςε ο πολιτιςμόσ τουσ (επιςτθμονικι γλϊςςα, βιβλίο 
γνϊςεων με κείμενα, εικονογράωθςθ, λεηάντεσ, κλπ) (Vygotsky, 1978), προκειμζνου να 
επικοινωνιςουν με ςαωινεια και ακρίβεια πλθροωορίεσ που ιταν ςθμαντικζσ για τα ίδια. 
Επομζνωσ, θ απόκτθςθ νοιματοσ ωαίνεται να είναι κάπου ςτθ μζςθ, ανάμεςα ςτθν εμπειρία και τθν 
αναπαράςταςι τθσ. Θ εμπειρία ξεχφνεται μζςα ςτισ αναπαραςτάςεισ που ζκαναν τα παιδιά και 
διαωαίνεται ςτα ςφμβολα που επζλεξαν για να επιτφχουν καλι επικοινωνία με τουσ άλλουσ 
(κείμενο, γλϊςςα, εικόνεσ). Ερευνθτικζσ μελζτεσ ςτθν Αυςτραλία και ςτθν Αμερικι ζχουν δείξει ότι θ 
διαδικαςία τθσ αναπαράςταςθσ/καταγραωισ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ βοθκά ςτθν εκμάκθςθ και 
εμπζδωςθ των επιςτθμονικϊν εννοιϊν. Διακεματικζσ πειραματικζσ παρεμβάςεισ που καλλιζργθςαν 
τόςο τα γλωςςικά όςο και τα επιςτθμονικά ςτοιχεία των διδακτικϊν δραςτθριοτιτων κατζγραψαν 
πρόοδο των παιδιϊν τόςο ςτο Γραμματιςμό όςο και ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ (Ritchie et al., 2008).  

Αναωορικά με τθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ, όπωσ δείχνουν τα παραπάνω αποτελζςματα, τα 
βιβλία γνϊςεων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, είναι δυνατόν να ςυμβάλλουν ςτθν καλλιζργεια γνϊςεων 
και δεξιοτιτων που ςχετίηονται με το επιςτθμονικό λεξιλόγιο, τθ μορωι των ςυγκεκριμζνων 
κειμζνων, τθ διάκριςθ των ειδϊν και των λειτουργιϊν του γραπτοφ λόγου, τθν κατανόθςθ του 
εξειδικευμζνου περιεχομζνου, ενϊ παράλλθλα μποροφν να λειτουργοφν ωσ μοντζλα 
πλθροωοριακισ γραωισ και παραγωγισ ανάλογων κειμζνων από τα ίδια τα παιδιά. Και όλα αυτά, 
κακϊσ τα παιδιά εμπλζκονται ςε αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν αναηιτθςθ νοιματοσ (Palincsar 
and Perry, 1995) που τουσ δίνουν τθν ευκαιρία να αντιλθωκοφν ότι αυτά τα βιβλία λειτουργοφν ωσ 
πθγι γνϊςθσ, πολιτιςμικϊν εμπειριϊν αλλά και απόλαυςθσ. Ζτςι, αιςκάνονται, βλζπουν και 
μακαίνουν με τρόπο διαωορετικό από τον εμπειρικό, διαμορωϊνοντασ ταυτόχρονα κετικι ςτάςθ 
απζναντι ςτα βιβλία από τθν πρϊιμθ ςχολικι θλικία. Με άλλα λόγια, θ εμπλοκι με τα βιβλία 
γνϊςεων μπορεί όχι μόνο να δϊςει τθν ευκαιρία ςτα μικρά παιδιά να οικοδομιςουν τισ γνϊςεισ 
τουσ για τον κόςμο, αλλά και να αποκτιςουν τα κεμζλια των βαςικϊν εωοδίων (ανάγνωςθ, γραωι, 
ομιλία), μζςω των οποίων τα ίδια κα είναι ικανά να κατακτοφν τθ γνϊςθ και να τθ μεταδίδουν 
ςτουσ άλλουσ.  
Θ ςθμαςία τθσ ςυςτθματοποίθςθσ τθσ ζρευνασ των παιδιϊν μζςα από τθν επανεξζταςθ των 
ερωτθμάτων και των επιμζρουσ κεμάτων τθσ εξακτίνωςθσ 

Τα διαγράμματα προγραμματιςμζνου ςχεδιαςμοφ (Helm and Katz, 2002) ι εξακτινϊςεισ του 
κζματοσ (Ματςαγγοφρασ, 2002) είναι μορωζσ γραωικισ αναπαράςταςθσ που χρθςιμοποιοφνται 
ςυχνά από τισ εκπαιδευτικοφσ κατά τθ ωάςθ ςχεδιαςμοφ μιασ διακεματικισ προςζγγιςθσ28 και οι 
οποίεσ αποςκοποφν ςτο να βοθκιςουν μακθτζσ και νθπιαγωγοφσ ςτθν επιλογι και καταγραωι των 
επιμζρουσ ερωτθμάτων και ενοτιτων του κζματοσ που πρόκειται να μελετθκοφν κατά τθν πορεία 
των εργαςιϊν (Helm and Katz, 2002). Στθν παροφςα ζρευνα τα παιδιά αναωζρκθκαν ςτθν 
εξακτίνωςθ που είχαν κάνει κατά τον προγραμματιςμό των εργαςιϊν τουσ για να τθν 

                                                 
28

 Σχζδιο εργαςίασ, κεματικι προςζγγιςθ ι άλλθ διακεματικι εργαςία. 
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επανεξετάςουν και να τθ χρθςιμοποιιςουν ϊςτε να οργανϊςουν το περιεχόμενο του βιβλίου 
γνϊςεων που προετοίμαηαν.  

Θ εξακτίνωςθ και θ ανακεϊρθςι τθσ επιτρζπει ςτα παιδιά να δομιςουν τισ νζεσ γνϊςεισ και 
γνωςτικζσ δομζσ πάνω ςτισ υπάρχουςεσ, θ οποία είναι θ κεντρικι ιδζα τόςο του εποικοδομθτιςμοφ 
όςο και τθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ που προτείνουν οι χάρτεσ εννοιϊν (Novak and Gowin, 
1997) και οι προοργανωτζσ (Ausubel, 1963 ςτο Slavin, 2006). Μζςα από αυτι τθ διεργαςία 
επανεξζταςθσ τα παιδιά: α) χρθςιμοποιοφν μια οργάνωςθ που βοθκά τθ μνιμθ και τθν ανάκλθςθ 
των γνϊςεων (Halford, 1993, Ausubel, 1963 ςτο Slavin, 2006), β) οργανϊνουν, παρακολουκοφν, 
προςανατολίηουν και προβλζπουν τθν εξζλιξθ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ πράγμα που μειϊνει τον 
κόπο που καταβάλλεται (Ausubel, 1963 ςτο Slavin, 2006), γ) δθμιουργοφν το πλαίςιο επικοινωνίασ 
με τθν εκπαιδευτικό (Kinchin et al., 2000), και, δ) το κυριότερο, δθμιουργοφν ζνα ςυνολικό πλαίςιο 
που διευκολφνει τθν κατανόθςθ τθσ κεντρικισ ζννοιασ (Kinchin et al., 2000, Ausubel, 1963 ςτο 
Slavin, 2006). Αυτό δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων. Τα 
παιδιά κατανοοφν το λόγο για τον οποίο κάνουν τισ ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ και ςυγχρόνωσ 
μακαίνουν πϊσ να μακαίνουν (Novak and Gowin, 1997, Κοφςουλασ, 2004). Κατ’ αναλογία, τα παιδιά 
επίςθσ μακαίνουν πϊσ οι επιςτιμεσ λειτουργοφν για να ανακαλφπτουν και να παράγουν γνϊςθ 
(Novak and Gowin, 1997), ςθμείο που ενδιαωζρει ιδιαίτερα τθ διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
(αβάνθσ, 2005). Καλλιεργείται επίςθσ αυτό που ο Ausubel ονόμαςε μάκθςθ κατανόθςθσ, θ οποία 
δεν είναι αυκαίρετθ μάκθςθ, αλλά «ςυνδζεται με πλθροωορίεσ ι ζννοιεσ που κατζχουν ιδθ οι 
μακθτζσ» (Ausubel, 1963 ςτο Slavin, 2006, ς. 252, Novak and Gowin, 1997). Θ χριςθ αυτισ τθσ 
τεχνικισ ενκαρρφνεται και ςτθν προςχολικι θλικία ζςτω κι αν οι μικροί μακθτζσ ζχουν δυςκολία ςτο 
να διαβάςουν τισ λζξεισ τθσ εξακτίνωςθσ και να καταλάβουν τισ ςχζςεισ που υποδθλϊνονται με τθν 
ζνωςθ των γραμμϊν (Helm and Katz, 2002, βλ. και Novak and Gowin, 1997, Gallenstein, 2005, Birbili, 
2006). 
Θ ςθμαςία τθσ αλλθλεπίδραςθσ παιδιϊν και εκπαιδευτικοφ για τθν εκμάκθςθ του ςυμβολικοφ 
ςυςτιματοσ και τθν ανάπτυξθ των επιςτθμονικϊν εννοιϊν ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ 

Οι νθπιαγωγοί και τα παιδιά ιταν ςυνεργάτεσ (partners) ςτθ διαδικαςία ςφνταξθσ και 
ςυγγραωισ των βιβλίων γνϊςεων. Σφμωωνα με το πνεφμα τθσ κεματικισ ανάπτυξθσ, ενεπλάκθςαν 
ςε μια αμοιβαία ςυνεργαςία και ανταλλαγι πλθροωοριϊν, γνϊςεων και απόψεων. Τόςο οι 
εκπαιδευτικοί, όςο και τα παιδιά, ζκαναν αλλαγζσ και προςαρμογζσ, προκειμζνου να επιτφχουν το 
καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. Θ ςφνταξθ και ςυγγραωι των βιβλίων κα ιταν αδφνατθ αν τα παιδιά 
εργάηονταν εντελϊσ μόνα τουσ. Θ υποςτιριξθ τουσ, βζβαια, δεν αντίκειται ςτθ ωιλοςοωία του 
ςχεδίου εργαςίασ ι τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ, μια που ςφμωωνα με αυτιν οι εκπαιδευτικοί και τα 
παιδιά είναι ςυνεργάτεσ, πειραματίηονται και μακαίνουν μαηί (Gandini, 1997, Hewett, 2001). Στθ 
παροφςα εργαςία οι νθπιαγωγοί υποςτιριξαν τισ προςπάκειεσ των παιδιϊν με τθν κατάλλθλθ 
παρακίνθςθ, τθ διατφπωςθ ερωτιςεων, τθν εξαςωάλιςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ και γενικά τθν 
οργάνωςθ ενόσ ωυςικοφ και ψυχολογικοφ περιβάλλοντοσ, που οδιγθςε ςε προβλθματιςμό, δράςθ 
και αναςτοχαςμό. Με άλλα λόγια, δθμιοφργθςαν όλεσ εκείνεσ τισ προχποκζςεισ προκειμζνου να 
εξαςωαλιςτεί θ αςωαλισ και ενεργι εμπλοκι των παιδιϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, τόςο κατά 
τθν πρόςλθψθ όςο και τθν παραγωγι των βιβλίων γνϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ επεξεργαςίασ τθσ 
εν λόγω κεματικισ ενότθτασ. 

Σφμωωνα με τθν Katz (1996) το αναπτυξιακά κατάλλθλο αναλυτικό πρόγραμμα είναι εκείνο 
που διευρφνει τθν υπάρχουςα γνϊςθ των παιδιϊν και τα υποςτθρίηει να εμβακφνουν τισ γνϊςεισ 
τουσ μζςα από τισ εμπειρίεσ τουσ, ενϊ ςυγχρόνωσ τουσ δίδει τισ ευκαιρίεσ να αναπαραςτιςουν τα 
βιϊματά τουσ με μια ποικιλία μζςων (προωορικι ι γραπτι γλϊςςα, διαγράμματα, μοντζλα και 
δραματοποίθςθ). Σε αυτζσ τισ διαδικαςίεσ αναπαράςταςθσ, είναι ωωζλιμο οι εκπαιδευτικοί να 
βοθκοφν τα παιδιά να δουν ζνα κζμα πιο ςωαιρικά και διειςδυτικά, με μεγαλφτερθ ακρίβεια και με 
τθν ενεργοποίθςθ υψθλότερου βακμοφ γνωςτικϊν διαδικαςιϊν. Ζτςι, μζςα από τθ γνωςτικι 
μακθτεία και τθ διαμεςολαβοφμενθ μάκθςθ (Slavin, 2006), όπου λαμβάνει χϊρα θ δόμθςθ και ο 
μεταςχθματιςμόσ των γνϊςεων (Katz, 1996), οι μακθτζσ οδθγοφνται βακμιαία ςτθν απόκτθςθ των 
επιςτθμονικϊν εννοιϊν, και τθν ανάπτυξθ των ανϊτερων γνωςτικϊν λειτουργιϊν, οι οποίεσ 
ςυμπεριλαμβάνουν τθν ικανότθτα «ςκόπιμθσ κατεφκυνςθσ τθσ μνιμθσ και τθσ προςοχισ» και τθσ, 
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ςφμωωνα με τον Vygotsky, ςκζψθσ με ςφμβολα (Slavin, 2006, ς. 320, βλ. και Moll, 1990, Hedegaard, 
1990, Panofsky, et al., 1990, Newman and Holzman, 1993).  

Για να εξελιχκεί θ επιςτθμονικι ςκζψθ των παιδιϊν πρζπει οι εκπαιδευτικοί να τα 
κατευκφνουν, ϊςτε να μάκουν να ςυμβολίηουν τισ ςχζςεισ που μελετοφν μζςα από τισ ζρευνζσ τουσ 
(Hedegaard, 1990), όπωσ ζγινε και ςτο παράδειγμά μασ. Σφμωωνα με αυτι τθ διδακτικι 
προςζγγιςθ, οι δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν γίνονται διαμεςολαβοφμενεσ εξερευνιςεισ (Slavin, 
2006) ςτθ Ηϊνθ τθσ Επικείμενθσ Ανάπτυξθσ (Vygotsky, 1978). Μζςα από φκίνουςα υποςτιριξθ τθσ 
μάκθςθσ θ/ο εκπαιδευτικόσ βοθκάει τουσ μικροφσ μακθτζσ τθσ/του να οργανϊςουν τθν ζρευνά 
τουσ και «ςταδιακά τουσ μεταβιβάηει τθν ευκφνθ για να λειτουργιςουν μόνοι τουσ» (Slavin, 2006, ς. 
320-1). Με τθν οργάνωςθ μιασ κεματικισ επεξεργαςίασ ςτθν οποία αναλφονται «οι κεντρικζσ 
εννοιολογικζσ ςχζςεισ και διαδικαςίεσ» ενόσ κζματοσ τα παιδιά υποβοθκοφνται να κατακτιςουν τισ 
επιςτθμονικζσ ζννοιεσ του ςυγκεκριμζνου κζματοσ (Hedegaard, 1990, ς. 358). Ωσ ωορείσ τθσ 
κουλτοφρασ ενόσ πολιτιςμοφ οι εκπαιδευτικοί διαμεςολαβοφν, προκειμζνου τα παιδιά να μάκουν 
να χειρίηονται ζνα ςυμβολικό ςφςτθμα το οποίο αποτελείται από ζννοιεσ, αντιλθπτικά ςχιματα, 
κοινωνικζσ ςθμαςίεσ και ςχζςεισ μεταξφ αυτϊν. Στθν περίπτωςι μασ τα παιδιά εργάςτθκαν πάνω ςε 
επιςτθμονικζσ ζννοιεσ (όπωσ για παράδειγμα, αςτζρι, πλανιτεσ, κίνθςθ, εποχζσ, ανάκλαςθ) (Moll, 
1990) και τα ςχετικά αντιλθπτικά ςχιματα, ενϊ ςυγχρόνωσ βοθκικθκαν να κατανοιςουν τθν 
ζννοια, τθ ωφςθ, τθ λειτουργία αλλά και τθν κοινωνικι ςθμαςία των βιβλίων γνϊςεων.  

Λδιαίτερθ εντφπωςθ προκάλεςε το γεγονόσ ότι τα παιδιά τθσ πρϊτθσ ομάδασ υιοκζτθςαν ζνα 
βιβλίο Φυςικϊν Επιςτθμϊν για ενθλίκουσ, το βιβλίο τθσ νθπιαγωγοφ, ωσ πρότυπο για τθν 
καταςκευι του δικοφ τουσ βιβλίου. Το γεγονόσ ότι τθν ζβλεπαν επανειλθμμζνα να ανατρζχει ςε 
αυτό και να το ςυμβουλεφεται ςυςτθματικά, τα οδιγθςε ςτο ςυμπζραςμα ότι το ςυγκεκριμζνο 
βιβλίο αποτελεί μια ζγκυρθ πθγι γνϊςεων και πλθροωοριϊν. Ηιτθςαν, λοιπόν, να τουσ δοκεί θ 
δυνατότθτα να μελετιςουν το βιβλίο με τθ βοικειά τθσ και ςτθ ςυνζχεια, λόγω τθσ εγκυρότθτάσ 
του, να το χρθςιμοποιιςουν ωσ υπόδειγμα για τθν ςυγγραωι του δικοφ τουσ βιβλίου. 

Αυτό ςφμωωνα με τθν Katz (1996) είναι θ πιο εποικοδομθτικι και πρόςωορθ ευκαιρία για 
γόνιμθ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ παιδιϊν και ενθλίκων. Πταν το παιδί δείχνει ενδιαωζρον για κάτι που 
κάνουν οι ενιλικεσ και ηθτιςει να μάκει περιςςότερα πάνω ςτο κζμα, ι ηθτιςει να βοθκιςει τουσ 
μεγάλουσ ςε αυτό που κάνουν, τότε οι ενιλικεσ πρζπει με τθ ςειρά τουσ να ανταποκρικοφν όςο 
μποροφν καλφτερα, δίνοντασ πλθροωορίεσ ςτα παιδιά, επιτρζποντασ τθ ςυμμετοχι τουσ και τζλοσ, 
εξθγϊντασ ςτα παιδιά γιατί δε μποροφν να αναλάβουν κάποια μζρθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ. 
Με αυτόν τον τρόπο παιδιά ειςζρχονται αβίαςτα ςτθ Ηϊνθ τθσ Επικείμενθσ Ανάπτυξθσ (Vygotsky, 
1987) και δίνουν τθν ευκαιρία ςτουσ ενιλικεσ να βοθκιςουν τα παιδιά ςτθν κατανόθςθ και 
κατάκτθςθ των εννοιϊν και ςχζςεων και να κρατιςουν το ενδιαωζρον των παιδιϊν αμείωτο (Katz, 
1996). Ο Vygotsky, μάλιςτα, κεωρεί ότι το ενδιαωζρον των παιδιϊν προκαλείται και 
αναηωπυρϊνεται από τθ μάκθςθ, ςε αντίκεςθ με αυτοφσ που ιςχυρίηονται το αντίκετο, ότι δθλαδι, 
το ενδιαωζρον πρζπει να προθγείται και να υποβοθκά τθ μάκθςθ (Newman and Holzman, 1993).  
ΠΡΟΣΑΕΛ 

Τα αποτελζςματα και τα ςυμπεράςματα τθσ παροφςασ μελζτθσ μασ οδθγοφν ςτθ διατφπωςθ 
κάποιων προτάςεων για τθ μελλοντικι ζρευνα και τθ διδακτικι πρακτικι. Διαωαίνεται, λοιπόν, θ 
ανάγκθ να μελετθκεί περιςςότερο και ςε βάκοσ θ κζςθ και θ λειτουργία του βιβλίου γνϊςεων ςτθν 
προςχολικι τάξθ. Αναωορικά, δε, με τθ διδακτικι πρακτικι, θ ζρευνα δείχνει ότι είναι ωωζλιμο οι 
νθπιαγωγοί να λάβουν κάποια επιμόρωωςθ ςχετικά με τα είδθ των βιβλίων γενικά και των γνϊςεων 
ειδικότερα, τα κριτιρια επιλογισ τουσ και τισ δυνατότθτεσ χριςθσ τουσ, ϊςτε αυτά να ενταχκοφν με 
τθ χριςθ αναπτυξιακά κατάλλθλων πρακτικϊν ςτισ μακθςιακζσ εμπειρίεσ τόςο του νθπιαγωγείου 
όςο και τθσ αλλθλεπίδραςθσ των παιδιϊν με τουσ γονείσ τουσ. Επίςθσ, είναι χριςιμο, τόςο για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ όςο και για τισ οικογζνειεσ των παιδιϊν να γνωρίηουν ότι κάποια λογοτεχνικά βιβλία 
μποροφν επίςθσ να προςωζρουν γνϊςεισ, που αναωζρονται ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, αν και 
ςυνικωσ αυτά αωοροφν τισ ςχζςεισ και τον εςωτερικό κόςμο του ανκρϊπου. Μερικζσ ωορζσ, 
μπορεί μια ιςτορία ι ζνα ωανταςτικό διιγθμα να περιζχει αλθκινά γεγονότα, όπωσ για παράδειγμα, 
“Θ μυρμθγκοφπολθ” (Mπάρτηθ και Στίκα, 1984, αναωζρεται ςτο Καρπόηθλου, 1994), που, ενϊ, είναι 
παραμφκι μασ ειςάγει ςτον πραγματικό κόςμο των μυρμθγκιϊν. 
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Θ παροφςα μελζτθ εςτιάςτθκε ςτθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ μιασ 
διδακτικισ πρόταςθσ για τθν πρόςλθψθ και τθν παραγωγι των βιβλίων γνϊςεων ςτο νθπιαγωγείο, 
ζχοντασ ωσ πεδίο εωαρμογισ τθ γνωςτικι περιοχι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Ρρζπει να τονιςτεί ότι 
θ εργαςία αυτι αποτζλεςε ζναν πρϊτο πειραματιςμό των νθπιαγωγϊν να επεξεργαςτοφν το βιβλίο 
γνϊςεων ςτο πλαίςιο μιασ κεματικισ προςζγγιςθσ. Θ αξιολόγθςθ των διαδικαςιϊν ανάπτυξθσ τθσ 
κεματικισ προςζγγιςθσ ιταν πζρα από τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ και θ μελζτθ δεν προχϊρθςε ςτθν 
ατομικι αξιολόγθςθ τθσ κατανόθςθσ και εμπζδωςθσ των επιμζρουσ εννοιϊν που επεξεργάςτθκαν 
τα παιδιά μζςα ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο. Τα αποτελζςματα όμωσ υποδθλϊνουν ότι ςε μελλοντικό 
ςτάδιο κα ιταν ωωζλιμο για τισ/τουσ νθπιαγωγοφσ να προβοφν ςε μια πιο λεπτομερι αξιολόγθςθ 
τόςο τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ όςο και των αποτελεςμάτων τθσ, προκειμζνου να αποκτιςουν μια 
ακριβι εικόνα του επιπζδου κατανόθςθσ των παιδιϊν και να ςχεδιάςουν περαιτζρω διδακτικζσ 
παρεμβάςεισ για τον εμπλουτιςμό των γνϊςεϊν τουσ. Το βιβλίο γνϊςεων κα μποροφςε ξανά να 
αποτελζςει ζνα από τα μζςα ατομικισ και ομαδικισ αξιολόγθςθσ για τθ βελτίωςθ τθσ διδακτικισ 
πράξθσ. 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Το ενδιαφζρον των παιδιϊν να γνωρίςουν τον κόςμο αποτελεί το βαςικό κίνθτρο για μάκθςθ. Τα νιπια 
χρθςιμοποιοφν τισ αιςκιςεισ τουσ και προςπακοφν με κάκε τρόπο να προςεγγίςουν και να κατανοιςουν τον 
κόςμο που τα περιβάλλει. Είναι όμωσ ςε κζςθ να αςχολθκοφν με τισ φυςικζσ επιςτιμεσ, που ςτθρίηουν αυτι 
τθν προςπάκειά τουσ; Για ποιουσ λόγουσ αυτζσ κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν αγωγι των νθπίων; Ρϊσ πρζπει 
να είναι οργανωμζνοσ ο χϊροσ του νθπιαγωγείου ϊςτε να προκαλεί τθν περιζργεια των παιδιϊν και να 
ικανοποιεί τθν ανάγκθ τουσ για δράςθ και πειραματιςμό; Ο ρόλοσ του/τθσ νθπιαγωγοφ είναι κακοριςτικόσ. Με 
τθ ςτάςθ του/τθσ μπορεί να ςυμβάλει ςτθν καλλιζργεια του διερευνθτικοφ πνεφματοσ των παιδιϊν 
ενκαρρφνοντασ τθν περιζργειά τουσ και υποςτθρίηοντάσ τα να κζτουν ερωτιςεισ και να αναηθτοφν 
απαντιςεισ. Στθν παροφςα ειςιγθςθ κα παρουςιαςτεί πϊσ μζςα από δφο αναδυόμενεσ δραςτθριότθτεσ τα 
νιπια και θ νθπιαγωγόσ τθσ τάξθσ αςχολικθκαν με το φαινόμενο τθσ εξάτμιςθσ και τθσ τιξθσ.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Φυςικζσ επιςτιμεσ και χϊροσ Νθπιαγωγείου, Φυςικζσ επιςτιμεσ και ρόλοσ νθπιαγωγοφ. 

 
Natural sciences and Kindergarten: The resurgence of the teaching subject in the daily life of 

kindergarten through the application of C.T.C.F.* 

Maria Vergou 
Abstract 
Children’s inherent interest to discover the world is the main motivation for learning. Infants use all their senses 
and make every effort to approach and understand the world that surrounds them. Everyone has once heard 
questions like these: 

 Why did the flower wither? 

 Why did chocolate melt? 

 Where is the sun at night? 

 Where are the ants going? 

 Why do roses have thorns? 
Only natural sciences can give satisfactory answers to these simple but such philosophical questions. Through 
the daily life of kindergarten, infants, either on their own or with their teacher’s discrete intervention, have the 
opportunity to observe the growth of a plant, take care of a small animal, play with water and learn about its 
properties, play with magnets or lenses, etc. In other words, the area of kindergarten should be structured so as 
to induce the curiosity of children and meet their need for action and experimentation. The role of the teacher is 
essential, as his/her attitude can contribute to the development of children with critical thinking abilities by 
encouraging their curiosity and supporting them to ask questions and seek answers. To sum up, the innate 
tendency of children to understand and interpret various phenomena, the spatial organization and the attitude 
of the teacher, can altogether assist the children to approach these phenomena in a more orderly way, by 
adopting more methodical practices, formulating questions, predictions and operational definitions, and 
drawing conclusions. This paper presents how the infants and a kindergarten’s teacher studied, through two 
resurgent activities, the phenomenon of evaporation and thaw of water adopting a cross thematic approach, 
following the C.T.C.F. 

Keywords: natural sciences and kindergarten, natural sciences and kindergarten’s teacher 

*C.T.C.F. = CROSS THEMATIC CURRICULUM FRAMEWORK 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Μία από τισ πιο παρεξθγθμζνεσ ζννοιεσ των θμερϊν μασ είναι θ ζννοια «επιςτθμονικόσ». Οι 
λζξεισ επιςτιμονασ και επιςτιμθ προδιακζτουν για κάτι δφςκολο, ξζνο και απρόςιτο. Κυριαρχεί θ 
αντίλθψθ πωσ θ «επιςτιμθ» χρειάηεται ειδικοφσ χϊρουσ, εργαςτιρια, ακριβά εργαλεία και 
ξεχωριςτό εξοπλιςμό (Αποςτολάκθσ κ.αλ., 2006). Ραράλλθλα οι εμπειρίεσ μασ από τθ ςχολικι ηωι, 
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ςε ςχζςθ με τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ, δεν ιταν πάντοτε και οι καλφτερεσ. Πλα αυτά, ίςωσ 
δθμιουργοφν τθν εντφπωςθ ότι οι ωυςικζσ επιςτιμεσ δεν ζχουν κζςθ ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου. 

Στθν πραγματικότθτα όμωσ τα νιπια είναι εκείνα που κυρίωσ δείχνουν αυκόρμθτο 
ενδιαωζρον για τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ, αωοφ εκείνα προςπακοφν να εξερευνιςουν και να 
καταλάβουν τον κόςμο που τα περιβάλλει. Στθν προςπάκειά τουσ αυτι ζχουν βοθκοφσ τισ ωυςικζσ 
επιςτιμεσ, δθλαδι τθ Φυςικι, τθ Χθμεία, τθ Βιολογία, τθν Αςτρονομία, τθ Μετεωρολογία κτλ. Ροιοσ 
π.χ. δεν ζχει ακοφςει μικρά παιδιά να εκωράηουν απορίεσ και να ρωτοφν για το ωωσ, τα ωυτά, τα 
ηϊα, το ωεγγάρι και τα αςτζρια, τουσ μαγνιτεσ, τθν αςτραπι; 

Τα νιπια λοιπόν από τθ ωφςθ τουσ δείχνουν ενδιαωζρον για τα κζματα των ωυςικϊν 
επιςτθμϊν και για το λόγο αυτό επιβάλλεται να ςτακοφμε δίπλα τουσ ςτθν προςπάκειά τουσ να 
διερευνιςουν ό,τι προκαλεί το ενδιαωζρον τουσ. Τθ ςθμερινι μάλιςτα εποχι που όλοι 
αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ τα παιδιά να αςχολοφνται και να μακαίνουν μζςα από κζματα που 
κεντρίηουν το ενδιαωζρον, προκαλοφν τθν περιζργεια, ενεργοποιοφν τθ ςκζψθ και απελευκερϊνουν 
τθ δθμιουργικότθτά τουσ. 

Ζρευνεσ όμωσ ζχουν αποδείξει (αβάνθσ, 2003α, β) ότι θ ςκζψθ των μικρϊν παιδιϊν 
παρουςιάηει δυςκολίεσ και εμπόδια που δεν τουσ επιτρζπουν να κατανοιςουν και να ερμθνεφςουν 
τα ωαινόμενα γφρω τουσ με τθν ακρίβεια που απαιτοφν οι ωυςικζσ επιςτιμεσ, οφτε είναι ςε κζςθ να 
κατανοιςουν ζννοιεσ και νόμουσ που τισ διζπουν. Πςο για τουσ/τισ νθπιαγωγοφσ ςίγουρα δεν ζχουν 
ειδικζσ ςπουδζσ ςτισ ωυςικζσ επιςτιμεσ και δεν πρζπει να επικρικοφν για αυτό. Ροιοσ είναι λοιπόν 
ο ρόλοσ των επιςτθμϊν αυτϊν ςτθν προςχολικι αγωγι; Υπάρχουν ουςιαςτικοί λόγοι να 
ενκαρρφνονται τα νιπια ςτισ αναηθτιςεισ τουσ αωοφ δεν μποροφν να ωκάςουν ςτθν επιςτθμονικι 
αλικεια; Κάποιοι από τουσ λόγουσ αυτοφσ παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια προκειμζνου να 
προβλθματιςτεί και ο πιο δφςπιςτοσ για τθ χρθςιμότθτα των ωυςικϊν επιςτθμϊν και τθ ςυμβολι 
τουσ ςτθν αγωγι των νθπίων. 
ΟΛ ΦΤΛΚΕ ΕΠΛΣΘΜΕ ΣΟ ΝΘΠΛΑΓΩΓΕΛΟ  
Θ χρθςιμότθτα και θ ςυμβολι τουσ ςτθν προςχολικι αγωγι 

Εκείνο που πρζπει να διευκρινιςτεί είναι ο τρόποσ που τα νιπια αςχολοφνται με τα 
ωαινόμενα των ωυςικϊν επιςτθμϊν και οι ςτόχοι τθσ εναςχόλθςισ τουσ με αυτά διαωζρουν από 
εκείνουσ ςτισ επόμενεσ βακμίδεσ, όταν τα παιδιά διδάςκονται ωυςικζσ επιςτιμεσ. Τα νιπια δε 
διδάςκονται. Τα νιπια «κάνουν» διάωορα πράγματα και μζςα από τισ πράξεισ τουσ μπαίνουν ςτο 
πνεφμα των ωυςικϊν επιςτθμϊν (Κόκκοτασ, 2003). Το βάροσ πζωτει ςτισ προςωπικζσ εξερευνιςεισ 
των παιδιϊν οι οποίεσ αποτελοφν τθν κφρια πθγι μάκθςθσ και κυρίωσ ςτισ διαδικαςίεσ που 
ακολουκοφνται κατά τθ διάρκεια αυτϊν των εξερευνιςεων. Δεν είναι ςτόχοσ τα νιπια να γίνουν 
επιςτιμονεσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν, αλλά να μυθκοφν ςτον τρόπο δουλειάσ τουσ (και ςε αυτό 
μποροφν να ζχουν τθν ςυμπαράςταςθ των νθπιαγωγϊν όπωσ αναωζρεται ςτθ ςυνζχεια). Το 
ςθμαντικότερο δεν είναι οι πλθροωορίεσ που πικανόν κα ςυγκεντρϊςουν τα νιπια για το ωυςικό 
κόςμο, αλλά θ εξοικείωςθ με τισ πρακτικζσ τθσ επιςτθμονικισ μεκοδολογίασ όπωσ: προβλθματιςμόσ, 
υπόκεςθ, πείραμα, παρατιρθςθ, επιβεβαίωςθ ι απόρριψθ τθσ υπόκεςθσ, εξαγωγι 
ςυμπεράςματοσ, γενίκευςθ. 

Τα νιπια λοιπόν ςαν ςθμαντικότερο κζρδοσ ζχουν τθν εξοικείωςθ με τθ ςυςτθματικότθτα που 
χαρακτθρίηει τθν ζρευνα ςτισ ωυςικζσ επιςτιμεσ θ οποία αποτελεί εωόδιο ευρφτερα αξιοποιιςιμο 
από τουσ μακθτζσ και αυριανοφσ πολίτεσ. Τουσ πολίτεσ που οι ςφγχρονεσ ανάγκεσ απαιτοφν να είναι 
υπεφκυνοι και δθμιουργικοί, να διακζτουν κριτικι ςκζψθ και να μποροφν να ανακαλφπτουν τθ 
γνϊςθ ςτθν εποχι τθσ ταχείασ μετάδοςθσ γνϊςεων και πλθροωοριϊν, ςτθ ςφγχρονθ εποχι τθσ 
τεχνολογικισ ζκρθξθσ και τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ. Θ «δθμιουργία» τζτοιων ανκρϊπων είναι ζνασ 
από τουσ ςθμαντικότερουσ ςκοποφσ τθσ εκπαίδευςθσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ και βζβαια και ςτθν 
προςχολικι. Ο ςκοπόσ αυτόσ υλοποιείται και μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν 
αωοφ μζςα από αυτζσ αναπτφςςουν διερευνθτικό πνεφμα που αποτελεί ςθμαντικι προτεραιότθτα 
τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ μικρζσ θλικίεσ και απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ επιςτθμονικοφ 
εγγραμματιςμοφ (Δαωζρμου κ.αλ., 2006). 

Ραράλλθλα, με δεδομζνο ότι το περιεχόμενο ενόσ προγράμματοσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ 
πρζπει να είναι τζτοιο, ϊςτε να δίνει ςτα παιδιά ευκαιρίεσ για εμπλουτιςμό του εμπειρικοφ τουσ 
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κόςμου, δραςτθριότθτεσ από το ωυςικό κόςμο πρζπει να αποτελοφν βαςικι ςυνιςτϊςα του 
προγράμματοσ (Χατηθγεωργίου, 2001). 

Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ ςυμβάλλουν επίςθσ ςτθ νοθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν, αωοφ τα 
παιδιά ζχουν τθν ευκαιρία να πραγματοποιιςουν ςυγκρίςεισ, ταξινομιςεισ, ομαδοποιιςεισ, να 
ωτιάξουν πίνακεσ και να ςυγκεντρϊςουν αποτελζςματα, διαδικαςίεσ δθλαδι που προωκοφν τθ 
νοθτικι τουσ ανάπτυξθ, που επίςθσ αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ ςκοποφσ τθσ προςχολικισ 
αγωγισ. 

Ταυτόχρονα, κακϊσ τα μικρά παιδιά αςχολοφνται με τζτοιου τφπου δραςτθριότθτεσ μπαίνουν 
τα κεμζλια για τισ φυςικζσ επιςτιμεσ. Τα παιδιά οικοδομοφν τισ πρϊιμεσ αντιλιψεισ τουσ για τα 
ωυςικά ωαινόμενα που μπορεί να είναι απλοϊκζσ, αποτελοφν όμωσ χριςιμο εργαλείο για τθν 
ερμθνεία του κόςμου που τα περιβάλλει. Είναι βαςικό αυτζσ οι απλοϊκζσ ερμθνείεσ του κόςμου, 
που οφτωσ ι άλλωσ αναπτφςςουν τα παιδιά κακϊσ ζρχονται ςε επαωι με τα ωυςικά ωαινόμενα, να 
βρίςκονται ςτθν αρχι του δρόμου τθσ επιςτθμονικισ αλικειασ και όχι να αποτελοφν αυκαίρετεσ, 
εγωκεντρικζσ, αντιωατικζσ ερμθνείεσ (π.χ. ο ιλιοσ τθ νφχτα κρφβεται πίςω από το βουνό, ι θ ηάχαρθ 
εξαωανίηεται μζςα ςτο ποτιρι με το νερό) που πολλζσ ωορζσ θ μεγάλθ απόκλιςι τουσ από τθν ορκι 
άποψθ και ερμθνεία ευκφνεται ςε μεγάλο βακμό για τθ δυςκολία τθσ αωομοίωςθσ των εννοιϊν των 
ωυςικϊν επιςτθμϊν ακόμθ και όταν θ γνωςτικι και νοθτικι ανάπτυξθ του παιδιοφ τθν επιτρζπει 
(Αποςτολάκθσ κ.αλ., 2006).  

Εκτόσ από αυτά θ ςωςτι χριςθ τθσ γλϊςςασ, θ εξοικείωςθ των παιδιϊν με τθ χριςθ 
αντικειμζνων που δεν χρθςιμοποιοφν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ, θ ανάπτυξθ τθσ ςυνεργατικότθτασ 
και θ εξοικείωςθ με τον ομαδικό τρόπο δουλειάσ, αποτελοφν ςοβαροφσ λόγουσ τα νιπια να 
υποςτθρίηονται ςτθν προςπάκειά τουσ να ερμθνεφςουν τον κόςμο γφρω τουσ. 

Πλοι οι παραπάνω λόγοι ίςωσ ζχουν καταωζρει να πείςουν και όςουσ κρατοφν πολφ 
επιωυλακτικι ςτάςθ για τθν προςωορά των ωυςικϊν επιςτθμϊν ςτθν προςχολικι αγωγι και τθ 
ςυμβολι τουσ ςτθ διαπαιδαγϊγθςθ των νθπίων. Πμωσ είναι χριςιμο να διευκρινιςκεί ότι, ακόμθ 
και όταν τα μικρά παιδιά αςχολοφνται με δραςτθριότθτεσ από τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ, δεν πρζπει να 
ξεχνάμε ότι είναι μικρά παιδιά και μακαίνουν μζςα από ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ τισ οποίεσ δεν 
μποροφμε και δεν πρζπει να αγνοοφμε. 

Πταν τα μικρά παιδιά αςχολοφνται με δραςτθριότθτεσ από τον κόςμο των ωυςικϊν 
επιςτθμϊν πρζπει αυτζσ να ζχουν μορωι παιχνιδιοφ, να ςυμμετζχουν όςο το δυνατόν περιςςότερεσ 
αιςκιςεισ, να δίνουν αωορμζσ για κίνθςθ και τζλοσ να προκαλοφν το ενδιαωζρον των παιδιϊν, να 
ζχουν προκφψει από προςωπικζσ ανάγκεσ και προβλθματιςμοφσ που θ λφςθ τουσ απαςχολεί τα 
παιδιά, γι’ αυτό άλλωςτε τα κινθτοποιεί. Το τι κάνει το παιδί μια ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι ι το τι 
επιλζγει να κάνει κακοδθγοφμενο από τα ενδιαωζροντά του είναι το πιο ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ 
παιδαγωγικισ διαδικαςίασ (Χατηθγεωργίου, 2001). Πμωσ πρζπει να τονιςτεί ότι πολλζσ από τισ 
αυκόρμθτεσ δραςτθριότθτεσ προκφπτουν μζςα από ζνα κατάλλθλα οργανωμζνο περιβάλλον. Στθν 
επόμενθ ενότθτα παρουςιάηεται πϊσ μπορεί να διαμορωωκεί ο χϊροσ του νθπιαγωγείου ζτςι ϊςτε 
να υποςτθρίηονται οι ςχετικζσ με τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ αναηθτιςεισ των νθπίων. 
Ο χϊροσ του Νθπιαγωγείου 

Αν κζλουμε να υποςτθρίξουμε τα παιδιά ςτθν προςπάκειά τουσ να παρατθροφν, να 
πειραματίηονται, να ανακαλφπτουν κα πρζπει μζςα ςτθν αίκουςα του νθπιαγωγείου να βρει τθ δικι 
τθσ κζςθ θ γωνιά των φυςικϊν επιςτθμϊν. Ο εξοπλιςμόσ τθσ γωνιάσ αυτισ κα πρζπει να δίνει ςτα 
παιδιά τθν ευκαιρία να χρθςιμοποιοφν υλικά και μζςα που διευκολφνουν τισ παρατθριςεισ τουσ και 
προςωζρουν νζεσ εμπειρίεσ Θ γωνιά λοιπόν των ωυςικϊν επιςτθμϊν μπορεί να περιλαμβάνει:  
 Φυτά, ζντομα και ηϊα. 
 Συλλογζσ π.χ. κοχφλια, βότςαλα, πετρϊματα, αρωματικά ωυτά. 
 Εργαλεία μετριςεων όπωσ χάρακεσ, μεηοφρεσ, κερμόμετρα, χρονόμετρα, κλεψφδρεσ, 

δυναμόμετρα, ηυγαριζσ. 
 Μεγεκυντικοφσ ωακοφσ, πρίςματα, επίπεδα, κοίλα και κυρτά κάτοπτρα. 
 Χωνιά, ογκομετρικά δοχεία, κόςκινα, τςιμπίδεσ. 
 Φακοφσ, ωωτογραωικι μθχανι, μαγνθτόωωνο. 
 Δοχεία όπωσ πιατάκια ι βαηάκια για ταξινομιςεισ που κα γίνουν από τα παιδιά. 
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 Γραωικι φλθ για τισ καταγραωζσ. 
 Μαγνιτεσ και υλικά που ζλκονται ι όχι, μπαταρίεσ, λαμπάκια, καλϊδια. 
 Ραραμφκια ι βιβλία ςχετικά με τα κζματα των ωυςικϊν επιςτθμϊν. 
 Βιβλία που δθμιουργικθκαν ςτθν τάξθ και παρουςιάηουν δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν πάνω 

ςτισ ωυςικζσ επιςτιμεσ. 
 Σχετικά CD ι Video καςζτεσ. 
  Ζνα τραπζηι, τουλάχιςτον 4 καρζκλεσ και αποκθκευτικά ράωια. 

Πλα τα παραπάνω υλικά μποροφν να αντικακίςτανται, να ανακεωροφνται, να αποςφρονται 
και να ανανεϊνονται ςε τακτικι βάςθ ανάλογα με τισ ανάγκεσ (Fromberg, 2000, Κωνςταντίνου κ.α., 
2002). 

Θ εξοικείωςθ των παιδιϊν με τθ χριςθ τουσ και με τθν κατάλλθλθ ορολογία πρζπει να γίνεται 
μζςα από δραςτθριότθτεσ που εξυπθρετοφν πραγματικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν και ςε καμία 
περίπτωςθ με μετωπικι παρουςίαςι τουσ από τον/τθν νθπιαγωγό. Πταν τα νιπια μάκουν ποιο από 
τα παραπάνω όργανα κα διευκολφνει τισ αναηθτιςεισ τουσ και με ποιο τρόπο πρζπει να το 
χρθςιμοποιιςουν κα ζχουν κάνει ζνα ςθμαντικό βιμα ςτο χϊρο των ωυςικϊν επιςτθμϊν. Ρρζπει να 
διευκρινιςτεί ότι θ παρουςία τθσ γωνιάσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν δεν περιορίηει τα παιδιά να 
χρθςιμοποιοφν τα αντικείμενα τθσ αποκλειςτικά και μόνο ς’αυτι. Θ ςυγκεκριμζνθ γωνιά πρζπει 
μάλλον να λειτουργεί και ςαν τροωοδότθσ μζςων, εργαλείων και υλικϊν προσ τα παιδιά για όλεσ τισ 
αναηθτιςεισ τουσ. Ζτςι, για παράδειγμα, να μποροφν να χρθςιμοποιοφν τουσ μεγεκυντικοφσ ωακοφσ 
ςτισ αναηθτιςεισ τουσ ςτο χϊρο τθσ αυλισ ι να μποροφν να δανειςτοφν τα χωνιά ι τα ογκομετρικά 
δοχεία τθσ γωνιάσ, όταν κα παίηουν ςτθ γωνιά του νεροφ. Το παιχνίδι εξάλλου ςε όλεσ τισ γωνιζσ, 
όπωσ π.χ. ςτθ γωνιά του νεροφ, τθσ άμμου ι των εικαςτικϊν ι ακόμθ και το παιχνίδι ςτο χϊρο τθσ 
αυλισ δίνει ςτα παιδιά πολλά ερεκίςματα για παρατθριςεισ, μετριςεισ, διατφπωςθ ερωτθμάτων 
και ξεκίνθμα αναηθτιςεων. Ροιοσ μπορεί να αμωιςβθτιςει ότι τα παιδιά μακαίνουν πολλά 
πράγματα για τισ ιδιότθτεσ του νεροφ όταν ζχουν τθν ευκαιρία να παίξουν μ’αυτό; Ροιοσ 
αμωιβάλλει ότι τα παιδιά ωροντίηοντασ τα λουλοφδια τθσ αυλισ ι τθσ αίκουςασ ςυλλζγουν 
πολφτιμεσ πλθροωορίεσ για τισ ανάγκεσ των ωυτϊν, το ρυκμό ανάπτυξισ τουσ και γενικότερα για 
τον κφκλο τθσ ηωισ; Γενικά, προκειμζνου το παιχνίδι των παιδιϊν να είναι δθμιουργικό και να 
ςυμβάλει ςτθν κοινωνικι και γνωςτικι ανάπτυξι τουσ, πρζπει θ διαμόρωωςθ του χϊρου να 
προκαλεί τθ ςυμμετοχι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ που να μποροφν και μόνα τουσ να τισ ςχεδιάηουν. 
Να μποροφν να επιλζγουν ανάμεςα από μια ποικιλία υλικϊν που κα ζχουν τθ δυνατότθτα να τα 
χειριςτοφν με πολλοφσ και διαωορετικοφσ τρόπουσ, αποκομίηοντασ ζτςι πολφτιμεσ εμπειρίεσ. Να 
μποροφν να δουλζψουν μόνα τουσ ι ςε ομάδεσ, να βρουν τρόπο να διερευνιςουν αυτό που 
παρακίνθςε τθν περιζργειά τουσ, να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ όςο χρόνο χρειαςτοφν. 

Πμωσ κι αν εξαςωαλιςτοφν όλεσ αυτζσ οι προχποκζςεισ, μποροφν τα μικρά παιδιά μόνα τουσ 
να προχωριςουν ςτθν ανακάλυψθ του κόςμου που τα περιβάλλει και τόςο πολφ τα απαςχολεί; 
Ροιοσ μπορεί και πρζπει να είναι ο ρόλοσ του/τθσ νθπιαγωγοφ μζςα ςε όλθ αυτι τθ διαδικαςία;  
Ο ρόλοσ του/τθσ Νθπιαγωγοφ 

Τα μικρά παιδιά είναι από τθ ωφςθ τουσ περίεργα και ζτοιμα για αναηθτιςεισ. Ο ρόλοσ 
του/τθσ νθπιαγωγοφ είναι, κατά τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τισ ωυςικζσ 
επιςτιμεσ αλλά και ζχοντασ ςτιριγμα τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ, να καλλιεργιςει το διερευνθτικό 
πνεφμα που διακζτουν τα παιδιά ζτςι ϊςτε να γίνουν ικανά, δουλεφοντασ ςυςτθματικά, να οδθγοφν 
τισ αναηθτιςεισ τουσ ςε κάποιο ςυμπζραςμα. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να ωροντίςει να ζχει καλλιεργθκεί κλίμα που εμπνζει 
αςωάλεια και ςιγουριά ςε όλα τα παιδιά ςτθν τάξθ. Κλίμα εμπιςτοςφνθσ, ςεβαςμοφ, 
ςυναιςκθματικισ ηεςταςιάσ και αλλθλοεκτίμθςθσ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ που κα πρζπει να 
ζχουν ςυνθκίςει να ςυνεργάηονται και να ςζβονται τθν άποψθ όλων. Ο τρόποσ δουλειάσ μζςα ςτθν 
τάξθ πρζπει να ενκαρρφνει τθν ανάπτυξθ αυτονομίασ αλλά και τθ ςυνεργαςία, τθν πρωτοβουλία και 
τθν πρωτοτυπία. Μόνο ςε ζνα τζτοιο κλίμα τα παιδιά δεν κα διςτάςουν να εκωράςουν τισ απορίεσ 
τουσ και τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ ςτα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ. 

Ο καλφτεροσ τρόποσ να εξοικειωκοφν τα παιδιά με τθ ςφνκετθ διαδικαςία διερϊτθςθσ και 
μάκθςθσ που ςτθρίηει τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ είναι ο/θ νθπιαγωγόσ τθσ τάξθσ να λειτουργεί ωσ 
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υπόδειγμα διερωτοφμενου μακθτι (Κωνςταντίνου κ.αλ., 2002). Θ εικόνα του/τθσ εκπαιδευτικοφ 
που τα γνωρίηει όλα και λειτουργεί ωσ ειδικόσ επιςτιμονασ του ωυςικοφ κόςμου δε βοθκά τα 
παιδιά. Αντίκετα όταν ακολουκεί τα παιδιά ςτισ εξερευνιςεισ τουσ και διατυπϊνει και ο/θ ίδιοσ/α 
απορίεσ, όταν χειρίηεται υλικά μαηί με τα παιδιά και αναρωτιζται για τισ ιδιότθτζσ τουσ, όταν 
παραδζχεται ότι υπάρχουν πράγματα που δεν γνωρίηει, αλλά κα ικελε να τα μάκει, όταν 
παραδζχεται ότι ζκανε κάποιο λάκοσ, όταν χρθςιμοποιεί ωσ πθγι γνϊςθσ τθν παρατιρθςθ, το 
πείραμα ι τα βιβλία, όταν διατυπϊνει ερωτιςεισ, υποςτθρίηει τα παιδιά να υιοκετοφν πρακτικζσ 
αναηιτθςθσ τθσ γνϊςθσ, χωρίσ να είναι εξαρτθμζνα από τθν αυκεντία του/τθσ εκπαιδευτικοφ. Μζςα 
από αυτζσ τισ απλζσ πρακτικζσ καλλιεργείται το διερευνθτικό πνεφμα που πρζπει να διακζτουν τα 
παιδιά τθ ςθμερινι εποχι τθσ γενικότερθσ ςτροωισ από το περιεχόμενο τθσ μάκθςθσ ςτθ 
διαδικαςία με τθν οποία δθμιουργείται θ γνϊςθ (Χατηθγεωργίου, 2001). 

Ζνα άλλο ςθμείο ςτο οποίο πρζπει να επιμείνει ο/θ εκπαιδευτικόσ τθσ προςχολικισ αγωγισ 
προκειμζνου να ςτθρίηει τα νιπια ςτθν προςπάκειά τουσ να γνωρίςουν τον κόςμο είναι να 
επιδιϊξει, με ςυνζπεια και ςυςτθματικότθτα, να αναπτφξουν όλα τα παιδιά, ςτο επίπεδο που 
μποροφν, δεξιότθτεσ επιςτθμονικισ μεκόδου. Οι δεξιότθτεσ ςυνιςτοφν το βαςικό μθχανιςμό που 
χρθςιμοποιοφμε για πρόςλθψθ πλθροωοριϊν από τον κόςμο που μασ περιβάλλει και μετατροπι 
των πλθροωοριϊν αυτϊν ςε γνϊςθ (Κωνςταντίνου κ.α., 2002). Μερικζσ από τισ δεξιότθτεσ αυτζσ 
είναι:  

 Θ παρατιρθςθ: Ο/Θ νθπιαγωγόσ προτρζπει τα παιδιά να ςυλλζγουν πλθροωορίεσ για 
ιδιότθτεσ, χαρακτθριςτικά αντικειμζνων ι ωαινομζνων, χρθςιμοποιϊντασ τισ πζντε 
αιςκιςεισ τουσ. Καλλιεργείται και αναπτφςςεται με διάωορεσ ςτρατθγικζσ εςτίαςθσ τθσ 
προςοχισ. 

 Θ περιγραφι: Θ ενκάρρυνςθ των παιδιϊν να περιγράψουν αυτό που παρατθροφν, 
βελτιϊνει τθν ποιότθτα των παρατθριςεϊν τουσ, βοθκάει τθ γλωςςικι αλλά και τθν 
ολόπλευρθ ανάπτυξι τουσ. Τα μικρά παιδιά είναι αδφνατον να κατανοιςουν και να 
ερμθνεφςουν πολφπλοκα ωυςικά ωαινόμενα γι’ αυτό είναι πολφ ςθμαντικό μζχρι και τθ 
δευτζρα δθμοτικοφ να μποροφν να παρατθροφν με ακρίβεια και να μποροφν να 
περιγράψουν αυτό που βλζπουν (Χατηθγεωργίου, 2001). Θ περιγραωι μπορεί να γίνει με 
ηωγραωικι, κίνθςθ του ςϊματοσ, τραγοφδι ι ό,τι άλλο επιλζξουν τα παιδιά για να 
αποδϊςουν αυτό που παρατιρθςαν. 

 Θ ταξινόμθςθ: Το παιδί ταξινομεί, όταν οργανϊνει ςε τάξθ αντικείμενα, γεγονότα ι 
δεδομζνα αναγνωρίηοντασ και χρθςιμοποιϊντασ κάποια κριτιρια δικά του ι δοςμζνα (π.χ. 
χρϊμα, ςχιμα, υωι). Επομζνωσ θ ςυχνι εμπλοκι τουσ ςε τζτοιεσ διαδικαςίεσ αναπτφςςει τθ 
δεξιότθτα αυτι. 

 Θ μζτρθςθ: Κατά τθ μζτρθςθ, το παιδί βρίςκει τθν τιμι ενόσ μεγζκουσ (μικοσ, βάροσ, 
κερμοκραςία) χρθςιμοποιϊντασ μία μονάδα μζτρθςθσ. Οι ςυγκρίςεισ αντικειμζνων, ο 
κακοριςμόσ του μεγζκουσ που κα μετριςει το παιδί, θ χρθςιμοποίθςθ απλϊν οργάνων 
μζτρθςθσ και κατάλλθλου λεξιλογίου καλλιεργοφν τθ δεξιότθτα αυτι. 

 Θ πρόβλεψθ: Το παιδί προβλζποντασ περιγράωει αυτό που νομίηει πωσ κα ςυμβεί, 
ςτθριηόμενο ςε εμπειρίεσ που ζχει αποκτιςει και κεωρίεσ που ζχει αναπτφξει. Τα παιδιά 
γίνονται ικανά να διαμορωϊνουν και να διατυπϊνουν προβλζψεισ όταν τουσ δίνονται 
ευκαιρίεσ να περιγράψουν τί νομίηουν ότι μπορεί να ςυμβεί ςτο εγγφσ μζλλον με βάςθ τισ 
εμπειρίεσ τουσ και είναι πολφ χριςιμο να αναπτφςςουν το ςκεπτικό τουσ και να 
καταγράφουν τισ προβλζψεισ τουσ. Πλεσ οι προβλζψεισ, ςωςτζσ και λανκαςμζνεσ, γίνονται 
αποδεκτζσ και κρατοφν το ενδιαωζρον των νθπίων ηωθρό ϊςτε να πειραματιςτοφν για να 
εξετάςουν ποιεσ κα επαλθκευτοφν.  

 Θ διατφπωςθ λειτουργικϊν οριςμϊν: Ρρόκειται για γλωςςικι δεξιότθτα και διαδραματίηει 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ ςτισ ωυςικζσ επιςτιμεσ. Δεν απαιτεί για τθ 
διατφπωςι του επιςτθμονικι γλϊςςα αλλά τθν ωυςικι κακθμερινι γλϊςςα των παιδιϊν. 
Ρροςδιορίηει ωραςτικά τθν αντίλθψθ του παιδιοφ για τθν ζννοια ςε μία δεδομζνθ ςτιγμι 
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και μπορεί να διατυπωκεί ωσ ζνασ κατάλογοσ από οδθγίεσ που, αν ακολουκθκοφν, βοθκοφν 
τον κακζνα να αναγνωρίςει τθ ςυγκεκριμζνθ ζννοια. 

Το ερϊτθμα που μπορεί να κζςει κάποιοσ είναι πϊσ οι νθπιαγωγοί μποροφν να βοθκιςουν τα 
νιπια, ακόμθ κι αν χρθςιμοποιοφν τισ πρακτικζσ που αναωζρκθκαν, αν δεν διακζτουν γνϊςεισ πάνω 
ςτα κζματα των ωυςικϊν επιςτθμϊν. Στο ηιτθμα αυτό οι παιδαγωγοί τθσ προςχολικισ θλικίασ δεν 
αντιμετωπίηουν πρόβλθμα αωοφ οι γνϊςεισ των ωυςικϊν επιςτθμϊν, που κα χρειαςτεί να 
διαχειριςτοφν, βρίςκονται ςε ζνα επίπεδο, θ προςζγγιςθ του οποίου δεν παρουςιάηει ιδιαίτερεσ 
δυςκολίεσ. Εξάλλου βαςικόσ ςτόχοσ, ςφμωωνα και με το Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. (Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο 
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν), είναι ο/θ παιδαγωγόσ να ςυμμετζχει και να ςτθρίηει τα παιδιά ςτθν 
προςπάκειά τουσ να εξερευνιςουν και να ανακαλφψουν τθ γνϊςθ και όχι να τθν προςωζρει ζτοιμθ 
ς’αυτά. Το μεγαλφτερο μζροσ των γνϊςεων που χρθςιμοποιοφν οι νθπιαγωγοί για τθν ανάπτυξθ 
δραςτθριοτιτων είναι απλά ςτοιχεία που ςυνικωσ ζχουν περιγραωικό χαρακτιρα, παρά το ότι οι 
ζννοιεσ και θ δομι τουσ αντλοφνται από κάποια μοντζλα των ωυςικϊν επιςτθμϊν (αβάνθσ, 
2003α). Επομζνωσ το πραγματικό πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν οι νθπιαγωγοί δεν είναι θ 
προςζγγιςθ των διδακτικϊν αντικειμζνων, αλλά θ οργάνωςθ των δραςτθριοτιτων με τα παιδιά. Σε 
αυτι τθ διαδικαςία ζχουν βοθκοφσ αω’ ενόσ τθν εκπαίδευςι τουσ ςτισ πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ και 
αω’ ετζρου τθ ςφγχρονθ και πλοφςια βιβλιογραωία. 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται πϊσ τα νιπια και θ νθπιαγωγόσ τθσ τάξθσ αςχολικθκαν με το 
ωαινόμενο τθσ εξάτμιςθσ και τθσ τιξθσ όπωσ αναδφκθκαν μζςα από το κακθμερινό πρόγραμμα του 
νθπιαγωγείου. 
Σο παράδειγμα τθσ εξάτμιςθσ 

Το λίγο χιόνι που ζπεςε ςτθν πόλθ μασ ξαωνικά, ζνα πρωινό του Νοεμβρίου το 2005, ζδωςε 
ςτα νιπια πολλι χαρά και τθ δυνατότθτα να μαηζψουν λίγο χιόνι από τθν τςουλικρα και να το 
ωζρουν μζςα ςτθν τάξθ. Το χιόνι ςφντομα ζλιωςε και ζγινε νερό. Τα νιπια αποωάςιςαν να 
κρατιςουν αυτό το νερό ςτθν τάξθ και το ζβαλαν μζςα ς’ ζνα γυάλινο βάηο μαρμελάδασ. Τράβθξαν 
μια γραμμι ςτο ςθμείο που ζωτανε το νερό και το βάηο τοποκετικθκε ςε μζροσ ορατό από όλουσ. 
Μόνο ζνα νιπιο, ο Λάηαροσ, κυμόταν τακτικά το βάηο με το νερό, ηθτοφςε να το παρατθριςει από 
κοντά και όταν θ αλλαγι τθσ ςτάκμθσ ιταν εμωανισ ςθμείωνε ςτο βάηο μια καινοφργια γραμμι. 
Πταν ο Λάηαροσ το κυμόταν, τότε και τα άλλα νιπια ζδειχναν κάποιο ενδιαωζρον και κυρίωσ εκείνο 
που τουσ άρεςε να κάνουν ιταν να τραβιξουν τθν καινοφργια γραμμι ςτο βάηο. Θ νθπιαγωγόσ 
αρκοφνταν ς’ αυτό, ςτο να παρατθροφν δθλ. τθ διαωορά ςτθ ςτάκμθ του νεροφ και περίμενε τθν 
ερϊτθςθ από τα νιπια. Τθν ερϊτθςθ τθν ζκανε ο Λάηαροσ «Ροφ πθγαίνει το νερό; Γιατί 
εξαωανίηεται;». Ζτςι προζκυψε το κζμα τθσ εξάτμιςθσ. 

Δεδομζνου ότι το ωαινόμενο τθσ εξάτμιςθσ είναι πολφπλοκο για τα παιδιά τθσ προςχολικισ 
θλικίασ, είναι αρκετό τα νιπια να ςυνδζςουν το ωαινόμενο αυτό με τθ «ηζςτθ» και τον άνεμο και να 
μποροφν να περιγράωουν τθ διαδικαςία τθσ εξάτμιςθσ (αβάνθσ, 2003β), ς’ αυτό ςτόχευαν και οι 
περιςςότερεσ από τισ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιικθκαν, καλφπτοντασ παράλλθλα αρκετζσ 
μακθςιακζσ περιοχζσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ: 

Γλϊςςα-Φυςικό περιβάλλον 

 Ανάγνωςθ: Διαβάςαμε ςχετικά βιβλία όπωσ :α) Το νερό, εκδ. Δελθκανάςθσ, β) Το ςφννεωο 
που ζβαλε τα κλάματα, Μαντοφβαλου Σ., εκδ. Καςτανιϊτθ, γ)Ο χιονάνκρωποσ που δεν 
ικελε να λιϊςει, Κοντολζων Μ., (από το «Ανκολόγιο Χειμωνιάτικο» των Β.Δ. 
Αναγνωςτόπουλου και Τ. Δ. Τςιλιμζνθ). Θ τελευταία ιςτορία δεν είχε εικόνεσ, ηωγράωιςαν 
τα παιδιά δικζσ τουσ και ζωτιαξαν ζνα βιβλίο. 

 Ρροωορικι επικοινωνία: Συηιτθςθ γφρω από το ωαινόμενο με αωορμι τθν ανάγνωςθ των 
βιβλίων. 

 Μακθματικά:  

 Τα παιδιά ςειροκζτθςαν πζντε εικόνεσ ενόσ βάηου με νερό διαωορετικισ ςτάκμθσ. 

 Ραιδί και περιβάλλον 

 Φυςικό περιβάλλον και αλλθλεπίδραςθ: Ρραγματοποίθςθ του πειράματοσ τθσ εξάτμιςθσ 
του νεροφ από δοχεία διαωορετικισ διατομισ (αβάνθσ, 2003β). 
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 Ραιδί Δθμιουργία και Ζκφραςθ-  

 Εικαςτικά: Ηωγραωικι με νερομπογιζσ, ηωγραωικι με τθν τεχνικι του ωυςιματοσ με 
καλαμάκι. 

 Δραματικι τζχνθ: Τα παιδιά μιμικθκαν τισ ςταγόνεσ που ηεςταίνονται και αρχίηουν να 
ωεφγουν προσ τον ουρανό,με τθν παρουςία του ιλιου βζβαια. 

 Μουςικι: Τραγοφδθςαν «Τθ μικρι αράχνθ». 
Μετά από όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ θ ςυηιτθςθ που ενκαρρφνονταν από τθ νθπιαγωγό και οι 

ανοικτοφ τφπου ερωτιςεισ ςτόχευαν να οδθγιςουν τθ ςκζψθ των παιδιϊν ςτο να ςυςχετίςουν το 
ωαινόμενο τθσ εξάτμιςθσ με τον αζρα και κυρίωσ με τθ ηζςτθ. 
Σο παράδειγμα τθσ τιξθσ 

Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ προγράμματοσ κυκλοωοριακισ αγωγισ, τα νιπια ζωτιαξαν το 
«Σταμάτθ» και το «Γρθγόρθ» χρθςιμοποιϊντασ πράςινεσ και κόκκινεσ πλαςτελίνεσ. Τοποκζτθςαν τισ 
καταςκευζσ τουσ ςε κομμάτια από χαρτόνι που ζπειτα ακοφμπθςαν πάνω ςε ζνα τραπεηάκι 
μπροςτά από το καλοριωζρ, αλλά μερικά και πάνω ς’αυτό. Το επόμενο πρωί κάποια από τα 
ανκρωπάκια που ιταν πάνω ςτο καλοριωζρ ι πολφ κοντά ς’ αυτό είχαν μαλακϊςει τόςο πολφ, που 
ιταν αδφνατο να αποςπαςτοφν από το χαρτόνι. Θ πλαςτελίνθ ιταν ηεςτι, είχε μαλακϊςει πάρα 
πολφ και είχε κολλιςει ςτο χαρτόνι. 

Κάποια νιπια, που ενδιαωζρκθκαν για το ανκρωπάκι τουσ όταν ιρκαν το επόμενο πρωί 
εντόπιςαν το «πρόβλθμα», ενθμζρωςαν τουσ υπόλοιπουσ και ο προβλθματιςμόσ που προζκυψε 
ιταν γιατί μερικά ανκρωπάκια «χάλαςαν». Θ νθπιαγωγόσ το κεϊρθςε καλι ευκαιρία να ζρκουν τα 
νιπια ςε επαωι με το ωαινόμενο τθσ τιξθσ (ζςτω κι αν δεν είχαν πάρει τθ μορωι υγροφ τα 
«χαλαςμζνα» ανκρωπάκια) αωοφ ιταν θ κερμότθτα από το καλοριωζρ που είχε αλλάξει τθν αρχικι 
τουσ κατάςταςθ. Σα βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ ζκεςε: να ςυνδζςουν τα παιδιά τθν αλλαγι τθσ 
κατάςταςθσ του υλικοφ με τθν παροχι κερμότθτασ από το καλοριφζρ και να ςυνθκίςουν να 
χρθςιμοποιοφν ςωςτό λεξιλόγιο π.χ. το ριμα «λιϊνω» και όχι το «χαλάω». 

Θ νθπιαγωγόσ προκάλεςε ςυηιτθςθ (Γλϊςςα-Ρροωορικι Επικοινωνία) προκειμζνου να 
γνωρίςει τι ακριβϊσ πιςτεφουν τα παιδιά γι’ αυτό που ζγινε. Ακοφςτθκαν διάωορεσ απόψεισ. 
Υπιρχαν νιπια που υποψιάςτθκαν ότι το καλοριωζρ ζπαιξε κάποιο ρόλο. Πμωσ υπιρχαν κι 
ανκρωπάκια που «χάλαςαν» χωρίσ να είναι επάνω ςτο καλοριωζρ, αλλά μπροςτά απ’αυτό. Με 
ερωτιςεισ προςπάκθςε να βοθκιςει τα νιπια να ςυνδζςουν τθ κερμότθτα από το καλοριωζρ μ’ 
αυτό που ζγινε, μζχρι που κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ «ηζςτθ χάλαςε τα ανκρωπάκια». Θ 
νθπ/γόσ τότε ειςιγαγε καινοφργιεσ ζννοιεσ επαναλαμβάνοντασ: «Ναι, θ κερμότθτα από το 
καλοριωζρ «ζλιωςε» τα ανκρωπάκια». «Ξζρετε άλλα πράγματα που λιϊνουν όταν ηεςταίνονται;» Τα 
παιδιά κυμικθκαν το παγωτό και τα παγάκια και ςτθ ςυηιτθςθ δίνονταν ζμωαςθ ςτθ ςχζςθ που 
υπάρχει ανάμεςα ςτθν τιξθ και τθ κζρμανςθ. Ηιτθςε από τα παιδιά να προςπακιςουν να 
περιγράψουν πϊσ είναι τϊρα που ζχουν λιϊςει τα ανκρωπάκια και να εντοπίςουν τισ διαωορζσ με 
τθν αρχικι τουσ κατάςταςθ (Γλϊςςα-Ρροωορικι Επικοινωνία). 

Τζλοσ, για εκείνθ τθ μζρα, πρότεινε να παίξουν ζνα παιχνίδι: Τα παιδιά κα ζπρεπε να 
προβλζψουν αν κα λιϊςουν ι όχι κάποια πράγματα, αν τοποκετθκοφν πάνω ι κοντά ςτο 
καλοριωζρ. Θ νθπιαγωγόσ ζωτιαξε πίνακα που κα βοθκοφςε τα παιδιά να μθ ξεχάςουν τισ 
προβλζψεισ τουσ. Εκείνθ ζγραψε και τα παιδιά ηωγράωιςαν τα υλικά. Τα υλικά που ρωτικθκαν τα 
παιδιά ιταν ςοκολάτα, βοφτυρο, παγάκι, λαδοπαςτζλ, ξφλινο τουβλάκι, ψωμί. Θ επανάλθψθ τθσ 
ερϊτθςθσ «κα λιϊςει ι δε κα λιϊςει; » ςτόχευε ςτο να ςυνθκίςουν τα παιδιά τθ ςυγκεκριμζνθ λζξθ 
και να μάκουν να τθ χρθςιμοποιοφν. Πταν το παιχνίδι τελείωςε και ο πίνακασ ςυμπλθρϊκθκε 
ςυμωϊνθςαν να πειραματιςτοφν τοποκετϊντασ τα πραγματικά υλικά πάνω ςτο καλοριωζρ (Φυςικό 
Ρεριβάλλον και Αλλθλεπίδραςθ). Το επόμενο πρωί είχαν τθν ευκαιρία να διαπιςτϊςουν ποια υλικά 
ζλιωςαν και ποια όχι και να ελζγξουν τισ προβλζψεισ τουσ. 

Τα παιδιά διαςκζδαςαν πολφ όταν τα ίδια «ζγιναν» τα υλικά που είχαν βάλει ςτο ταψάκι και 
το ταψάκι άρχιςε να ηεςταίνεται (ζνα παιδί τυλιγμζνο με κόκκινθ ωόδρα πλθςίαςε τα άλλα παιδιά 
παίηοντασ το ρόλο τθσ κερμότθτασ). Αυτά που λιϊνουν άρχιςαν ςιγά-ςιγά να γονατίηουν και να 
πζωτουν κάτω, ενϊ τα άλλα ςτζκονταν όρκια ςτθν αρχικι τουσ κζςθ. Πταν δθλαδι δραματοποίθςαν 
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με το ίδιο τουσ το ςϊμα αυτό που είχαν τθν ευκαιρία να παρατθριςουν και να περιγράψουν. (Ραιδί 
Δθμιουργία και Ζκωραςθ-Δραματικι Τζχνθ). 

Τζλοσ, για να ολοκλθρωκεί θ επαωι των παιδιϊν με το ωαινόμενο τθσ τιξθσ, ς’αυτι τθ ωάςθ, 
τα παιδιά δθμιοφργθςαν μια αωίςα, τθ χϊριςαν ςτθ μζςθ, από τθ μια μεριά ηωγράωιςαν τα υλικά 
που λιϊνουν όταν «ηεςτακοφν» και από τθν άλλθ τα υπόλοιπα που δεν λιϊνουν. Θ νθπιαγωγόσ 
ρϊτθςε τα παιδιά αν κα ικελαν να γράψουν κάτι πάνω ςτθν αωίςα που ςυνοπτικά να παρουςιάηει 
αυτό που παριςτάνει. Μετά από ςυηιτθςθ κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα, υπαγόρευςαν ςτθν 
νθπιαγωγό κι εκείνθ ζγραψε από τθ μια μεριά «Υλικά που λιϊνουν, όταν ηεςτακοφν» και «Υλικά που 
δεν λιϊνουν όταν ηεςτακοφν» από τθν άλλθ (Γλϊςςα-Φυςικό Ρεριβάλλον). 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Ο κατάλλθλα διαμορωωμζνοσ χϊροσ του νθπιαγωγείου, ςε ςυνδυαςμό με τθν προςεκτικι 
παρακολοφκθςθ από τον/τθν νθπιαγωγό των πράξεων και των αποριϊν που διατυπϊνουν τα νιπια, 
δίνει ςυχνά ευκαιρίεσ να οργανωκοφν και να πραγματοποιθκοφν δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τισ 
ωυςικζσ επιςτιμεσ που κεντρίηουν το ενδιαωζρον τουσ και προκαλοφν τθν περιζργειά τουσ. Βαςικόσ 
ςκοπόσ όλων αυτϊν των δραςτθριοτιτων είναι να ενκαρρφνει ερωτιςεισ, απορίεσ, τθ ωανταςία και 
τον ενκουςιαςμό των παιδιϊν. Σε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ είναι ςθμαντικό τα παιδιά να ζχουν 
ευκαιρίεσ ϊςτε να κάνουν προβλζψεισ, να παρατθροφν, να μιλοφν, να ςυγκρίνουν και να 
καταγράωουν, ϊςτε να γνωρίηουν και να εξθγοφν τον κόςμο που τα περιβάλλει. 

Θ βαςικι μασ αποςτολι ςτο νθπιαγωγείο είναι να δθμιουργιςουμε ενδιαωζρουςεσ εμπειρίεσ 
κατά τισ οποίεσ τα παιδιά κα ςυμμετζχουν ςωματικά, κα διατυπϊνουν ερωτιςεισ και κα 
αμωιςβθτοφν. Ο ςυνδυαςμόσ δράςθσ και απορίασ είναι θ καρδιά τθσ μελζτθσ τθσ επιςτιμθσ 
(Fromberg, 2000). Τα μικρά παιδιά είναι αυτά που διατυπϊνουν ςυνεχϊσ απλζσ, αλλά ουςιαςτικζσ 
απορίεσ για τον κόςμο γφρω τουσ. Απορίεσ που διατυπϊνονται αςταμάτθτα, εκωράηοντασ τθν 
ανάγκθ τουσ να καταλάβουν αυτόν τον κόςμο. Απορίεσ που τόςο χαριτωμζνα και εφςτοχα 
παρακζτει θ Ντίνα Χατηθνικολάου (1998) ςτο ποίθμά τθσ «Γιατί;». 

Ασ το κυμθκοφμε λοιπόν κλείνοντασ:  
 
Γιατί ψθλά ανεβαίνει  Γιατί μεσ το χειμϊνα  
μανοφλα το μπαλόνι;  ανκίηει θ μυγδαλιά μασ; 
Γιατί μπαμπά, βραδιάηει Γιατί ν’ γεμάτθ αγκάκια 
και πάλι ξθμερϊνει; θ τριανταωυλλιά μασ; 
  
  
Γιατί βροντά και αςτράωτει  Γιατί, μαμά, κυμϊνεισ  
ςαν ζχει καταιγίδα; και λεσ πωσ ςε τρελαίνω; 
Γιατί ωυτρϊνει ο ςπόροσ;  Είμαι μικρό παιδάκι… 
Γιατί πθδά θ ακρίδα; ωτϊ για να μακαίνω! 
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κουπίδια – αριςτουργιματα - Θ τζχνθ και θ αειφόροσ ανάπτυξθ 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Σκοπόσ τθσ διδακτικισ πρόταςθσ αποτελεί θ επίγνωςθ του κοινωνικοφ ρόλου τθσ τζχνθσ, δθλαδι θ ςφνδεςθ 
κινθμάτων τζχνθσ του 20οφ αιϊνα με τισ οικολογικζσ, κοινωνιολογικζσ-πολιτιςτικζσ και οικονομικζσ διαςτάςεισ 
του προβλιματοσ των ςκουπιδιϊν και θ ανάπτυξθ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ διαμζςου τθσ τζχνθσ. Θ 
δραςτθριοποίθςθ των μακθτϊν/τριϊν εκτυλίςςεται μζςα ςτθ μαγευτικι ατμόςφαιρα των ηωγραφικϊν ζργων, 
ελλινων και ξζνων καλλιτεχνϊν, καταςκευαςμζνα με ςκουπίδια (Pop Art Trash Art, Νζοσ εαλιςμόσ). 
Συνδζοντασ τθ τζχνθ με τα κοινωνικά προβλιματα, βοθκοφν ςτθν προςζγγιςθ, ανάλυςθ, ςυνειδθτοποίθςθ και 
ευαιςκθτοποίθςθ ςτο πρόβλθμα των ςκουπιδιϊν, λειτουργοφν ωσ ερεκίςματα για τθν παραγωγι ζργων 
(ηωγραφιζσ, κολάη, καταςκευζσ) και προςκζτουν ςτθν αιςκθτικι εμπειρία των μακθτϊν/τριϊν διαμζςου 
δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων (εικαςτικζσ, μουςικζσ, κεατρικά δρϊμενα, παραγωγι λόγου). Θ προτεινόμενθ 
μζκοδοσ περιλαμβάνει ενεργοποίθςθ των μακθτϊν μζςα από επιλεγμζνα κείμενα, βιβλία, λευκϊματα τζχνθσ 
και φυλλάδια, εμπειρικζσ και ουςιοκρατικζσ προςεγγίςεισ των ζργων και ζκφραςθ με δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Αντικείμενα δεφτερθσ χριςθσ, τζχνθ και οικολογία, αιςκθτικι παιδεία, προςζγγιςθ ζργων 

τζχνθσ 

 
Garbage masterpieces art and sustainable development 

Stavros Grosdos 
ABSTRACT 
This instructive proposal aims at understanding the social role of art, that is to say connecting 20th century 
movements with ecological, sociological, cultural and economic dimensions of the problem of waste as well as 
developing environmental conscience through art. Stimulating students takes place in a captivating 
atmosphere, through paintings of Greek and foreign artists created with waste (Pop Art Trash Art, New 
Realism).Connecting art with social problems helps approaching, analyzing, taking conscience and sensitizing 
students to the problem of waste, stimulating the students to create works of art (paintings, collage, 
assemblages) and broadening the students’ aesthetic experience through creative activities (painting, music, 
theatrical improvisation, producing speech). The proposed method comprises stimulating students through 
selected texts, books, albums and booklets, experiencing and approaching works of art and expressing through 
creative activities. 

KEY WORDS: Second hand items, art and ecology, aesthetics education, works of art procedure 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Το κολάη και το αςαμπλάη, τεχνικζσ που ςθμάδεψαν το μζλλον τθσ τζχνθσ του 20οφ αιϊνα, 
χρθςιμοποιοφν αντικείμενα δεφτερθσ χριςθσ. Τα αντικείμενα δεφτερθσ χριςθσ δεν ταυτίηονται με 
τα ςκουπίδια ι τα απόβλθτα. Αποτελοφν παραπεταμζνα τμιματα, που αποςπάςτθκαν από μία 
ολοκλθρωμζνθ καταςκευι ι το περιβάλλον τουσ, και ζχουν απολζςει τθν πρωτότυπθ αρχικι χριςθ 
τουσ. Αντικείμενα τθσ πεηισ κακθμερινότθτασ, που ζχουν διαγράψει ζναν κφκλο ηωισ -καταςκευι 
και λειτουργικι χριςθ- και ζχουν εκπλθρϊςει τον αρχικό τουσ προοριςμό, χάνουν τθν παλιά τουσ 
ταυτότθτα και μεταςχθματίηονται ςε ςυναρπαςτικζσ εικόνεσ. Αποκτοφν αιςκθτικι αξία όταν, ο 
δθμιουργόσ/καλλιτζχνθσ τοφσ τθν αποδίδει. Θ επικόλλθςθ επινοικθκε από τον Georges Braque και 
αναπτφχκθκε από τον Pablo Picasso (εικ. 1 και 2). Θ ιδζα του ευτελοφσ και του τυχαίου αντικειμζνου 
ανικει ςτον Marcel Duchamp.  

Θ όροσ επικόλλθςθ (collage) προζρχεται από τα γαλλικό ριμα coller και ςθμαίνει τθν 
ενςωμάτωςθ μικτισ φλθσ και ποικίλων μικροαντικειμζνων πάνω ςτθ ηωγραωικι επιωάνεια με ςτόχο 
τθ δθμιουργία μιασ νζασ εικόνασ (Κολοκοτρϊνθσ, 2000). Το 1912 ο Picasso, παράλλθλα με τισ 
επικολλιςεισ, καταςκεφαςε γλυπτά από ανομοιογενι υλικά (χαρτί περιτυλίγματοσ, γφψο, λαμαρίνα, 
ξφλο) δθμιουργϊντασ πίνακεσ/αντικείμενα (εικ. 3). 
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Θ ςυναρμογι και το ζτοιμο αντικείμενο είναι οι επόμενεσ καλλιτεχνικζσ πράξεισ που 

ξεπερνοφν τθν κλαςικι γλυπτικι ςτα υλικά και τισ τεχνικζσ. Ετερογενι υλικά, κατάλοιπα τθσ 
βιομθχανίασ, τθσ βιοτεχνίασ, τθσ οικιακισ χριςθσ και τθσ ωφςθσ ςυνδυάηονται. Οι μάντρεσ των 
αυτοκινιτων και οι ςκουπιδοτενεκζδεσ αποτελοφν πθγζσ άντλθςθσ υλικϊν, που τροωοδοτοφνται 
από τθ μαηικι παραγωγι και τισ νζεσ τεχνολογίεσ. Νζα κινιματα αναδφονται: αωθρθμζνοσ 
εξπρεςιονιςμόσ, ςυνδυαςτικι ηωγραωικι, ακατζργαςτθ τζχνθ, τζχνθ με αποωάγια, αντιανάγλυωο, 
αςαμπλάη, αποκόλλθςθ, ποπ αρτ, κουτιά ωλοφξουσ. Οι ωουτουριςτζσ, οι ντανταϊςτζσ και οι 
ςουρεαλιςτζσ πειραματίηονται ςτισ ςυναρμογζσ (Κολοκοτρϊνθσ, 2000). 

Οι δθμιουργοί Pop Art κριτικάρουν το ςφγχρονο τρόπο ηωισ, τθ μαηικι κουλτοφρα, τθν 
ομοιομορωία τθσ καταναλωτικισ κοινωνίασ, τθ δθμιουργία εωιμερων καταναλωτικϊν αναγκϊν, τθν 
πραγματικότθτα του “κουτιοφ” και τθσ ωανταχτερισ βιτρίνασ. Ο Andy Warhol με τισ ςειρζσ των 
επαναλιψεων και τισ αναωορζσ ςτα είδθ διατροωισ προςεγγίηει τα οικολογικά ηθτιματα των 
τελευταίων δεκαετιϊν. Ο Claes Oldenburg δθμιουργεί τα “μαλακά γλυπτά”, υπερμεγζκθ 
αντικείμενα, είδθ fast food, χάμπουργκερσ, χοτ-ντογκσ, παγωτά και γλυκά ωτιαγμζνα από γφψο, 
μζταλλο, φωαςμα και άλλα χρωματιςμζνα υλικά. Λαχταριςτά ωαγθτά μετατρζπονται ςε κωμικά ι 
αποκρουςτικά αντικείμενα και ταυτόχρονα καταγγζλλεται θ μανία τθσ ςυςκευαςίασ.  

 

      
 
 
Ο Kurt Schwitters είναι ο ιδρυτισ τθσ ςκουπιδογλυπτικισ (εικ. 4 και 13). Ο Vladimir Tatlin 

δθμιουργεί τισ πρϊτεσ ςυρματοκαταςκευζσ. Θ ευτελισ, ωσ αντικείμενο, Λεκάνθ ουρθτθρίου του 
Marcel Duchamp (εικ. 5) είναι ζνα γλυπτό, γιατί απλά ο καλλιτζχνθσ ζχει επιλζξει να τθν εκκζςει. Ο 
Mimmo Rotella δθμιουργεί decollages (εικ. 10). Ξεκολλά κομμάτια αωιςϊν των δρόμων, τα κολλά 
ςτο μουςαμά και τα ξεκολλά και πάλι. Ο Jean Tinguely δθμιουργεί ςυνκζςεισ από ςφρμα (εικ. 11). 
Απορρίμματα και άχρθςτα υλικά εμωανίηονται ςτα Happenings (δρϊμενα, ςυμβάντα), όπου 
γεγονότα δθμιουργοφνται και παρουςιάηονται κεατροποιθμζνα ςε δεδομζνο χρόνο και χϊρο με τθ 

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ. 3 

Εικ. 4 Εικ. 5 Εικ. 6 
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ςυμμετοχι των κεατϊν. Ο Allan Kaprow παρουςιάηει τθν Αυλι, ζναν υπαίκριο χϊρο γεμάτο 
άχρθςτα λάςτιχα αυτοκινιτων, όπου κινοφνταν και ςκαρωάλωναν οι παρευριςκόμενοι 
(Χαραλαμπίδθσ, 1995) (εικ. 6).  

 

        
 
 
 
Τα αντικείμενα ςωρεφονται, πακετάρονται ι ςυμπιζηονται. Ο Armand Arman ςτοιβάηει όμοια 

αντικείμενα ι ςυγκεντρϊνει ςκουπίδια ςε κουτιά πλζξι γκλασ. Στα 1959-60, ςτουσ 
Σκουπιδοτενεκζδεσ, αδειάηει μζςα ςε κιβϊτια από γυαλί ι πλζξι γκλασ ό,τι ζχουν πετάξει οι άλλοι, 
τυχαία, χωρίσ να ενδιαωζρεται για το αιςκθτικό αποτζλεςμα (εικ. 7). Το 1960, ςτισ Συςςωρεφςεισ, 
χρθςιμοποιεί βιομθχανικά προϊόντα, όπωσ καλϊδια, καμζνεσ λάμπεσ κ.ά. Στθ ςειρά ζργων με τίτλο 
Οργι, αντικείμενα όπωσ ζνα βιολί ι μια γραωομθχανι, τα οποία περικλείουν πολιτιςτικζσ 
αναωορζσ, κομματιάηονται (εικ. 12). Τθν ιδζα τθσ υπερκατανάλωςθσ αποτφπωςε ο Armand Arman 
ςτο ζργο Ρλιρεσ, όπου ο χϊροσ μιασ γκαλερί γζμιςε απορρίμματα (εικ. 9). Στθν κατθγορία των 
assemblages (ςυναρμολογιματα), ο Joseph Cornell ζκλειςε objects trouves ςε κουτιά, ςυχνά με 
τηάμι μπροςτά, που ζβριςκε ςε παλαιοπωλεία. Θ ιδζα του κουτιοφ, το οποίο περιζχει ανομοιογενι 
αντικείμενα, ιταν ιδιαίτερα αγαπθτι ςτουσ καλλιτζχνεσ του ωλοφξουσ, οι οποίοι ςυγκεντρϊνουν 
μικρά ζτοιμα αντικείμενα αντιπροςωπευτικά του εγϊ του καλλιτζχνθ. Το 1960, ο Baldachini Cesar 
ςυνκλίβει αυτοκίνθτα με πρζςα και τα μεταβάλλει ςε μορωϊματα με ςαωείσ αναωορζσ ςτθν 
κοινωνία τθσ υπερπαραγωγισ και τθσ ςπατάλθσ (εικ. 8).  

    
 
 

Θ χρθςιμοποίθςθ αντικειμζνων δεφτερθσ χριςθσ ςτθ δθμιουργία ζργων υποκακιςτά τθν 
απεικόνιςθ των αντικειμζνων, αποκτά πολλζσ και διαωορετικζσ ςθμαςίεσ, πολλαπλαςιάηει τισ 
ιδεολογικζσ πλευρζσ τθσ εικόνασ και ωκεί τον κεατι ςτθν καταςκευι νοθμάτων και ςε πολλαπλζσ 
αναγνϊςεισ.  

Βαςικό ερϊτθμα, που αναδεικνφεται από τθν αναηιτθςθ του κοινωνικοφ ρόλου τθσ τζχνθσ, 
είναι το αν οι δθμιουργοί οδθγοφνται από κοινωνικζσ δυναμικζσ, ταυτίηονται και ςυν-ςτρατεφονται 
ι απλά τισ αποδζχονται και αποτυπϊνουν τθν κοινωνικι πραγματικότθτα. Ρ.χ. ςε ποιο βακμό ο 

Εικ. 7 Εικ. 8 Εικ. 9 Εικ. 10 

Εικ. 11 Εικ. 13 Εικ. 12 
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λόγοσ του Andy Warhol ιταν καταγγελτικόσ του καταναλωτιςμοφ ι απλά αναπαραγωγικόσ όταν, με 
τον δικό του τεχνικά πρωτότυπο τρόπο, επαναλάμβανε τισ μορωζσ τθσ Μζρλιν Μονρόε ι το 
λογότυπο τθσ Coca Cola; (εικ. 18) Πςο ριψοκίνδυνο είναι να απαντιςεισ μονολεκτικά, και ίςωσ 
απόλυτα, ςε ςχθματοποιθμζνα ερωτιματα όπωσ τα παραπάνω, άλλο τόςο και περιςςότερο 
ριψοκίνδυνο είναι να μιλάσ με βεβαιότθτεσ για τισ προκζςεισ των δθμιουργϊν. Στισ ουςιοκρατικζσ 
προςεγγίςεισ των ζργων, όπου τα κριτιρια προςζγγιςθσ είναι από πριν κακοριςμζνα εριμθν του 
κεατι, ερωτιματα όπωσ τα παραπάνω αναμζνουν απαντιςεισ περιςςότερο απ’ ότι ςτισ εμπειρικζσ 
προςεγγίςεισ, όπου το ζργο είναι μία απόωαςθ του κεατι, ο οποίοσ καλείται να νοθματοδοτιςει το 
ζργο. Ο χϊροσ τθσ εκπαίδευςθσ προςανατολίηεται ςτθν δεφτερθ προςζγγιςθ, διότι μεταξφ των 
άλλων επιδιϊκει τθν ςυναιςκθματικι ταφτιςθ, και ενίοτε τθν “ειςβολι” του μακθτι/τριασ ςτο ζργο, 
και χρθςιμοποιεί τθν ταφτιςθ αυτι ωσ μζςο για τθν επίτευξθ ςτόχων που δεν ταυτίηονται πάντα με 
το χϊρο τθσ αιςκθτικισ ζκωραςθσ.  
Θ ΔΛΔΑΚΣΛΚΘ ΠΡΟΣΑΘ 

Ρρωτεφον ςκοπόσ αποτελεί θ επίγνωςθ του κοινωνικοφ ρόλου τθσ τζχνθσ, δθλαδι οι 
μακθτζσ/τριεσ: (α) Να γνωρίςουν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι δθμιουργοί χρθςιμοποιοφν τισ 
οπτικζσ ποιότθτεσ για να εκωράςουν τισ ιδζεσ και τισ πεποικιςεισ τουσ και χρθςιμοποιοφν τα μζςα 
για να εκωράςουν κοινωνικζσ αξίεσ και (β) Να αςκθκοφν ςτθν κριτικι προςζγγιςθ και ερμθνεία των 
οπτικϊν μορωϊν ωσ κοινωνικϊν εκωράςεων (Chapman, 1993). Ειδικότεροι ςκοποί των 
δραςτθριοτιτων με τίτλο: “Σκουπίδια αριςτουργιματα” είναι θ ςφνδεςθ κινθμάτων τζχνθσ του 20οφ 
αιϊνα με τισ οικολογικζσ, κοινωνιολογικζσ-πολιτιςτικζσ και οικονομικζσ διαςτάςεισ του 
προβλιματοσ των ςκουπιδιϊν και θ ανάπτυξθ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ διαμζςου τθσ τζχνθσ.  

Οι επιδιωκόμενοι ςτόχοι είναι: 
(α) Θ γνωριμία κινθμάτων τζχνθσ του 20οφ αιϊνα, των οποίων οι καλλιτζχνεσ χρθςιμοποίθςαν 

καταναλωτικά αγακά, απορρίμματα, βιομθχανικά αντικείμενα, ανορκόδοξα υλικά ωσ βαςικζσ φλεσ 
για τθ δθμιουργία ζργων (Pop Art Trash Art, Νζοσ εαλιςμόσ).  

(β) Θ προςζγγιςθ εικαςτικϊν ζργων. 
(γ) Θ γνωριμία με εναλλακτικοφσ τρόπουσ χρθςιμοποίθςθσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

διαμζςου τθσ τζχνθσ. 
(δ) Οι δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ (εικαςτικζσ, μουςικζσ, κεατρικά δρϊμενα, παραγωγι 

λόγου) από τα παιδιά με περιβαλλοντικά κζματα και ερεκίςματα τα ζργα τθσ τζχνθσ (Γρόςδοσ και 
Ντάγιου, 2003). 

Οι δραςτθριότθτεσ που προτείνονται χρθςιμοποιοφν ωσ ερεκίςματα ζργα τζχνθσ, ελλινων και 
ξζνων καλλιτεχνϊν, καταςκευαςμζνα με ςκουπίδια. Θ δραςτθριοποίθςθ των μακθτϊν/τριϊν 
εκτυλίςςεται μζςα ςτθ μαγευτικι ατμόςωαιρα των ηωγραωικϊν ζργων. Συνδζοντασ τθ τζχνθ με τα 
κοινωνικά προβλιματα (υπερκαταναλωτιςμόσ, ςκουπίδια κ.ά.), βοθκοφν ςτθν προςζγγιςθ, 
ανάλυςθ, ςυνειδθτοποίθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ ςτο πρόβλθμα των ςκουπιδιϊν (ζκταςθ-
γιγαντιςμόσ του προβλιματοσ, ςυνζπειεσ και κίνδυνοι για το άμεςο και το ευρφτερο περιβάλλον, 
οικολογικζσ, κοινωνικζσ-πολιτιςτικζσ, οικονομικζσ διαςτάςεισ, υπερκατανάλωςθ, απορρίμματα και 
ςφγχρονοσ τρόποσ ηωισ, αποικοδόμθςθ υλικϊν), λειτουργοφν ωσ ερεκίςματα για τθν παραγωγι 
ζργων (ηωγραωιζσ, κολάη, καταςκευζσ) και προςκζτουν ςτθν αιςκθτικι εμπειρία των 
μακθτϊν/τριϊν.  

Θ μζκοδοσ που προτείνεται περιλαμβάνει πζντε βαςικά ςτάδια εωαρμογισ (Γρόςδοσ, 1997α): 
(α) Ενεργοποίθςθ των μακθτϊν και μακθτριϊν. 
(β) Εμπειρικι προςζγγιςθ - πρϊτεσ αυκόρμθτεσ εντυπϊςεισ. 
(γ) Ουςιοκρατικι προςζγγιςθ με ωφλλα εργαςίασ (χριςθ προωορικοφ λόγου για τα παιδιά 

προςχολικισ θλικίασ) 
(δ) Ζκωραςθ με δθμιουργικζσ - εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ, ομαδικζσ - ςυνκετικζσ εργαςίεσ. 
(ε) Ραρουςίαςθ - προεκτάςεισ. 
Θ παραπάνω προςζγγιςθ αποπειράται να καλφψει τα πζντε (5) ςτάδια του Taylor (1989): α) 

εκωραςτικι δθμιουργικότθτα, β) τεχνικι δθμιουργικότθτα, γ) ερευνθτικι δθμιουργικότθτα, δ) 
νεωτεριςτικι και ε) αναδυόμενθ δθμιουργικότθτα. 
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Ο προβλθματιςμόσ/ευαιςκθτοποίθςθ ξεκινά με τθν περιιγθςθ των παιδιϊν ςτθν αυλι του 
ςχολείου, ςτθ γειτονιά, ςτουσ χϊρουσ ςυλλογισ ςκουπιδιϊν, παρατθρϊντασ, ςχολιάηοντασ και 
καταγράωοντασ (κατθγοριοποιϊντασ) τα είδθ των ςκουπιδιϊν. Ζνα πρωί, πριν από τθν διζλευςθ του 
απορριμματοωόρου, πραγματοποιοφμε μια βόλτα με τα παιδιά ςτουσ δρόμουσ γφρω από το 
ςχολείο. Εντοπίηουμε τουσ κάδουσ των ςκουπιδιϊν, άλλουσ χϊρουσ απόκεςθσ αντικειμζνων (μπάηα, 
παλιά ζπιπλα κ.ά.) ςε πεηοδρόμια, αλάνεσ κ.λπ. Τα παιδιά εκωράηουν τισ πρϊτεσ αυκόρμθτεσ 
εντυπϊςεισ. Φωτογραωίηονται οι άςχθμεσ εικόνεσ με ςκοπό να εκτεκοφν τισ επόμενεσ μζρεσ. 
Ηθτείται από τα παιδιά να εκωράςουν αυκόρμθτα τα ςυναιςκιματα τουσ (αθδία, αποτροπιαςμό 
οργι κ.ά.) ι να πουν λζξεισ και ωράςεισ που περιγράωουν τθν πραγματικότθτα (βρομιά, 
ανευκυνότθτα κ.ά.). Με τθν επιςτροωι ςτθν τάξθ εκτίκενται οι ωωτογραωίεσ και γίνεται μια πρϊτθ 
ςυηιτθςθ-ανάλυςθ του προβλιματοσ τθσ ςυςςϊρευςθσ των ςκουπιδιϊν και των επιπτϊςεων ςτο 
αςτικό περιβάλλον, και ςτθ ςυνζχεια τθσ ςυηιτθςθσ ο επιδιωκόμενοσ ςτόχοσ είναι να κατανοιςουν 
τα παιδιά ότι τα πεταμζνα ςκουπίδια, χαρτιά, περιτυλίγματα, τενεκεδάκια, ροφχα και άχρθςτα 
υλικά μποροφν να γίνουν χριςιμα υλικά για καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ, να ξαναχρθςιμοποιθκοφν 
από άλλουσ ανκρϊπουσ ι να ανακυκλωκοφν. Οι περιβαλλοντικζσ ζννοιεσ (θ ρφπανςθ, θ μόλυνςθ, θ 
ανακφκλωςθ, θ αειωορία, ο καταναλωτιςμόσ) προςεγγίηονται με τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ 
δραςτθριοτιτων ι ςχεδίων εργαςίασ (Ραναγιωτίδου, 2004). 

Με τθν ενεργοποίθςθ μζςα από επιλεγμζνα κείμενα, βιβλία, εγκυκλοπαίδειεσ, λευκϊματα 
τζχνθσ και ωυλλάδια, οι μακθτζσ/τριεσ προςεγγίηουν το περιβάλλον και τθν εποχι του καλλιτζχνθ, 
γνωρίηουν ανεκδοτολογικά γεγονότα από τθ ηωι του και πραγματοποιοφν μια πρϊτθ γνωριμία με 
τουσ τρόπουσ ζκωραςθσ και δθμιουργίασ. Τα κείμενα (τα οποία διαβάηει ο/θ εκπαιδευτικόσ) 
περιζχουν χαρακτθριςτικά γεγονότα από τθ ηωι του ηωγράωου, τισ ιδιορρυκμίεσ του, τον τρόπο που 
δθμιουργοφςε, τα γνωρίςματα τθσ τζχνθσ του. Τα παιδιά πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ (με 
ικανοποιθτικζσ αναγνωςτικζσ εμπειρίεσ) επιδίδονται ςτθ “χρωματιςτι” ανάγνωςθ. Διαβάηοντασ (τα 
παιδιά) υπογραμμίηουν με κίτρινο χρϊμα τα ςθμεία του κειμζνου όπου περιγράωεται θ ηωι του 
δθμιουργοφ και με γαλάηιο χρϊμα τα ςθμεία του κειμζνου όπου περιγράωονται τα εκωραςτικά του 
μζςα. Μετά τθν ανάγνωςθ, τα παιδιά αωινονται να αντιδράςουν ελεφκερα απζναντι ςτο κείμενο 
διατυπϊνοντασ ερωτιματα και επικυμίεσ. Ακολουκεί ςυηιτθςθ. Στο τζλοσ, το όνομα του 
δθμιουργοφ γράωεται με κεωαλαία γράμματα ςτο κζντρο του πίνακα. Γφρω από το όνομα αυτό 
γράωονται οι λζξεισ που λζνε τα παιδιά προκειμζνου να χαρακτθρίςουν τθν τεχνοτροπία του 
καλλιτζχνθ (καταιγιςμόσ ιδεϊν). Δθμιουργείται ζτςι ζνα γλωςςάρι ζκωραςθσ. 

Θ προςζγγιςθ των ζργων από τα παιδιά είναι περιςςότερο εμπειρικι παρά ουςιοκρατικι. Με 
λίγα λόγια, θ τζχνθ δεν βρίςκεται μζςα ςτο ίδιο το ζργο, αλλά μζςα ςτο παιδί, το οποίο δεν μζνει 
απλόσ κεατισ, αλλά επικοινωνεί με τα αριςτουργιματα και, μζςα απ’ αυτά, με τθν εποχι που 
ωτιάχτθκαν, με τον καλλιτζχνθ που τα δθμιοφργθςε, αναπτφςςοντασ κριτικι ςτάςθ απζναντι ςτα 
δθμιουργιματα (Αρντουάεν, χχ). Αυτό επιτυγχάνεται κφρια με τθ διερεφνθςθ των αναγκϊν και των 
διεργαςιϊν που γζννθςαν τα ζργα, δθλαδι θ προτεραιότθτα δίνεται ςτο “πϊσ” και “γιατί”, και όχι 
ςτο “πότε” και “ποφ” (Γρόςδοσ, 2003). Τα παιδιά, αωοφ κατανοιςουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
καλλιτζχνεσ παράγουν ιδζεσ για το ζργο τουσ και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφν τα 
υλικά, παράγουν τα δικά τουσ ζργα χρθςιμοποιϊντασ τισ εμπειρίεσ τουσ (Chapman, 1993). Είναι 
πολφ ςθμαντικό τα παιδιά να βιϊςουν τον κόςμο που απλϊνεται μπροςτά τουσ, να αποκτιςουν μια 
προςωπικι ςχζςθ με τα ζργα “περπατϊντασ” ςτο εςωτερικό τουσ (Κεοδωρίδθσ, 1996), να δεκοφν 
ςυναιςκθματικά με αυτά, να διαςκεδάςουν και ςτθ ςυνζχεια να δθμιουργιςουν τα δικά τουσ ζργα. 
Θ προςζγγιςθ αυτι οδθγεί ευκολότερα τα παιδιά ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ των μεγάλων ςφγχρονων 
περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων. Επιχειρείται ζνα διαδοχικό πζραςμα από το παιδί-κεατι, ςτο 
παιδί-κριτικό και ςτθ ςυνζχεια ςτο παιδί-δθμιουργό. Ρροςεγγίηονται ζργα του Anty Warhol, του 
Claes Oldenburg, του Armand Arman, του Peter Blake, του Jean Tinguely, του Λουκά Σαμαρά (εικ. 
14), του Αλζξθ Ακρικάκθ (εικ. 15), του Κϊςτα Τςόκλθ, τθσ Χαρίκλειασ Μυταρά (εικ. 16) κ.ά. 
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Μετά τθν ζκωραςθ των πρϊτων αυκόρμθτων εντυπϊςεων των μακθτϊν/τριϊν ακολουκεί 
προςζγγιςθ των ζργων που ακολουκεί τα παρακάτω βιματα (Chapman, 1993): 

(α) Ραρατιρθςθ - Ρεριγραωι. 
(β) Αποκρυπτογράωθςθ εκωραςτικϊν μζςων (υλικά, χρϊματα, γραμμζσ, ςχιματα, μοτίβα, 

επίπεδα, ςφνκεςθ, εικαςτικά τεχνάςματα κ.ά.). 
(γ) Ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ (αναηιτθςθ ιδεολογικοφ περιεχομζνου και κοινωνικϊν εννοιϊν, 

καταςκευι νοθμάτων, αναηιτθςθ αιτιϊν και ερμθνεία). 
(δ) Ανάπτυξθ αποκλίνουςασ ςκζψθσ (ζκωραςθ και δθμιουργία). 
Στο ξεκίνθμα τα παιδιά καλοφνται να παρατθριςουν και να περιγράψουν (Τι βλζπεισ;… 

Ρερίγραψε τθν εικόνα… Βρεσ αντικείμενα και πρόςωπα… Ραρατιρθςεσ κάτι περίεργο ι 
ξεχωριςτό;…). Στθ ςυνζχεια, καλοφνται να αποκρυπτογραωιςουν τα εκωραςτικά μζςα του 
καλλιτζχνθ, τεχνοτροπικά/μορωολογικά ςτοιχεία (χρϊματα, υλικά, γραμμζσ, ςχιματα, μοτίβα, 
επίπεδα, ςφνκεςθ, εικαςτικά τεχνάςματα κ.ά.). Κατόπιν, κρίνουν, ςυγκρίνουν και ερμθνεφουν (Αυτό 
που βλζπεισ ςτο ζργο μοιάηει με κάποια γνωςτι εικόνα;… Γιατί ο καλλιτζχνθσ ηωγραωίηει ζτςι;… Τι 
αγαπά περιςςότερο;… Ροιεσ ζννοιεσ αναδεικνφονται;… Ροιουσ αωορά;… Υπάρχει κάποιο ςθμείο του 
πίνακα που μπορεί να ςυνδεκεί με τθ ηωι του δθμιουργοφ και τθν κοινωνικι κατάςταςθ;… Σφγκρινε 
τα δφο ζργα…). Στο τζλοσ ωαντάηονται (Τι κα ςυνζβαινε αν ηωντάνευαν τα αντικείμενα… Τι 
ςκζωτονται οι ηωγραωιςμζνεσ μορωζσ;… Διθγιςου τθ ςυνζχεια του πίνακα… Τι ακοφσ βλζποντασ το 
ζργο;… Ροφ κα ικελεσ να βρίςκεςαι μζςα ςτο ζργο;…) και δθμιουργοφν (Επζλεξε παραπεταμζνα 
υλικά και δθμιοφργθςε εικόνεσ… Ηωγράωιςε ζνα χαμζνο πίνακα του καλλιτζχνθ… Ρϊσ κα ιταν 
ςιμερα ηωγραωιςμζνο το ζργο;… Απεικόνιςε με μία καταςκευι μια ζννοια που προβάλλει ο 
καλλιτζχνθσ…) (Σταματοποφλου, 1998). Ζνα διαδοχικό πζραςμα από το παιχνίδι τθσ παρατιρθςθσ 
ςτο παιχνίδι τθσ ερμθνείασ κι από εκεί ςτο παιχνίδι τθσ ωανταςίασ και τθσ δθμιουργίασ.  

      
 
 
 

Στο τζλοσ κάκε δραςτθριότθτασ, ωσ προεκτάςεισ, υπάρχουν ερεκίςματα - προκλιςεισ για τθν 
αιςκθτικι ζκωραςθ με κζμα τθν ανακφκλωςθ: παραγωγι γραπτοφ λόγου (με τθν καλλιζργεια τθσ 
αποκλίνουςασ ςκζψθσ και τθ δθμιουργία πολυτροπικϊν κειμζνων, π.χ. δθμιουργείςτε μία 
διαωιμιςθ ςκουπιδιϊν -αποτςίγαρα, κονςερβοκοφτια κ.ά.), δθμιουργία εικαςτικϊν ζργων 
(ηωγραωιζσ, κολάη, καταςκευζσ) (εικ. 17, 19, 20 και 21) και παιχνίδια κίνθςθσ και δράςθσ (μικρά 

Εικ. 17 Εικ. 18 Εικ. 19 

Εικ. 14 Εικ. 15 Εικ. 16 
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κεατρικά δρϊμενα) (Γρόςδοσ, 1997β, Γρόςδοσ & Ντάγιου 2003). Κι ακόμα, προτάςεισ για ανάγνωςθ 
βιβλίων ςχετικϊν με το κζμα τθσ δραςτθριότθτασ, π.χ. το βιβλίο τθσ Σοωίασ Ηαραμποφκα, Ο Μπεν, θ 
Μου και τα ςκουπίδια. Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ: Δθμιουργία ανακυκλϊςιμου χαρτιοφ για κάρτεσ 
ι εωθμερίδα. Δθμιουργία χαρτοπολτοφ (κοφκλεσ, ςτολίδια, μάςκεσ). Καταςκευζσ με χάρτινα ι 
μεταλλικά κουτιά (τετράγωνα, κυλινδρικά κ.ά.), μετατροπι ςε διακοςμθτικά ι χρθςτικά 
αντικείμενα. Καταςκευι μουςικϊν οργάνων με τενεκζδεσ, κουτιά, κουμπιά, καρωιά κ.ά. Δθμιουργία 
ζργων με κολάη, ωωτοκολάη ι χρωμοκολάη, ανάγλυωο κολλάη με υλικά από τθν ωφςθ όπωσ ωφλλα, 
ξφλα, αποξθραμζνα άνκθ κ.λπ. Ζργα που προκφπτουν από τθν πολλαπλι χριςθ του χαρτιοφ 
διπλϊνοντασ το, τςακίηοντασ το, ςχίηοντασ το με το χζρι κ.λπ. Ανάγλυωα αντικείμενα όπωσ κουμπιά, 
καρωιά, νευρϊςεισ ωφλλων ι αντικείμενα με προεξοχζσ (τεχνικι του “ωροτάη”). Τυπϊματα με ρολά 
ι άλλα απορρίμματα. Καταςκευι μακζτασ (το ςπίτι μου ι θ γειτονιά μου). Καταςκευι κοφκλασ ι 
καταςκευζσ ηϊων από πανιά, ρολό, καμζνεσ λάμπεσ, αρτοςακοφλεσ γεμάτεσ με εωθμερίδεσ ι 
πριονίδι, ςκοφπεσ, πλαςτικά μπουκάλια, κάλτςεσ, άδεια κεςεδάκια γιαουρτιϊν. Καδράκια με βάςθ 
τα πιατάκια μιασ χριςθσ ι τα καπάκια κουτιϊν. Δθμιουργία μνθμείων αωθρθμζνθσ τζχνθσ, 
ςυνδυάηοντασ άχρθςτα ςφρματα, καλϊδια, ςωλινεσ, τενεκεδάκια. Δθμιουργία ψθωιδωτϊν από 
ςπαςμζνα πλακάκια, μάρμαρα, μωςαϊκά, βότςαλα. Ηωγραωικι δοχείων απορριμμάτων “ο 
πολφχρωμοσ κάδοσ” (τα παιδιά ηθτοφν από τθν Αντιδθμαρχεία κακαριότθτασ να παραχωρθκεί ςτο 
ςχολείο ζνασ κάδοσ, τον οποίο τον βάωουν και τον διακοςμοφν (Γρόςδοσ 2005, Ραναγιωτίδου 
2004,). 
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Θ μελζτθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ ςτο Νθπιαγωγείο. Λςτορικά δεδομζνα (1945-1981) 
 

ταματία Παπαδθμθτρίου 
Διδάκτωρ Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ – Σχολικι Σφμβουλοσ Ρ. Α. 

ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Θ παροφςα εργαςία παρουςιάηει οριςμζνα ερευνθτικά δεδομζνα για τθ μελζτθ  του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, 
που προζκυψαν από μια ςυςτθματικι ανάλυςθ όψεων τθσ λειτουργίασ του νθπιαγωγείου τθ μεταπολεμικι 
περίοδο (Στ. Ραπαδθμθτρίου 2006). Τα δεδομζνα προιλκαν από τθ ςυςτθματικι μελζτθ ενόσ «ςϊματοσ» 
εκκζςεων επικεϊρθςθσ νθπιαγωγϊν – νθπιαγωγείων, οι οποίεσ εναπόκεινται ςτο Αρχείο Ρρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Κεςπρωτίασ. Τα  χρονικά όρια που καλφπτουν οι ςυγκεκριμζνεσ εκκζςεισ εκτείνονται από το 
1945 ωσ το 1981 και αφοροφν νθπιαγωγεία του Νομοφ Κεςπρωτίασ. Για να απαντιςουμε ςτο ερευνθτικό μασ 
ερϊτθμα για το είδοσ και τα κζματα δραςτθριοτιτων μελζτθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ ςτα νθπιαγωγεία 
του Νομοφ Κεςπρωτίασ τθν περίοδο1945-1981, αναλφςαμε ςυςτθματικά, το κεματικό περιεχόμενο των 
ανωτζρω εκκζςεων επικεϊρθςθσ, καταςκευάηοντασ δυο γενικζσ κατθγορίεσ ανάλυςθσ. α) Το είδοσ των 
δραςτθριοτιτων και β) τα κζματα (ι αντικείμενα τουσ). Αυτζσ τισ δυο «κεματικζσ» κατθγορίεσ ανάλυςθσ και 
τισ ςφςτοιχεσ επιμζρουσ «εφαρμόςαμε» ςτο περιεχόμενο του «ςϊματοσ» των εκκζςεων επικεϊρθςθσ, 
χρθςιμοποιϊντασ τθν τεχνικι τθσ «ανάλυςθσ περιεχομζνου» (Β. Berelson 1971, L. Bardin 1997). 
 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Μελζτθ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ, Νθπιαγωγείο, μεταπολεμικι περίοδοσ. 

 
Natural environment study in pre-primary school. Hstorical data (1945-1981) 

Stamatia Papademetriou 
ABSTRACT 
This study presents research data about natural environment studies in pre-primary school classrooms during 
the post-war period. (Papadimitriou 2006). Data were collected through detailed analysis of a series of reviews 
which were implemented from 1945 to 1981, in the pre-primary school classrooms of Thesprotia. The research 
questions of the study concerned the type and the content of natural environment activities during the period 
1945-1981. In this sense, we analyzed these thematic categories with the reviews of that period following the 
technique of «content analysis» (Β. Berelson 1971, L. Bardin 1997). 

KEY WORDS: Natural Environment Studies, Pre-Primary School, Post-War Period. 

 

ΕΛΑΓΩΓΘ 
Θ μελζτθ του πρόςωατου «Διακεματικοφ Ενιαίου Ρλαιςίου Ρρογραμμάτων Σπουδϊν» (ΔΕΡΡΣ 2003) 
δείχνει αβίαςτα πωσ θ επίςθμθ επιδίωξθ για τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων μελζτθσ του ωυςικοφ 
κόςμου καταλαμβάνει ςθμαντικι κζςθ ςτο ςυνολικό πρόγραμμα του νθπιαγωγείου. Ο 
προςανατολιςμόσ αυτόσ πρζπει αςωαλϊσ να αποδοκεί τόςο ςτθ νεότερθ αντίλθψθ και τα ομόλογα 
κινιματα για τθ διάςωςθ του περιβάλλοντοσ (θ λεγόμενθ «οικολογία» και οι δράςεισ «οικολογικϊν 
οργανϊςεων» ζχουν πυκνϊςει τισ δυο τελευταίεσ δεκαετίεσ και ςτθ χϊρα μασ) όςο και ςε μια 
προθγοφμενθ ςυγγραωικι δραςτθριότθτα με κζμα τθ μελζτθ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ ςτο 
νθπιαγωγείο. (βλ. π.χ. Κ. αβάνθσ 1999, Β. Τςελωζσ & Μ. Μουςτάκα 2004). 

Στθ ςχετικι βιβλιογραωία προτάκθκαν επιπλζον και ςυγκεκριμζνεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ 
και αντιπροςωπευτικά παραδείγματα για το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν δραςτθριοτιτων 
μελζτθσ όψεων του ωυςικοφ κόςμου (βλ. Μ. Βαΐτςθ, Ε. Ραπαγεωργίου, Γ. Μπαγάκθσ, Κ. αβάνθσ, Γ. 
Ραπαμιχαιλ 1993, Χ. Βουτςινά, Κ. αβάνθσ 1998, Μ. Σολδάτου 1998, Α. Κάνου 2001, Κ., αβάνθσ 
2003, Γ. Μπαγάκθσ, Μ. Ραραμυκιϊτου, Κ. Σιόλου, Ρ. Μερίκου, Α. Ακτφπθ, Ε. Αγγζλθ 2006, Μ. 
Μακρίδου Μ. 2008).  

Γνωρίηουμε, ωςτόςο, πωσ και παλαιότεροι ςυγγραωείσ δεν είχαν αδιαωοριςει για παρόμοια 
κεματικι (βλ. π.χ. Ν. άπτθ, Αι. Καββαδά 1973, Ρ. Κυριαηοποφλου – Βαλθνάκθ 1977, Χ. Κυριάκου-
Αμανατίδου 1977, Γ.), προωανϊσ από διαωορετικζσ παιδαγωγικζσ αωετθρίεσ και ειδικότερα από τθν 
άποψθ τθσ παραδοςιακισ αντίλθψθσ για τθν «Ενιαία Συγκεντρωτικι Διδαςκαλία» (Ν. Εξαρχόπουλοσ 
1961). 

Υπάρχει αςωαλϊσ δομικι απόςταςθ ανάμεςα ςτισ επίςθμεσ προδιαγραωζσ του αναλυτικοφ 
προγράμματοσ, τισ παιδαγωγικζσ απόψεισ για τθ διδαςκαλία – μελζτθ του ωυςικοφ κόςμου 
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(περιβάλλοντοσ) ςτο νθπιαγωγείο – και ςτθν ίδια τθ διδακτικι πράξθ ςτθν κακθμερινότθτά τθσ. 
Μόλο που υποκζτουμε πωσ οι ρθτά διατυπωμζνεσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ του ΔΕΡΡΣ 
υλοποιοφνται ςε μεγάλο βακμό ςτο εςωτερικό του νθπιαγωγείου, δε διακζτουμε, ωςτόςο, βζβαια 
εμπειρικά δεδομζνα για τθν ζκταςθ και το βακμό μιασ τζτοιασ εωαρμογισ. Θ ζλλειψθ αυτι είναι, 
όςο γνωρίηουμε, ιδιαίτερα χαρακτθριςτικι για τθν ιςτορία του νθπιαγωγείου ςτθ χϊρα μασ. 

Θ παροφςα εργαςία παρουςιάηει οριςμζνα ερευνθτικά δεδομζνα για τθ μελζτθ του ωυςικοφ 
περιβάλλοντοσ, που προζκυψαν από μια ςυςτθματικι ανάλυςθ όψεων τθσ λειτουργίασ του 
νθπιαγωγείου τθ μεταπολεμικι περίοδο (Στ. Ραπαδθμθτρίου 2006). Ρρόκειται για δεδομζνα που 
προιλκαν κατά κφριο λόγο από τθ ςυςτθματικι μελζτθ ενόσ «ςϊματοσ» εκκζςεων επικεϊρθςθσ 
νθπιαγωγϊν – νθπιαγωγείων, οι οποίεσ εναπόκεινται ςτο Αρχείο Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
Κεςπρωτίασ. Τα χρονικά όρια που καλφπτουν οι ςυγκεκριμζνεσ εκκζςεισ εκτείνονται από το 1945 ωσ 
το 1981 και αωοροφν νθπιαγωγεία του Νομοφ Κεςπρωτίασ.  

Συγκεκριμζνα το «ςϊμα» ςυγκροτικθκε από εκκζςεισ επικεϊρθςθσ (711 εκκζςεισ 
νθπιαγωγϊν και 25 εκκζςεισ νθπιοκόμων) και εκκζςεισ ςχολικϊν μονάδων (207 εκκζςεισ 
νθπιαγωγείων και 38 εκκζςεισ παιδικϊν ςτακμϊν). Οι εκκζςεισ αωοροφν 182 νθπιαγωγοφσ και 10 
νθπιοκόμουσ, 63 νθπιαγωγεία και 6 παιδικοφσ ςτακμοφσ – νθπιοτροωεία και κατανζμονται περίπου 
ομοιόμορωα ςτθν περίοδο που εξετάηουμε.  

Είναι γνωςτό, εξάλλου, και από τθ διεκνι βιβλιογραωία (Ε. Plaisance 1986) πωσ τζτοιου 
είδουσ ιςτορικά τεκμιρια αποτελοφν πολφτιμο υλικό, θ μελζτθ του οποίου μασ επιτρζπει να 
αναςυγκροτιςουμε το ςχολικό παρελκόν και να μάκουμε τι ςυνζβαινε ςτισ αίκουςεσ των 
νθπιαγωγείων.  

Για να απαντιςουμε, λοιπόν ςτο ερευνθτικό μασ ερϊτθμα για το είδοσ και τα κζματα 
δραςτθριοτιτων μελζτθσ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ ςτα νθπιαγωγεία του Νομοφ Κεςπρωτίασ τθν 
περίοδο1945-1981 και γενικότερα τθ κζςθ τουσ ςτο ςφνολο των άλλων δραςτθριοτιτων, 
αναλφςαμε ςυςτθματικά, ωσ προσ αυτά τα ερωτιματα, το κεματικό περιεχόμενο των ανωτζρω 
εκκζςεων επικεϊρθςθσ, καταςκευάηοντασ δυο γενικζσ κατθγορίεσ ανάλυςθσ. α) Το είδοσ των 
δραςτθριοτιτων – άρα και ςυνακόλουκα επιμζρουσ υποκατθγορίεσ (π.χ. παρατιρθςθ, άςκθςθ, 
διάλογοσ κτό.) και β) τα κζματα (ι αντικείμενα τουσ) – άρα ςυνακόλουκα επιμζρουσ υποκατθγορίεσ 
(π.χ. ηϊα, ωυτά, ωυςικά ωαινόμενα κτό.). Αυτζσ τισ δυο «κεματικζσ» κατθγορίεσ ανάλυςθσ και τισ 
ςφςτοιχεσ επιμζρουσ «εωαρμόςαμε» ςτο περιεχόμενο του «ςϊματοσ» των εκκζςεων επικεϊρθςθσ, 
χρθςιμοποιϊντασ τθσ τεχνικι τθσ «ανάλυςθσ περιεχομζνου» (Β. Berelson 1971, L. Bardin 1997). Τα 
ποιοτικά και ποςοτικά δεδομζνα αυτισ τθσ ανάλυςθσ ακολουκοφν αμζςωσ πιο κάτω.  
ΣΟ ΕΛΔΟ ΣΩΝ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΩΝ 

Από τα δεδομζνα τθσ ανάλυςθσ προκφπτει πωσ θ «Μελζτθ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ» ςτα 
νθπιαγωγεία τθσ περιόδου 1945-81 ορίηεται ωσ θ δραςτθριότθτα εκείνθ κατά τθν οποία θ 
νθπιαγωγόσ με τα νιπια ςυνεξετάηει ζνα ι περιςςότερα κζματα από το ωυςικό περιβάλλον των 
νθπίων. Ειδικότερα ςτισ εκκζςεισ τθσ περιόδου 1945-54 οι επικεωρθτζσ χρθςιμοποιοφν τον όρο 
«Ρραγματογνωςία», «Ρραγματογνωςτικι άςκθςθ» ι «Ρραγματογνωςτικό μάκθμα» για να 
περιγράψουν τθν εν λόγω δραςτθριότθτα. Από το 1964 και φςτερα, θ δραςτθριότθτα απαντάται ωσ 
«Ρατριδογνωςία», «Σπουδι περιβάλλοντοσ» ι «ωυςιογνωςτικι διδαςκαλία». 

1. Ραρατιρθςθ. Τθν περίοδο 1964-65 ζωσ 1980-81 τα νιπια, ςφμωωνα με τισ εκκζςεισ 
επικεϊρθςθσ, ςυνικωσ παρατθροφν και περιγράωουν το υπό εξζταςθ αντικείμενο. Ακόμθ 
αναωζρουν ό,τι γνωρίηουν από τθν εμπειρία τουσ. Ρ.χ. ςτθν ζκκεςθ για το νθπ. Μεςοβουνίου 
αναγράωεται: «όπερ παρατθροφμενον υπό τοφτων και εκ των εμπειριϊν των περί αυτοφ, 
περιγράωουν αυτό και ανακοινϊνουν *…+ τα ςχετικά με τθν ηωιν του πτθνοφ» (1965-66). Τθν 
περίοδο 1945-54 πραγματοποιοφνται ςτα νθπιαγωγεία δραςτθριότθτεσ, που αωοροφν κυρίωσ τθν 
άςκθςθ τθσ όραςθσ (διάκριςθ χρωμάτων, ςχθμάτων) και τθσ αωισ (μαλακό-ςκλθρό). Ρ.χ. ςτθν 
ζκκεςθ για το νθπ. Ρζρδικασ (1946-47) διαβάηουμε: «θ ςυηιτθςισ των περιορίηεται εισ τθν 
αναγνϊριςιν του πραςίνου και του κίτρινου χρϊματοσ *…+ Ακολουκεί ςυηιτθςισ επί του 
χρωματιςμοφ των λεμονιϊν και ωφλλων». Από το 1954-55 θ κλίμακα των αιςκθτθριακϊν αςκιςεων 
που πραγματοποιοφνται ςτα νθπιαγωγεία μεγαλϊνει. Εκτόσ από αςκιςεισ όραςθσ και αωισ, τϊρα 
με περιςςότερο ςυςτθματικό τρόπο, τα νιπια εξετάηουν κι άλλεσ ιδιότθτεσ των ωυςικϊν 
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πραγμάτων. Ρ.χ. για το ςτο νθπ. Ανκοφςασ (1954-55) καταγράωεται: «δια ν’ αςκιςθ τθν γεφςιν των 
νθπίων είχεν ετοιμάςει εισ τινα ςωλθνάρια κινίνθσ διάωορα υγρά (ξινά – γλυκά κλπ.)».  

Σε αρκετζσ εκκζςεισ, κυρίωσ το διάςτθμα 1954-55 ζωσ 1973-74, οι επικεωρθτζσ καταγράωουν 
τισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ των νθπίων, που ςχετίηονται με άςκθςθ των αιςκθτθρίων. Συγκεκριμζνα 
αναωζρουν πωσ τα νιπια γνωρίηουν τα χρϊματα, τισ γεφςεισ, τισ μυρωδιζσ και τουσ ιχουσ ι 
ξεχωρίηουν με τθν αωι διάωορα αντικείμενα από το ωυςικό περιβάλλον. Σ’ όλεσ αυτζσ τισ 
περιπτϊςεισ υπιρξε κακοριςτικι θ πρακτικι των νθπιαγωγϊν ςτθν πραγματοποίθςθ αυτϊν των 
δραςτθριοτιτων. 

Σε άλλεσ εκκζςεισ καταγράωεται πωσ θ νθπιαγωγόσ παρζχει νζεσ γνϊςεισ ςτα νιπια, όπωσ 
π.χ. ςτθν ζκκεςθ για το νθπ. Γραικοχωρίου: «Ραρακολουκιςαμε πραγματογνωςτικόν μάκθμα εισ τα 
νιπια ‘τα νζςπουλα’. Τουσ ομιλεί δια τθν ωλοφδαν, τον χυμόν και τουσ πυρινασ των» (1948-49). Οι 
γνϊςεισ αυτζσ, ςφμωωνα με τθν αντίλθψθ των επικεωρθτϊν, δεν πρζπει, ωςτόςο, να ξεπερνοφν τθν 
αντιλθπτικι ικανότθτα των νθπίων, όπωσ ωαίνεται από τισ ςυςτάςεισ του επικεωρθτι προσ τθ 
νθπιαγωγό, ςτθν ζκκεςθ του για το νθπ. Ρζρδικασ (1969-70): «Ραρά ταφτα θ παροχι πολλϊν 
γνϊςεων (ενίων δε μθ κατανοθτϊν ) υπό τθσ Ν/γοφ, κατά τθν αϋ διδακτικιν ϊραν, εμείωςαν το 
διαωζρον και τθν προςοχιν των νθπίων εισ ςθμείον να μθν παρακολουκοφν ταφτθν *…+. Συςτάςεισ 
και οδθγίαι: Ν’ αποωεφγθ να ομιλι υπζρ το δζον και να μθ προςωζρθ γνϊςεισ, αίτινεσ δεν είναι 
αντιλθπταί υπό των νθπίων».  

Κατά τθν πραγματοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ «Μελζτθ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ» οι 
νθπιαγωγοί ςυχνά χρθςιμοποιοφν ςφςτοιχα εποπτικά μζςα, όπωσ ωαίνεται από τισ εκκζςεισ 
επικεϊρθςθσ. Το εποπτικό υλικό ςε άλλεσ περιπτϊςεισ παρουςιάηεται ωσ ζχει ςτθν πραγματικότθτα 
(ηϊα, ωυτά) και άλλοτε επιδεικνφονται εικόνεσ και ηωγραωιζσ τθσ νθπιαγωγοφ ι ο 
«πατριδογνωςτικόσ χάρτθσ» (χάρτθσ με εικόνεσ από τισ τζςςερισ εποχζσ του χρόνου). Ρ.χ. για το 
νθπ. Ρζρδικασ (1946-47) καταγράωεται: «Ραρουςιάηεται φςτερα ευκαιριακϊσ και επιτυχϊσ κλάδοσ 
με τρία λεμόνια και ωφλλα». Τθν περίοδο 1945-55 ςε αρκετζσ εκκζςεισ τονίηεται πωσ θ ζλλειψθ 
εποπτικϊν μζςων ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτα αποτελζςματα τθσ δραςτθριότθτασ.  

Και τα επόμενα χρόνια, οι επικεωρθτζσ επιμζνουν ιδιαίτερα ςτθν άμεςθ παρατιρθςθ ηϊων, 
ωυτϊν κλπ. κατά τθ διάρκεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ, τόςο για τθν ψυχαγωγία των 
νθπίων όςο και για τθ διευκόλυνςθ τθσ περιγραωισ και τθσ ςυηιτθςθσ των νθπίων. Ρ.χ. ςτθν ζκκεςθ 
για το νθπ. Λάκκασ (1968-69) αναγράωεται: «Είχεν δζςει ενωρίτερον ιμερον πρόβατον *…+ και δθ 
εισ ατμόςωαιραν χαρίεςςαν τα νιπια περιζγραψαν καλϊσ τα διάωορα μζρθ του ςϊματοσ, 
ωμίλθςαν περί τθσ τροωισ του, του πολλαπλαςιαςμοφ του κακϊσ και δια τουσ εχκροφσ και τουσ 
ωίλουσ του».  

Σε οριςμζνεσ, λίγεσ αςωαλϊσ, περιπτϊςεισ τα νιπια οδθγοφνται ζξω από το χϊρο του 
νθπιαγωγείου, για να παρατθριςουν και να περιγράψουν ςτο ωυςικό του χϊρο, το αντικείμενο το 
οποίο διαπραγματεφονται, όπωσ π.χ. καταγράωεται ςτθν ζκκεςθ για το νθπ. Λάκκασ (1964-65).  

2. Θ εργαςία – αυτενζργεια. Μια άλλθ παράμετροσ, ςχετικι με τθ μελζτθ τθσ ωφςθσ και 
ςυγκεκριμζνα τον εμπλουτιςμό των γνϊςεων ςχετικά με τθν ανάπτυξθ των ωυτϊν και τθν 
υιοκζτθςθ κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτο περιβάλλον, είναι θ καλλιζργεια κιπου ςτο νθπιαγωγείο. 
Στισ εκκζςεισ που ζχουν ςυνταχκεί αμζςωσ μετά τον πόλεμο (1945-46) καταγράωεται πωσ «δεν 
καλλιεργείται κιποσ». Τα επόμενα χρόνια και ζωσ το 1954-55 ςε μικρό αρικμό νθπιαγωγείων – 
ςυνικωσ είναι ςυςτεγαηόμενα με ιδρφματα του Υπουργείου Ρρόνοιασ – γίνεται ρθτι αναωορά ςτθν 
φπαρξθ κιπου. Ραρόμοια τθν περίοδο 1964-70, ςε ελάχιςτα νθπιαγωγεία καλλιεργείται κιποσ, 
ςυνικωσ ανκόκθποσ ενϊ ςπάνια θ καλλιζργεια του κιπου (οπωροωόρα δζντρα και λαχανόκθποσ) 
ςκοπό ζχει τθν αφξθςθ των εςόδων του νθπιαγωγείου. Από το 1970-71 και μετά, που θ δομι των 
εκκζςεων αλλάηει, δεν καταγράωονται αντίςτοιχα ςτοιχεία.  

3. Διάλογοσ και ςυνεργαςία. Σε μεγάλο αρικμό εκκζςεων τονίηεται πωσ οι δραςτθριότθτεσ 
μελζτθσ του ωυςικοφ κόςμου διεξάγονται με μορωι «διαλόγου», όπωσ π.χ. ςτθν ζκκεςθ για το νθπ. 
Ρζρδικασ («Εδίδαξε δια το «κουνζλι» *…+ διεξιγαγε τθν εργαςίαν τθσ εν διαλογικι ςυηθτιςει και 
διατελοφςα εν ςτενοτάτθ ψυχικι και πνευματικι επαωι μετά τοφτων»: 1965-66). Σπανιότερα 
καταγράωεται ο «μονόλογοσ» των νθπιαγωγϊν, ςυνικωσ όταν θ ίδια παρζχει νζα ςτοιχεία για το 
αντικείμενο που εξετάηουν. Στισ περιπτϊςεισ που ο «διάλογοσ» γίνεται «μονόλογοσ» τθσ 
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νθπιαγωγοφ οι επικεωρθτζσ – ιδιαίτερα τθν περίοδο 1968-70 – προβαίνουν ςε ςχετικζσ ςυςτάςεισ. 
Τθν περίοδο 1976- 81 οι νθπιαγωγοί εωαρμόηουν τισ αρχζσ τθσ «αυτενζργειασ», τθσ «εργαςίασ» και 
τθσ «ςυνεργαςίασ» ςτισ δραςτθριότθτεσ μελζτθσ τθσ ωφςθσ και εκτόσ από τθν παρατιρθςθ οι 
νθπιαγωγοί ακολουκοφν και άλλεσ μεκόδουσ ςτθ διδαςκαλία τουσ («ςφγκριςθ», «αναλογία», 
«ανάλυςθ», «ςφνκεςθ», «επαγωγι», «παραγωγι»), όπωσ προκφπτει από τισ εκκζςεισ. 

4. Θ πορεία διδαςκαλίασ. Θ πορεία τθσ διδαςκαλίασ τθν οποία ακολουκοφν οι νθπιαγωγοί και 
κεωρείται από τουσ επικεωρθτζσ ωσ «ορκι», από το 1964-65 και μετά, είναι θ «τριμερισ πορεία 
διδαςκαλίασ». Αρχικά θ «αωόρμθςθ» γίνεται από τισ ανακοινϊςεισ και τα βιϊματα των παιδιϊν. 
Φςτερα τα νιπια παρατθροφν ζνα αντικείμενο από τθ ωφςθ, ςχθματίηοντασ ςυνολικι αντίλθψθ γι’ 
αυτό(«πρόςκτθςθ»). Επακολουκεί ςυηιτθςθ μεταξφ των νθπίων και τθσ νθπιαγωγοφ, ζτςι ϊςτε τα 
νιπια να διειςδφςουν ςτθν ουςία των νζων γνϊςεων («επεξεργαςία»). Τζλοσ, τα νιπια 
καταςκευάηουν τα αντικείμενα, τα οποία παρατιρθςαν («εμπζδωςθ»).  

Οι δραςτθριότθτεσ μελζτθσ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ δεν είχαν πάντοτε ςαωϊσ 
κακοριςμζνο και διακριτό κζμα. Συνδζκθκαν ςυχνά με κζματα άλλων δραςτθριοτιτων. 
Ραρατθριςαμε ζτςι ςτισ εκκζςεισ πωσ θ γενικι κατθγορία ωυςικό περιβάλλον ι ωφςθ 
αποτυπϊνεται κατά κφριο λόγο ςε δραςτθριότθτεσ που αωοροφν τθν καλλιζργεια του προωορικοφ 
λόγου των νθπίων («Γλωςςικζσ αςκιςεισ», «Ραραμφκι», «Ροίθμα») και ακολουκεί το «Τραγοφδι». 
Λιγότερεσ είναι οι καταγραωζσ ςτισ δραςτθριότθτεσ «Ηωγραωικι», «Χειροτεχνία», «Κεατρικά», 
«Αρικμθτικι» και «Ραιγνίδια». Τζλοσ, εντοπίηονται ελάχιςτεσ καταγραωζσ ςε δραςτθριότθτεσ 
καλλιζργειασ γραπτοφ λόγου («Ανάγνωςθ», «Γραωι») και ςε δραςτθριότθτεσ «Άςκθςθσ ςϊματοσ» 
και ςτο «Χορό».  
ΚΕΜΑΣΑ (ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΑ) ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΩΝ 

Τα κζματα των δραςτθριοτιτων για τθ μελζτθ τθσ ωφςθσ ςτα νθπιαγωγεία, όπωσ 
καταγράωονται ςτισ εκκζςεισ, που πραγματοποιοφνται κατά τθν επικεϊρθςθ μποροφν να 
ενταχκοφν ςτισ επόμενεσ υποκατθγορίεσ:  

1. «Διάφορα φυςικά ςτοιχεία». Στθ ςυγκεκριμζνθ υποκατθγορία εντάςςονται ωυςικά 
ςτοιχεία (όπωσ το νερό, θ βροχι, το χιόνι, θ κάλαςςα, το ποτάμι, το βουνό, ο κάμποσ). Ακόμθ 
κζματα που ςχετίηονται με το χρόνο (μζρεσ, μινεσ, εποχζσ) και τισ αλλαγζσ τθσ ωφςθσ ςτισ διάωορεσ 
χρονικζσ ςτιγμζσ. Θ πλειονότθτα των ςυγκεκριμζνων καταγραωϊν αωορά «τθν άνοιξθ» και τουσ 
μινεσ τθσ εποχισ αυτισ.  

2. «Ηϊα». Εδϊ εντάςςονται οι δραςτθριότθτεσ που είχαν ωσ κζμα τα ηϊα (κθλαςτικά, ερπετά, 
πουλιά, ζντομα, ψάρια), τισ κατοικίεσ τουσ, τθ ηωι τουσ κλπ. Σε μεγάλο αρικμό εκκζςεων 
καταγράωονται δραςτθριότθτεσ με κζμα «τα κατοικίδια ηϊα». Επίςθσ, ςυχνά οι νθπιαγωγοί αντλοφν 
τα κζματα των δραςτθριοτιτων από «τθ ηωι των πουλιϊν» (ιδιαίτερα ςυηθτοφν για τα 
«χελιδόνια»), π.χ. ςτθν ζκκεςθ για το Βϋ νθπιαγωγείο Ραραμυκιάσ (1968-69). Σε άλλεσ εκκζςεισ 
καταγράωεται ωσ κζμα των δραςτθριοτιτων «τα ηϊα του δάςουσ» και τα «ζντομα», ενϊ ςε μικρό 
αρικμό εκκζςεων αναωζρεται ωσ κζμα «τα ψάρια». Τζλοσ, ςε ελάχιςτεσ εκκζςεισ (και μόνο τθ 
δεκαετία του ’70) εντοπίςτθκαν δραςτθριότθτεσ με κζμα «τα ηϊα τθσ ηοφγκλασ». Συναωϊσ 
προκφπτει από οριςμζνεσ εκκζςεισ τθσ περιόδου 1964-81 πωσ καλλιεργοφνται τα «ωιλόηωα» 
ςυναιςκιματα των νθπίων (π.χ. ςτθν ζκκεςθ για το νθπ. Μαργαριτίου: 1964-65).  

3. «Φυτά». Εδϊ εντάχκθκαν τα κζματα που αωοροφν όλα τα είδθ ωυτϊν (δζντρα, λουλοφδια, 
λαχανικά κλπ.), κακϊσ και τα μζρθ του ωυτοφ (ωφλλα, άνκθ, καρποί, ρίηεσ). Ακόμθ ςυμπεριλάβαμε 
κζματα που αωοροφν άλλεσ ςχετικζσ ζννοιεσ (όπωσ πραςινάδα, χλόθ, λιβάδι, δάςοσ). Συχνζσ είναι οι 
καταγραωζσ των επικεωρθτϊν για δραςτθριότθτεσ με κζμα τα «δζντρα» και τουσ «καρποφσ τουσ» 
(π.χ. για το νθπ. Κρυόβρυςθσ: 1968-69). Άλλοτε καταγράωονται δραςτθριότθτεσ με κζμα τα 
«λουλοφδια» και ςε ελάχιςτεσ εκκζςεισ δραςτθριότθτεσ με κζμα τα «λαχανικά». Στο πλαίςιο αυτισ 
τθσ υποκατθγορίασ των κεμάτων, προκφπτει από οριςμζνεσ εκκζςεισ, ιδιαίτερα τθν περίοδο 1968-
69 ωσ 1970-71 πωσ οι νθπιαγωγοί δίνουν κανόνεσ ςωςτισ διατροωισ ςτα νιπια (π.χ. ςτθν ζκκεςθ 
για το νθπ. Νζασ Σελεφκειασ: 1968-69).  

Διαπιςτϊςαμε, τζλοσ, ςε οριςμζνεσ εκκζςεισ τθσ διετίασ 1968-70 κζματα του «ωυςικοφ 
περιβάλλοντοσ» να προςεγγίηονται από κρθςκευτικι άποψθ. Τα κζματα αυτά δθλ. αντί να 
εξθγοφνται με τρόπο ορκολογικό, χρθςιμεφουν ωανερά ωσ προςπάκεια τόνωςθσ του κρθςκευτικοφ 
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ςυναιςκιματοσ των νθπίων, όπωσ π.χ. ςτθν ζκκεςθ για το νθπ. Ν. Σελεφκειασ: «*…+και ζξαρςιν τθσ 
Υπζρτατθσ Δυνάμεωσ: ‘Ο Κεόσ χάριςε ςτισ πεταλοφδεσ τα ωραία αυτά χρϊματα *…+ ‘ο καλόσ 
Κεοφλθσ εςταμάτθςε τθ βροχι’» (1969-70). 

Τα αμζςωσ προθγοφμενα δεδομζνα, με βάςθ τισ επιμζρουσ κεματικζσ κατθγορίεσ ανάλυςθσ, 
παρζχουν ςυγκριτικά τθν επόμενθ ποςοτικι εικόνα: Οι περιςςότερεσ από τισ καταγραωζσ με κζμα 
το ωυςικό περιβάλλον αωοροφν τα «ηϊα» (ποςοςτό 62,4%), ακολουκοφν οι δραςτθριότθτεσ με 
κζμα τα «ωυτά» (23,4%) και τζλοσ τα διάωορα «ωυςικά ςτοιχεία» (ποςοςτό 14,2%). Είναι προωανζσ 
πωσ το λεγόμενο «ηωικό βαςίλειο» αποτζλεςε γι’ αυτι τθν περίοδο προνομιακό πεδίο παρατιρθςθσ 
εντόσ και εκτόσ Νθπιαγωγείου.  

Ρεριςςότερο ενδιαωζρον παρουςιάηει αςωαλϊσ θ ςφγκριςθ των εν λόγω κεματικϊν 
δραςτθριοτιτων με το ςφνολο των υπολοίπων διαωορετικϊν κεματικϊν δραςτθριοτιτων αυτισ τθσ 
περιόδου. Ππωσ μπορζςαμε να διαπιςτϊςουμε (Στ. Ραπαδθμθτρίου 2006) τα κζματα που 
καταγράωτθκαν ςτισ εκκζςεισ επικεϊρθςθσ και αωοροφςαν το ωυςικό περιβάλλον ανζρχονται ςε 
ποςοςτό 75,4% του ςυνόλου των κεμάτων, δθλαδι του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων με 
προςδιοριςμζνο το κζμα ςτισ εκκζςεισ επικεϊρθςθσ τθσ περιόδου 1945-46 ωσ 1980-81. Ριο 
αναλυτικά, ενϊ τθ δεκαετία 1945-55 κζματα ςχετικά με τθ «Φφςθ» ανζρχονται ςτο 57%, το 
ποςοςτό αυτό παρουςιάηει ςυνεχι αφξθςθ τα επόμενα χρόνια ωτάνοντασ τθν περίοδο 1970-71 ωσ 
1974-75 το 80,6%. Τζλοσ, από το 1976-77 ωσ το 1980-81 ο αρικμόσ των καταγραωϊν με το 
ςυγκεκριμζνο κζμα παρουςιάηει μικρι πτϊςθ (ποςοςτό 78,5%). Είναι προωανζσ πωσ τθ δεκαετία 
του ’70, οι δραςτθριότθτεσ για τθ μελζτθ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ παρουςιάηουν ςαωζςτατθ 
αυξθτικι τάςθ ςτο πλαίςιο των ςυνολικϊν δραςτθριοτιτων του νθπιαγωγείου.  

ΤΗΘΣΘΘ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
Θ πραγματοποίθςθ των δραςτθριοτιτων «μελζτθσ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ» παρουςιάηει 

ςυνζχειεσ και διαωοροποιιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου που εξετάςαμε (1945-1981). Τθν 
πρϊτθ δεκαετία μετά τον πόλεμο, οι δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται τθν θμζρα τθσ 
επικεϊρθςθσ, ςυχνά δεν ζχουν κοινό ι ςαωϊσ κακοριςμζνο κζμα ι ακόμθ εξαντλοφνται ςτθν 
εκμάκθςθ τθσ ονομαςίασ των αντικειμζνων, χωρίσ να γίνεται ςε βάκοσ εξζταςθ και μελζτθ. Οι 
νθπιαγωγοί τθσ περιόδου υιοκετοφν εμπειρικό τρόπο διδαςκαλίασ, χωρίσ να ακολουκοφν 
ςυγκεκριμζνθ πορεία και μζκοδο. Οι ςυςτάςεισ των επικεωρθτϊν προσ τισ νθπιαγωγοφσ τθν εποχι 
αυτι είναι ςυχνζσ. Οι επικεωρθτζσ τονίηουν τθν ανάγκθ παραμονισ των νθπίων ςτο φπαικρο (θ 
επιλογι αυτι επιβάλλεται λόγω τθσ ακατάλλθλθσ κτιριακισ κατάςταςθσ των περιςςότερων 
νθπιαγωγείων, τθσ επιςωαλοφσ υγείασ των νθπίων αλλά τθσ διαδεδομζνθσ, εκείνθ τθν εποχι, 
Φρεμπελιανισ κζςθσ – αξιϊματοσ, ςφμωωνα με τθν οποία ο άνκρωποσ οωείλει να 
ςυνειδθτοποιιςει τουσ δεςμοφσ του με τθ ωφςθ). Σε άλλεσ εκκζςεισ επιςθμαίνεται πωσ θ χριςθ 
εποπτικοφ υλικοφ κεωρείται απαραίτθτθ. Οι νθπιαγωγοί οωείλουν να εωοδιάςουν τα νθπιαγωγεία 
με εποπτικό υλικό και κυρίωσ να καταςκευάςουν οι ίδιεσ το υλικό αυτό. Οι ςυςτάςεισ αυτζσ 
αντανακλοφν τθν ζλλειψθ πόρων των νθπιαγωγείων, που λειτοφργθςαν τα χρόνια του εμωυλίου 
πολζμου και τθν αμζςωσ επόμενθ περίοδο. Ακόμθ, ιδιαίτερα από το 1952-53 και φςτερα, οι 
επικεωρθτζσ επιμζνουν πωσ θ εξζταςθ των κεμάτων κα πρζπει να γίνεται από «πάςθσ πλευράσ και 
ενιαίωσ».  

Από το 1954-55, εξαιτίασ ίςωσ τθσ δοκιμαςτικισ εωαρμογισ του ςχεδίου προγράμματοσ του 
1954 – το οποίο είχε ςαωείσ επιρροζσ από τθ μζκοδο Montessori – πυκνϊνουν και οι ςυςτάςεισ των 
επικεωρθτϊν για γνϊςεισ που ζχουν αποκτιςει τα νιπια, ςχετικζσ με τισ ιδιότθτεσ των πραγμάτων 
(χρϊματα, γεφςεισ, μυρωδιζσ κλπ.). Ραράλλθλα με τθν καταγραωι των γνϊςεων αυτϊν αξιολογείται 
και θ ζκταςθ τθσ εωαρμογισ του νζου προγράμματοσ (1962). 

Οι νθπιαγωγοί αρχίηουν τϊρα να ςυςτθματοποιοφν τθν εργαςία τουσ, πικανόν λόγω και τθσ 
αναβάκμιςθσ των ςπουδϊν τουσ (μεταγυμναςιακι μονοετισ ι διετισ ωοίτθςθ). Θ αφξθςθ τθσ 
ςυχνότθτασ εμωάνιςθσ των δραςτθριοτιτων «μελζτθσ τθσ ωφςθσ», τθν περίοδο αυτι, πρζπει 
αςωαλϊσ να ςυςχετιςτεί και με τθν εωαρμογι τθσ Ενιαίασ Συγκεντρωτικισ Διδαςκαλίασ, μια και θ 
ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα τονίηεται πωσ αποτελεί βαςικό όρο επιτυχοφσ διδαςκαλίασ.  

Τθν περίοδο τθσ δικτατορίασ (κυρίωσ τθ διετία 1968-70), με τισ δραςτθριότθτεσ μελζτθσ τθσ 
ωφςθσ, οι νθπιαγωγοί εκτόσ των άλλων επιδίδονται είτε να τονϊςουν το κρθςκευτικό ςυναίςκθμα 
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των νθπίων είτε να τα νουκετιςουν για τθν αποωυγι ατυχθμάτων κατά τθν παραμονι τουσ ςτθ 
ωφςθ. Ραρατθροφμε πωσ τθν ίδια περίοδο αςκείται μεγαλφτεροσ ζλεγχοσ ςτθ διδακτικι των 
νθπιαγωγϊν. Οι επικεωρθτζσ καλοφν τισ νθπιαγωγοφσ να κάνουν χριςθ εποπτικοφ υλικοφ, να 
παρζχουν γνϊςεισ ςτα νιπια αντίςτοιχεσ με το νοθτικό τουσ επίπεδο, να εωαρμόηουν τθν «Ε.Σ.Δ.» 
και να ακολουκοφν τθν «τριμερι πορεία διδαςκαλίασ».  

Τζλοσ, ςτισ εκκζςεισ τθσ περιόδου 1976-81 οι νθπιαγωγοί εωαρμόηουν τισ αρχζσ τθσ 
«εποπτείασ», τθσ «αυτενζργειασ», τθσ «εργαςίασ» και τθσ «ςυνεργαςίασ» κατά τθν 
πραγματοποίθςθ των δραςτθριοτιτων και ακολουκοφν ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ 
(παρατιρθςθ, ςφγκριςθ, αναλογία, ανάλυςθ, ςφνκεςθ, επαγωγι, παραγωγι). Είναι ωανερό πωσ τθν 
περίοδο τθσ μεταπολίτευςθσ θ διδαςκαλία ζχει δεχτεί πιο ωανερζσ επιδράςεισ από το πνεφμα του 
λεγόμενου «ςχολείου εργαςίασ». Ωςτόςο θ παλιά «Ερβαρτιανι διδακτικι» κακορίηει τθν πορεία τθσ 
διδαςκαλίασ των νθπιαγωγϊν. Ενδεδειγμζνθ πορεία κεωρείται και πάλι θ «τριμερισ», θ οποία 
ςυχνά, όπωσ ωαίνεται από τισ υποδείξεισ – κρίςεισ των επικεωρθτϊν, προβάλλεται ωσ πανάκεια για 
τθ λφςθ των διδακτικϊν προβλθμάτων, άρα και για τθν επιτυχθμζνθ διδαςκαλία.  

Μόλο που οι δραςτθριότθτεσ για τθ μελζτθ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ κατείχαν κυρίαρχθ 
κζςθ ςτο ςφνολο των δραςτθριοτιτων του Νθπιαγωγείου αυτι τθν περίοδο τόςο το είδοσ των 
ςχετικϊν δραςτθριοτιτων όςο και τα κζματα τουσ διαωζρουν ςε μεγάλο βακμό από όςα ςιμερα 
προτείνονται για τισ ίδιεσ δραςτθριότθτεσ. Θ κεματολογία που προτείνεται ςιμερα ςτο ΔΕΡΡΣ για 
το νθπιαγωγεία υπερβαίνει κατά πολφ τα κζματα που εξζταηαν οι νθπιαγωγοί παλαιότερα ςτα 
νθπιαγωγεία (εξαντλοφνταν όπωσ είδαμε ςε κζματα ηωολογίασ και ωυτολογίασ). Από τθν ανάλυςθ 
του περιεχομζνου των εκκζςεων δεν προζκυψαν εξάλλου αναωορζσ ςε κζματα προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. Σιμερα, αντίκετα το αίτθμα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ κατζχει 
πρωτεφουςα κζςθ τόςο ςτο δθμόςιο λόγο όςο και ςτθν εκπαιδευτικι πολιτικι (ΔΕΡΡΣ 2003). 

Θ ςυμμετοχι των νθπίων ςτο ςθμερινό πρόγραμμα – ςτο ςχεδιαςμό και εξζλιξθ των «ςχεδίων 
εργαςίασ» είναι κακοριςτικι – τόςο ςτθν επιλογι του κζματοσ, που κα μελετιςουν ςτο 
νθπιαγωγείο, όςο και κατά τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων. Οι αρχζσ τθσ αυτενζργειασ και τθσ 
ςυνεργαςίασ τισ οποίεσ οι επικεωρθτζσ καταγράωουν ότι εωαρμόηονται κυρίωσ μετά τθ 
μεταπολίτευςθ (1974) ωαίνεται πωσ ακυρϊνονται τελικά ςτθν πράξθ με τθν επιβολι των απόψεων 
τθσ νθπιαγωγοφ ςε κζματα επιλογισ και διάταξθσ τθσ φλθσ όςο και ςτθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ. 

Διαωορζσ ωςτόςο παρατθροφνται και ςτο είδοσ των δραςτθριοτιτων. Ενϊ θ παρατιρθςθ 
αποτελεί και ςιμερα, όπωσ και παλαιότερα πρωταρχικό όρο για τθ μελζτθ ενόσ αντικειμζνου, 
παλαιότερα θ νθπιαγωγόσ παρείχε ζτοιμεσ γνϊςεισ προσ τα νιπια. Επιπλζον θ χριςθ εποπτικοφ 
υλικοφ από τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ (όπωσ μαγνιτεσ, κακρζωτεσ, ρολόγια, χρονόμετρα, κλεψφδρεσ, 
μεγεκυντικοί ωακοί κ. ά) και τεχνολογίασ (θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, επιδιαςκόπιο, ψθωιακι 
ωωτογραωικι μθχανι, βιντεοκάμερα) παρζμειναν για ευνόθτουσ λόγουσ εκτόσ νθπιαγωγείων. 
Μζνει λοιπόν να διερευνθκεί και εμπειρικά εάν οι επιταγζσ του νζου Α.Ρ. για τθ μελζτθ του 
ωυςικοφ περιβάλλοντοσ υλοποιοφνται και ςε ποιο βακμό ςτισ αίκουςεσ των νθπιαγωγείων ςιμερα. 
ΠΘΓΕ - ΒΛΒΛΛΟΓΡΑΦΛΑ 
Πθγζσ 

- Εκκζςεισ Επικεϊρθςθσ νθπιαγωγϊν – νθπιαγωγείων Εκπαιδευτικισ Ρεριωζρειασ Ραραμυκιάσ
 Νομοφ Κεςπρωτίασ 

- Διαταγι του Υπουργείου Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, υπ’ αρ. 139177/11-12-1954, «Ρερί 
κακοριςμοφ εναςχολιςεων, παιδιϊν και αςκιςεων νθπίων εν τοισ νθπιαγωγείοισ»  

- Β.Δ. 494, 15 Λουλίου 1962, «Ρερί του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ των Νθπιαγωγείων του Κράτουσ» 
(ΦΕΚ 124/9-8-62, τχ. Αϋ) 

- Ρ.Δ. 476, 22 Μαΐου 1980, «Ρερί Αναλυτικοφ και Ωρολογίου Ρρογράμματοσ του Νθπιαγωγείου» 
(ΦΕΚ 132/31-5-1980, τχ. Αϋ) 

- «Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν ΔΕΡΡΣ» (ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003, τχ. 
Βϋ) 
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Ο κόςμοσ τθσ Φυςικισ ςτο Νθπιαγωγείο 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Οι Δραςτθριότθτεσ τθσ Φυςικισ αποτελοφν ςυςτατικό ςτοιχείο του Διακεματικοφ Ενιαίου Ρλαιςίου 
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν για το Νθπιαγωγείο. Θ παροφςα εργαςία ξεκίνθςε με προοπτικι τθ διερεφνθςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ και των απόψεων των νθπιαγωγϊν για τισ δραςτθριότθτεσ φυςικισ ςτθν τάξθ τουσ, ζπειτα από 
μία πρϊτθ καταγραφι των επιμορφωτικϊν τουσ αναγκϊν. Τα αποτελζςματα τθσ καταγραφισ ζδειξαν ότι μόνο 
το 5,2% επικυμεί να επιμορφωκεί ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ. Είναι άραγε ζνα εφκολο γνωςτικό αντικείμενο θ 
φυςικι ι οι Νθπιαγωγοί είναι άρτια καταρτιςμζνεσ για τθ διδαςκαλία του; Θ παροφςα  ζρευνα, που  
πραγματοποιικθκε με τθν τεχνικι του ερωτθματολογίου ςε νθπιαγωγεία τθσ Αχαΐασ, μασ δίνει μία εικόνα για 
το αν είναι πραγματικά εφκολθ θ διδαςκαλία των φυςικϊν εννοιϊν από τισ νθπιαγωγοφσ, αν οι νθπιαγωγοί 
κεωροφν ότι ζχουν επαρκείσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ για τθ διδαςκαλία φυςικϊν εννοιϊν, τι κάνουν ςτισ τάξεισ 
και πϊσ το κάνουν. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Νθπιαγωγόσ, πειράματα, Νιπια, Φυςικι, ΔΕΡΡΣ, Δραςτθριότθτεσ. 

 
The world of physics at Kindergarten 

Zacharoula Voineskou 
ABSTRACT 
Science activities are the constitutive element of the Kindengarten’s Curriculum. The present project began with 
the prospect of the investigation of education and the opinions of kindergarden teachers on science activities in 
their classrooms, after an initial recording of their educational needs. The results clearly showed that only a 
5.2% wishes to be additionally trained to science. Is it really such difficult cognitive field or kindergarden 
teachers are so well trained to teach it? The present research was conducted by the questionnaire technique in 
kindergartens in the province of Achaia and gives us a picture  for whether it is really easy teaching science 
terms by kindergarten teachers, if teachers believe they have  sufficient theoretical knowledge to teach, what 
do they do in their classrooms and how they do it. 

KEY WORDS: experiments, infants, physics, curriculum activities,  

 
Α. ΕΛΑΓΩΓΘ 

Στο Νθπιαγωγείο θ διδαςκαλία τθσ Φυςικισ περιλαμβάνει ζνα πλικοσ δραςτθριοτιτων, που 
ζχει «ωσ ςτόχο τθ μφθςθ των παιδιϊν ςτο ωυςικό κόςμο και ειδικότερα ςε μια κεματολογία που 
ςχετίηεται με ότι αργότερα τα παιδιά κα ςυναντιςουν ςτθν εκπαίδευςθ ωσ Φυςικι» (αβάνθσ, 
2003). 

Σφμωωνα με το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν για το Νθπιαγωγείο 
(2002) προςδιορίηεται θ κατεφκυνςθ του προγράμματοσ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ 
δραςτθριοτιτων τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ, εν μζρει, από το χϊρο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 

«Τα παιδιά επιλζγουν τρόπουσ, υλικά και μζςα προκειμζνου να μελετιςουν πράγματα, 
ωαινόμενα και γεγονότα». Ζτςι, τα παιδιά υλοποιοφν δραςτθριότθτεσ «που ζχουν νόθμα και ςκοπό» 
(ΔΕΡΡΣ, 2002:2) γι’ αυτά. Οι τρόποι, δε, με τουσ οποίουσ μακαίνουν τα παιδιά, ςφμωωνα με το 
ΔΕΡΡΣ (2002) για το ωυςικό περιβάλλον, είναι θ παρατιρθςθ και θ διερεφνθςθ. 

 
Β. ΚΟΠΟ ΣΘ ΕΡΕΤΝΑ 

Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ επιςκόπθςθσ είναι θ διερεφνθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και των απόψεων των 
νθπιαγωγϊν για τισ δραςτθριότθτεσ ωυςικισ που υλοποιοφνται ςτθν τάξθ τουσ. 

Είναι άραγε ζνα εφκολο γνωςτικό αντικείμενο θ ωυςικι και οι Νθπιαγωγοί είναι άρτια 
καταρτιςμζνεσ για τθ διδαςκαλία του; Υπάρχουν αλλθλεπιδράςεισ και αλλθλεξαρτιςεισ μεταξφ των 
δραςτθριοτιτων ωυςικισ που γίνονται ςε μία τάξθ νθπιαγωγείου και των νθπιαγωγϊν; Αν ναι, ποια 
επίδραςθ ζχουν οι ςπουδζσ και τα χρόνια υπθρεςίασ τουσ; Ειδικότερα, τι κάνουν οι νθπιαγωγοί ςε 
μία τάξθ, ποιεσ δραςτθριότθτεσ προτιμοφν και τι κεωροφν ότι ενδιαωζρει περιςςότερο τα παιδιά; 

mailto:voineskou@sch.gr
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Ωσ υποπροϊόντα τθσ ζρευνασ ξεπθδοφν δευτερογενι ηθτιματα όπωσ: πϊσ γίνεται θ 
αξιολόγθςθ, ποιεσ είναι οι αγαπθμζνεσ δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν και ποιεσ των νθπιαγωγϊν και 
άλλα. 
Γ. ΠΛΘΚΤΜΟ-ΜΕΚΟΔΟ 

Θ ζρευνα αυτι είναι μία ποςοτικι ζρευνα.  Βαςίςτθκε ςε ζνα βολικό δείγμα. Το δείγμα 
αποτελοφςαν 96 νθπιαγωγοί που υπθρετοφν ςε νθπιαγωγεία τθσ Αχαΐασ. 

Στθν ζρευνα χρθςιμοποιικθκε θ τεχνικι του ερωτθματολογίου. Το ερωτθματολόγιο περιείχε 
13 κλειςτζσ και ανοιχτζσ ερωτιςεισ.  
Δ.  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΘ ΕΡΕΤΝΑ 

1. Ανάλυςθ του δείγματοσ 
Το ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊκθκε από 96 νθπιαγωγοφσ, οι οποίεσ είχαν: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακασ 1. Χρόνια υπθρεςίασ των Νθπιαγωγϊν 
 
Σε ποςοςτό 22,9% 6-10 χρόνια υπθρεςίασ, ςε ποςοςτό 13,5% 1-5, ςε ποςοςτό 13,5% 11-15 

χρόνια, ςε ποςοςτό 13,5% πάνω από 30 χρόνια υπθρεςίασ, και ςε ποςοςτό 11,5% είχαν 16-20 και 
21-25 χρόνια υπθρεςίασ. Μία Νθπιαγωγόσ είχε μινεσ υπθρεςία. 

Επιπλζον, οι Νθπιαγωγοί ςε ποςοςτό 36,5% ζχουν πτυχίο 4/τοφσ ωοιτιςεωσ και ςτο ίδιο 
ποςοςτό 2/τουσ ωοιτιςεωσ και εξομοίωςθ, ενϊ ςε ποςοςτό 12,5% ζχουν πτυχίο 2/τουσ ωοιτιςεωσ, 
ςε ποςοςτό 9,4% ζχουν πτυχίο 2/τουσ ωοιτιςεωσ και δεφτερο πτυχίο και τζλοσ, ςε ποςοςτό 5,2% 
είναι 4/τουσ ωοιτιςεωσ και ζχουν και άλλο πτυχίο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πόζα σπόνια ςπηπεζίαρ έσεηε;

13 13,5 13,7 13,7

22 22,9 23,2 36,8

13 13,5 13,7 50,5

11 11,5 11,6 62,1

11 11,5 11,6 73,7

12 12,5 12,6 86,3

13 13,5 13,7 100,0

95 99,0 100,0

1 1,0

96 100,0
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5,2%

9,4%

36,5%

36,5%

12,5%

4/εη.& άιιν πηπρίν

2/εη,εμ.άιιν πηπρίν

2/εηνύο θαη εμνκνίσζ

4/εηνύο

2/εηνύο

 
χιμα 1. Σπουδζσ των Νθπιαγωγϊν 

 
2. Εφόδια των Νθπιαγωγϊν για τθ διδαςκαλία τθσ Φυςικισ 
Στθν ερϊτθςθ: «Κεωρείτε ότι όςα διδαχκικατε ςτισ ςχολζσ Νθπιαγωγϊν ιταν αρκετά για να 

διδάξετε ζννοιεσ τθσ Φυςικισ;» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χιμα 2. Πςα διδαχκικατε ςτισ Σχολζσ Νθπιαγωγϊν ιταν αρκετά 
 
Μόνο μία Νθπιαγωγόσ απάντθςε πάρα πολφ, ενϊ το 47,9% απάντθςε λίγο. Σε ποςοςτό 34,4% 

δθλϊνουν αρκετά και ςε ποςοςτό 13,5% δθλϊνουν κακόλου. Το χ2 (Asymp. 0,000) μασ δείχνει ότι 
υπάρχει μεγάλθ ςχζςθ ανάμεςα ςτισ απαντιςεισ που δόκθκαν και ςτισ ςπουδζσ των Νθπιαγωγϊν 
του δείγματοσ. 

 

 

Cases weighted by ΕΡΏΣΗΗ4
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3. Δραςτθριότθτεσ Φυςικισ που υλοποιοφνται ςτο Νθπιαγωγείο 
Στθν ερϊτθςθ:  «Αςχολείςτε ςτο Νθπιαγωγείο με το ωαινόμενο τθσ τιξθσ και πιξθσ, τθσ 

διάδοςθσ τθσ κερμότθτασ ςτα ςτερεά, τθσ εξαζρωςθσ, υγροποίθςθσ και εξάτμιςθσ, του 
ςχθματιςμοφ των ςκιϊν, τθσ εναλλαγισ τθσ θμζρασ και τθσ νφκτασ, τθσ γθσ ωσ ουρανίου ςϊματοσ, 
τθσ τριβισ, τα διαλυτά και μθ διαλυτά ςϊματα, τθ κερμικι ςυςτολι και διαςτολι των υλικϊν, το 
νερό, τισ μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ, τα χρϊματα και τισ αποχρϊςεισ και με ωυςικζσ και τεχνθτζσ πθγζσ 
ωωτόσ» 

Οι νθπιαγωγοί απάντθςαν ότι αςχολοφνται με: 
 το ωαινόμενο τθσ τιξθσ και πιξθσ ςε ποςοςτό 8,4% (66,8%) 
 τθσ διάδοςθσ τθσ κερμότθτασ ςτα ςτερεά ςε ποςοςτό 1,9% (15,5%) 
 τθσ εξαζρωςθσ, υγροποίθςθσ και εξάτμιςθσ ςε ποςοςτό 11,1% (88,5%) 
 του ςχθματιςμοφ των ςκιϊν ςε ποςοςτό 5,9% (46,8%) 
 τθσ εναλλαγισ τθσ θμζρασ και τθσ νφκτασ ςε ποςοςτό 11,2% (89,0%) 
 τθσ γθσ ωσ ουρανίου ςϊματοσ ςε ποςοςτό 9,2% (73,5%) 
 τα διαλυτά και μθ διαλυτά ςϊματα ςε ποςοςτό 11,3% (89,9%) 
 τθ κερμικι ςυςτολι και διαςτολι των υλικϊν ςε ποςοςτό 1% (7,9%) 
 το νερό ςε ποςοςτό 11,5% (91,5%) 
 τθσ τριβισ ςε ποςοςτό 3,4% (26,8%) 
 τισ μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ ςε ποςοςτό 8,6% (68,2%)  
 τα χρϊματα και τισ αποχρϊςεισ ςε ποςοςτό 11,8% (93,8%) και  
 ωυςικζσ και τεχνθτζσ πθγζσ ωωτόσ ςε ποςοςτό 4,8% (38,0%). 

Στθν ανοιχτι ερϊτθςθ: «Γράψτε όποια άλλθ δραςτθριότθτα κάνετε και δεν περιλαμβάνετε 
ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ» 

Οι νθπιαγωγοί διλωςαν ότι αςχολοφνται με τον αζρα, τθ βαρφτθτα, το ςειςμό, τθ ωωτιά, τον 
ιχο, τθ ςπορά και τθ διατιρθςθ τθσ φλθσ, με υπερίςχυςθ των δραςτθριοτιτων του αζρα με 
ποςοςτό 5,2%, ενϊ το 79,4% δεν ζγραψαν κάποια επιπλζον δραςτθριότθτα. 

Στθν ερϊτθςθ: «Ροιεσ δραςτθριότθτεσ κεωρείτε απαραίτθτο να τισ επαναλαμβάνετε κάκε 
χρόνο». 

Οι νθπιαγωγοί απάντθςαν ότι επαναλαμβάνουν ςε ποςοςτό 29,3% τισ δραςτθριότθτεσ για το 
νερό, ςε ποςοςτό 23,5% τισ δραςτθριότθτεσ με τα χρϊματα και τισ αποχρϊςεισ, ςε ποςοςτό 18,2% 
τθν εναλλαγι τθσ θμζρασ και τθσ νφχτασ, ςε ποςοςτό 11,1% τουσ μαγνιτεσ, ςε ποςοςτό 9,5% τθ γθ 
ωσ ουράνιο ςϊμα και ςε μικρότερα ποςοςτά τισ ςκιζσ, τον αζρα, τουσ ςειςμοφσ και τθ ωωτιά. 

4. Βοθκιματα 
Στθν ερϊτθςθ «Σε ποια βιβλία ανατρζχετε προκειμζνου να κάνετε δραςτθριότθτεσ από τισ 

Φυςικζσ επιςτιμεσ» 
 

  Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid γεληθά: βηβιία θπζηθώλ επηζηεκώλ 33,8 34,1 49,4 

Internet-βηβιία δηαζεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήηωλ 
11,3 11,4 15,3 

ΓΔΠΠΣ 3,9 4,0 4,0 

ζπγθεθξηκέλα βηβιία θαη πεξηνδηθά 42,5 42,9 92,3 

Μειέηε πεξηβάιινληνο Α΄θαη Β΄΄ηάμεο 7,6 7,7 100,0 

Total 99,2 100,0  

Missing System ,8   

Total 100,0   

Πίνακασ 2: Βοθκθτικά βιβλία 
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Οι νθπιαγωγοί ςε ποςοςτό 42,5% δίνουν τίτλουσ από ςυγκεκριμζνα βιβλία και περιοδικά, ςε 

ποςοςτό 33,8% απαντοφν γενικά ότι χρθςιμοποιοφν βιβλία, και ςε ποςοςτό 11,3%  χρθςιμοποιοφν 
ωσ πθγι το Internet. 

 
5. Μεκοδολογία τθσ διδαςκαλίασ 
Στθν ερϊτθςθ: «Αναωζρετε τθ μεκοδολογία που χρθςιμοποιείτε για να εξοικειωκοφν τα 

νιπια με τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ» 
 

Πίνακασ 3. Μεκοδολογία 
 
Οι περιςςότερεσ νθπιαγωγοί (36,5%) απάντθςαν ότι χρθςιμοποιοφν τθν παρατιρθςθ και το 

πείραμα, ςε ποςοςτό 27,1% χρθςιμοποιοφν μόνο το πείραμα, ενϊ ςε ποςοςτό 10,4% 
χρθςιμοποιοφν τθ Γωνιά των ωυςικϊν επιςτθμϊν και το πείραμα. Σε ποςοςτό δε 8,3% 
χρθςιμοποιοφν τα ςχζδια εργαςίασ και ςε ποςοςτό 4,2% τθ Γωνιά των Φυςικϊν επιςτθμϊν. 

 
6. Αγαπθμζνθ δραςτθριότθτα των νθπίων 
Στθν ερϊτθςθ: «Ροια είναι, κατά τθ γνϊμθ ςασ, θ πιο αγαπθμζνθ δραςτθριότθτα των 

παιδιϊν» 

Πίνακασ 4: Αγαπθμζνεσ δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν 
 

 

Πιο αγαπημένη δπαζηηπιόηηηα ηων παιδιών καηά ηη γνώμη ζαρ

15 15,6 16,5 16,5

11 11,5 12,1 28,6

19 19,8 20,9 49,5

2 2,1 2,2 51,6

24 25,0 26,4 78,0

9 9,4 9,9 87,9

4 4,2 4,4 92,3

1 1,0 1,1 93,4

2 2,1 2,2 95,6

4 4,2 4,4 100,0

91 94,8 100,0

5 5,2

96 100,0

καγλ ήηεο

λεξό-καγλ ήηεο

ρξώκαηα-λ εξό

θσηηά-καγλήηεο

λεξό

ρξώκαηα

ζθηέο

βαξύηεηα,αέξα

ελαιιαγή εκέξαο-λύρηαο

γε

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

Αναθέπεηε ηη μεθοδολογία πος σπηζιμοποιείηε για να εξοικειωθούν ηα νήπια με ηιρ θςζικέρ

επιζηήμερ

4 4,2 4,3 4,3

35 36,5 38,0 42,4

10 10,4 10,9 53,3

26 27,1 28,3 81,5

7 7,3 7,6 89,1

8 8,3 8,7 97,8

2 2,1 2,2 100,0

92 95,8 100,0

4 4,2

96 100,0

Γσλ ηά θπζηθώλ  επηζηεκώλ

παξαηήξεζε, πείξακα

πείξακα,Γσλ ηά Φπζηθώλ

επηζηεκώλ

πείξακα

δελ απάληεζαλ

Project

δηαζεκαηηθόηεηα

Total
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Cumulative
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Οι νθπιαγωγοί απάντθςαν ςε ποςοςτό 25% το νερό, ςε ποςοςτό 19,5% τα χρϊματα και το 
νερό, ςε ποςοςτό 15,6% οι μαγνιτεσ, και ςε ποςοςτό 11,5% το νερό και οι μαγνιτεσ. Θ διαδικαςία 
του χ2 ζδειξε ότι Asymp. Sig. (2-sided) ),000 εξαρτάται θ απάντθςθ από τισ ςπουδζσ και από τα 
χρόνια υπθρεςίασ (Asymp. Sig. (2-sided) ),000)  των Νθπιαγωγϊν. 

 
7. Προτιμιςεισ των Νθπιαγωγϊν 
Στθν ανοικτι ερϊτθςθ: «Γράψτε τθ δραςτθριότθτα που εςείσ προτιμάτε ιδιαίτερα» οι 

νθπιαγωγοί ςε ποςοςτό 42,7% διλωςαν ότι προτιμοφν τισ δραςτθριότθτεσ που ζχουν ςχζςθ με το 
νερό, ςε ποςοςτό 21,9% τισ δραςτθριότθτεσ που ζχουν ςχζςθ με τα χρϊματα και τισ αποχρϊςεισ 
τουσ, ενϊ ςε ποςοςτό 8,7% προτιμοφν τισ δραςτθριότθτεσ με μαγνιτεσ και ςε ποςοςτό 7,3% τθν 
εναλλαγι τθσ θμζρασ και τθσ νφχτασ. Θ διαδικαςία του χ2 ζδειξε ότι Asymp. Sig. (2-sided) ),000 ότι 
εξαρτάται θ απάντθςθ από τισ ςπουδζσ και από τα χρόνια υπθρεςίασ των Νθπιαγωγϊν. 

 
8. Αξιολόγθςθ των δραςτθριοτιτων 
Στθν ερϊτθςθ: «Με ποιο τρόπο κάνετε τθν αξιολόγθςθ των δραςτθριοτιτων ωυςικϊν 

επιςτθμϊν» 
 

χιμα 3. Τρόποι αξιολόγθςθσ 

 
Οι Νθπιαγωγοί απάντθςαν ςε ποςοςτό 35,0% με τθ ςυηιτθςθ, το παιχνίδι, τθ ηωγραωικι, ςε 

ποςοςτό 19,1% με ωφλλο εργαςίασ, ςε ποςοςτό 14,0% με τθν παρατιρθςθ του ενδιαωζροντοσ, ενϊ 
ζνα ποςοςτό 13,5% δεν απάντθςε ςτθν ερϊτθςθ. Θ διαδικαςία του χ2 ζδειξε ότι Asymp. Sig. (2-
sided) ),000 ότι εξαρτάται θ απάντθςθ από τισ ςπουδζσ των Νθπιαγωγϊν . 

Cases weighted by ΕΡΏΣΗΗ4
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Ε. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Θ ζρευνα κεωροφμε ότι κατζδειξε τθν ποικιλία απαντιςεων ςτα κζματα που αωοροφν τισ 
δραςτθριότθτεσ Φυςικισ ςτο Νθπιαγωγείο και μασ ζδωςε μία ενδεικτικι εικόνα για το τι γίνεται 
ςτισ τάξεισ των Νθπιαγωγείων. 

Θ ανάλυςθ των δεδομζνων δείχνει ότι: 
Α) Θ κεωρθτικι κατάρτιςθ των Νθπιαγωγϊν για τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ κεωρείται από τισ ίδιεσ 

ςε ποςοςτό 61,5% λίγο και κακόλου αρκετά για διδάξουν τισ δραςτθριότθτεσ Φυςικισ.  
Β) Θ διδαςκαλία των ωυςικϊν επιςτθμϊν ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ γίνεται με το πείραμα. 

Κάποιεσ Νθπιαγωγοί, μάλιςτα, μίλθςαν για επίδειξθ και ελάχιςτεσ για ςχζδια εργαςίασ που δίνουν 
μεγαλφτερθ πρωτοβουλία ςτα παιδιά.  

Γ) Θ μεκοδολογία που ακολουκοφν οι νθπιαγωγοί κατά τθν επεξεργαςία των δραςτθριοτιτων 
αυτϊν βαςίηεται ςτθ βιωματικι μάκθςθ ι απλά ςτθν επίδειξθ; Διότι το πείραμα όταν γίνεται από τα 
ίδια τα παιδιά τότε και κεωρείται βιωματικι μάκθςθ, όταν τα παιδιά απλά παρατθροφν τθ 
νθπιαγωγό να πραγματοποιεί ζνα πείραμα αςωαλϊσ δεν ζχει τα ίδια αποτελζςματα.  

Δ) Το νερό περιςςότερο (διαλυτά ςϊματα, εξάτμιςθ, υγροποίθςθσ, κλπ.) και τα χρϊματα με 
τισ αποχρϊςεισ τουσ υλοποιοφνται ωσ δραςτθριότθτεσ περιςςότερο.  

Ε) Τα βιβλία που ζχουν υπόψθ τουσ οι νθπιαγωγοί ςχετικά με τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ και που 
ανατρζχουν, όταν αναωζρονταν ςυγκεκριμζνα, είναι κυρίωσ του αβάνθ Κ., τθσ Ραπανδρζου Μ., 
κακϊσ και δφο περιοδικά που ζχουν υλικό για τισ Νθπιαγωγοφσ (Σφγχρονο Νθπιαγωγείο και 
Ραράκυρο ςτθν εκπαίδευςθ). Αξιοςθμείωτο είναι ότι δθλϊκθκαν ωσ βιβλία τα βιβλία Μελζτθσ 
Ρεριβάλλοντοσ τθσ Αϋκαι Βϋτάξθσ του Δθμοτικοφ Σχολείου.  

Στ) Οι δραςτθριότθτεσ που κάνουν κάκε χρόνο είναι το νερό, τα χρϊματα και οι αποχρϊςεισ 
τουσ, θ εναλλαγι τθσ θμζρασ και τθσ νφχτασ και οι μαγνιτεσ ςτα μεγαλφτερα ποςοςτά. 

Η) Θ πιο αγαπθμζνθ δραςτθριότθτα των νθπίων κεωρείται ότι είναι το νερό (Διαλυτά, μθ 
διαλυτά ςϊματα, εξάτμιςθ, εξαζρωςθ, υγροποίθςθ). Ενϊ, και οι Νθπιαγωγοί προτιμοφν τισ 
δραςτθριότθτεσ που ζχουν ςχζςθ με το νερό.  

Θ) Τζλοσ, θ αξιολόγθςθ των δραςτθριοτιτων ωάνθκε ότι γίνεται κυρίωσ με τθ ςυηιτθςθ, τθ 
ηωγραωικι και το παιχνίδι από τισ νθπιαγωγοφσ που ζχουν πτυχίου 4/τουσ ωοιτιςεωσ αι από τισ 
Νθπιαγωγοφσ που ζχουν πτυχίο 2/τουσ ωοιτιςεωσ και εξομοίωςθ, ενϊ μόνο οι νθπιαγωγοί που 
ζχουν πτυχίο 4/τουσ ωοιτιςεωσ και άλλο πτυχίο δεν χρθςιμοποιοφν ωφλλα εργαςίασ. Επιπλζον, οι 
με τετραετι ωοίτθςθ επιλζγουν ωσ μζςα αξιολόγθςθσ τθν παρατιρθςθ και το ενδιαωζρον των 
παιδιϊν. 

 
Σ. ΕΠΛΛΟΓΟ 

Τα δεδομζνα αυτισ τθσ ζρευνασ κεωροφμε ότι προβλθματίηουν για το τι ςυμβαίνει 
πραγματικά ςε μια τάξθ Νθπιαγωγείου ςχετικά με τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ. 

Το βζβαιο είναι ότι οι Νθπιαγωγοί δεν είναι άρτια καταρτιςμζνεσ για τθ διδαςκαλία των 
ωυςικϊν επιςτθμϊν. Άρα, αυτά τα οποία κάνουν ςτθρίηονται ςτθν εμπειρία τουσ, και λόγω αυτοφ θ 
διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ και θ ολοκλιρωςθ αυκαίρετων ςτόχων, που δεν ανταποκρίνονται 
ςτισ πραγματικζσ γνωςτικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν, δεν βοθκοφν ςτο να αρκοφν τα νοθτικά εμπόδια 
τθσ ςκζψθσ των νθπίων. 

Υπάρχουν αλλθλεπιδράςεισ και αλλθλεξαρτιςεισ μεταξφ των δραςτθριοτιτων ωυςικισ που 
γίνονται ςε μία τάξθ νθπιαγωγείου και των νθπιαγωγϊν, ενϊ οι ςπουδζσ και τα χρόνια υπθρεςίασ 
τουσ επιδροφν ςε όλεσ τισ απαντιςεισ που δίνουν. 

Το βζβαιο είναι ότι οι νθπιαγωγοί ςε μία τάξθ προςπακοφν να κάνουν δραςτθριότθτεσ από τισ 
ωυςικζσ επιςτιμεσ. Εκείνο όμωσ που προβλθματίηει είναι αν τα εργαλεία που χρθςιμοποιοφν 
μποροφν να βοθκιςουν τθ ςκζψθ των παιδιϊν «ςτθ νοθτικι οικοδόμθςθ και τθν πρόςκτθςθ 
δεξιοτιτων» (αβάνθσ, 1999:63). Ο επιςτθμονικόσ εγγραμματιςμόσ (Κωνςταντίνου κ.α. 2002) που το 
ΔΕΡΡΣ προωκεί, προτρζπει τα παιδιά να οδθγθκοφν ϊςτε να υιοκετιςουν ςτάςεισ και να 
αναπτφξουν ςτρατθγικζσ μάκθςθσ όπωσ παρατιρθςθ, καταγραωι, περιγραωι, εντοπιςμό 
προβλιματοσ, κλπ. (Δαωζρμου κ.α., 2006). 
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Καταλιγοντασ, κεωροφμε ότι όςα αναωζρκθκαν δείχνουν τθν ανάγκθ επιμόρωωςθσ των 
Νθπιαγωγϊν, ϊςτε να μπορζςουν να κατανοιςουν τον τρόπο που τα νιπια ςκζωτονται, κακϊσ και 
τον τρόπο άρςθσ των εμποδίων τθσ ςκζψθσ τουσ. 
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Υπεφκυνθ Κζντρου Ρροςχολικισ Ε.Ρ.Μ. 
Ελλθνικοφ Ραιδικοφ Μουςείου 

info@hcm.gr 
ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Σφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ κεωρίεσ, το μουςείο αποτελεί χϊρο εκπαίδευςθσ όπου βρίςκουν 
πεδίο εφαρμογισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ. Θ γνϊςθ προςεγγίηεται διακεματικά μζςα από τθν ζρευνα και 
τθν ανακάλυψθ και ζρχεται να υποςτθρίξει το εκπαιδευτικό ζργο του ςχολείου. Στθν εργαςία που κα 
παρουςιαςτεί κα εξεταςτεί θ εκπαιδευτικι μεκοδολογία, θ οποία ςτθρίηεται ςτον πειραματιςμό με τα 
αντικείμενα και τθν ενεργό ςυμμετοχι των παιδιϊν. Θ ανακαλυπτικι μζκοδοσ άλλωςτε, προτείνεται και από 
τα ςφγχρονα αναλυτικά ςχολικά προγράμματα ωσ θ πιο κατάλλθλθ μζκοδοσ, για να αποκτιςουν τα παιδιά 
αγάπθ για τθ γνϊςθ. Στθ ςυνζχεια κα αναπτυχκεί θ ςυςχζτιςθ τθσ μουςειακισ εκπαίδευςθσ με τθ διδακτικι 
των φυςικϊν επιςτθμϊν μζςω τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ που ακολουκεί το Ελλθνικό Ραιδικό Μουςείο 
ςτθ δθμιουργία των εκκεμάτων και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ. 
Πλεσ οι εκπαιδευτικζσ δράςεισ διαμορφϊνονται ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ και τισ ανάγκεσ του 
ςυγκεκριμζνου θλικιακοφ κοινοφ με ςτόχο τθν εξζλιξθ των παιδιϊν ςτο γνωςτικό, κοινωνικό και 
ςυναιςκθματικό επίπεδο. Τζλοσ κα εξεταςτεί θ μελζτθ περίπτωςθσ των εκκεμάτων τθσ προςχολικισ θλικίασ 
που θ κεματικι τουσ ςχετίηεται με το νερό, ωσ φυςικό υλικό, το οποίο παρζχει τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά να 
πειραματιςτοφν με τισ ιδιότθτζσ του και να ανακαλφψουν τθ χρθςιμότθτά του ςτον άνκρωπο και το 
περιβάλλον. Τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο μακαίνουν να οργανϊνουν τισ παρατθριςεισ τουσ, να 
αναπτφςςουν ερευνθτικι διάκεςθ, κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ, ςτοιχεία τα οποία είναι αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ επιςτθμονικισ προςζγγιςθσ. Με τα εκκζματά του και τα εκπαιδευτικά του προγράμματα το Ελλθνικό 
Ραιδικό Μουςείο ζχει ωσ ςτόχο να υποςτθρίξει τουσ εκπαιδευτικοφσ, δίνοντάσ τουσ μία εναλλακτικι πρόταςθ 
διαςφνδεςθσ τθσ μουςειακισ εκπαίδευςθσ με τθ διδακτικι των φυςικϊν επιςτθμϊν.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Ραιδικό Μουςείο, προςχολικι θλικία, φυςικζσ επιςτιμεσ, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

ζκκεμα, ανακάλυψθ, νερό, φυςαλίδεσ, βυκόσ, πειράματα, διακεματικότθτα, επιςτθμονικι ςκζψθ.  

 
«NATURAL SCIENCES AND EARLY CHILDHOOD IN THE HELLENIC CHILDREN’S MUSEUM.  

CASE STUDY: EXHIBITS «CORRIDOR OF EXPERIMENTS: WATER, BUBBLES, BOTTOM» 
Fani Lampadariou 

ABSTRACT 
Current educational theories see museums as places where education and learning take place. It is through 
research, discovery and by interdisciplinary methods that knowledge is approached and school curriculum is 
enhanced. The paper to be presented investigates the effect of the discovery – based and experimental learning, 
both supported through the use of objects and hands-on environments for children. Moreover, current school 
curricula suggests discovery - based method as being the most effective way for children to appreciate 
knowledge. Following, an association between museum education and science teaching methods will be 
developed in accordance to the way HCM incorporates them to design exhibits and educational programmes for 
the under 5s. All HCM’s educational practices are based on the abilities and needs of the aforementioned 
audience and aim at the sociological psychological and cognitive development. Finally, a case study of exhibits 
that have water as a natural material for experimentation will be presented. Children through the activities of 
these exhibits, learn how to organize their observations, develop their research skills and interests, all of which 
are basic elements of scientific approach. HCM’s exhibits and educational programmes provide an alternative 
learning environment for teachers to incorporate in their science teaching schedule.  

KEY WORDS: Children’s Museum, early childhood, Natural Sciences, educational program, exhibit, discovery, 

water, bubbles, bottom, experiments, disciplinarity, scientific thought.  

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Τα Ραιδικά Μουςεία είναι μια πρωτοποριακι ομάδα οργανιςμϊν που προκαλοφν και 
επαναπροςδιορίηουν τα ςφνορα του παραδοςιακοφ τφπου μουςείων. Στισ αρχζσ του 20ου αιϊνα 
ςτθ Βοςτόνθ, ιδρφεται το πρϊτο αυτόνομο μουςείο για παιδιά με πρωτοβουλία μιασ ομάδασ 
δαςκάλων που ενδιαωζρονταν να εωαρμόςουν προγράμματα ωυςικϊν επιςτθμϊν με πραγματικά 
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αντικείμενα. Μζςα ςτο νζο μουςείο τα παιδιά μποροφν να εξετάςουν, να αγγίξουν και να 
αλλθλεπιδράςουν με αυτά τα αντικείμενα. Το Ραιδικό Μουςείο τθσ Βοςτόνθσ ζγινε για άλλθ μια 
ωορά πρωτοπόρο, όταν το 1962 ζβγαλε τα εκκζματα από τισ προκικεσ, ζδωςε ζμωαςθ ςτθ 
«χειροπιαςτι» εμπειρία με τα αντικείμενα και επαναπροςδιόριςε τα ςφνορα του παραδοςιακοφ 
τφπου μουςείων. 

Οι ςυλλογζσ των παιδικϊν μουςείων περιλαμβάνουν οτιδιποτε ζχει ςχζςθ με τον άνκρωπο, 
το ωυςικό και τεχνθτό κόςμο. Τα αντικείμενα οργανϊνονται κεματικά, με τζτοιον τρόπο ϊςτε να 
δθμιουργοφν ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον μάκθςθσ μζςα ςτο οποίο το παιδί λαμβάνει 
ερεκίςματα, βιϊνει ρόλουσ και αποκτά νζεσ εμπειρίεσ. Σε αυτά τα ανκρωποκεντρικά, πολυκεματικά 
μουςεία οι ανάγκεσ και τα ενδιαωζροντα του κοινοφ και το κίνθτρο για μάκθςθ είναι πολφ 
ςθμαντικά ςτοιχεία για τον ςχεδιαςμό των εκκεμάτων και των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που 
υλοποιοφν.  
ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΠΑΛΔΛΚΟ ΜΟΤΕΛΟ 

Στθν Ελλάδα το 1987 ιδρφεται το Σωματείο «Ελλθνικό Ραιδικό Μουςείο» από μια ομάδα 
επιςτθμόνων με πρωτοβουλία τθσ Σοωίασ ωκ-Μελά, δαςκάλασ ειδικευμζνθσ ςτθν εκπαίδευςθ ςτα 
μουςεία. Το 1994 με τθ ςυνεργαςία του Ρολιτιςμικοφ Οργανιςμοφ του Διμου Ακθναίων 
δθμιουργείται ο εκκεςιακόσ χϊροσ, δθλαδι το «Ραιδικό Μουςείο» που βρίςκεται ςτθν οδό 
Κυδακθναίων 14, ςτθν Ρλάκα.  

Θ ωιλοςοωία του Ελλθνικοφ Ραιδικοφ Μουςείου ςτθρίηεται ςτθν αρχι του «μακαίνω πϊσ να 
μακαίνω». Μζςα από τθν ενεργθτικι μάκθςθ, τθν ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ, τθ ςυμμετοχι και τθν 
προςωορά ενόσ εμπλουτιςμζνου, με ςυλλογζσ και εποπτικό υλικό, εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ, 
υποςτθρίηει τθ νοθτικι και ψυχοςωματικι ανάπτυξθ του παιδιοφ και τθ ςυνολικι καλλιζργεια τθσ 
ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ. (Ε.Ρ.Μ. 1987-2008). 

Το Ραιδικό Μουςείο είναι το μοναδικό πολυκεματικό μουςείο ςτθν Ελλάδα, με εκκζματα 
ειδικά ςχεδιαςμζνα για τα παιδιά, τουσ γονείσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ και όλουσ όςοι αςχολοφνται με 
τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν. Ακολουκϊντασ το πρότυπο και τθ ωιλοςοωία των παιδικϊν μουςείων 
τθσ Αμερικισ και τθσ Ευρϊπθσ δθμιουργεί εκκζματα τριςδιάςτατα, εμπλουτιςμζνα με ςυλλογζσ και 
κατάλλθλο εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία χρθςιμοποιοφνται για να βοθκοφν τα παιδιά να 
αλλθλεπιδροφν με το περιβάλλον και να αναπτφςςονται. Οι κεματικζσ των εκκεμάτων αντλοφνται 
από τθν κακθμερινι ηωι, τα ενδιαωζροντα και τισ ανάγκεσ των παιδιϊν, κακϊσ και από το 
αναλυτικό πρόγραμμα του ςχολείου. Σχετίηονται παράλλθλα, ζμμεςα ι άμεςα, με τον κόςμο των 
ωυςικϊν επιςτθμϊν, αωοφ θ μελζτθ και ο ςχεδιαςμόσ ενόσ εκκζματοσ ι προγράμματοσ ακολουκεί 
το διακεματικό τρόπο προςζγγιςθσ. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελοφν για το Ελλθνικό Ραιδικό Μουςείο τον κορμό τθσ 
λειτουργίασ του. Ραράλλθλα προςωζρουν ςτο κοινό ζναν εναλλακτικό τρόπο επίςκεψθσ του 
μουςείου. Είναι αποτζλεςμα διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ και ςτθρίηονται και αυτά, ςτισ 
ενεργθτικζσ μεκόδουσ μάκθςθσ, δίνοντασ ζμωαςθ ςτο κοινωνικό πλαίςιο τθσ μάκθςθσ. Στθ 
ςυνεργαςία των παιδιϊν (το ζνα παιδί μακαίνει από το άλλο) και ςτον κριτικό τρόπο επικοινωνίασ 
των παιδιϊν (ανταλλαγι πλθροωοριϊν).  

Εικόνα 1. Συνεργαςία των παιδιϊν ςτο ζκκεμα «ΣΚΛΑ» 
Με τα εκκζματά του και τα εκπαιδευτικά του προγράμματα το Eλλθνικό Ραιδικό Μουςείο 

ζρχεται να υποςτθρίξει τον εκπαιδευτικό και το ζργο του και τθν οικογζνεια, αλλά και να βοθκιςει 
τα παιδιά να κατανοιςουν και να διαμορωϊςουν και να χαροφν τον κόςμο που τα περιβάλλει.  
ΦΤΛΚΕ ΕΠΛΣΘΜΕ ΣΟ ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΠΑΛΔΛΚΟ ΜΟΤΕΛΟ 

Στο ςφγχρονο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ) και το Αναλυτικό 
Ρρόγραμμα τθσ προςχολικισ θλικίασ παρατθρείται μια ςτροωι ςτθν εκπαίδευςθ ςτισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ. Οι επιςτιμεσ, θ τεχνολογία και ο πολιτιςμόσ υλοποιοφνται ςε «ανοιχτά» μακθςιακά 
περιβάλλοντα τόςο ςτα Μουςεία όςο και ςτα ςχολεία, που ςτοχεφουν ςτθν αρμονικι ςυνφπαρξθ 
των πολιτϊν με διαωορετικζσ κουλτοφρεσ.  

Στο πλαίςιο αυτό, το Ελλθνικό Ραιδικό Μουςείο, από τθν ίδρυςι του ακόμθ οδθγικθκε ςτθ 
δθμιουργία εκκεμάτων και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που προςεγγίηουν κζματα που αωοροφν 
ςε επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα των ωυςικϊν επιςτθμϊν π.χ. νερό, ωυςαλίδεσ και αζρασ, 
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ανακφκλωςθ, ωωσ και ςκιά κ.α. Ραράλλθλα τα εκκζματα δίνουν τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να 
ςυνδζςουν τθν πραγματικι ηωι με τα αντικείμενα μζςω μιασ ποικιλίασ δραςτθριοτιτων. (ΔΕΡΡΣ, 
2002). Τα αντικείμενα παρζχουν μια ςυγκεκριμζνθ και κατ’ επζκταςθ αςωαλι και ικανοποιθτικι 
εμπειρία. Μποροφν να δθμιουργιςουν οπτικι μνιμθ, νοθτικά ςφμβολα και να βοθκιςουν ςτθν 
«υλικι απόδοςθ» αωθρθμζνων εννοιϊν. (Καλεςοποφλου, Δ. 2002) Οι δραςτθριότθτεσ δε 
υποςτθρίηουν τθν πολυπλοκότθτα ζναντι τθσ μιασ «ςωςτισ» κζςθσ ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων 
του κόςμου (Ρλακίτςθ, Κ. 2005)  

Θ εκπαιδευτικι μεκοδολογία θ οποία ςτθρίηεται ςτον πειραματιςμό με τα αντικείμενα, τθν 
ζρευνα, τθν παρατιρθςθ και τθν ενεργό ςυμμετοχι των παιδιϊν, είναι θ κεντρικι ωιλοςοωία του 
Ελλθνικοφ Ραιδικοφ Μουςείου, θ οποία ςυνδζεται με τθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Ζνα 
μεγάλο πλεονζκτθμα τθσ μάκθςθσ μζςω των αντικειμζνων είναι ότι προςωζρει τθ δυνατότθτα ςτα 
παιδιά να δουν τον κόςμο ωσ ολότθτα και όχι οριοκετθμζνο ςφμωωνα με τα μακιματα του 
ςχολικοφ αναλυτικοφ προγράμματοσ. Θ μελζτθ ενόσ αντικειμζνου μπορεί να αποκαλφψει 
πλθροωορίεσ π.χ. για τον πολιτιςμό, τθν ιςτορία, τθν τεχνολογία, τθν τζχνθ, τθ γεωγραωία, τισ 
κοινωνικζσ δομζσ και αξίεσ, πλθροωορίεσ που ωιλτράρονται από τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ και τισ 
προθγοφμενεσ αντιλιψεισ του ατόμου. Μπορεί επίςθσ να ενεργοποιιςει προςωπικζσ μνιμεσ, 
αιςκιςεισ και ςυναιςκιματα. (Καλεςοποφλου, 2002). Αυτόσ είναι ακριβϊσ ο τρόποσ με τον οποίο οι 
άνκρωποι μακαίνουν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. Τα αντικείμενα διαμορωϊνουν τον κόςμο γφρω 
τουσ και είναι τόςο ςθμαντικά όςο είναι και θ γλϊςςα για τθν κατανόθςι τουσ (Durbin & Morris, 
1996). Θ γνϊςθ βιϊνεται καλφτερα μζςα από τθν πράξθ και τθν άμεςθ επαωι του παιδιοφ με το 
ωυςικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Το παιδί εξοικειϊνεται με ζνα αντικείμενο όταν το βιϊςει με 
όλεσ του τισ αιςκιςεισ και όταν δράςει πάνω ςε αυτό, παρατθρϊντασ τισ αλλαγζσ που ςθμειϊνονται 
ωσ αποτζλεςμα των δικϊν του ενεργειϊν. Θ μζκοδοσ αυτι ςυςτινεται και από τα ςφγχρονα 
αναλυτικά προγράμματα ωσ κατάλλθλθ, ϊςτε θ διαδικαςία μάκθςθσ να γίνεται ενκουςιϊδθσ και 
ευχάριςτθ επειδι ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι. (Γεωργοποφλου & Ντιρογιάννθ, 2005). 

Τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ επιδεικνφουν αυκόρμθτθ εξερευνθτικι ςυμπεριωορά και 
ζχουν ιδθ προςωπικζσ εμπειρίεσ οι οποίεσ ςυνδζονται με τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ. Ζχουν ωτιάξει 
ωυςαλίδεσ με το ςαπουνόνερο ςτο μπάνιο, ζχουν διαλφςει ςτο νερό αλάτι, ςτθ κάλαςςα ζχουν 
αποκτιςει εμπειρία ςχετικά με τθν επίπλευςθ και τθ βφκιςθ αντικειμζνων. Το ενδιαωζρον των 
παιδιϊν να ανακαλφψουν τον κόςμο, να διερευνιςουν και να μάκουν όςα περιςςότερα πράγματα 
μποροφν, κάνουν τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ προςιτζσ ς’ αυτά. 

Στα εκκζματα του Ελλθνικοφ Ραιδικοφ Μουςείου θ εναςχόλθςθ με τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ, 
δίνει τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά να αναπτυχκοφν ολόπλευρα (ψυχοκινθτικά, κοινωνικά, θκικά, 
γλωςςικά, διανοθτικά) και να εξελίξουν τθν επιςτθμονικι ςκζψθ. Ευνοεί παράλλθλα τθν ενεργό 
ςυμμετοχι και επιχειρεί τθν κατάκτθςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ, τθσ 
εμπλοκισ των αιςκιςεων και το πείραμα.  

Επειδι οι άνκρωποι του μουςείου ζχουν τθ δυνατότθτα να ερμθνεφςουν τα αντικείμενα με 
πολλοφσ και διαωορετικοφσ τρόπουσ, δίνουν τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να ςυνδζςουν τα αντικείμενα 
με όλεσ τισ ενότθτεσ τθσ ςχολικισ φλθσ. Σφμωωνα με τθν Κφρδθ (2002) «κάκε αντικείμενο μπορεί να 
αποτελζςει αωορμι για ςωαιρικι-διακεματικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
ωσ ενιαίο ςφνολο». Ρ.χ. το ζκκεμα «Κουηίνα» ςτο Ραιδικό Μουςείο μπορεί να υποςτθρίξει το 
μάκθμα των ωυςικϊν επιςτθμϊν, αν δοκεί ζμωαςθ π.χ. ςτον πειραματιςμό με τισ πρϊτεσ φλεσ μζςα 
από τθ μαγειρικι. Στο ζκκεμα «το ςϊμα μου» τα παιδιά κάνουν μετριςεισ ςχετικά με το φψοσ τουσ 
και το βάροσ τουσ και ανακαλφπτουν τθ λειτουργία οργάνων του ςϊματοσ. Θ χριςθ των 
αντικειμζνων-ςυλλογϊν και το εκπαιδευτικό υλικό του Ελλθνικοφ Ραιδικοφ Μουςείου καλλιεργεί 
ςτα παιδιά δεξιότθτεσ ςκζψθσ και επιςτθμονικισ μεκόδου και ταυτόχρονα τα βοθκάει να δομιςουν 
το υπόβακρο για τθ μεταγενζςτερθ ανάπτυξθ κατανόθςθσ εννοιϊν.  
ΜΕΛΕΣΘ ΠΕΡΛΠΣΩΘ: ΕΚΚΕΜΑ «ΔΛΑΔΡΟΜΟ ΠΕΛΡΑΜΑΣΩΝ. ΚΕΜΑΣΛΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ: ΝΕΡΟ» 

Το Ελλθνικό Ραιδικό Μουςείο δίνοντασ τθ δυνατότθτα για ςυνεργατικι προςζγγιςθ τθσ 
μάκθςθσ και ευκαιρίεσ για ζρευνα και ανακάλυψθ, τόςο για τουσ εκπαιδευτικοφσ και τισ ςχολικζσ 
ομάδεσ, όςο και για τισ οικογζνειεσ ζχει ςχεδιάςει και αναπτφξει εκκζματα και υλικό που αωοροφν 
άμεςα ι ζμμεςα ςτο χϊρο των ωυςικϊν επιςτθμϊν.  
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Θ κεματικι «νερό» αποτελεί τον άξονα γφρω από τον οποίο αναπτφχκθκαν μερικά από τα 
εκκζματά του. Το νερό είναι ζνα από τα αγαπθμζνα κζματα των παιδιϊν διότι αποτελεί οικείο 
ςτοιχείο για αυτά και ζχουν προςωπικζσ εμπειρίεσ από τθ χριςθ του. Με αυτό παίηουν ςτθ 
κάλαςςα, ςτο μπάνιο, πίνουν για να ξεδιψάςουν, ποτίηουν τα λουλοφδια, το παρατθροφν, το 
νιϊκουν όταν βρζχει κ.λ.π. Ζτςι θ ενότθτα «νερό» με τθν απαραίτθτθ προςαρμογι μπορεί να 
ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν. 

Ραρακάτω κα γίνει μια προςπάκεια να αναπτυχκοφν τα εκκζματα «Νερό», Φυςαλίδεσ» και 
«Βυκόσ». 
«Διάδρομοσ πειραμάτων. κεματικι ενότθτα Νερό».  

Στο ςυγκεκριμζνο ζκκεμα τα παιδιά εξοικειϊνονται με τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ, αναπτφςςουν 
δεξιότθτεσ, ευαιςκθτοποιοφνται ςε κζματα που ςχετίηονται με το περιβάλλον (ςεβαςμόσ, 
προςταςία, αγάπθ κ.λ.π.). Θ ζννοια του περιβάλλοντοσ προςεγγίηεται ολιςτικά και περιλαμβάνει τισ 
ενότθτεσ ωυςικό, τεχνθτό και κοινωνικό περιβάλλον. Ζτςι επιτυγχάνεται θ διακεματικι ανάπτυξθ 
του εκκζματοσ.  
Εικόνα 2. Ζκκεμα «Διάδρομοσ πειραμάτων. Κεματικι Ενότθτα: Νερό» 
Οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι του εκκζματοσ είναι: 

 Να πειραματιςτοφν τα παιδιά με τισ ιδιότθτεσ του νεροφ 

 Να εξοικειωκοφν με τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ 

 Να ανακαλφψουν τον κφκλο του νεροφ 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςπουδαιότθτα του νεροφ  

 Να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτθ ςωςτι χριςθ του  
Σφντομθ περιγραφι του εκκζματοσ:  

Το ζκκεμα αποτελείται από ζνα πίνακα όπου απεικονίηεται ο κφκλοσ του νεροφ και είναι 
δωρεά από τθν εταιρεία «MIO-ECSDE» και από μια τριςδιάςτατθ καταςκευι, το ποτάμι. Θ μορωι 
του ποταμοφ είναι ανεπτυγμζνθ ςε τρία διαωορετικά επίπεδα ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα να 
ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ παιδιά διαωορετικϊν θλικιϊν. Θ παροχζτευςθ του ποταμοφ 
γίνεται με ανακφκλωςθ του νεροφ μζςω μιασ αντλίασ. Υπάρχουν δε ςτο χϊρο εκπαιδευτικά κουτιά 
με ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ που μποροφν να υλοποιιςουν τα παιδιά. 

Στο ποτάμι εκτελοφν πειράματα με το νερό, για να κατανοιςουν τισ ιδιότθτζσ του, που πολλζσ 
ωορζσ δεν διαωζρουν από τισ κακθμερινζσ τουσ δραςτθριότθτεσ, μζςα από διαδικαςίεσ και κριτιρια 
επιςτθμονικισ μεκοδολογίασ. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αναπτφςςουν ερευνθτικι διάκεςθ, 
κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ για τθν προςζγγιςθ και κατανόθςθ των πειραμάτων. Ραράλλθλα 
μακαίνουν να οργανϊνουν τισ παρατθριςεισ τουσ και να ερμθνεφουν ωαινόμενα τα οποία 
παρατθροφν κακθμερινά γφρω τουσ. 

Ενδεικτικά πειράματα με τα οποία αςχολοφνται τα παιδιά ςτο ποτάμι είναι τα εξισ: 
«Θ δφναμθ του νεροφ». Τα παιδιά ρίχνουν νερό ςε ζναν νερόμυλο με διαωορετικά 

αντικείμενα όπωσ κουτάλι, ςφριγγα, ςταγονόμετρο και ποτιςτιρι. Μετροφν τθν ποςότθτα του νεροφ 
που μπορεί να περιζχει το κάκε αντικείμενο, προβλζπουν ποιο από όλα κα κινιςει ταχφτερα το 
μφλο και τζλοσ ςυηθτοφν τα αποτελζςματα του πειράματοσ. 

Άλλο πείραμα που πραγματοποιείται για να κατανοιςουν τα παιδιά τθ δφναμθ του νεροφ 
είναι θ μετακίνθςθ αντικειμζνων π.χ. μπάλα του τζνισ, ςε μια προκακοριςμζνθ απόςταςθ, με τθ 
βοικεια του νεροφ, που εκτοξεφεται από μια ςφριγγα. 

«Τι επιπλζει, τι βυκίηεται». Τα παιδιά προβλθματίηονται και προβλζπουν τι κα ςυμβεί αν 
πετάξουν ςτο ποτάμι ζνα ωτερό, ζνα κομμάτι φωαςμα, ζνα καπάκι, μια πλαςτελίνθ, ζνα κομμάτι 
ξφλου ι οποιοδιποτε άλλο αντικείμενο κακθμερινισ χριςθσ. Εκτελοφν το πείραμα και παρατθροφν 
τα αποτελζςματα. Αντιλαμβάνονται πϊσ το ςχιμα και το βάροσ επθρεάηει τθν επίπλευςθ και τθ 
βφκιςθ ενόσ αντικειμζνου. 

«Το ωιλτράριςμα του νεροφ». Τα παιδιά δοκιμάηουν τθν απορροωθτικότθτα διαωόρων 
υλικϊν όπωσ χαλίκι, άμμο, χαρτί κουηίνασ και βαμβάκι και προςπακοφν να τα τοποκετιςουν με 
τρόπο ϊςτε να δθμιουργιςουν ζνα ωίλτρο για το νερό. 
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«Το ςιντριβάνι». Στόχοσ του πειράματοσ είναι τα παιδιά να εκτοξεφςουν νερό ι να 
δθμιουργιςουν πίδακα με τθ βοικεια πλαςτικϊν μπουκαλιϊν που ζχουν τρυπθκεί ςε διάωορα 
ςθμεία, εφκαμπτων πλαςτικϊν ςωλινων ι ςυριγγϊν.  

Ο πίνακασ με τον κφκλο του νεροφ αποτυπϊνει μζροσ τθσ μορωολογίασ τθσ γθσ και το νερό 
ςτισ διάωορεσ μορωζσ του: υγρι, ςτερει και αζρια. Μζςα από τον κφκλο του νεροφ και με τθ 
βοικεια ακουςτικοφ υλικοφ, τα παιδιά ανακαλφπτουν το υγρό ςτοιχείο τθσ γθσ, επιωανειακοφ και 
υπόγειου και τισ διαωορετικζσ του μορωζσ. Ερευνοφν τουσ παράγοντεσ που διαταράςςουν το ταξίδι 
του, ευαιςκθτοποιοφνται ςτθ ςωςτι χριςθ του και αντιλαμβάνονται τθ ςπουδαιότθτά του για τον 
άνκρωπο, τα ωυτά και τα ηϊα. Με εποπτικό υλικό που αποτελείται από εικόνεσ διαωόρων χωρϊν, 
τα παιδιά αντιλαμβάνονται παράλλθλα τον κοινωνικό ρόλο του νεροφ και κατ’ επζκταςθ τθ 
ςπουδαιότθτά του.  

Το ζκκεμα «Διάδρομοσ Ρειραμάτων – κεματικι ενότθτα «Νερό» ςυνδζεται κεματικά και με 
το ζκκεμα «Φυςαλίδεσ», το οποίο παρουςιάηεται ςτο ςυνζδριο με τθ μορωι μουςειοςκευισ. 

Το ζκκεμα «Φυςαλίδεσ» δίνει τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά να πειραματιςτοφν με διάωορα 
απλά αντικείμενα, ςαποφνι και νερό και να δθμιουργιςουν ωυςαλίδεσ. Ζτςι παίηοντασ, 
δθμιουργϊντασ και παρατθρϊντασ αρχίηει θ εξερεφνθςθ του κόςμου τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ. 

Θ εκπαιδευτικι αξία τθσ εναςχόλθςθσ με τισ ωυςαλίδεσ είναι πωσ το ίδιο το υλικό παρακινεί 
τα παιδιά να εξερευνιςουν και να μάκουν. Ο χειριςμόσ των ωυςαλίδων ενεργοποιεί οπτικζσ και 
απτικζσ αιςκιςεισ. Τα ςχιματα που παίρνουν είναι αρκετά όμοια για να ενκαρρφνουν τθν ζρευνα 
για μοτίβα, από τθν άλλθ μεριά όμωσ είναι πάντοτε διαωορετικά για να τα προςδοκοφν με 
ευχαρίςτθςθ. Θ δθμιουργία ωυςαλίδων και θ διάταξι τουσ ςτο χϊρο, βοθκάει τα παιδιά να 
ανακαλφψουν ζνα πλικοσ μακθματικϊν ςχζςεων. Για τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ χρθςιμεφουν 
ςαν ηωντανά παραδείγματα γεωμετρικϊν ςχθμάτων. Το να δθμιουργιςει κανείσ και να νιϊςει αυτά 
τα ςχιματα, είναι πολφ πιο παραςτατικό από μια διςδιάςτατθ απεικόνιςι τουσ ςε ςχζδιο. Ο 
πειραματιςμόσ με τισ ωυςαλίδεσ βοθκάει ςτθν εξζλιξθ των αντιλθπτικϊν ικανοτιτων των παιδιϊν 
που είναι τόςο ςθμαντικζσ για τθ γνωςτικι ανάπτυξθ. Ραίηοντασ με τισ ςαπουνόωουςκεσ και 
παρακολουκϊντασ πϊσ αλλάηουν χρϊματα και μορωζσ, εξαςκοφν με ευχάριςτο τρόπο τισ δεξιότθτζσ 
τουσ και τισ αιςκθτικζσ τουσ ευαιςκθςίεσ. (Zubrowski, B. 1982). 

Θ λειτουργία των παραπάνω εκκεμάτων υποςτθρίηεται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θ 
επιςτιμθ τθσ ωυςαλίδασ», το οποίο υλοποιείται κακθμερινά με ςχολικζσ ομάδεσ παιδιϊν. Τα 
παιδιά, κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ γίνονται μικροί επιςτιμονεσ και ζρχονται ςε μια πρϊτθ 
επαωι, μζςω των πειραμάτων με το νερό και το ςαποφνι, με βαςικζσ λογικομακθματικζσ ζννοιεσ. 
Ραράλλθλα εξελίςςουν τθ ςυςτθματικι παρατιρθςθ και τθ δθμιουργικι τουσ ικανότθτα 
αςχολοφμενα με τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ και τθν τζχνθ, γφρω από κζματα που ςχετίηονται με το νερό.  

Εικόνα 3. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θ επιςτιμθ τθσ ωυςαλίδασ» 
ΜΕΛΕΣΘ ΠΕΡΛΠΣΩΘ: ΕΚΚΕΜΑ «ΒΤΚΟ» 

Το ζκκεμα «Βυκόσ» είναι ειδικά μελετθμζνο και ςχεδιαςμζνο για παιδιά προςχολικισ θλικίασ. 
Ρεριλαμβάνει πλθκϊρα οπτικοφ, απτικοφ και ακουςτικοφ υλικοφ, που λειτουργοφν ωσ ερεκίςματα 
για τθν εξερεφνθςθ του καλάςςιου κόςμου και τθν ανακάλυψθ των μυςτικϊν του βυκοφ, μζςω των 
αιςκιςεων. Το περιβάλλον και οι ςυλλογζσ του δίνουν τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να αποκτιςουν μια 
πρϊτθ ευχάριςτθ μουςειακι εμπειρία και τα βοθκάει να εμπλακοφν ενεργά ςτθ διαδικαςία τθσ 
μάκθςθσ, ςε ζνα περιβάλλον επιμελθμζνο όχι μόνο αιςκθτικά αλλά και παιδαγωγικά. 

Ευκυγραμμίηεται με τουσ ςτόχουσ τθσ διακεματικότθτασ και προςπακεί να βοθκιςει τα 
παιδιά να αναπτυχκοφν ολόπλευρα και ςωαιρικά ςε όλουσ τουσ τομείσ κοινωνικό, νοθτικό και 
ςυναιςκθματικό. Αναλαμβάνουν ρόλουσ, δραματοποιοφν ιςτορίεσ εμπνευςμζνεσ από τον καλάςςιο 
κόςμο, ενεργοποιοφν τθ ωανταςία και τθν αυτοεκτίμθςι τουσ, τθν κοινωνικότθτά τουσ και τθν 
αυτενζργεια. Ανακαλφπτουν τρόπουσ επικοινωνίασ, ελεφκερθσ ζκωραςθσ και δθμιουργίασ, 
παράλλθλα δε ενδυναμϊνουν τθ ςυνεργαςία και τθ δθμιουργικότθτά τουσ.  

Εικόνα 4. Ζκκεμα «Βυκόσ» 
Οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι του εκκζματοσ είναι: 

 Να γνωρίςουν τα παιδιά το καλάςςιο περιβάλλον  
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 Να κατανοιςουν τα προβλιματά του και τθν αλλθλεπίδραςθ ανκρϊπου και ωυςικοφ 
περιβάλλοντοσ. 

 Να ενεργοποιιςουν τθν ωυςικι περιζργεια και τθ ςκζψθ 

 Να ανακαλφψουν τρόπουσ αξιοποίθςθσ των αντικειμζνων και τισ ιδιότθτεσ αυτϊν (ςχιμα, 
μυρωδιά, ιχο, υλικό κ.λ.π.) 

 Να ενδυναμϊςουν τθ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ 
Σφντομθ περιγραφι του εκκζματοσ:  

Το ζκκεμα αποτυπϊνει με όςο το δυνατόν πιο ρεαλιςτικό τρόπο, ζνα μζροσ του καλάςςιου 
περιβάλλοντοσ, το οποίο είναι δομθμζνο ςτα μζτρα των παιδιϊν. Κεντρικόσ άξονάσ του είναι τα 
καλάςςια όντα και θ ηωι τουσ μζςα ςτο βυκό τθσ κάλαςςασ. Τα παιδιά μπαίνοντασ ςτο ζκκεμα 
ζχουν τθν ευκαιρία να ωορζςουν ςτολζσ και να πάρουν ρόλουσ ϊςτε να γίνουν δφτεσ ι ψάρια για 
να ανακαλφψουν τα μυςτικά τθσ ηωισ ςτο βυκό.  

Ο ςκθνικόσ διάκοςμοσ του εκκζματοσ είναι ςχεδιαςμζνοσ με πλικοσ από ομοιϊματα ηϊων 
και ψαριϊν, ωυτά, κοχφλια, βράχουσ και ςπθλιζσ, ϊςτε να δίνει τθν αίςκθςθ ςτουσ επιςκζπτεσ, ότι 
βρίςκονται ςε υποκαλάςςιο χϊρο. Οι τοίχοι είναι χρωματιςμζνοι με τα χρϊματα τθσ κάλαςςασ και 
ςτθν οροωι υπάρχει ειδικι καταςκευι με πανιά τα οποία αποτυπϊνουν τθν επιωάνεια τθσ 
κάλαςςασ. Κρζμονται δε από τα πανιά, διάωορα είδθ και μεγζκθ ψαριϊν. Ραράλλθλα ςτο χϊρο 
υπάρχει κουτί με μουςικά όργανα και ζνα θχοςφςτθμα από όπου ακοφγεται ο ιχοσ τθσ κάλαςςασ ι 
ωωνζσ καλάςςιων όντων. Το ζκκεμα περιλαμβάνει επίςθσ ζνα μεγάλο βράχο διαμορωωμζνο με 
ράωια όπου ωυλάςςονται τα εξισ εκπαιδευτικά κουτιά:  

«Τα αποτυπϊματα τθσ κάλαςςασ». Το υλικό του κουτιοφ εξοικειϊνει τα παιδιά με βαςικζσ 
μακθματικζσ ζννοιεσ. Αντιςτοιχίηουν τουσ καλάςςιουσ οργανιςμοφσ του κουτιοφ με αυτοφσ που 
βρίςκονται ςτο ζκκεμα (ομοιότθτεσ-διαωορζσ, διάκριςθ ςχιματοσ και μεγζκουσ), τυπϊνουν τθ 
μορωι τουσ και το επεξεργάηονται εικαςτικά. Αντιςτοιχίηοντασ μεταξφ τουσ τα αντικείμενα δυο 
ςυλλογϊν ςυνειδθτοποιοφν τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτισ ποςότθτεσ και τουσ αρικμοφσ και ότι ο αρικμόσ 
κάκε ςυλλογισ δεν ςυνδζεται με το μζγεκοσ των αντικειμζνων και δεν αλλάηει όταν αλλάξει θ 
διάταξθ των αντικειμζνων ςτο χϊρο. 

«Το μικρό και το μεγάλο». Τα παιδιά ομαδοποιοφν, διατάςςουν και ταξινομοφν τα κοχφλια 
του εκπαιδευτικοφ κουτιοφ, ςφμωωνα με το ςχιμα, το χρϊμα, το μζγεκοσ ι άλλα χαρακτθριςτικά 
γνωρίςματα. Ενκαρρφνονται να επιμερίςουν τθ ςυλλογι ςε μικρότερεσ, με βάςθ ενόσ ι 
περιςςότερων κριτθρίων που θ δυςκολία τουσ μπορεί να αυξάνεται. Τα παιδιά προοδευτικά 
ςυνειδθτοποιοφν τθν χρθςιμότθτα των κανόνων.  

«Καλάςςιοι οργανιςμοί και τζχνθ». Εικόνεσ από ζργα γνωςτϊν ηωγράωων εμπνζουν τα 
παιδιά για τθ δθμιουργία μιασ ιςτορίασ τθν οποία μποροφν να ηωντανζψουν ι να 
εικονογραωιςουν. Επιπλζον, μποροφν να ωτιάξουν καλάςςιουσ οργανιςμοφσ με πλαςτελίνεσ ι 
πθλό, ερχόμενα ζτςι ςε μια πρϊτθ επαωι με τθν γλυπτικι και τουσ κανόνεσ τθσ. Τα παιδιά 
οδθγοφνται λοιπόν μζςα από τθ διαδικαςία του κεατρικοφ παιχνιδιοφ και τθσ τζχνθσ ςτο να 
εκωραςτοφν ελεφκερα, να αναπτφξουν τθ δθμιουργικότθτα τουσ, να εξοικειωκοφν με τισ τεχνικζσ 
του κεάτρου, να καλλιεργιςουν το αιςκθτικό τουσ κριτιριο και τζλοσ να επικοινωνιςουν με πνεφμα 
ςυνεργαςίασ και ομαδικότθτασ. 

«Οι ιχοι του νεροφ». Το κουτί περιλαμβάνει μια μεταλλικι λεκάνθ τθν οποία τα παιδιά 
γεμίηουν με νερό και αντικείμενα κακθμερινισ χριςθσ διαωορετικοφ υλικοφ το κακζνα. Τα παιδιά 
πειραματίηονται με τον ιχο που παράγει το κάκε αντικείμενο μζςα και ζξω από το νερό και 
διακρίνουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά του ιχου (ζνταςθ, χροιά, διάρκεια κ.α.). Ζχουν τθν ευκαιρία 
ακόμθ να παράγουν ιχουσ με διαωορετικοφσ τρόπουσ όπωσ να αωινουν να ςτάηει το νερό από τα 
αντικείμενα με αργό ι γριγορο ρυκμό, να γεμίηουν και να αδειάηουν τα αντικείμενα που ζχουν 
διαωορετικό μζγεκοσ, να ταράξουν το νερό, να το χτυπιςουν ι να το ανακατζψουν.  

«Τα ςκουπίδια ςτθ κάλαςςα». Τα παιδιά βιϊνοντασ τθ ηωι των καλάςςιων πλαςμάτων, 
βιϊνουν και τα αποτελζςματα τθσ ανάλογθσ ςυμπεριωοράσ από τον άνκρωπο. Τα ςκουπίδια 
ςκορπίηονται ςτο βυκό, τα παιδιά εντοπίηουν το πρόβλθμα και ενκαρρφνονται να προτείνουν λφςεισ 
για τθν αντιμετϊπιςι του. Με αυτόν τον τρόπο κατανοοφν το ανκρωπογενζσ περιβάλλον μζςα ςτο 
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οποίο ηουν και τθ ςχζςθ αλλθλεπίδραςισ τουσ με αυτό. Θ δραματοποίθςθ, τζλοσ, των κινδφνων και 
θ αντιμετϊπιςι τουσ βάηει τα παιδιά ςτθ διαδικαςία να ερμθνεφουν γενικά τα ςτοιχεία του κόςμου 
που τα περιβάλλει, κζτοντάσ τα ςε λογικι αλλθλουχία. Διατυπϊνουν απορίεσ, κζτουν ερωτιματα 
και τζλοσ επιλζγουν τον καλφτερο δυνατό τρόπο επίλυςισ τουσ. 

«Οι κθςαυροί του βυκοφ». Αρχαιολογικά ευριματα όπωσ ςπαςμζνα αγγεία και 
κατεςτραμμζνεσ επιγραωζσ είναι τα αντικείμενα που περιλαμβάνει το κουτί. Τα παιδιά 
ενκαρρφνονται να παρατθριςουν, να ανακαλφψουν, να αναπτφξουν επιχειρθματολογία και να 
περιγράψουν τα ευριματά τουσ, προςπακϊντασ να τα ςυνδζςουν με δικζσ τουσ εμπειρίεσ.  

Puzzles ενςωινωςθσ και παιχνίδια μνιμθσ τα οποία βοθκοφν τα παιδιά ςτον πειραματιςμό με 
τα ςχιματα και τα μεγζκθ, αναπτφςςουν ςφνκετεσ λογικζσ διεργαςίεσ, αωαιρϊντασ το μερικό από 
το ςφνολο, ϊςτε να καταλιξουν ςτο επικυμθτό αποτζλεςμα.  

Το ζκκεμα «Βυκόσ» υποςτθρίηεται, όπωσ και τα προαναωερκζντα εκκζματα από 
εκπαιδευτικά προγράμματα για ςχολικζσ ομάδεσ.  

Για τθ ςχολικι χρονιά 2008-2009 το ζκκεμα ολοκλθρϊνοντασ τον κφκλο του, αποςφρκθκε από 
τον εκκεςιακό χϊρο του Μουςείου. Τα ςτοιχεία τθσ απολογιςτικισ αξιολόγθςθσ δείχνουν ότι οι 
ςτόχοι του εκκζματοσ ζχουν επιτευχκεί και το κοινό (οικογζνειεσ και εκπαιδευτικι κοινότθτα) 
αποδζχτθκε το ζργο ςτο ςφνολό του με μεγάλο ενδιαωζρον. 
ΕΠΛΛΟΓΟ 

Τα εκκζματα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελλθνικοφ Ραιδικοφ Μουςείου μποροφν 
να επιτφχουν άμεςθ ςφνδεςθ με επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ του νθπιαγωγείου, που ςυνδζονται με 
όλεσ τισ γνωςτικζσ περιοχζσ. Θ ςφνδεςθ αυτι επιτυγχάνεται μζςα από τθ ςυνεργαςία μουςείου-
ςχολείου με ςτόχο τθν αλλθλεπίδραςθ, αλλθλοχποςτιριξθ και ςυνφπαρξθ των δυο ωορζων, αλλά 
και ςτθν ανατροωοδότθςθ των κεμάτων και των γνωςτικϊν αντικειμζνων.  
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι θ παρουςίαςθ των διακεματικϊν εννοιϊν οι οποίεσ διαχζονται ςτο Αναλυτικό 
Ρρόγραμμα Σπουδϊν (Α.Ρ.Σ.) των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και θ διδακτικι προςζγγιςι τουσ με ςυνεργατικζσ 
ανακαλυπτικζσ μεκόδουσ ϊςτε οι μακθτζσ να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ και να διαμορφϊςουν κετικι ςτάςθ 
προσ το περιβάλλον. Οι ραγδαίεσ εξελίξεισ ςτο κοινωνικοπολιτιςμικό γίγνεςκαι και θ ανάπτυξθ των επιςτθμϊν 
και τθσ τεχνολογίασ οδιγθςαν ςτθ ςφνταξθ του Διακεματικοφ Ενιαίου Ρλαιςίου Ρρογραμμάτων Σπουδϊν 
(Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.) και των Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων των επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων 
ςυμπεριλαμβανομζνου και των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Τα νζα προγράμματα είναι εννοιοκεντρικά και 
ςτθρίηονται ςε διακεματικζσ ζννοιεσ οι οποίεσ διευρφνονται και εμπλουτίηονται με τισ ενδοκλαδικζσ των 
διακριτϊν μακθμάτων. Σθμαντικι κζςθ για τθν οικοδόμθςθ των διακεματικϊν εννοιϊν ςτισ δφο πρϊτεσ 
βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ ζχουν οι προχπάρχουςεσ ιδζεσ των μακθτϊν οι οποίεσ με κατάλλθλεσ διδακτικζσ 
προςεγγίςεισ αναδεικνφονται και μζςα από διαδικαςίεσ γνωςτικισ ςφγκρουςθσ οδθγοφν ςτθν κατάκτθςθ τθσ 
επιςτθμονικισ γνϊςθσ και ςτθν εξοικείωςθ με τθ μεκοδολογία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: διακεματικζσ ζννοιεσ, ενδοκλαδικζσ ζννοιεσ, εποικοδομιςμόσ, γραμματιςμόσ, περιβάλλον  

 
DIFFUSION AND THE METHODOLOGICAL APPROACH OF THE INTERDISCIPLINARY CONCEPTS OF THE 

PHYSICAL SCIENCES IN KINDERGARTEN AND PRIMARY SCHOOL 
Agni Markantonatou, Sotiria Sampani 

ABSTRACT 
The purpose of this assignment is present the interdisciplinary concepts which pervade the physical sciences 
curricula and also their didactic approach via cooperative and discovering methods so that the students will 
develop critical thinking and form positive attitude towards the environment. The rapid developments in the 
socio-cultural status and the growth of science and technology have led to the complication of the unified 
interdisciplinary educational programme and the curricula of the discrete cognitive subjects including physical 
sciences. The new programs are concept-centered and are based on interdisciplinary concepts which are 
expanded and enriched with the ones which are exclusively included in the different subjects. Important 
position, in the construction of the interdisciplinary concepts in the two first grants of education (kindergarten 
and primary school), have the already existing students’ idea which are brought out with the appropriate 
didactic approaches and also through the procedure of cognitive conflict which lead to the gain of scientific 
knowledge and the familiarity with the methodology of physical sciences.  

KEY WORDS: interdisciplinary concepts, physical sciences, environment 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Θ εκπαίδευςθ ςιμερα αποςκοπεί ςτθν απόκτθςθ λειτουργικϊν γνϊςεων, ςτθν ανάπτυξθ 
ψυχοκινθτικϊν δεξιοτιτων και ςτθν καλλιζργεια κετικϊν ςτάςεων και ςυμπεριωορϊν απζναντι ςτο 
περιβάλλον και ςτθν κοινωνία. Για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ εκπαίδευςθσ ςυντάχκθκαν το 
Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.) και τα Αναλυτικά Ρρογράμματα 
Σπουδϊν (Α.Ρ.Σ.) τα οποία αντιμετωπίηουν τον εκπαιδευτικό χϊρο ενιαία από το Νθπιαγωγείο μζχρι 
το Γυμνάςιο. 

Το Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ και τα Α.Ρ.Σ., τα οποία εκπονικθκαν από το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, είναι 
εννοιοκεντρικά και κατευκφνονται προσ τθν ολιςτικι και διακεματικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ με 
ανακαλυπτικζσ, ςυμμετοχικζσ και βιωματικζσ μεκόδουσ. Θ ολιςτικι γνϊςθ ςυνδζεται με τθν 
πραγματικότθτα, αξιοποιείται ςτθν κακθμερινι ηωι και διαωοροποιείται από τθν αποςπαςματικι 
γνϊςθ των παραδοςιακϊν αναλυτικϊν προγραμμάτων. 

Οι αλλαγζσ που λαμβάνουν χϊρα ςτθ ςθμερινι εποχι, θ οποία χαρακτθρίηεται από 
ρευςτότθτα και αβεβαιότθτα, δεν άωθςαν ανεπθρζαςτθ τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Πλο και 
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περιςςότερο γίνεται λόγοσ για τθν ενίςχυςθ του παιδαγωγικοφ ρόλου του ςχολείου, για τθν ανάγκθ 
ςτενότερθσ ςφνδεςισ του με τθν κοινωνία και τθν κακθμερινι ηωι, και τονίηεται θ ςθμαςία τθσ 
διαβίου μάκθςθσ, θ αναγκαιότθτα ςεβαςμοφ τθσ πολιτιςμικισ ετερότθτασ, θ ανάπτυξθ και 
καλλιζργεια δεξιοτιτων και ςτάςεων.  

Οι παραπάνω αλλαγζσ ςε ςυνδυαςμό με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ ςτο χϊρο τθσ επιςτιμθσ και τθσ 
διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν οδιγθςαν ςτθ διαμόρωωςθ των Α.Ρ.Σ του μακιματοσ των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν, τα οποία εντάχκθκαν ςτο γενικό πλαίςιο του Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. Οι ζννοιεσ του 
μακιματοσ ειςάγονται από τθν προςχολικι ςτθ δθμοτικι εκπαίδευςθ και δίνεται μεγάλθ βαρφτθτα, 
κατά τθ διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, ςτθν κοινωνικι 
αλλθλεπίδραςθ, ϊςτε οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ να διαπλζκονται με τισ ανκρϊπινεσ κοινωνικζσ 
υποκζςεισ με ςτόχο τθν προςωπικι και ευρφτερθ ευθμερία του ανκρϊπου (Κόκκοτασ, 2002). 

Βαςικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ από το χϊρο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν και ςτοιχεία 
περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ αναπτφςςονται γφρω από τον άξονα αλλθλεπίδραςθσ 
ανκρωπογενοφσ και ωυςικοφ περιβάλλοντοσ τόςο ςτο Νθπιαγωγείο όςο και ςτο Δθμοτικό 
(Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ., Φ.Ε.Κ. τ.Βϋ 303/13-03-2003). Οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτουσ 
μακθτζσ να διαμορωϊνουν ςτάςεισ και να καλλιεργοφν δεξιότθτεσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 
και προςωζρονται για τθν επίτευξθ τθσ διάχυςθσ των διακεματικϊν εννοιϊν ςτισ δυο πρϊτεσ 
βακμίδεσ τθσ Εκπαίδευςθσ. 
Θ ΔΛΑΧΥΣΘ ΤΩΝ ΔΛΑΚΕΜΑΤΛΚΩΝ ΕΝΝΟΛΩΝ 

Το Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ για το Νθπιαγωγείο, εναρμονιςμζνο με τα Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ των δφο επόμενων 
βακμίδων, προβάλλει τθ διακεματικι προςζγγιςθ ωσ διδακτικι μεκοδολογία για τθν κατάκτθςθ τθσ 
γνϊςθσ, ςφμωωνα με τθν οποία, θ γνϊςθ αντιμετωπίηεται ωσ ολότθτα και όχι τεμαχιςμζνθ ςε 
διάωορεσ γνωςτικζσ περιοχζσ. 

Το περιεχόμενο των Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ και Α.Ρ.Σ του Δθμοτικοφ ςχολείου αναωζρεται κυρίωσ ςτθν 
παιδαγωγικά κατάλλθλθ γνϊςθ και ςτισ δεξιότθτεσ που πρζπει να αποκτιςει ο μακθτισ ςε κάκε 
επιμζρουσ γνωςτικό αντικείμενο. Στθν ελλθνικι βιβλιογραωία θ παιδαγωγικά κατάλλθλθ γνϊςθ 
αποδίδεται με τον όρο «ςχολικι γνϊςθ» (Ματςαγγοφρασ, 2003). Θ διακεματικότθτα ςτθ ςχολικι 
γνϊςθ υλοποιείται κυρίωσ με τθν ενδοκλαδικι ςυνοχι εντόσ κάκε γνωςτικοφ αντικειμζνου, με τισ 
διακλαδικζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ γνωςτικϊν αντικειμζνων και με κεματοκεντρικζσ εωαρμογζσ, οι 
οποίεσ αποτελοφν και τθν αυκεντικι εκδοχι τθσ διακεματικότθτασ. Θ εννοιοκεντρικι προςζγγιςθ 
ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, όπωσ και ςτα άλλα γνωςτικά αντικείμενα, επιδιϊκει τθ ςυνοχι και τισ 
ςυςχετίςεισ μεταξφ των γνωςτικϊν αντικειμζνων (Κουλουμπαρίτςθ, 2003). 

Ρροκειμζνου να εωαρμοςτεί θ διακεματικότθτα πρζπει να δοκεί ζμωαςθ τόςο ςτθν 
εννοιοκεντρικι προςζγγιςθ όςο και ςτθν απόκτθςθ διακεματικϊν δεξιοτιτων-γραμματιςμϊν. Ο 
όροσ «γραμματιςμόσ» χρθςιμοποιείται για να δθλωκεί θ ικανότθτα ενόσ ατόμου να εκδθλϊνει 
ζμπρακτα κάκε δεξιότθτα με ςυνεπι τρόπο και ςτθν ανάλογθ περίπτωςθ (Κουλουμπαρίτςθ, 2003). 

Κατά τθν ενδοκλαδικι ςυνοχι (εντόσ του ιδίου γνωςτικοφ αντικειμζνου) οι εγχϊριεσ -ι 
ενδοκλαδικζσ- ζννοιεσ κάκε επιςτθμονικοφ κλάδου, είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ διότι αποτελοφν 
τον πυλϊνα ο οποίοσ λαμβάνει τθ μορωι οικοδομιματοσ με τθν προςκικθ των κατάλλθλα 
ςυγκροτθμζνων πλθροωοριϊν. Χωρίσ το εννοιολογικό αυτό πλθροωοριακό ςφνολο ο μακθτισ δεν 
μπορεί να αποκτιςει ςτζρεεσ γνϊςεισ ςε επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα και κατά ςυνζπεια να 
αναπτφξει δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ υψθλότερων απαιτιςεων, όπωσ αυτζσ τθσ κριτικισ και 
δθμιουργικισ ςκζψθσ.  

Πταν οι μακθτζσ αποκτιςουν ζγκυρεσ και κατά το δυνατόν ολοκλθρωμζνεσ γνϊςεισ ςε 
κεματικζσ ενότθτεσ επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικείμενων αναηθτοφνται διακλαδικζσ ςυςχετίςεισ. 
Επομζνωσ θ κατανόθςθ και θ κατάλλθλθ χριςθ ενδοκλαδικϊν εννοιϊν των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
όπωσ βραςμόσ, τιξθ, πιξθ και άλλων αποτελεί πρωταρχικισ ςθμαςίασ ςτόχο και προθγείται των 
διακεματικϊν-διακλαδικϊν ςυςχετίςεων. 

Διακλαδικζσ – διακεματικζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ των εννοιϊν των γνωςτικϊν αντικειμζνων 
πραγματοποιοφνται ιδθ από τθν προςχολικι βακμίδα εκπαίδευςθσ με τθ βοικεια των εννοιϊν: 
αλλθλεπίδραςθ, ςφςτθμα, μεταβολι, χϊροσ, χρόνοσ, άτομο, ςφνολο, (ομάδα), ομοιότθτα, διαωορά 
πολιτιςμόσ (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.,Φ.Ε.Κ. τ.Βϋ 303/13-03-2003). 
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Θ επιλογι των παραπάνω διακεματικϊν εννοιϊν βαςίςτθκε ςτο γεγονόσ ότι είναι ζννοιεσ 
ευρφτερεσ των ενδοκλαδικϊν και περικλείουν ςτθ ςθμαςία τουσ και ςτα χαρακτθριςτικά τουσ 
επιμζρουσ ενδοκλαδικζσ ζννοιεσ, γενικεφςεισ και επιςτθμονικζσ παραδοχζσ που εντοπίηονται ςε 
κάκε επιςτθμονικό κλάδο (Ματςαγγοφρασ, 2003). 

Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε γνωςτικό αντικείμενο οι διακεματικζσ ζννοιεσ ζχουν τθν ιδιαίτερθ 
ςθμαςία τουσ και τον ιδιαίτερο τρόπο αξιοποίθςισ τουσ ανάλογα με τθν θλικία και τισ δυνατότθτεσ 
των μακθτϊν. Για παράδειγμα, οι ζννοιεσ «αλλθλεπίδραςθ» και «επικοινωνία» διαχζονται με 
μεγάλθ ςυχνότθτα ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, θ προςζγγιςι τουσ όμωσ 
διαωοροποιείται βακμιαία και εξελίςςεται ςε ςυνκετότερα ςχιματα από το Νθπιαγωγείο ςτο 
Δθμοτικό επιτυγχάνοντασ τόςο τθν ενδοκλαδικι όςο και τθ διακλαδικι εννοιοκεντρικι ςυνοχι 
(Ρλακίτςθ, Κόκκοτασ, 1998). 

Ο τρίτοσ τρόποσ προϊκθςθσ τθσ διακεματικότθτασ ςτο πλαίςιο του Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. είναι θ επιλογι 
και θ μελζτθ κεμάτων που ςχετίηονται και εμπλουτίηουν τθ διδαςκαλία των επιμζρουσ γνωςτικϊν 
αντικειμζνων. Αυτό επιτυγχάνεται με τθ κεματοποίθςθ των ενδοκλαδικϊν και των διακεματικϊν 
εννοιϊν (Ματςαγγοφρασ, 2003), με επίκεντρο δθλαδι, μία διακεματικι ι ενδοκλαδικι ζννοια, όπωσ 
νερό, ομάδα, τόποσ, ηϊα και άλλεσ επιδιϊκεται θ ανάλυςθ και θ μελζτθ ενόσ κζματοσ. Θ 
κεματοποίθςθ πραγματοποιείται και ςτισ δφο πρϊτεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ με δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και ςχζδια εργαςίασ για τα οποία προβλζπεται θ αξιοποίθςθ του 10% του 
διδακτικοφ χρόνου κάκε γνωςτικοφ αντικειμζνου (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.,Φ.Ε.Κ. τ.Βϋ 303/13-03-2003). 

Επιςθμαίνεται ότι το κατεξοχιν γνωςτικό αντικείμενο το οποίο ανταποκρίνεται ςτισ 
προδιαγραωζσ τθσ διακεματικότθτασ είναι θ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, θ οποία προςωζρεται για τθν 
κατανόθςθ εννοιϊν των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ιδθ από τθν προςχολικι θλικία..  

Θ προϊκθςθ τθσ διακεματικότθτασ ζχει ςτόχο τθν καλλιζργεια βαςικϊν αξιϊν και ςτάςεων 
και τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων που απαιτοφν οι ςφγχρονεσ κοινωνίεσ τθσ γνϊςθσ (Καρατηιά, 
Σταυλιϊτθ, 2002). Θ δεξιότθτα τθσ κατανόθςθσ και τθσ παραγωγισ γραπτοφ λόγου, θ δεξιότθτα 
χριςθσ επιςτθμονικϊν εννοιϊν και θ εωαρμογι τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου ζρευνασ αποτελοφν 
δείγματα δεξιοτιτων που αναωζρονται ςτα προγράμματα των κρατϊν προθγμζνων χωρϊν. 
(Kalantzis, Cope, 2001). 

Το Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων διακεματικϊν που ζχουν κακολικό 
χαρακτιρα και διατρζχουν όλα τα γνωςτικά αντικείμενα. Θ καλλιζργεια των διακεματικϊν 
δεξιοτιτων αρχίηει οργανωμζνα από τθν προςχολικι θλικία και κλιμακοφμενα επεκτείνεται και ςτισ 
άλλεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ. 
ΟΛ ΛΔΕΕ ΣΩΝ ΜΑΚΘΣΩΝ ΚΑΛ Θ ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ ΣΩΝ ΦΤΛΚΩΝ ΕΠΛΣΘΜΩΝ 

Τα παιδιά από πολφ μικρι θλικία και πριν ακόμα διδαχκοφν ζννοιεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
ζχουν διαμορωϊςει ιδζεσ, εννοιολογικά ςχιματα για τον κόςμο που τα περιβάλλει και ζχουν δϊςει 
τθ δικι τουσ ερμθνεία για τα ωυςικά ωαινόμενα (Driver et al, 2000). Οι ιδζεσ των παιδιϊν για το 
ωυςικό κόςμο, οι οποίεσ αναωζρονται ςτθ βιβλιογραωία και ωσ πρϊιμεσ αντιλιψεισ, εναλλακτικζσ 
απόψεισ, αυκόρμθτεσ αντιλιψεισ κ.ά., ζχουν πολλά κοινά ςθμεία και ςυγκροτοφν ερμθνευτικά 
μοντζλα. Χαρακτθριςτικά των ιδεϊν των παιδιϊν είναι θ ανκρωποκεντρικι άποψθ, θ ανιμιςτικι 
άποψθ, θ μθ φπαρξθ των ορατϊν, θ περιοριςμζνθ εςτίαςθ ςε ζνα εμωανζσ χαρακτθριςτικό, θ 
εςτίαςθ τθσ προςοχισ ςε αλλαγζσ και όχι ςε ςτακερζσ καταςτάςεισ, ο γραμμικόσ αιτιακόσ 
ςυλλογιςμόσ και όχι θ αλλθλεπίδραςθ, ο μθ διαχωριςμόσ εννοιϊν (Σπυροποφλου-Κατςάνθ, 2005). 

Οι μακθτζσ διαμορωϊνουν τισ ιδζεσ τουσ μζςω των αλλθλεπιδράςεων, τθσ κοινωνικισ 
επαωισ και τθσ γλϊςςασ και με αυτζσ προςπακοφν να ερμθνεφςουν όλα όςα ςυμβαίνουν γφρω 
τουσ. Χρθςιμοποιοφν αρχικά τισ αιςκιςεισ τουσ, κάνουν υποκζςεισ, ανακαλφπτουν τον κόςμο με τθν 
κίνθςθ, τον εξερευνοφν και προςπακοφν να τον γνωρίςουν. Διακρίνουν ομοιότθτεσ και διαωορζσ, 
αντιλαμβάνονται ςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ και προςπακοφν να ερμθνεφςουν ωαινόμενα και 
αλλαγζσ που ςυμβαίνουν γφρω τουσ (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ., Φ.Ε.Κ. τ. Βϋ 303/13-03-2003).  
Κινθτιριεσ δυνάμεισ αποτελοφν θ προςωπικι παρατιρθςθ και θ περιζργεια για τθν προζλευςθ, τθν 
καταςκευι, τθ μορωι, τθ λειτουργία και τθ χριςθ των πραγμάτων.  

Τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ, για παράδειγμα, που παίηουν μπάλα, ζχουν αναπτφξει 
γνωςτικά ςχιματα για τισ τροχιζσ που ακολουκοφν τα ςωαιρικά αντικείμενα, τα οποία τουσ δίνουν 
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τθ δυνατότθτα να πετοφν και να πιάνουν τθν μπάλα με επιτυχία. Ωςτόςο, πολφ αργότερα κα ζχουν 
ωσ μακθτζσ ςχολικζσ ευκαιρίεσ να αναπαραςτιςουν και να αναλφςουν τζτοιεσ κινιςεισ. Ιδθ όμωσ, 
ζνα γνωςτικό ςχιμα το οποίο δίνει τθ δυνατότθτα ςτο παιδί να αλλθλεπιδρά αποτελεςματικά όταν 
πετά και πιάνει τθν μπάλα, υπάρχει από τα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ του. 

Ο ατομικόσ προςωπικόσ χαρακτιρασ των πρϊιμων αντιλιψεων ςυνεπάγεται ότι ο 
εκπαιδευτικόσ μπορεί να ζχει να αντιμετωπίςει πολλζσ διαωορετικζσ αντιλιψεισ για τθν ερμθνεία 
του ίδιου ωαινομζνου. Οι αντιλιψεισ μπορεί να είναι απλοϊκζσ, για το παιδί όμωσ που τισ ανζπτυξε 
αποτελοφν χριςιμο, επιτυχζσ και επαρκζσ εργαλείο για τθν ικανοποίθςθ τθσ γνωςτικισ του 
ανθςυχίασ, ςυνεπϊσ ζχουν ζντονθ ςυναιςκθματικι διάςταςθ, είναι ιςχυρά εδραιωμζνεσ και 
ςυνδεδεμζνεσ με το ςυγκεκριμζνο ωαινόμενο. 

Θ αποτελεςματικι διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν λαμβάνει υπόψθ τθσ αυτζσ τισ ιδζεσ - 
αντιλιψεισ των μακθτϊν και παρζχει δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ βοθκοφν τουσ μακθτζσ να περάςουν 
από τισ τρζχουςεσ αντιλιψεισ τουσ ςτθν επιςτθμονικι άποψθ. Οι εκπαιδευτικοί οωείλουν να είναι 
ενιμεροι για τισ προχπάρχουςεσ πρϊιμεσ ιδζεσ των μακθτϊν γιατί τότε μόνο με κατάλλθλεσ 
μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ κα οδθγιςουν τουσ μακθτζσ από τισ δικζσ τουσ ιδζεσ ςτθν 
επιςτθμονικά αποδεκτι άποψθ (Driver et al, 2000). 

Θ προςαρμογι και θ απόρριψθ τθσ πρϊιμθσ ιδζασ, όταν αυτό είναι αναγκαίο, μπορεί να γίνει 
μόνο μετά από ζντονθ γνωςτικι ςφγκρουςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι ο μακθτισ κα πειςτεί 
αυτόνομα για τθν ανεπάρκειά τθσ. Σε διαωορετικι περίπτωςθ υπάρχει ο κίνδυνοσ τθσ δθμιουργίασ 
εςωαλμζνων αντιλιψεων που αποτελοφν μια νζα πιο «επιςτθμονικοωανι» ζκωραςθ τθσ ίδιασ 
πρϊιμθσ αντίλθψθσ (Καλκάνθσ, 2000). 

Ρροχπόκεςθ επιτυχοφσ μετάβαςθσ του μακθτι από τθν προχπάρχουςα αντίλθψθ ςτθν 
ςχολικι είναι θ μεγιςτοποίθςθ τθσ ενεργθτικισ ςυμμετοχισ του μακθτι ςτθν οικοδόμθςθ τθσ 
γνϊςθσ μζςα ς’ ζνα μακθςιακό περιβάλλον αςωάλειασ, εμπιςτοςφνθσ, που επιτρζπει τθ 
διατφπωςθ, καταγραωι και εξζλιξθ των πρϊιμων αντιλιψεων ςε ορκι ωυςικι γνϊςθ (Κόκκοτασ, 
2002). 
ΔΛΔΑΚΤΛΚΕΣ ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΚΕΣ ΡΟΣΕΓΓΛΣΕΛΣ ΤΩΝ ΔΛΑΚΕΜΑΤΛΚΩΝ ΕΝΝΟΛΩΝ 

Τα τελευταία χρόνια αναδεικνφεται όλο και περιςςότερο θ ςθμαςία τθσ ςυνεργατικισ 
μάκθςθσ ωσ παιδαγωγικισ ςτρατθγικισ που οδθγεί ςε καλφτερα μακθςιακά αποτελζςματα ενϊ 
ςυγχρόνωσ ευνοεί τθν ανάπτυξθ τθσ ςκζψθσ και τθσ κοινωνικότθτασ των παιδιϊν (Σταυρίδου, 2000) 
και αναγνωρίηεται ο εποικοδομιςμόσ ωσ επικρατζςτερθ κεωρία μάκθςθσ τθσ εποχισ μασ. Σφμωωνα 
με τον εποικοδομιςμό, θ γνϊςθ δε μεταβιβάηεται από το δάςκαλο ςτο μακθτι ςυςςωρευτικά, αλλά 
οικοδομείται από τον ίδιο το μακθτι με διαδικαςίεσ ζνταξθσ των νζων πλθροωοριακϊν δεδομζνων 
ςτα προχπάρχοντα νοθτικά ςχιματα και με το μεταςχθματιςμό των ιδθ διαμορωωμζνων νοθτικϊν 
ςχθμάτων (Ματςαγγοφρασ, 2003). 

Το Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. υιοκετεί τθν εποικοδομθτικι προςζγγιςθ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν, ϊςτε οι μακθτζσ να κατανοιςουν και να ςυςχετίςουν αρχζσ και ζννοιεσ των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν και να είναι ςε κζςθ να τισ χρθςιμοποιιςουν ςε καταςτάςεισ τθσ κακθμερινισ 
ηωισ.  

Οι εποικοδομθτικζσ αυτορρυκμιηόμενεσ ςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ προωκοφν τθν 
ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ των εννοιϊν. Πταν οι μακθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ ζχουν τθν 
ευκαιρία να προτείνουν και να ανακοινϊνουν τισ ιδζεσ τουσ, να αναγνωρίηουν τθν ανάγκθ να τισ 
οργανϊςουν και να τισ ανακεωριςουν, κατανοοφν καλφτερα τισ ζννοιεσ, αςκοφνται ςτθ διαδικαςία 
τθσ ςυηιτθςθσ και του διαλόγου, αποκτοφν τθ ςυνικεια να επικοινωνοφν.  

Ο εκπαιδευτικόσ κατά το ςχεδιαςμό των διδακτικϊν ενεργειϊν του για τθν οικοδόμθςθ των 
διακεματικϊν και ενδοκλαδικϊν εννοιϊν ςτισ δφο πρϊτεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ λαμβάνει 
υπόψθ του ότι θ κατανόθςθ των εννοιϊν και θ απόκτθςθ ουςιαςτικισ γνϊςθσ ςτθν προςχολικι και 
ςχολικι θλικία επιτυγχάνεται αν ςτθρίηεται ςε προθγοφμενεσ γνϊςεισ, εμπειρίεσ και βιϊματα των 
μακθτϊν.  

Ρροκειμζνου να επιτευχκεί καλφτερο μακθςιακό αποτζλεςμα ςτθ διδαςκαλία των Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν χρθςιμοποιοφνται επιπλζον και διδακτικά εργαλεία όπωσ οι ερωτιςεισ, το δραματικό 
παιχνίδι, οι μεταωορζσ και οι αναλογίεσ, το πείραμα, γνωςτικι ςφγκρουςθ, θ προςομοίωςθ με 
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υπολογιςτι κ.ά.. (Κόκκοτασ, 1989). Οι διδακτικζσ προςεγγίςεισ των διακεματικϊν εννοιϊν 
διαωοροποιοφνται από βακμίδα ςε βακμίδα και από τάξθ ςε τάξθ ϊςτε να είναι αποτελεςματικζσ 
εωόςον απευκφνονται ςε παιδιά διαωορετικϊν θλικιϊν, γνϊςεων, εμπειριϊν και βιωμάτων. 

Στο Νθπιαγωγείο τα παιδιά προςεγγίηουν ζννοιεσ τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ και των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν μζςω δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων και οικοδομοφν τθ γνϊςθ με τθν 
ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ ςε ςχζδια εργαςίασ. Θ διδαςκαλία εννοιϊν τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ 
και των Φυςικϊν Επιςτθμϊν επιτυγχάνεται ςτο Νθπιαγωγείο μζςα ς’ ζνα πλαίςιο όπου τα παιδιά 
προτρζπονται από τον εκπαιδευτικό να παρατθροφν όςα υπάρχουν γφρω τουσ ενεργοποιϊντασ τθ 
ςκζψθ τουσ και επιςτρατεφοντασ όςεσ αιςκιςεισ μποροφν να αξιοποιθκοφν κατά περίπτωςθ. 
Ενκαρρφνονται και υποςτθρίηονται να παρατθροφν ςυςτιματα, να περιγράωουν με ακρίβεια, να 
καταγράωουν με διαωορετικοφσ τρόπουσ και με τισ παρατθριςεισ τουσ να εξετάηουν ομοιότθτεσ και 
διαωορζσ, να εντοπίηουν προβλιματα, να κζτουν ερωτιματα, να κάνουν προβλζψεισ, να αναηθτοφν 
απαντιςεισ και να τισ ελζγχουν. Ρροτρζπονται δθλαδι να υιοκετοφν ςτάςεισ και να αναπτφςςουν 
ςτρατθγικζσ μάκθςθσ, που ςυμβάλλουν ςτθν προοδευτικι ςυγκρότθςθ τθσ αωθρθμζνθσ ςκζψθσ 
(αβάνθσ, 2005) και που προωκοφν τον επιςτθμονικό εγγραμματιςμό (Κωνςταντίνου, 2002). 

Θ διερεφνθςθ του ωυςικοφ κόςμου από τα μικρά παιδιά αποτελεί όχι μόνο αναγκαία 
ςυμβολι ςτο πεδίο τθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ αλλά και ενδιαωζρον πλαίςιο για τθν καλλιζργεια 
αξιϊν, για τθ μφθςθ των παιδιϊν ςτον τεχνολογικό κόςμο και για τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςτισ 
επιπτϊςεισ των ςχζςεων Φυςικϊν Επιςτθμϊν και κοινωνίασ (αβάνθσ, 1997). Στθν καλλιζργεια τθσ 
διερευνθτικισ ςτάςθσ ςυμβάλλει θ ενκάρρυνςθ τθσ περιζργειασ των παιδιϊν από πλευράσ 
εκπαιδευτικοφ, θ οποία τα παρακινεί να κζτουν ερωτιματα και να αναηθτοφν απαντιςεισ. 

Οι δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται ςυνδζονται με το χϊρο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν είτε 
ωσ ανεξάρτθτεσ δραςτθριότθτεσ είτε ενταγμζνεσ ςτο πλαίςιο ενόσ γενικότερου κζματοσ που 
διερευνοφν οι μακθτζσ ςτθν τάξθ, όπωσ θ ανάπτυξθ των ωυτϊν. Συχνά θ μελζτθ κεμάτων ξεκινά 
από εναφςματα που δίνουν τυχαίεσ παρατθριςεισ ωαινομζνων από τα παιδιά, ςχεδιάηονται οι 
δραςτθριότθτεσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν επίτευξθ προςδιοριςμζνων μακθςιακϊν ςτόχων 
και επιλζγονται τα υλικά που κα χρειαςτοφν. 

Ο εκπαιδευτικόσ με κατάλλθλα ερωτιματα ανιχνεφει τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ 
των παιδιϊν από τθν κακθμερινι τουσ ηωι ςχετικά με το ωαινόμενο που προτείνεται να 
διερευνθκεί. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να προτείνει ςτα 
παιδιά επεκτάςεισ, όπωσ να προχωριςουν ςτθ ςφνκεςθ παραμυκιοφ, να ηωγραωίςουν κακθμερινζσ 
δραςτθριότθτεσ αντικειμζνων ι υλικϊν που ςυνδζονται με το ωαινόμενο που μελετοφν κ.ά. 
(αβάνθσ, 2003). 

Στο Δθμοτικό ςχολείο οι μακθτζσ, εξοικειωμζνοι με το εποικοδομθτικό μοντζλο και με 
ερευνθτικζσ ςυνεργατικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ από το Νθπιαγωγείο, προςεγγίηουν τισ ζννοιεσ, 
αναπτφςςουν δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που προωκοφν τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία μζςα 
από ςυνεχείσ αλλθλεπιδράςεισ του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ. Οι ωάςεισ του εποικοδομθτικοφ 
μοντζλου διδαςκαλίασ και μάκθςθσ των Φυςικϊν επιςτθμϊν ςφμωωνα με τουσ Driver και Osborne 
είναι: ωάςθ προςανατολιςμοφ/ανάδειξθσ των ιδεϊν των μακθτϊν, ωάςθ δοκιμαςίασ ιδεϊν, ωάςθ 
ειςαγωγισ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, ωάςθ εωαρμογισ τθσ γνϊςθσ ςε νζεσ καταςτάςεισ και ωάςθ 
τθσ αναςκόπθςθσ ι ςφγκριςθσ των ιδεϊν/μεταγνϊςθ (Σπυροποφλου-Κατςάνθ, 2005).  

Τα είδθ των δραςτθριοτιτων που προτείνονται ςτο Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ 
ςτισ τζςςερισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ ςχολείου δθμιουργοφν προχποκζςεισ διάχυςθσ και 
κατανόθςθσ των διακεματικϊν εννοιϊν. Αυτά είναι: παρατιρθςθ, περιγραωι, ερμθνεία τθσ 
λειτουργίασ του ωυςικοφ και κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ, ζρευνα για τθ διαπίςτωςθ ενόσ 
προβλιματοσ και αναηιτθςθ προτάςεων και λφςεων για τθν αντιμετϊπιςθ του, ςυλλογι 
πλθροωοριϊν, οργανωμζνα ςχζδια εργαςίασ, παιχνίδι ρόλων, μελζτθ περίπτωςθσ, δραματοποιιςεισ 
και κεατρικά παιχνίδια, εργαςία ςε ομάδεσ, αξιοποίθςθ όλων των μορωϊν τθσ τζχνθσ. 

Θ διδακτικι προςζγγιςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτισ δφο τελευταίεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ 
ςχολείου, εκτόσ των άλλων μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων, διευρφνεται και εξειδικεφεται με το 
επιςτθμονικά εξελιςςόμενο μοντζλο το οποίο είναι ανακαλυπτικό και ςτθρίηεται ςτον 
εποικοδομθτιςμό. Θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ των παιδιϊν ςτθν ανακάλυψθ δεν είναι ανεξζλεγκτθ 
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αλλά εξελίςςεται ςε ςυγκεκριμζνα ςτάδια και μεκοδεφεται από ςυγκεκριμζνεσ πρωτοβουλίεσ που 
το κακιςτοφν εωαρμόςιμο. 

Στο ερευνθτικά εξελιςςόμενο μοντζλο οι μακθτζσ καλοφνται να ςυςτθματοποιιςουν τθν 
εργαςία τουσ ςφμωωνα με τα μεκοδολογικά πρότυπα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, να 
προβλθματίηονται από τισ κακθμερινζσ τουσ παρατθριςεισ, να διατυπϊνουν υποκζςεισ, να τισ 
ελζγχουν με απλά πειράματα, να παρατθροφν τθν εξζλιξι τουσ, να καταγράωουν τισ παρατθριςεισ 
τουσ και να καταλιγουν ςε ποιοτικά ςυμπεράςματα. Οι μακθτζσ δεν αντιμετωπίηουν τα ωυςικά 
ωαινόμενα τυχαία αλλά καλοφνται να τα μελετιςουν με μεκοδικό τρόπο. 

Θ κατάκτθςθ των διακεματικϊν εννοιϊν από τουσ μακθτζσ διευκολφνεται και με ςχζδια 
εργαςίασ όπου όλοι οι μακθτζσ ανάλογα με τα ενδιαωζροντα και τισ δυνατότθτζσ τουσ, 
προςεγγίηουν ολόπλευρα τθ γνϊςθ μζςα ςε ζνα περιβάλλον ςυνεργαςίασ και δθμιουργίασ. Οι 
εννοιολογικοί χάρτεσ επίςθσ, εικονογραωθμζνεσ δθλαδι αναπαραςτάςεισ που οπτικοποιοφν τισ 
ςχζςεισ μεταξφ των πλθροωοριϊν, ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθ κατανόθςθ και τθ ςυγκρότθςθ 
εννοιϊν των Φυςικϊν Επιςτθμϊν.  
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

Με τα Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. και Α.Ρ.Σ. των Φυςικϊν Επιςτθμϊν δίνεται θ δυνατότθτα ςε κάκε μακθτι να 
ςυμμετζχει ςτθ διδακτικι και μακθςιακι διαδικαςία. Οι προχπάρχουςεσ ιδζεσ των μακθτϊν 
ςχετικά με τα ωυςικά ωαινόμενα και θ ανάδειξι τουσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν κατάκτθςθ τθσ 
επιςτθμονικισ γνϊςθσ και ςτθ διαμόρωωςθ κετικϊν ςτάςεων και ςυμπεριωορϊν προσ το 
περιβάλλον. Θ προςζγγιςθ των διακεματικϊν εννοιϊν επιτυγχάνεται βακμιαία από τθν προςχολικι 
ςτθν ςχολικι θλικία με τθ ςυνοικοδόμθςθ των εννοιϊν από τουσ μακθτζσ μζςα από ςυνεργατικζσ 
εποικοδομθτικζσ, διερευνθτικζσ - ανακαλυπτικζσ διαδικαςίεσ μάκθςθσ.  
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Στθν παροφςα εργαςία υποςτθρίηεται ότι θ διδαςκαλία και κατανόθςθ των εννοιϊν των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
και κυρίωσ των κεμάτων που αφοροφν τα περιβαλλοντικά ηθτιματα ςτα μικρά παιδιά ξεκινά πολφ πριν τθν 
ειςαγωγι των «Φυςικϊν Επιςτθμϊν» ωσ ξεχωριςτοφ γνωςτικοφ αντικειμζνου ςτθν Εϋ τάξθ του Δθμοτικοφ 
Σχολείου και γίνεται προςπάκεια να αναδειχκοφν εναλλακτικοί τρόποι μάκθςθσ με τουσ οποίουσ πιςτεφουμε 
ότι κα επιτευχκεί θ κατανόθςθ των εννοιϊν αυτϊν. Κεωροφμε ότι θ Διακεματικι Ρροςζγγιςθ και θ εκπόνθςθ 
Σχεδίων Εργαςίασ (Projects) διευκολφνουν τθν εξοικείωςθ των μικρϊν παιδιϊν με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και 
τθν κατανόθςθ του κόςμου μζςα ςτον οποίο ηουν και αναπτφςςονται. Εντοπίηοντασ ο εκπαιδευτικόσ 
κεμελιϊδεισ ζννοιεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτα ςχολικά εγχειρίδια των διαφόρων μακθμάτων και 
επιχειρϊντασ τθν οριηόντια ςφνδεςθ των μακθμάτων μζςα από διακεματικζσ προςεγγίςεισ και 
δραςτθριότθτεσ, διευκολφνει τουσ μικροφσ μακθτζσ να αξιοποιιςουν τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και 
εμπειρίεσ τουσ, να τισ εμπλουτίςουν, να διαμορφϊςουν επικυμθτζσ ςτάςεισ και αξίεσ και να αναπτφξουν 
δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ.  

ΛΕΞΕΛ-ΚΛΕΛΔΛΑ: ΒΛΟΛΟΓΛΑ, ΦΥΣΛΚΘ, ΧΘΜΕΛΑ, ΓΕΩΓΑΦΛΑ, ΔΛΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΟΤΘΤΑ, ΔΛΑΚΕΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ, 

ΟΛΛΣΤΛΚΘ ΡΟΣΕΓΓΛΣΘ ΤΘΣ ΓΝΩΣΘΣ, ΣΧΕΔΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ, ΦΥΣΛΚΟ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ, ΑΕΛΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ, 
ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΦΥΣΛΚΩΝ ΡΟΩΝ, ΕΥΑΛΣΚΘΤΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΜΛΚΩΝ ΡΑΛΔΛΩΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΟΥ 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΛΑΜΟΦΩΣΘ ΕΡΛΚΥΜΘΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛ ΣΥΜΡΕΛΦΟΩΝ, ΑΝΚΩΡΟΓΕΝΘΣ 
ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ, ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟΣ, ΜΕΛΕΤΘ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΡΑΝΣΘ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΛΚΘ ΣΥΜΡΕΛΦΟΑ, 
ΒΛΩΜΑΤΛΚΘ ΡΟΛΥΑΛΣΚΘΤΘΛΑΚΘ ΜΑΚΘΣΘ, ΔΛΕΕΥΝΘΤΛΚΘ-ΑΝΑΚΑΛΥΡΤΛΚΘ ΜΑΚΘΣΘ  

 
EDUCATION OF YOUNG CHILDREN IN THE PHYSICAL SCIENCES THROUGH DIATHEMATIC-

INTERDISCIPLINARY APPROACHES 
Panagiota Mastrantoni 

ABSTRACT 
This project supports the fact that teaching of the main concepts of Natural Sciences and particularly of the 
subjects concerning the environmental issues of small children starts beyond the introduction of “Natural 
Sciences” as separate subject in the fifth grade of Elementary School. Moreover it tries to show alternative ways 
of learning in which it can be achieved the understanding these concepts effectively. We consider that inter-
subject approach facilitate the familiarity of smaller children with the concepts of Natural Sciences and the 
umderstanding of the world in which they live and grow up. The teacher, seeking for foundation concepts of 
Natural Sciences in the context of school books – concepts which will form the base for the horizontal 
connection of the various learning subjects- can design inter-subject activities in order to facilitate young pupils 
to exploit pro-existing knowledge and experiences, to enrich them and create desirable attitudes and values and 
evolve their skills and abilities  
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ΕΛΑΓΩΓΘ 

Σφμωωνα με το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν (Α.Ρ.Σ.) και το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο 
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.) τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, θ διδαςκαλία των ωυςικϊν 
επιςτθμϊν ξεκινά από τθν Αϋ τάξθ του δθμοτικοφ ςχολείου με ςυγκεκριμζνουσ άξονεσ γνωςτικοφ 
περιεχομζνου και αναπτφςςεται ςπειροειδϊσ με κριτιρια τισ νοθτικζσ, αωαιρετικζσ και ςυνκετικζσ 
δυνατότθτεσ κάκε θλικίασ. Για να διδάξουμε αποτελεςματικά τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ ςτα μικρά 
παιδιά, χρειάηεται να προςαρμόςουμε τθν προςωερόμενθ γνϊςθ ςτο επίπεδο τθσ νοθτικισ τουσ 
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ανάπτυξθσ, ςτισ ψυχοκοινωνικζσ και ςυναιςκθματικζσ του ανάγκεσ, κακϊσ και ςτα ενδιαωζροντά 
τουσ, χωρίσ ωςτόςο αυτό να γίνεται ςε βάροσ τθσ επιςτθμονικισ εγκυρότθτασ. Ο εκπαιδευτικόσ 
οωείλει να διερευνιςει τισ γνϊςεισ και εμπειρίεσ που ιδθ ζχει το μικρό παιδί ςχετικά με τουσ 
γνωςτικοφσ άξονεσ περιεχομζνου που προβλζπονται ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ 
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ και να τισ αξιοποιιςει προκειμζνου να ςυνδζςει αποτελεςματικά τθ νζα 
γνϊςθ με τισ προχπάρχουςεσ ι να οικοδομιςει νζεσ.  
ΔΛΑΚΕΜΑΣΛΚΟΣΘΣΑ- ΔΛΕΠΛΣΘΜΟΝΛΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΚΩΝ ΕΠΛΣΘΜΩΝ 

Στο επίπεδο των ωυςικϊν επιςτθμϊν, θ ςυςτθμικι αντίλθψθ τθσ πραγματικότθτασ βοθκά 
τουσ μακθτζσ ν’ αντιλθωκοφν το ωυςικό περιβάλλον ωσ ζνα υπερ-ςφςτθμα που απαρτίηεται από 
πολλά επιμζρουσ ςυςτιματα και ότι μζροσ του ςυςτιματοσ αυτοφ είναι και ο άνκρωποσ. Οι 
Φυςικζσ Επιςτιμεσ είναι γνωςτικά αντικείμενα που προςωζρονται για διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ 
τθσ γνϊςθσ. Κατά τθ διδαςκαλία τουσ είναι χριςιμο να επιςθμαίνονται ςυνεχϊσ τομείσ τθσ 
κακθμερινισ ηωισ που ςυνδζονται άμεςα με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, να ςυνδζεται, δθλαδι, θ 
επιςτιμθ με τθν κακθμερινι ηωι. Ωςτόςο πρζπει να ζχουμε πάντα κατά νου ότι τα μικρά παιδιά 
αντιλαμβάνονται τον κόςμο γφρω τουσ περιςςότερο με τισ αιςκιςεισ τουσ και με βάςθ τθ 
ςυγκεκριμζνθ ςκζψθ, γι’ αυτό θ ανάπτυξθ τθσ φλθσ, κα πρζπει να κατευκφνεται από το ειδικό ςτο 
γενικό, από το απλό ςτο ςφνκετο και από το εφκολο ςτο δφςκολο (ΑΡΣ, ςελ. 11) Θ οικοδόμθςθ των 
βαςικϊν εννοιϊν και αρχϊν, θ ανάπτυξθ ςτάςεων και αξιϊν και θ καλλιζργεια δεξιοτιτων ςτα μικρά 
παιδιά επιτυγχάνεται καλφτερα μζςα από τθ μελζτθ γενικϊν κεμάτων, διότι ζτςι οι νζεσ γνϊςεισ 
αποκτοφν νόθμα και χρθςιμότθτα για τουσ μακθτζσ και γίνονται πιο εφκολα κατανοθτζσ.  

Αν δεχτοφμε ότι θ γνϊςθ που προςωζρεται ενοποιθμζνθ γίνεται πιο εφκολα κατανοθτι, τότε 
θ διδακτικι προςζγγιςθ που, κατά τθ γνϊμθ μασ, ανταποκρίνεται περιςςότερο ςτθν ανάγκθ των 
μικρϊν μακθτϊν για ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ είναι θ διακεματικι. Ο όροσ «διακεματικι 
προςζγγιςθ» δθλϊνει τθ διδακτικι προςζγγιςθ που δεν ακολουκεί τθν κατάτμθςθ τθσ 
πραγματικότθτασ ςε διδακτικά αντικείμενα και ξεχωριςτά μακιματα, αλλά εξετάηει κάκε κεματικι 
ενότθτα απ’ όλεσ τισ δυνατζσ πλευρζσ ανταποκρίνεται ςτθν ανάγκθ των μικρϊν μακθτϊν για 
ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ.. (Ματςαγγοφρασ, 2004)  

Θ επιτυχισ εωαρμογι τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ απαιτεί διδακτικι ευελιξία από τον 
εκπαιδευτικό, ο οποίοσ πρζπει να οργανϊςει πολυαιςκθτθριακζσ προςεγγίςεισ των ςτόχων με 
ποικιλία ςτα διδακτικά μζςα και υλικά. Ο μακθτισ ξεκινϊντασ από τθ ςυηιτθςθ και το διάλογο, 
μακαίνει να αυτενεργεί, να ερευνά και να ανακαλφπτει, να κάνει χριςθ των νζων τεχνολογιϊν, να 
πειραματίηεται ςτο εργαςτιριο, να εργάηεται ατομικά αλλά και ομαδικά και να παράγει ςυνκετικζσ 
εργαςίεσ, να πραγματοποιεί εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και μικρζσ ζρευνεσ, να αξιολογεί και να 
καταγράωει τα δεδομζνα. Θ επαγωγικι και ςυνκετικι πορεία, θ ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ, 
αποκαλφπτει ςτα μικρά παιδιά τθν ομορωιά των ωυςικϊν επιςτθμϊν και τα μυεί ςτισ αλικειεσ που 
αποκαλφπτουν τα μυςτικά του κόςμου μασ. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι κακοριςτικόσ για τθν 
επιτυχία αυτοφ του ςτόχου.  

Θ διακεματικι προςζγγιςθ, όροσ γενικότεροσ από τθ διεπιςτθμονικότθτα, δίνει τθ 
δυνατότθτα ςτο μακθτι να ςυγκροτιςει ζνα ενιαίο ςφνολο γνϊςεων και δεξιοτιτων, μια ολιςτικι 
αντίλθψθ τθσ γνϊςθσ, που του επιτρζπει να διαμορωϊςει προςωπικι άποψθ τόςο για κζματα των 
ωυςικϊν επιςτθμϊν που ςχετίηονται μεταξφ τουσ όςο και για ηθτιματα τθσ κακθμερινισ ηωισ. 
Άλλωςτε και ςτισ μεγαλφτερεσ τάξεισ Εϋ και Στϋ επιχειρείται θ μελζτθ και ερμθνεία των βαςικϊν 
ωαινομζνων που ςυμβαίνουν ςτο μακρόκοςμο μζςα από τθν παρατιρθςθ και περιγραωι του 
μικρόκοςμου, ζχουμε δθλαδι μια ενοποιθμζνθ κεϊρθςθ τθσ Φυςικισ. Στόχοσ των διακεματικϊν 
προςεγγίςεων είναι να ςυμπλθρϊςουν τθ διδαςκαλία αναδεικνφοντασ τισ ςχζςεισ που υπάρχουν 
ανάμεςα ςτα διάωορα αντικείμενα που εμπίπτουν ςτθ μελζτθ των ωυςικϊν επιςτθμϊν και να 
βοθκιςουν το μακθτι να αντιλθωκεί τθ χρθςιμότθτα των νζων γνϊςεων. Στο πλαίςιο αυτό είναι 
δυνατόν να διδάξουμε παράλλθλα ι διαδοχικά τισ ζννοιεσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν ςτο πλαίςιο 
περιςςοτζρων του ενόσ διαωορετικϊν μακθμάτων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κεμελιϊδεισ 
διακεματικζσ ζννοιεσ. Για το λόγο αυτό ςτο αναλυτικό πρόγραμμα προβλζπεται ζνα 10% του 
ςυνολικοφ χρόνου να διατίκεται ςε διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ, όπου τα επιμζρουσ κζματα τθσ 
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ίδιασ ι διαωορετικϊν ενοτιτων μποροφν να παρουςιάηονται ςυνκετικά και διακεματικά μζςα από 
ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ και ςχζδια εργαςίασ. 

Οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ (ωυςικι, χθμεία, βιολογία, γεωγραωία) αλλά και πολλοί ςφγχρονοι 
κλάδοι, όπωσ θ Οικολογία, ςχετίηονται ςχεδόν με όλουσ τουσ τομείσ μελζτθσ του ωυςικοφ και 
κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ, κατά ςυνζπεια είναι από τθ ωφςθ τουσ διεπιςτθμονικοί και ενδείκνυται 
θ διδαςκαλία τουσ να ςυμπλθρϊνεται από διακεματικζσ προεκτάςεισ. Επιπλζον, ςτισ μζρεσ μασ ο 
ταχφτατοσ ρυκμόσ ςυςςϊρευςθσ των νζων γνϊςεων, δεν επιτρζπει πλζον να προςδίδουμε 
γνωςιοκεντρικό χαρακτιρα ςε μακιματα όπωσ οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ. Άλλο ζνα επιχείρθμα που 
ςυνάδει υπζρ τθσ υιοκζτθςθσ τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ των κεμάτων που μελετοφμε.  
Θ ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ ΣΩΝ ΦΤΛΚΩΝ ΕΠΛΣΘΜΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΛ ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΛΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ (Α.Π..) ΚΑΛ ΣΟ ΕΝΛΑΛΟ ΔΛΑΚΕΜΑΣΛΚΟ ΠΛΑΛΛΟ ΠΟΤΔΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ. Ε. Π. Π. .) ΓΛΑ ΣΛ ΜΛΚΡΕ ΣΑΞΕΛ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΧΟΛΕΛΟΤ  

Στα νζα ςχολικά εγχειρίδια οριςμζνεσ ζννοιεσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν και οι διακεματικζσ 
προεκτάςεισ τουσ διαχζονται ςτα κείμενα των βιβλίων επιμζρουσ μακθμάτων και ο εκπαιδευτικόσ 
ζχει τθ δυνατότθτα να ςχεδιάςει και να οργανϊςει με τζτοιο τρόπο τθ διδαςκαλία, ϊςτε να 
αξιοποιιςει τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ των μακθτϊν και να τισ ςυνδζςει τόςο με τθ 
νζα γνϊςθ όςο και με τα άλλα γνωςτικά αντικείμενα. Το ερϊτθμα που τίκεται και χριηει ίςωσ 
περαιτζρω διερεφνθςθσ είναι πόςο εξοικειωμζνοι είναι οι εκπαιδευτικοί με τισ νζεσ μεκόδουσ και 
προςεγγίςεισ και πϊσ τισ αξιοποιοφν κατά τθ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτα μικρότερα 
παιδιά; 

Στισ τζςςερισ πρϊτεσ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου το μάκθμα τθσ Μελζτθσ του 
Ρεριβάλλοντοσ εντάςςει ςτοιχεία από τθ βιολογία, τθ ωυςικι, τθ χθμεία και τθ γεωγραωία ςε ζνα 
διεπιςτθμονικό πλαίςιο το οποίο παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να ςχεδιάςει 
διακεματικζσ προεκτάςεισ που κα βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να προςεγγίςουν και να κατανοιςουν 
πλθρζςτερα τισ ζννοιεσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα ςτο μάκθμα τθσ «Μελζτθσ 
Ρεριβάλλοντοσ» αναπτφςςονται βαςικζσ ζννοιεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςε ςυνδυαςμό με ζννοιεσ 
από τισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ. Θ οριηόντια διαςφνδεςθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν με τισ Κοινωνικζσ 
Επιςτιμεσ βοθκά τουσ μικρότερουσ μακθτζσ να αποκτιςουν μια ςωαιρικι αντίλθψθ του κόςμου 
που τουσ περιβάλλει. 

Μια από τισ γενικζσ αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων και θ 
ευαιςκθτοποίθςθ των μικρϊν παιδιϊν ςε οικολογικά κζματα και θ αναγκαιότθτα προςταςίασ και 
ςεβαςμοφ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ και θ υιοκζτθςθ ανάλογων ςτάςεων και αξιϊν. Θ κεματικι 
ενότθτα «Ρεριβάλλον» (τοπικό και ευρφτερο) περιλαμβάνεται ςτα διδακτικά εγχειρίδια τθσ Μελζτθσ 
Ρεριβάλλοντοσ των Αϋ, Βϋ, Γϋ και Δϋ τάξεων. Κακϊσ θ φλθ αναπτφςςεται ςπειροειδϊσ οι μακθτζσ 
προςεγγίηουν βαςικά περιβαλλοντικά ηθτιματα του ςχολικοφ και του ευρφτερου χϊρου 
προβαίνοντασ ςε βακφτερεσ αναλφςεισ. Στθ κεματικι ενότθτα «Θ γειτονιά μου» προβλζπεται να 
αςχολθκοφν τα παιδιά με τθ ωροντίδα του άμεςου περιβάλλοντοσ με ςτόχο να εντοπίςουν οι 
μακθτζσ προβλιματα επιβάρυνςθσ του τοπικοφ περιβάλλοντοσ – ςυμπεριλαμβανομζνου και του 
ςχολικοφ- και να προςδιορίςουν τι μποροφν να κάνουν για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. Επίςθσ, το 
μάκθμα «Το πράςινο ςτθν περιοχι μου» ευαιςκθτοποιεί τουσ μακθτζσ ςτα τοπικά περιβαλλοντικά 
ηθτιματα. Θ ςφγκριςθ τθσ γειτονιάσ του παρελκόντοσ με τθ ςθμερινι τθσ μορωι ςυμβάλλει ςτο να 
κατανοιςουν οι μακθτζσ τθν επίδραςθ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ ςτο περιβάλλον. Σιμερα 
είναι επιτακτικι θ ανάγκθ να αναγνωρίςουν τα μικρά παιδιά τα περιβαλλοντικά ηθτιματα, να 
ςυνειδθτοποιιςουν ότι ωσ αυριανοί πολίτεσ οωείλουν να αναλάβουν δράςθ για τθ βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν του περιβάλλοντοσ και τθσ διατιρθςθ τθσ βιωςιμότθτασ του πλανιτθ μασ. Αυτό μπορεί 
να επιτευχκεί και μζςα από το ςχεδιαςμό και τθ μελζτθ ςχεδίων εργαςίασ που αωοροφν ςε γενικά 
περιβαλλοντικά κζματα, όπωσ είναι το «Νερό». Οι διακεματικζσ προεκτάςεισ βοθκοφν τα μικρά 
παιδιά να προςεγγίςουν ζννοιεσ όπωσ οι ωυςικοί πόροι, οι μορωζσ ενζργειασ, θ κατανάλωςθ 
ενζργειασ, θ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ, θ ανακφκλωςθ, θ αειωορία και ο ρόλοσ τθσ ανκρϊπινθσ 
δραςτθριότθτασ ςτθ διαχείριςθ των ωυςικϊν πόρων και ςτθν ενεργειακι κατανάλωςθ. Οι μακθτζσ 
πλθροωοροφνται που οωείλεται θ ζλλειψθ νεροφ (κλιματικζσ αλλαγζσ, αλόγιςτθ χριςθ κ.λ.π.), τι 
οωείλουμε να κάνουμε για να αντιμετωπίςουμε το πρόβλθμα τθσ λειψυδρίασ (περιοριςμό τθσ 
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κατανάλωςθσ νεροφ, οικονομία ςτθν οικιακι και ςχολικι χριςθ) και αποκτοφν πλικοσ γνϊςεων 
από τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ. 

Θ κεματικι ενότθτα «Αντικείμενα από το περιβάλλον» και «Το περιβάλλον μου» ζχει ωσ 
ςτόχο να εξοικειωκοφν τα παιδιά να διακρίνουν τα υλικά ςϊματα ςε ςτερεά, υγρά και αζρια και να 
αναγνωρίηουν τα διαωορετικά υλικά από τα οποία είναι καταςκευαςμζνα τα αντικείμενα 
κακθμερινισ χριςθσ. Θ ενότθτα προςωζρεται για διακεματικι προζκταςθ με προτεινόμενο ςχζδιο 
εργαςίασ «Τα παιχνίδια» με ςτόχο να αναγνωρίηουν τα μικρά παιδιά τα ωυςικά υλικά (ξφλο, χαρτί, 
βαμβάκι ) από τα τεχνθτά (ςυνκετικά υλικά, πλαςτικζσ φλεσ κ.λ.π.) και τισ ιδιότθτεσ κάκε κατθγορίασ 
για να μποροφν διακρίνουν από τι υλικό είναι καταςκευαςμζνο κάκε παιχνίδι και να επιλζγουν 
ςωςτά. Το κζμα αυτό μπορεί να μελετθκεί ςυνδυαςτικά με προγράμματα αγωγισ του καταναλωτι. 

Επίςθσ, ςτθ κεματικι ενότθτα «Θ ενζργεια ςτθ ηωι μασ», «Ρϊσ εξοικονομϊ θλεκτρικι 
ενζργεια» (2 ϊρεσ) γίνεται μια πρϊτθ γνωριμία των μικρϊν παιδιϊν με τθν θλεκτρικι ενζργεια με 
ςτόχο να αναωζρουν οι μακθτζσ εωαρμογζσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν κακθμερινι μασ ηωι, να 
γνωρίςουν απλοφσ τρόπουσ εξοικονόμθςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και να κατανοιςουν οριςμζνεσ 
μεταβολζσ που προκάλεςε θ χριςθ τθσ ςτθν εξζλιξθ του πολιτιςμοφ. Γνϊςθ πολφτιμθ που χριηει 
περαιτζρω μελζτθσ, διότι αξίηει οι μακθτζσ να μάκουν να εξοικονομοφν θλεκτρικι ενζργεια και γιατί 
κα πρζπει να το κάνουν. 

Στθ κεματικι ενότθτα «Ο ιλιοσ και θ ηωι», ο ιλιοσ εξετάηεται ωσ πθγι ενζργειασ, κερμότθτασ 
και ωωτόσ. Στόχοσ είναι να γνωρίςουν οι μακθτζσ ότι ο ιλιοσ εκπζμπει ωωσ και κερμαίνει το 
ζδαωοσ, το νερό και τον αζρα και να αναγνωρίςουν τθ ςχζςθ του με τθ ηωι. Στο Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. 
προτείνεται ςχζδιο εργαςίασ με κζμα «Ο ιλιοσ». Τα μικρά παιδιά γνωρίηουν από τθν κακθμερινι 
τουσ ηωι τα αποτελζςματα τθσ θλιακισ ενζργειασ ςτο δζρμα το καλοκαίρι, τθ χριςθ τθσ θλιακισ 
ενζργειασ ωσ εναλλακτικισ πθγισ ενζργειασ (θλιακόσ κερμοςίωωνασ) κ. ά.. και θ ςωαιρικι εξζταςθ 
του κζματοσ ςυμβάλλει ςτθ ςυςτθματοποίθςθ των ιδθ υπαρχουςϊν γνϊςεων και εμπειριϊν και 
τον εμπλουτιςμό τουσ.  

Θ κεματικι ενότθτα «Κφκλοσ του νεροφ», που ζχει ςτόχο να περιγράωουν οι μακθτζσ τον 
κφκλο και τισ μορωζσ του νεροφ ςτθ ωφςθ (νερό, υδρατμοί, ςφννεωα, βροχι, χιόνι, πάγοσ) και να 
ςυνδζουν τισ μορωζσ αυτζσ με τισ μεταβολζσ τθσ ωυςικισ κατάςταςθσ του νεροφ, ειςάγει τουσ 
μακθτζσ ςε κεμελιϊδεισ ζννοιεσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν. Στθ ςυνζχεια τα μακιματα «Καιρόσ», «Ο 
καιρόσ και οι εποχζσ» (Καιρόσ, Εποχζσ, αςχολίεσ) αποτελοφν εναφςματα ενδιαωζροντοσ για να 
ςυςχετίςουν οι μακθτζσ τισ εποχικζσ μεταβολζσ του καιροφ με μεταβολζσ ςτθ ωφςθ και ςτισ 
δραςτθριότθτεσ των ανκρϊπων ςτον τόπο τουσ και αλλοφ. 

Στθ κεματικι ενότθτα «Ο τόποσ όπου ηω», «Οι βιότοποι ςτθν περιοχι μου» και «Τα ηϊα και ο 
τόποσ μου» ( Θ ανκρϊπινθ παρζμβαςθ ςτουσ βιότοπουσ του τόπου μου), ο ςτόχοσ είναι να 
αναγνωρίςουν οι μακθτζσ τισ μεταβολζσ που υωίςτανται οι βιότοποι από τθν ανκρϊπινθ 
δραςτθριότθτα, κακϊσ και τισ επιπτϊςεισ τθσ ςτο οικοςφςτθμα. Μποροφμε να εκπονιςουμε ςχζδιο 
εργαςίασ για ηϊα που απειλοφνται με εξαωάνιςθ ςτον τόπο μασ ι αλλοφ.(βιολογία)  

Στθ κεματικι ενότθτα «Θ ενζργεια ςτθ ηωι μασ», εξετάηουν τθν αιολικι ενζργεια και τθν 
ενζργεια του νεροφ, τθν κίνθςθ του νεροφ και του αζρα. Θ ενότθτα προςωζρεται για να γνωρίςουν 
οι μακθτζσ τισ εναλλακτικζσ πθγζσ ενζργειασ και να κάνουν ςυγκρίςεισ ςχετικά με τισ μορωζσ 
ενζργειασ που χρθςιμοποιοφμε και τισ επιπτϊςεισ από τθ χριςθ τουσ ςτο περιβάλλον.  

Στθ Δϋ τάξθ ειςάγονται ςτοιχεία γεωγραωίασ τθσ Ελλάδασ, (γεωγραωικά διαμερίςματα, νομοί 
του γεωγραωικοφ διαμερίςματοσ που ηουν οι μακθτζσ, μεγάλεσ πόλεισ και οικιςμοί, 
οικοςυςτιματα). Οι μακθτζσ μακαίνουν ακόμθ για τα ωυτά και τα ηϊα και επανεξετάηουν τθν 
ενότθτα «Ρροςταςία του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ» με ςτόχο να εντοπίηουν προβλιματα του 
ευρφτερου ωυςικοφ περιβάλλοντοσ, να αξιολογοφν τισ δράςεισ που μποροφν να αναπτφξουν, ϊςτε 
να προςτατζψουν το περιβάλλον και να γνωρίςουν τα ηϊα που βρίςκονται υπό προςταςία ςτον 
τόπο τουσ, κακϊσ και τα μζτρα προςταςίασ τουσ. Οι ενότθτεσ αυτζσ προςωζρονται για να ςυλλζξουν 
ςτοιχεία οι μακθτζσ για περιβαλλοντικά ηθτιματα του τόπου τουσ, να αναλάβουν δράςεισ για τθν 
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων του ευρφτερου περιβάλλοντοσ (απορρίμματα, ανακφκλωςθ, ρφπανςθ 
αζρα, νεροφ, εδάωουσ, πυρκαγιζσ, καταςτροωι δαςϊν κ.λ.π.) και για να μάκουν να αξιολογοφν τα 
αποτελζςματα των ενεργειϊν τουσ. 
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Ακόμθ, θ κεματικι ενότθτα «Μεγάλα ζργα» ζχει ςτόχο να κατανοιςουν και αξιολογιςουν οι 
μακθτζσ τθ ςθμαςία των μεγάλων ζργων ςτθ ηωι του ανκρϊπου, αλλά και να εξάγουν 
ςυμπεράςματα για τισ πικανζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ κάποιων ζργων ςτο περιβάλλον τουσ. Τα 
κζματα αυτά προςωζρονται για μικρζσ ζρευνεσ των μακθτϊν ςτο ωυςικό περιβάλλον τθσ περιοχισ 
τουσ (ςυλλογι ωωτογραωιϊν από τα μεγάλα ζργα που ζχουν γίνει ςτο νομό τουσ) προκειμζνου να 
τα γνωρίςουν και να τα ομαδοποιιςουν. Ακολοφκωσ μποροφν να αξιολογιςουν τθ ςθμαςία τουσ 
για τθ ηωι των κατοίκων τθσ περιοχισ (απαςχόλθςθ πολλϊν επαγγελματιϊν, μείωςθ των ποςοςτϊν 
τθσ ανεργίασ ςτθν περιοχι τουσ) αλλά και να διαπιςτϊςουν τισ πικανζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των 
ζργων αυτϊν ςτο περιβάλλον τθσ περιοχισ τουσ (αλλοίωςθ ωυςικοφ περιβάλλοντοσ, αλλαγι ςτο 
οικοςφςτθμα κ.λ.π.). 

Συμπεριλαμβάνονται ακόμθ ςτοιχεία βιολογίασ με τθ κεματικι ενότθτα «Το ανκρϊπινο 
ςϊμα» με ςτόχο να γνωρίςουν το ςϊμα τουσ και τθν κίνθςθ ςτον άνκρωπο. Θ ενότθτα αυτι 
προςωζρεται για διακεματικζσ προεκτάςεισ και αγωγι υγείασ. Μπορεί να ςυνδυαςτεί με κεατρικό 
παιχνίδι και παντομίμα, κακϊσ και να υπάρξει ςυνεργαςία του δαςκάλου με το γυμναςτι για τθ 
διδαςκαλία τθσ κίνθςθσ. 

Τζλοσ, για τθ Δϋ τάξθ προβλζπεται να διδαχτοφν οι κεματικζσ ενότθτεσ «Αναμιγνφοντασ 
υλικά», «Δθμιουργία μιγμάτων», «Διαχωριςμόσ μιγμάτων», «Διαλογι, Κοςκίνιςμα, Μαγνιτιςθ, 
Διικθςθ» (3 διδακτικζσ ϊρεσ) «Κερμοκραςία και Κερμότθτα», «Κερμότθτα και υλικά ςϊματα», 
«Μεταβολζσ καταςτάςεων τθσ φλθσ (πιξθ, τιξθ, εξάτμιςθ, βραςμόσ-υγροποίθςθ)» (2 ϊρεσ ), 
«Ατμοςφαιρικόσ αζρασ» ( Θ φπαρξθ του ατμοςωαιρικοφ αζρα: Γφρω μασ- Στο νερό- Στο ζδαωοσ)( 1 
ϊρα) και «Το ωωσ», «Φωσ και κερμότθτα» (1 ϊρα) με ςτόχο να γνωρίςουν οι μακθτζσ τισ βαςικζσ 
ιδιότθτεσ του ωωτόσ και να κατανοιςουν ότι τα περιςςότερα αντικείμενα που εκπζμπουν ωωσ 
εκπζμπουν και κερμότθτα. 

Μζςα από τισ ενότθτεσ που εντοπίςαμε ςτα βιβλία τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ οι μακθτζσ 
προςεγγίηουν κεμελιϊδεισ ζννοιεσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν και εξοικειϊνονται ςταδιακά με τθν 
επιςτθμονικι μζκοδο και τα βιματα που ακολουκικθκαν για τθ διατφπωςθ των νόμων και των 
αρχϊν τθσ ωυςικισ (παρατιρθςθ, μζτρθςθ, ταξινόμθςθ, διατφπωςθ και ζλεγχοσ υποκζςεων, 
ςυμπζραςμα, γενίκευςθ, πρόβλεψθ, εωαρμογι των γνϊςεων τουσ και διατφπωςθ προτάςεων για 
τθν επίλυςθ προβλθμάτων).  

Στισ μεγαλφτερεσ τάξεισ ( Εϋ και Στϋ ) οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ μελετϊνται κυρίωσ ςτο μάκθμα 
«Ερευνϊ το Φυςικό Κόςμο», ενϊ θ Γεωγραωία αποτελεί ξεχωριςτό γνωςτικό αντικείμενο. Αυτό δεν 
αποκλείει τθν οριηόντια διαςφνδεςθ εννοιϊν των Φυςικϊν Επιςτθμϊν με άλλα διδακτικά 
αντικείμενα.  

Ρζρα όμωσ από τθ κεματολογία που προτείνουν τα ςχολικά εγχειρίδια, τα ζκτακτα ωυςικά 
ωαινόμενα (εκλείψεισ θλίου ι ςελινθσ, ουράνιο τόξο κ.λ.π.), οι γεωλογικζσ μεταβολζσ (ςειςμοί, 
πλθμμφρεσ, κατολιςκιςεισ, πυρκαγιζσ δαςϊν) και τα οικολογικά προβλιματα (ρφπανςθ 
ατμόςωαιρασ, κάλαςςασ, υγροτόπων, αποξθράνςεισ κ.λ.π.) που ενδεχομζνωσ ςυμβαίνουν ι 
αωοροφν μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι, μποροφν να αξιοποιθκοφν από τον εκπαιδευτικό και να 
αποτελζςουν για το ζναυςμα ενδιαωζροντοσ για να προςεγγίςουν οι μακθτζσ ςυνκετικά και 
διακεματικά ηθτιματα που αωοροφν τον τόπο τουσ, να αποκτιςουν τισ ςχετικζσ γνϊςεισ, να 
γνωρίςουν τα μζτρα πρόλθψθσ που ενδεχομζνωσ υπάρχουν και πϊσ οωείλουν να αντιδροφν ςε 
ζκτακτα ωυςικά ωαινόμενα και καταςτροωζσ.  

Επίςθσ, θ διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τοπικοφ χαρακτιρα- για παράδειγμα 
«Θμζρα αωιερωμζνθ ςτο πράςινο» - αποτελοφν καυμάςιεσ ευκαιρίεσ ευαιςκθτοποίθςθσ των 
μικρϊν παιδιϊν ςτα περιβαλλοντικά ηθτιματα που είναι επίκαιρα και επείγοντα μαηί.  
ΚΕΛΜΕΝΑ ΚΑΛ ΚΕΜΑΣΛΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ ΧΕΣΛΚΑ ΜΕ ΣΛ ΦΤΛΚΕ ΕΠΛΣΘΜΕ ΣΑ ΧΟΛΛΚΑ 
ΕΓΧΕΛΡΛΔΛΑ ΣΩΝ ΜΛΚΡΩΝ ΣΑΞΕΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΛΚΟΤ ΧΟΛΕΛΟΤ ΚΑΛ Θ ΔΛΑΚΕΜΑΣΛΚΘ ΑΞΛΟΠΟΛΘΘ 
ΣΟΤ ΣΘ ΔΛΔΑΚΑΛΛΑ ΣΩΝ ΦΤΛΚΩΝ ΕΠΛΣΘΜΩΝ. 

Εκτόσ από το μάκθμα τθσ Μελζτθσ του Ρεριβάλλοντοσ, κεματικζσ ενότθτεσ ςχετικζσ με τισ 
Φυςικζσ Επιςτιμεσ εντοπίςτθκαν ςτα περιςςότερα ςχολικά εγχειρίδια των μικρϊν τάξεων (Αϋ, Βϋ, Γϋ, 
Δϋ) του δθμοτικοφ ςχολείου, ςτθσ γλϊςςασ, ςτων μακθματικϊν, ςτα ανκολόγια λογοτεχνικϊν 
κειμζνων, ςτα Εικαςτικά κ. λ. π. Ριςτεφουμε ότι χρειάηεται να δοκεί ζμωαςθ ςτθ διακεματικι και 
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ολιςτικι προςζγγιςθ των εννοιϊν των ωυςικϊν επιςτθμϊν που εντοπίηονται ςτα διάωορα γνωςτικά 
αντικείμενα, για να επιτφχουμε τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία τουσ και τθν πλθρζςτερθ 
κατανόθςθ τουσ.  

Ενδεικτικά αναωζρουμε τισ κεματικζσ ενότθτεσ για τουσ μινεσ του χρόνου και τισ εποχζσ, που 
περιζχονται ςτο βιβλίο τθσ γλϊςςασ τθσ Βϋ δθμοτικοφ, τισ οποίεσ μποροφν οι μακθτζσ με τθ βοικεια 
του εκπαιδευτικοφ να προςεγγίςουν ςυνκετικά, διακεματικά και ολιςτικά με ςτόχο τθν κατανόθςθ 
εννοιϊν των Φυςικϊν Επιςτθμϊν (κζςθ και απόςταςθ τθσ γθσ ωσ προσ τον ιλιο, εναλλαγι εποχϊν 
κ. ά.).  

Ειδικότερα ςτο βιβλίο τθσ γλϊςςασ τθσ Γϋ δθμοτικοφ (αϋ τεφχοσ) θ ενότθτα «Ο κόςμοσ γφρω 
μασ» 1. «Ρϊσ υιοκετιςαμε ζνα κομμάτι γθσ» που αναωζρεται ςτθν προςταςία και ςτθ ωροντίδα του 
τοπικοφ περιβάλλοντοσ των μακθτϊν, 2. «Τα χαρτιά ανακυκλϊνονται!», που αναωζρεται ςτθν 
ανακφκλωςθ και 3. «Το τετράδιο ηωγραωικισ» που αναωζρεται ςτθ ρφπανςθ των καλαςςϊν. Θ 
ενότθτα αυτι αωορά ςτο ωυςικό περιβάλλον και ζχει ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μικρϊν 
παιδιϊν ςχετικά με τα περιβαλλοντικά ηθτιματα. Ρροςωζρεται για διακεματικι προςζγγιςθ και 
ςυνεξζταςθ με τα αντίςτοιχεσ κεματικζσ ενότθτεσ τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ, κακϊσ και για τθν 
εκπόνθςθ ςχεδίων εργαςίασ με ςτόχο να αποκτιςουν οι μακθτζσ γνϊςεισ, να αλλάξουν ςτάςεισ και 
ςυμπεριωορζσ Οι μακθτζσ υιοκετοφν, ωροντίηουν και προςτατεφουν ζνα χϊρο τθσ γειτονιά τουσ. 
Κάνουν δενδροωφτευςθ, τον διατθροφν κακαρό κ.λ.π.. Θ βιωματικι προςζγγιςθ ενδείκνυται για τα 
μικρά παιδιά. Το κζμα τθσ ανακφκλωςθσ αναωζρεται και ςτο ςχολικό εγχειρίδιο «Μακθματικά Γϋϋ 
Δθμοτικοφ» ςτθ ςελ. 100.  

Επιπροςκζτωσ, τα «Εικαςτικά» για τθ Γϋ και τθ Δϋ τάξθ εμπεριζχουν πολλζσ ζννοιεσ των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Στθ κεματικι ενότθτα «Από τθ ωφςθ και το περιβάλλον του ανκρϊπου» τα 
παιδιά παρατθροφν ζργα καλλιτεχνϊν με ωιγοφρεσ και ςκιάςεισ, όπωσ το «Άνκρωποι και ςκιζσ του 
Νίκου Κεςςανλι»(ςελ. 37-39). Φςτερα πειραματίηονται τα ίδια με τισ ςκιζσ του ςϊματόσ τουσ 
χρθςιμοποιϊντασ ζνα προβολζα, παίηουν κζατρο ςκιϊν χρθςιμοποιϊντασ ςεντόνι και λαμπτιρα, 
ϊςτε να κατανοιςουν τθ ςχζςθ ωωτόσ και ςκιάσ. Για να δθμιουργιςουν τα δικά τουσ ζργα 
χρειάηεται πρϊτα να παρατθριςουν τα αντικείμενα, τθ κζςθ τθσ ωωτεινισ πθγισ και τισ ςκιζσ που 
δθμιουργοφνται. Ζτςι μακαίνουν πϊσ δθμιουργείται θ ςκιά ενόσ αντικειμζνου. Ζνα ςχζδιο εργαςίασ 
με κζμα «Κζατρο ςκιϊν: Ο Καραγκιόηθσ» κα μποροφςε να αποτελζςει το ζναυςμα ενδιαωζροντοσ 
ακόμθ και για τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ για να μάκουν διαιςκθτικά πϊσ ςχθματίηεται θ ςκιά ενόσ 
αντικειμζνου. Σε άλλθ ενότθτα οι μακθτζσ μζςα από τθν παρατιρθςθ των γλυπτϊν του γλφπτθ 
Τάκισ που κεωρείται ο καλλιτζχνθσ τθσ κίνθςθσ και του μαγνθτιςμοφ και τθ δθμιουργία των δικϊν 
τουσ γλυπτϊν που πάλλονται, οι μακθτζσ μακαίνουν με παιγνιϊδθ και ευχάριςτο τρόπο τισ 
ιδιότθτεσ του μαγνθτιςμοφ. (ςελ. 85-87) 

Επίςθσ, θ εκπόνθςθ του ςχεδίου εργαςίασ με κζμα «Υγιεινι Διατροωι» αποκτά ιδιαίτερο 
ενδιαωζρον, κακϊσ ςυμβάλλει ςτο να αποκτιςουν τα μικρά παιδιά τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ, ϊςτε 
να προβαίνουν ςε ςωςτζσ διατροωικζσ επιλογζσ. Επιπλζον μακαίνουν ότι θ τροωι μασ εωοδιάηει με 
ενζργεια προςεγγίηοντασ ζτςι τθν ζννοια τθσ ενζργειασ μζςα από τισ μορωζσ τθσ.  

Από τισ πρϊτεσ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου, ςτο πλαίςιο τθσ επιςτιμθσ τθσ βιολογίασ, τα 
μικρά παιδιά διδάςκονται για τα «Φυτά», τα «Ηϊα», τον «Άνκρωπο» και το «Ρεριβάλλον». Θ μελζτθ 
των προαναωερκζντων κεμάτων ανταποκρίνεται ςτθν επικυμία και τθν ανάγκθ των μικρϊν παιδιϊν 
να γνωρίςουν τον εαυτό τουσ και τον κόςμο που τα περιβάλλει, να κατανοιςουν τισ διαρκείσ 
μεταβολζσ που ςυμβαίνουν ςτο περιβάλλον και να καταςτοφν ικανά να προβλζπουν καταςτάςεισ 
και να ενεργοφν ανάλογα. 

Κατά τθν άποψι μασ τα νζα διδακτικά εγχειρίδια προςωζρουν καυμάςιεσ ευκαιρίεσ για 
διακεματικζσ προεκτάςεισ προτείνοντασ Σχζδια Εργαςίασ, όπωσ είναι για παράδειγμα «Τα παιχνίδια 
μου» - « Θ Κατανάλωςθ Αγακϊν» - «Τα Υλικά Καταςκευισ των Αντικειμζνων» - «Οι Φυςικοί πόροι» 
– « Θ Εξάντλθςθ Φυςικϊν Ρόρων» - «Θ Επιλογι Ρροϊόντων από Φυςικζσ Φλεσ» κ.ά., τα οποία 
βοθκοφν τουσ μακθτζσ να προβλθματιςτοφν, να ερευνιςουν, να ευαιςκθτοποιθκοφν, να 
κατανοιςουν τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και να αποκτιςουν ςωαιρικι αντίλθψθ για το ωυςικό 
περιβάλλον. Αλλά και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ζχουν τα περικϊρια να εμπλουτίηουν και να 
ενιςχφουν τθ διδαςκαλία των Φυςικϊν επιςτθμϊν αναπτφςςοντασ πρωτοβουλίεσ για 
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παρακολοφκθςθ και μελζτθ από τουσ μακθτζσ προγραμμάτων (Ρολιτιςτικϊν, Ρεριβαλλοντικϊν, 
Αγωγισ του Καταναλωτι κ. ά.) ι γενικότερων κεμάτων που ςχετίηονται άμεςα με τα ενδιαωζροντα 
τουσ, ϊςτε εκτόσ από γνϊςεισ να αναπτφξουν ςτάςεισ, αξίεσ και δεξιότθτεσ. Με οδθγό τθ 
δθμιουργικι ωανταςία οι εκπαιδευτικοί κακοδθγοφν τουσ μακθτζσ να ςυνκζςουν τα δικά τουσ 
πρωτότυπα Σχζδια Εργαςίασ ενιςχφοντασ τθν αυτενζργεια, τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία και τθν 
πλθρζςτερθ κατανόθςθ.  
ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

Συνοψίηοντασ, κα λζγαμε ότι μόνο με τθ ςυςτθματικι διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
από τισ πρϊτεσ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου οι μακθτζσ κα αναπτφξουν ςταδιακά ζνα καλό 
υπόβακρο γνϊςεων ςτον τομζα των ωυςικϊν επιςτθμϊν πάνω ςτο οποίο κα ςτθριχκεί θ 
ςυςτθματικι διδαςκαλία τουσ ςτο μζλλον. Οι «Φυςικζσ Επιςτιμεσ» δεν αποτελοφν πλζον γνωςτικό 
αντικείμενο που διδάςκεται ςτισ μεγάλεσ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου.  

Θ ςυμβολι του εκπαιδευτικοφ για τθν αποτελεςματικι διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν 
ςτα μικρά παιδιά ζγκειται κυρίωσ ςτο να προςωζρει τθ γνϊςθ απλοποιθμζνθ ςφμωωνα πάντοτε με 
το επίπεδο τθσ νοθτικισ τουσ ανάπτυξθσ, τισ ψυχοκοινωνικζσ και ςυναιςκθματικζσ τουσ ανάγκεσ, τισ 
εμπειρίεσ και τα ενδιαωζροντα τουσ, τισ ιδιαιτερότθτεσ του οικογενειακοφ και του ευρφτερου 
περιβάλλοντοσ τουσ και τισ τρζχουςεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ. Για να κάνει τουσ μικροφσ μακθτζσ να 
αγαπιςουν τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ οωείλει πρωτίςτωσ να τουσ βοθκιςει να γευτοφν τθ χαρά τθσ 
αυτενζργειασ και τθσ ανακάλυψθσ και να αντιλθωκοφν τθ χρθςιμότθτα των γνϊςεων που αποκτοφν 
από τθν εναςχόλθςι τουσ με τθ μελζτθ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν για τθν κατανόθςθ του κόςμου 
γφρω τουσ. Ζτςι κα τα οδθγιςει ςταδιακά ςτθν εξοικείωςθ με τθν επιςτθμονικι μζκοδο, κα οξφνει 
τθν παρατθρθτικότθτά τουσ και τθν ικανότθτά τουσ να κατανοοφν και να ερμθνεφουν πϊσ 
λειτουργεί, ςχετίηεται και αλλθλεπιδρά ο άνκρωποσ με το ωυςικό περιβάλλον μζςα ςτο οποίο ηει 
και αναπτφςςεται. Για το λόγο αυτό πιςτεφουμε ότι χρειάηεται να επικεντρϊςουμε το ενδιαωζρον 
των μικρϊν παιδιϊν ςτθ μελζτθ των περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων, ϊςτε να τα ευαιςκθτοποιιςουμε 
και να τα καταςτιςουμε μελλοντικά ςυνειδθτοποιθμζνουσ πολίτεσ με απϊτερο ςτόχο να 
ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του ανκρϊπου.  
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Παιδαγωγικά αίτια τθσ κακιζρωςθσ του project 
Θ δθμιουργικι αλλθλεπίδραςθ τθσ Ραιδαγωγικισ με τισ νζεσ επιςτιμεσ του ανκρϊπου οδιγθςε 

ςτο ςυμπζραςμα ότι «εκείνο που τελικά μζνει μόνιμα ςτον άνκρωπο είναι θ δυναμικότθτα των 
διαωόρων λειτουργιϊν, όπωσ τθσ παρατθριςεωσ, κρίςεωσ, ςκζψεωσ, ςυλλογιςμοφ και των 
διαωόρων δεξιοτιτων, με τθν οποία (δυναμικότθτα) λφνει τα διάωορα προβλιματα τθσ ηωισ και 
αντιμετωπίηει αυτιν τθν ίδια τθν ηωι» (Δερβίςθσ, 1987, ςελ. 41). 

Ζτςι, οι νζεσ παιδαγωγικζσ κεωρίεσ, «ς' άκρα αντίκεςθ με τον διδακτικό υ λιςμό» ο 
οποίοσ προωκοφςε το γνωςιοκρατικό χαρακτιρα του ςχολείου κι άρα «το τρομαχτικό ωόρτωμα 
του μνθμονικοφ» ςφμωωνα με τθν περίωθμθ ωράςθ του Δελμοφηου (Δελμοφηοσ, 1958, ςελ. 426), 
επιδιϊκουν «με τθ διδαςκαλία προπάντων τθ μορωοποίθςθ των ψυχικϊν ι ςωματικϊν 
λειτουργιϊν», ςτοχεφοντασ ςτθν «απόκτθςθ μεκοδικισ ικανότθτασ για τθ λφςθ των διάωορων 
προβλθμάτων τθσ ηωισ» (Δερβίςθσ, 1986, ςελ. 41). 

Θ «μετάλλαξθ», ςυνεπϊσ, τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ από μια κεωρία μόνο 
«κανονιςτικι» (αωοφ το ςχολείο λειτουργοφςε και λειτουργεί ωσ αναπαραγωγικόσ μθχανιςμόσ 
του κοινωνικοπολιτικοφ ςτάτουσ μζςω τθσ μίμθςθσ εξωςχολικϊν πρακτικϊν και ιεραρχιϊν ςτο 
εςωτερικό του (Ξωχζλλθσ, 1984) ςε μια κεωρία «αναπτυξιακι», μια κεωρία, δθλαδι, θ οποία 
αςχολείται «με τθν αλλαγι που επζρχεται ςτθ ςυμπεριωορά του ανκρϊπου με το χρόνο... ςε ζνα 
ι περιςςότερα ςτάδια τθσ ςυμπεριωοράσ, π.χ. ςκζψθ, γλϊςςα, κοινωνικοποίθςθ, αντίλθψθ» 
(Βοςνιάδου, 1990, ςελ. 2) οδιγθςε ςτο ςυμπζραςμα πωσ, «για να είναι μια. διδαςκαλία 
καρποωόροσ και αποτελεςματικι, κα πρζπει να είναι ανάλογθ  προσ τον ςχθματιςμό των 
διαωόρων οργάνων, τθν ωριμότθτα των λειτουργιϊν τουσ και γενικότερα τισ εξελικτ ικζσ ωάςεισ 
του ανκρϊπου» (Δερβίςθσ 1987), ςελ 52) 

Κεμελιακι ωιγοφρα ςτισ αναπτυξιακζσ κεωρίεσ του 20ου αιϊνα ο Ηαν Ριαηζ, δθμιουργικά 
ι ιδεολθπτικά αωομοιωμζνοσ, υποςτιριξε πωσ Θ ςκζψθ του παιδιοφ μζςω των δφο 
πρωταρχικϊν μθχανιςμϊν τθσ αωομοίωςθσ και τθσ ςυμμόρωωςθσ περνά από τζςςερα βαςικά 
ςτάδια: (1) το αιςκθςιοκινθτικό (το οποίο ί από τθ διαρκεί από τθ γζννθςθ μζχρι τα 2 περίπου 
χρόνια, με προεξάρχουςεσ τισ αντανακλαςτικζσ κινιςεισ επί εξωτερικϊν αντικειμζνων που 
οδθγοφν ςτα πρϊτα οργανωμζνα αιςκθςιοκινθτικά ςχιματα), (2) το προεννοιολογικό (από τα 2 
μζχρι περίπου τα 7 χρόνια, το οποίο αντιπροςωπεφει τθν αρχι τθσ ςυμβολικισ ςκζψθσ, (3) τθν 
περίοδο των λογικϊν ενεργειϊν (από τα 7 μζχρι τα 11 χρόνια, περιοδο-αρχι τθσ λογικισ και 
ςυςτθματικισ ςκζψθσ), και (4) τθν περίοδο των ςυγκεκριμζνων λογικϊν ενεργειϊν (από τα 11 
χρόνια και μετά, με χαρακτθριςτικι ικανότθτα για υποκετικι ςκζψθ και τθ δθμιουργία και 
επαλικευςθ κεωριϊν) 

Θ αιϊνια ανθςυχία, από τθν άλλθ, του ανκρϊπου για τθν ανακάλυψθ τθσ πραγματικισ ωφςθσ 
του, οδθγϊντασ εν μζρει ςτο ξεπζραςμα «υπερκοινωνικοποιθμζvων Wertsch, 1991) αντιλιψεων 
που κακιζρωςαν τισ δικζσ τουσ ορκοδοξίεσ, ζςτρεψε τθν προςοχι πρωτοπόρων και αιρετικϊν για 
τθν εποχι τουσ πνευματικϊν ανακάλυψθ όχι μόνο του γίγνεςκαι αλλά και του «είναι». 
Ρρωτοπόροσ τον τομζα ο Βιεννζηοσ ψυχίατροσ Sigmund Freud, γονιμοποίθςε και τθν παιδαγωγικι 
και μπόρεςε, μζςω κυρίωσ των κεωριϊν του «μακθτι», του Erik Εrikson, να κεςπίςει τα ςτάδια 
τθσ ψυχοκοινωνικισ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου «Εγϊ», με προεξάρχοντα αυτά τθσ 
«Εμπιςτοςφνθσ ζναντι τθσ Δυςπιςτίασ» (από ο μζχρι 2 ετϊν), τθσ «Αυτονομίασ ζναντι τθσ 
Αμωιβολίασ και τθσ Ντροπισ» (από 2 μζχρι 3 ετϊν) και τθσ «Ρρωτοβουλίασ ζναντι τθσ Ενοχισ» 
(από 3 μζχρι 6 ετϊν ) ςτθν παιδικι θλικία. 

Μεταβιβαςμζνεσ αυτζσ οι κεωρίεσ οδιγθςαν ςε νζεσ προτάςεισ, όπωσ αυτι του Michel Lobrot 
(Μπακιρτηισ, 1997), που ςτο πλαίςιο τθσ «Δυναμικισ των Ομάδων υποςτιριξε πωσ «τα 
ςυναιςκιματα είναι βαςικι παράμετροσ/ κίνθτρο για τθν μάκθςθ», ςυμβάλλοντασ, ζτςι, ςτθν 
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άρκρωςθ νζων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που είχαν ωσ επίκεντρο τα τελευταία (Ντολιοποφλου, 
1997, ςελ. 86-95). 

Οι επιδράςεισ, τζλοσ, των ςθμαντικϊν Σοβιετικϊν ψυχολόγων, με προεξζρχοντεσ τον 
«Μότςαρτ τθσ Ψυχολογίασ» Λεβ Βιγκότςκι (που με τθν περίωθμθ «ηϊνθ τθσ επικείμενθσ 
ανάπτυξθσ» ξεπζραςε τθ ςτατικότατα των ςταδίων και ανζδειξε τθ δυναμικι τθσ ανκρϊπινθσ 
ανάπτυξθσ, ςυμβάλλοντασ με αυτό τον τρόπο ςτθν αναγνϊριςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των 
παιδιϊν, αλλά και των ενθλίκων ωσ ςθμαντικϊν και ιςότιμων παραγόντων τθσ διδακτικισ πράξθσ, 
κι άρα ςτον εκδθμοκρατιςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ), κι ακόμθ τον Λοφρια και τον 
Λεόντιεω (που ςυνζβαλαν κι αυτοί ςτθν κοινωνικοπολιτιςμικι κεωρία αποδίδοντασ πρωταρχικι 
ςθμαςία ςτο διαμορωωτικό ρόλο του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ και των κουλτουριςτικϊν του 
δομϊν ςτθν ανάπτυξθ του παιδιοφ), «μπόλιαςαν» δθμιουργικά τισ νζα παιδαγωγικζσ κεωρίεσ και 
τισ απορρζουςεσ διδακτικζσ πρακτικζσ. 

Κοινόσ και ςθμαντικόσ παράγοντασ όλων αυτϊν (ενδεικτικά για τον πλοφτο τουσ και τισ 
βαςικζσ τουσ αρχζσ βλ. Ντολιοποφλου, 1997, ςθμειϊςεισ ΡΤΝ ΑΡΚ) Ε' και ΣΤ Εξαμινου), θ μζκοδοσ 
project αωορά τθ «μελζτθ ςε βάκοσ ενόσ κζματοσ από ζνα ι περιςςότερα παιδιά (Ντολιοποφλου, 
1997, ςελ. 23). «Θ μζκοδοσ αυτι», γεννθμζνθ από τισ αρχζσ του αιϊνα μασ μζςα από τισ κεωρίεσ 
των Piaget, Dewey, Kilpatrik, Vygotsky, Leontief, αλλά και του πρωτοπόρου τθσ Νζασ αγωγισ ςτθ 
Δψςθ και μετουςιωτι του Vygotsky ςτισ ΘΡΑ Bruner «αωορά ζναν τρόπο ομαδικισ διδαςκαλίασ, θ 
οποία διαμορωϊνεται και διεξάγεται από όςουσ ςυμμετζχουν ς' αυτιν» (Frey, 1986), 
επιχειρϊντασ ζτςι να εκμεταλλευτεί δθμιουργικά τισ ενδογενείσ δυνάμεισ του παιδιοφ, οδθγϊντασ 
το ουςιαςτικά ςτθν αυτομόρωωςθ και ςτον ενεργό ρόλο που οωείλει να ζχει ωσ μελλοντικόσ 
πολίτθσ μιασ πολυπολιτιςμικισ και γι' αυτό απαιτθτικισ δθμοκρατίασ.  

Άνκρωποσ και περιβάλλον 
Θ εκπαίδευςθ, ωσ προβολικόσ μθχανιςμόσ ευρφτερων κοινωνικϊν διεργα ςιϊν, 

επθρεάηεται πάντοτε από τισ εξελίξεισ τθσ εποχισ τθσ. Ζνα από τα βαςικότερα χαρακτθριςτικά τθσ 
νζασ εποχισ είναι ότι οι δυναμικζσ κοινωνικζσ, τεχνολογικζσ και οικονομικζσ εξελίξεισ, ςτο ολοζνα 
και πιο ανταγωνιςτικό περιβάλλον τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, τείνουν να αναμορφϊςουν ριηικά τισ 
ςυνκικεσ λειτουργίασ αλλά και τθν ίδια τθ ωιλοςοωία και ωυςιογνωμία του οικονομικοφ και 
κοινωνικοφ γίγνεςκαι. 

Σε βαςικι παράμετρο όλων αυτϊν αναδεικνφεται θ ςχζςθ του ανκρϊπου με το περιβάλλον 
του. Το τελευταίο, νοοφμενο όχι μόνο ωσ ωυςικό αλλά και ωσ αποτζλεςμα τθσ ανκρο3πινθσ 
δραςτθριότθτασ, και επθρεαηόμενο από παράγοντεσ όπωσ οι μετακινοφμενοι πλθκυςμοί και θ 
ςυνεχισ μόλυνςθ (που μζςα ςτα πλαίςια τθσ παγκοςμιοποίθςθσ των μίντια, του οικουμενικοφ 
χωριοφ και τθσ κατάλυςθσ των ςυνόρων αναδεικνφονται ςε παγκόςμια προβλιματα), δεν μπορεί 
πια να αναγνωςτεί οφτε να αντιμετωπιςτεί εκπαιδευτικά με τον τρόπο που κεωροφνταν κάποτε 
δεδομζνοσ. 

Κακϊσ οι παιδαγωγικζσ κεωρίεσ και οι εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ βρίςκονται ςε μια διαρκι 
κατάςταςθ δυναμικισ αλλθλεπίδραςθσ και ιςορροπίασ με τισ υπόλοιπεσ κοινωνικοπολιτικζσ 
μεταβολζσ, θ κατάλυςθ των προγενζςτερων ορκοδοξιϊν ςχετικά με τθν ζννοια και τθ ςχζςθ του 
ανκρϊπου με το περιβάλλον του, αλλά και θ ανατροπι ορκοδόξου ςχετικοφ με τισ δυνατότθτεσ των 
παιδιϊν και τθν κοινωνικι αντιμετϊπιςθ τθσ παιδικότθτασ τθσ ίδιασ, επζωερε και μια ανάλογθ 
μεταβολι ςτον τρόπο ανάγνωςθσ και αντιμετϊπιςθσ αυτισ τθσ ζννοιασ μζςαα ςτθν προςχολικι 
τάξθ. 

Τϊρα πια γνωςτικζσ ζννοιεσ όπωσ θ προςταςία του περιβάλλοντοσ θ ανακφκλωςθ 
περιβαλλοντικζσ αςκζνειεσ και γενικότερεσ επιδράςεισ από τθν μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ αλλά 
και ο υπερπλθκυςμόσ και θ πολυπολιτιςμικότθτα εωόςον το δομθμζνο (δθλαδι το από ανκρϊπουσ 
διαμορωωμζνο) περιβάλλον όχι μονό κεωροφνται υπερβολικζσ ι παράταιρεσ για τα παιδιά από τα 6 
και κάτω, αλλά αντίκετα προςαρμοςμζνεσ ςτα γνωςτικά και ςυναιςκθματικά χαρακτθριςτικά τουσ- 
κεωροφνται γνϊςεισ βαςικζσ ςτθν πρωτόλεια προςπάκεια μετατροπισ του άγουρου νθπίου ςε 
ϊριμο, δθλαδι υπεφκυνο, πολίτθ. 

Ζτςι, μια παιδαγωγικι προςζγγιςθ για το περιβάλλον κεωρείται ελλιπισ, εάν δεν 
περιλαμβάνει τόςο οικοςυςτθμικζσ όςο και πολυπολιτιςμικζσ παραμζτρουσ. Οι τελευταίεσ 
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μάλιςτα (με τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ τουσ και τθσ αναπότρεπτθσ πραγματικότθτασ τουσ) 
και θ ευαιςκθτοποίθςθ των παιδαγωγϊν ωσ πολιτϊν που ζχουν τθν υποχρζωςθ μιασ ενεργθτικισ 
παρζμβαςθσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ άρςθσ των προκαταλιψεων και τθσ αρμονικισ και 
απρόςκοπτθσ ςυνφπαρξθσ των ανκρϊπων, ςυνζβαλαν ςτθν άρκρωςθ διάωορων εκπαιδευτικϊν 
προτάςεων. 

Με προεξάρχουςεσ κυρίωσ τισ ΘΡΑ τα πρωτοπόρα αυτά προγράμματα, όπωσ το High Scope, 
το Kamil Devries, το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τθν ειρινθ, το πρόγραμμα με βάςθ τα 
ςυναιςκιματα, και ίςωσ θ βαςικότερθ γενεςιουργόσ αιτία όλων αυτϊν ςτθν πράξθ, το περίωθμο 
ιταλικό Regio Emilia, δεν διζωεραν τόςο ςτθν πράξθ, παρά το γεγονόσ ότι αντιπροςϊπευαν μια 
ποικιλία διαωορετικϊν κεωρθτικϊν απόψεων. Μςωσ γιατί όλα αναγνϊριηαν τθν ανάγκθ για μια 
εκπαίδευςθ θ οποία «να ςυμβάλλει ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ του ανκρϊπου», που αποτελεί 
ζνα από τα βαςικότερα προτάγματα τθσ ςφγχρονθσ αγωγισ. Ζχοντασ το ίδιο το παιδί αλλά και το 
οικογενειακό περιβάλλον του ωσ ενεργοφσ και όχι πακθτικοφσ παράγοντεσ ςτθν «διαμόρωωςθ 
του λογικοφ... και ςτθν θκικι διαπαιδαγϊγθςθ» (Ριαηζ, 1979, ςελ. 46· ακόμθ, Μπαςζτασ 1996) 
μποροφςαν να ωζρουν ςτο (κεωρθτικό τουλάχιςτον) προςκινιο τθν ιδζα μιασ παιδαγωγικισ (και 
βακφτατα πολιτικισ) προςζγγιςθσ που ςτθρίηεται ςτα προςωπικά κίνθτρα και τθν αυτενζργεια 
του ατόμου. 

Ζχοντασ αυτιν τθν οπτικι, και εωαρμόηοντασ αυτά τα κριτιρια, προςεγγίςαμε παιδαγωγικά 
μζςα από τθ μζκοδο project το γνωςτικό ςχιμα «άνκρωποσ και περιβάλλον». Στο κεωάλαιο που 
ακολουκεί παρατίκενται κάποιεσ από τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ: 

Αναπτφςςοντασ πλευρζσ του ςυγκεκριμζνου project 
«Ραρά το γεγονόσ ότι τα προςχολικά προγράμματα αντιπροςωπεφουν μια ποικιλία κεωρθτικϊν 

απόψεων, ςτθν πράξθ, ζνα προςχολικό πρόγραμμα πρζπει: (1) να δίνει ζμωαςθ ςτθν ολόπλευρθ 
ανάπτυξθ των παιδιϊν, (2) να προςωζρει ιςορροπία ανάμεςα ςτισ ατομικζσ και τισ ομαδικζσ 
δραςτθριότθτεσ μικρισ και μεγάλθσ ομάδασ, (3) να εντάςςει τθ νζα μάκθςθ ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ 
εμπειρίεσ των παιδιϊν μζςα από κζματα που τα ενδιαωζρουν και ςτα οποία ςυμβάλλει  το κάκε 
νιπιο, (4) να προςωζρει ςτα παιδιά αλλθλεπιδράςεισ με αντικείμενα, αλλά παιδιά και 
ενθλίκουσ, (5) να αξιολογεί τθν πρόοδο των παιδιϊν με ςυςτθματικι παρατιρθςθ από τθν 
παιδαγωγό, ςυλλογι και εξζταςθ των ζργων τουσ, (6) να εμπλζκει τουσ  γονείσ και να τουσ2 
προτρζπει να ςυνειςωζρουν ςϋαυτό με όποιον τρόπο μποροφν» (Ντολιοποφλου, 1997, ςελ 126) 
(7) ακόμθ, να δίνει ςτα παιδιά να καταλάβουν ότι είναι ζνα ενεργό μζροσ τθσ κοινωνίασ, 
εμπλζκοντασ, εκτόσ από τουσ γονείσ, και τθν κοινότθτα, (8) να ςυμβάλλει ςτθν αντίλθψθ ότι ηοφμε 
ςε ζνα διαρκϊσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον και ςτθν ςυνειδθτοποίθςθ των πολυποίκιλων αιτιϊν  
των όποιων προβλθμάτων του πζρα από απλουςτεφςεισ, (9) να βοθκάει ςτθν αποδοχι τθσ 
αυξανόμενθσ πολυπολιτιςμικότθτασ των οικονομικϊν και πολιτικϊν προςωυγϊν, και τζλοσ (10) να 
ςυνειςωζρει ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ των κοινωνικϊν ετερογενειϊν και ςτθ κετικι αντιμετϊπιςθ των 
διαωορϊν μεταξφ των ανκρϊπων, οι οποίεσ πρζπει να κεωροφνται όχι ωσ απειλζσ, αλλά ωσ 
πλοφτοσ· ωσ κομμάτια, δθλαδι, ενόσ κόςμου τον οποίο αφριο κα πρζπει τα παιδιά να μοιραςτοφν. 

Δθμιουργϊντασ ζνα project 
Συμωωνά με τισ αρχζσ του project, οι οποίεσ πρεςβεφουν τθν αποδζςμευςθ τθσ 

παιδαγωγικισ πράξθσ από τυποποιθμζνα βιματα, αλλά και τθν τελικι ςφνκεςθ του ςε ζναν ολικό 
ςκοπό, κάκε ενζργεια είναι ζνα ανεξάρτθτο ζργο, που αποτελείται από τρεισ κφκλουσ:  

1οσ κφκλοσ: Σχεδιαςμόσ τθσ ενζργειασ και υποβολι τθσ προσ ζγκριςθ μζςα από διαδικαςίεσ 
διαλόγου με όλουσ τουσ ενδιαωερόμενουσ.  

2οσ κφκλοσ: Υλοποίθςθ τθσ ενζργειασ.  
3οσ κφκλοσ: Αξιολόγθςθ τθσ ενζργειασ. 
Και για τουσ τρεισ κφκλουσ απαιτείται θ ςυγκζντρωςθ και ο ςυντονιςμόσ ζμπειρου και 

εξειδικευμζνου επιςτθμονικά και επαγγελματικά ανκρϊπινου δυναμικοφ, τόςο για τθν κάλυψθ 
τον εκπαιδευτικοφ μζρουσ τον ζργου όςο και για τθν οργάνωςθ και διοίκθςθ του. 

Ζχοντασ αυτά ωσ βάςθ ακολουκιςαμε τα παρακάτω βιματα: 
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Μεκοδολογία: Ακολουκϊντασ το ιςτόγραμμα ενόσ project που παρουςιάηεται ςτο βιβλίο 
τθσ Ντολιοποφλου (1997, ςελ. 27), προςδιορίςαμε αρχικά τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ και 
μετά τα βιματα που κα το ολοκλθρϊςουν. 

τόχοι: Ο άνκρωποσ, βαςικό μζλοσ του οικοςυςτιματοσ και του κοινωνικοοικολογικοφ 
γίγνεςκαι, αναπτφςςεται ωυςιολογικά και δθμιουργείται κοινωνικά μζςα ςε ζνα διαρκϊσ 
μεταβαλλόμενο ωυςικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Βαςικι παιδαγωγικι παράμετροσ: Επειδι θ ςκζψθ του παιδιοφ, όμωσ, οδθγείται από το 
ςυγκεκριμζνο ςτο αωθρθμζνο, θ καλφτερθ μζκοδοσ προςζγγιςθσ - ςτθν θλικία των 5 ετϊν για τθν 
γνωριμία του ςυναιςκθματικοφ και γνωςτικοφ ςυςτιματοσ που ονομάηουμε παιδί με τθν κοινωνικο- 
οικολογικι ενότθτα που ονομάηουμε περιβάλλον είναι να ξεκινιςουμε από τισ άμεςεσ απτζσ 
εμπειρίεσ του. Αυτό εξάλλου, διαπερνοφςε και όλο το πρόγραμμα, όπωσ ζχουμε ςθμειϊςει. 

Σε μια προςζγγιςθ που διαρκεί τρεισ μινεσ και ςφμωωνα με όςα εκκζςαμε ςε προθγοφμενεσ 
ενότθτεσ, βαςικό μασ μζλθμα είναι όχι μόνο θ ανάπτυξθ τθσ οικολογικισ ςυνείδθςθσ του παιδί αλλά θ 
κεϊρθςθ του ευρφτερου ανκρϊπινου περιβάλλοντοσ ωσ προζκταςθσ του οικογενειακοφ. Ζτςι, μζςα 
από αυτό που αγγίηει άμεςα τθν εγωκεντρικι ςκζψθ του, να κατανοιςει από τα ςυναιςκιματα, 
που είναι βαςικι πθγι τθσ μάκθςθσ, τόςο τθν αναγκαιότθτα ςωτθρίασ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ 
που μασ ωιλοξενεί όςο και τθ δφναμθ του πλοφτου και τθν αναγκαιότθτα τθσ πολυπολιτιςμικισ 
προςζγγιςθσ του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ. Βιματα: Στθν διαμόρωωςθ του προγράμματοσ και 
ςτθν μεταωορά του ςτθν τάξθ, αναλφςαμε τουσ ςτόχουσ μασ ςτα εξισ βιματα: 

1) Τι είναι το περιβάλλον 
2) Από τι αποτελείται το περιβάλλον 
3) Από τι απειλείται το περιβάλλον 
4) Ροιοσ καταςτρζωει το περιβάλλον 
5) Ρϊσ καταςτρζωεται το περιβάλλον 
6) Ρϊσ μποροφμε να προςτατζψουμε το περιβάλλον. 
Ραρακάτω παρακζτουμε ενδεικτικά κάποιεσ από τισ δράςεισ του 1ου ςτόχου, δίνοντασ 

ζμωαςθ κυρίωσ ςτθ (λιγότερο χρθςιμοποιθμζνθ μζχρι ςιμερα) προςζγγιςθ του δομθμζνου 
περιβάλλοντοσ. 

Δράςεισ 
Σι είναι το περιβάλλον 
Χωρίηουμε το περιβάλλον ςε κοινωνικό και οικολογικό. Ξεκινάμε από τισ άμεςεσ εμπειρίεσ 

τουσ, βοθκϊντασ ςε μια ςφνδεςθ / ανακεωαλαίωςθ με τα προθγοφμενα, αωοφ «μερικζσ ωορζσ 
πρζπει να πιςωγυρίηει κανείσ για να πάει μπροςτά» (Ντολιοποφλου, 1997). Ζτςι, θ αρχικι μασ 
δράςθ αωορά το ίδιο τουσ το ςϊμα. Τα παιδιά ςχθματίηουν ζναν «κφκλο- αλυςίδα» με διάωορα 
χρϊματα, όπου, αν ζνασ ωφγει, ο κφκλοσ κα μικρφνει και κάποιο χρϊμα κα χακεί. Ακολουκεί 
ςυηιτθςθ με ελεφκερθ αρχι. 

Θ επόμενθ δράςθ ηθτά από τα παιδιά να ςχθματίςουν μια «αράχνθ» με τθ χριςθ ενόσ 
κουβαριοφ, υποβάλλοντασ τουσ τθν ιδζα τθσ ποικιλίασ του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ κι ότι ο 
αποκλειςμόσ κάποιου κα ςπάςει το κουβάρι και δεν κ' αωιςει τθν αράχνθ τουσ να ολοκλθρωκεί. 

Ακόμθ, καταςκευάηουμε ζνα «λεωφορείο», ςτο οποίο παιδιά ντυμζνα διαωορετικά (π.χ. 
από τθ γωνιά κεάτρου ι από το ςπίτι τουσ) ανεβαίνουν και ςυνταξιδεφουν όλα μαηί, 
προκαλϊντασ ςχετικζσ ςυηθτιςεισ και παράλλθλεσ «δράςεισ» επίλυςθσ, όπου χρειαςτοφν. 

Θ επόμενθ οργανωμζνθ δραςτθριότθτα αωορά οικογενειακζσ ωωτογραωίεσ με τα ίδια τα 
παιδιά μζςα, οι οποίεσ επικολλϊνται ςτισ διάωορεσ πλευρζσ ενόσ κφβου. Συηθτάμε για τισ 
διαωορετικζσ πλευρζσ του ίδιου πράγματοσ 

Επεκτείνουμε τθ δραςτθριότθτα κολλϊντασ ωωτογραωίεσ από διάωορουσ πολιτιςμοφσ. Κάκε 
ωορά που πζωτει το ηάρι ςε μια πλευρά, εωαρμόηουμε τθ κεωρία των μικρϊν ομάδων (βλζπε 
μζκοδο Project του Regio Emilia) και κάποια παιδιά αναλαμβάνουν να βγουν από το ςπίτι και να 
μιλιςουν για τον πολιτιςμό τθσ ωωτογραωίασ. 

Οι ίδιεσ δραςτθριότθτεσ εμπεδϊνονται με τθν μορωι του Ραηλ με δείκτεσ (ι ηάρι με τισ 
ανάλογεσ προςαρμογζσ ςτθ χριςθ), που όχι μόνο το καταςκευάηουν τα παιδιά με «άμεςεσ» τουσ ςτθ 
μια περίπτωςθ και «ξζνεσ» ςτθν άλλθ ωωτογραωίεσ, αλλά και τοποκετϊντασ επάνω ςτο παηλ ι ςτο ηάρι 
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δείκτεσ ρολογιοφ, ςτο ςτυλ του «πάρ' τα όλα», το χειρίηονται ζτςι, ϊςτε να δίνουν το «ζναυςμα» ςτισ 
μικρζσ ομάδεσ να ενεργοποιθκοφν, εάν επιλεγεί το ςιμα που τισ «χαρακτθρίηει». 

Στο πρόγραμμα παίηει βαςικό ρόλο και θ κοινότθτα, όπωσ και οι γονείσ. Ζτςι, καταρχιν τα 
παιδιά αυτενεργοφν ωζρνοντασ ωωτογραωίεσ και πλθροωοριακό υλικό από το ςπίτι, 
οικειοποιοφμενα με ζνα τρόπο το ςχολικό περιβάλλον. Κατά δεφτερο λόγο «ςυμμετζχει» και θ 
κοινότθτα (και το γενικότερο εξωτερικό περιβάλλον, ςτα πρότυπα του Regio Emilia) με 
ωωτογραωίεσ που ωζρνουμε εμείσ και οι γονείσ και τισ οποίεσ αωινουμε ωσ ερζκιςμα ςε 
κατάλλθλα διαμορωωμζνεσ γωνίεσ τθσ τάξθσ ι τισ κρεμάμε ςε τοίχουσ, ϊςτε να επιδροφμε ςτο 
άμεςο, ςχολικό αυτι τθ ωορά, περιβάλλον. Ακόμθ, ςτθν κοινότθτα μοιράηονται πίνακεσ 
ςυηθτιςεων και προγραμματίηονται ςυναντιςεισ κι επιςκζψεισ από το ςχολείο ςε διάωορουσ 
χϊρουσ που ζχουν επιλζξει ζνα κζμα από τον πίνακα, ενϊ επιςκζψεισ κα δζχεται και το ςχολείο 
από διάωορουσ ωορείσ (επαγγελματικοφσ, ςυνδικαλιςτικοφσ, οικολογικοφσ κ.ά.). Συνεπϊσ, το ίδιο 
το ςχολείο ωσ ςυλλογικι οντότθτα μπορεί να ανοιχτεί ςτθν τοπικι κοινωνία διοργανϊνοντασ, π.χ., 
ζκκεςθ ςχετικϊν καταςκευϊν των παιδιϊν ι επιλεγμζνων από τα ίδια ωωτογραωιϊν που 
αναδεικνφουν το πρόβλθμα. Με τον τον τρόπο αυτό ςυμβάλλουμε τόςο ςτθν ευρφτερθ 
ςυνειδθτοποίθςθ του περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ όςο και ςτθν ανάπτυξθ κετικισ αυτοεικόνασ 
των παιδιϊν που κα αναδειχτοφν ςε «μικροφσ πολίτεσ» ςτθν κοινότθτα ι ςτο Διμο τουσ. 

Επόμενο βιμα, μετά το άνοιγμα από το οικογενειακό ςτο τοπικό κι ζπειτα ςτο ευρφτερο 
δομθμζνο περιβάλλον, είναι να κοιτάξουν τα παιδιά ζξω από αυτό. Ξεκινϊντασ πάλι από τθν 
αρχι τθσ άμεςθσ γνϊςθσ, προςομοιάηουμε το ωυςικό περιβάλλον με τισ δομζσ του ανκρϊπινου 
περιβάλλοντοσ, το οποίο γνωρίηουν από τθν άμεςθ εμπειρία τουσ κι όχι το αντίςτροωο. Ζτςι, τουσ 
διθγοφμαςτε μια ιςτορία για δάςοσ, όπου τα δζνδρα είναι, π.χ., οι πολυκατοικίεσ, ενϊ οι κουωάλεσ 
είναι τα ςπίτια. 

Κα χρθςιμοποιιςουμε τελικά τθν αλυςίδα και τισ ωωτογραωίεσ, ϊςτε να περάςουμε μζςα 
από δραςτθριότθτεσ και ςτθν ιδζα τθσ οικολογικισ αλυςίδεσ/κφκλου, δθλαδι ςτθν ιδζα ότι θ 
καταςτροωι ενόσ είδουσ βλάπτει το ςφνολο των ειδϊν αωοφ «ςπάηει» καταςτροωικά τθν 
διατροωικι –και όχι μόνο - αλυςίδα που τα ςυνδζει. Εδϊ ςθμαντικό ρόλο κα παίξουν όχι μόνο οι 
δραςτθριότθτεσ που κα γίνουν μζςα τθν τάξθ, αλλά και βοθκοφμενοι από τθν εποχι (καλό να 
είναι άνοιξθ, ςφμωωνα με τον ςχεδιαςμό μασ), οι δραςτθριότθτεσ που κα λάβουν χϊρα ςτο 
εξωτερικό περιβάλλον, αρχίηοντασ πάντοτε από αυτό που αγγίηει αμεςότερα τα ίδια τα νιπια 
ςυναιςκθματικά και γνωςτικά, δθλαδι τθν αυλι. Ρζρα, όμωσ, από τισ αςκιςεισ που ςκοπό ζχουν να 
προωκιςουν τθν οικολογικι ςυνείδθςθ μζςω τθσ αυτενζργειασ και τισ δράςεισ παρατιρθςθσ ςτθν 
αυλι (ι ςτθν τάξθ, με ςπόρουσ κ.λπ.), μποροφμε να ακολουκιςουμε ανάλογα βιματα, όπωσ αυτά 
που περιγράψαμε μζχρι τϊρα, και ςτθν προςζγγιςθ όχι μόνο του ωυςικοφ αλλά και του 
ανκρϊπινου περιβάλλοντοσ, αναδεικνφοντασ τισ κοινωνικζσ διαςτάςεισ και αιτίεσ του 
προβλιματοσ. 

υμπεραςματικά 
Θ ςυνειδθτοποίθςθ ότι τόςο θ κοινωνικι και θ ωυςικι πραγματικότθτα όςο και το ίδιο το 

παιδί και οι ικανότθτεσ του είναι πιο πολφπλοκα από όςο πιςτεφαμε κάποτε δθμιοφργθςε 
πρόςωορο ζδαωοσ για τθν ανάπτυξθ και τθ μετατροπι τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ από 
κουςτωδιακι (από λειτουργία που ςτόχευε, δθλαδι, ςτθν ικανοποίθςθ κυρίωσ των βιομθχανικϊν 
αναγκϊν μζςω τθσ απελευκζρωςθσ από τθν ανάγκθ ωροντίδασ των παιδιϊν -όςον αωορά τότε 
αποκλειςτικά τισ μθτζρεσ- και τθσ προετοιμαςίασ -όςον αωορά τα παιδιά- του κατάλλθλα 
προςαρμοςμζνου και εκπαιδευμζνου εργατικοφ δυναμικοφ) ςε λειτουργία που ςτοχεφει ςτθν 
ολόπλευρθ ανάπτυξθ του ατόμου (Ντολιοποφλου, 1997). 

Θ εξζλιξθ, επίςθσ, ςχετικϊν επιςτθμϊν (όπωσ τθσ Κοινωνικισ Ψυχολογίασ και τθσ νζασ 
Κοινωνιολογίασ), που ςε ζναν, άλλοτε προβλθματικό άλλοτε δθμιουργικό διάλογο με τθν 
παιδαγωγικι ςυνζβαλαν ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ιδζασ ότι «θ ανάπτυξθ του ανκρϊπου είναι 
ςυνάρτθςθ δφο ομάδων παραγόντων, των παραγόντων κλθρονομικότθτασ και των παραγόντων 
κοινωνικισ μεταβίβαςθσ» (Ριαηζ, 1979, ςελ. 41) και θ πρακτικι εκμετάλλευςθ αυτισ τθσ ιδζασ ςτο 
χϊρο τθσ αγωγισ άλλαξαν ςε μεγάλο βακμό τθ ωφςθ και τθν πράξθ τθσ διδακτικισ 
μεκοδολογίασ. 
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Στα πλαίςια αυτά αναπτφχκθκε θ μζκοδοσ project, βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ οποίασ είναι 
ότι «δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ που πρζπει να αποκτθκοφν ςυνικωσ επιλζγονται 
κζματα που ζχουν ςχζςθ με τισ κακθμερινζσ προςωπικζσ εμπειρίεσ» (Ντολιοποφλου, 1997, ςελ.23) 
των παιδιϊν. Αυτι θ μζκοδοσ (που δεν κα πρζπει να κεωρείται πανάκεια, ωυςικά, αλλά να 
προςεγγίηεται με κριτικι ςυνείδθςθ και των δικϊν τθσ περιοριςμϊν) επιχειρεί με τον τρόπο αυτό 
να εκμεταλλευτεί τα εγωκεντρικά γνωρίςματα των παιδιϊν αυτισ τθσ θλικία, όχι μόνο 
χρθςιμοποιϊντασ ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ αλλά και « με τθν άμεςθ 
εωαρμογι του κζματοσ ςτθν κακθμερινι ηωι των παιδιϊν» (Dearden, αναωορά ςε 
Ντολιοποφλου, 1997, ςελ 23) κακϊσ και « τθ αξία τουσ ςτθν προετοιμαςία των παιδιϊν για τθν 
ηωι αργότερα . 

Αν κάτι κα μποροφςαμε να κρατιςουμε ωσ βαςικι αρχι τθσ «πρακτικισ μακιςεωσ διά τθσ 
δράςεωσ» του J. Bruner, είναι ότι είναι αδφνατο να κάνεισ δθμιουργικι εργαςία, αν οι ςτόχοι 
κακορίηονται εκ των προτζρων από τουσ αμφθτουσ και δεν υπόκεινται ςε κριτικι ι διαωοροποίθςθ. 
Ρράγματι, θ αυτόνομθ ςκζψθ αρχίηει ς' εκείνο το ςτάδιο, όπου το παιδί μπορεί να εςωτερικεφςει τισ 
δραςτθριότθτεσ του και να τισ ανατυπϊςει μόνο του. Οι παιδαγωγοί του project, ζτςι, «δεν 
χρθςιμοποιοφν προςχεδιαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ και δεν περιμζνουν ζνα ςυγκεκριμζνο 
αποτζλεςμα» (Ντολιοποφλου, 1997, ςελ. 22). Αντίκετα, ακολουκοφν μία μζκοδο θ οποία προςπακεί 
να προκαλζςει με κάτι απτό, προςβάςιμο από τθν ίδια τθν κακθμερινότθτα των παιδιϊν και των 
εκπαιδευτικϊν, αλλά τθν ίδια ςτιγμι απρόςμενο μζςα ςτα πλαίςια τθσ «κακιερωμζνθσ 
παιδαγωγικισ», όπωσ, π.χ., οι εωθμερίδεσ ι τα ηάρια, το ενδιαωζρον των νθπίων. Ζτςι μπορεί εν 
δυνάμει να τα απελευκερϊνει από τθ λατρεία των προκακοριςμζνων «ορκϊν» απαντιςεων, όςο και 
από τον ζλεγχο του άμεςου ερεκίςματοσ, που αποτελοφςαν και αποτελοφν βαςικά προβλιματα 
τθσ παλιάσ παιδαγωγικισ. Με αυτό τον τρόπο το παιδί αποκτά και το χϊρο και το χρόνο -μζςα ςτον 
ειδικά διαμορωωμζνο χϊρο του ςχολείου-, για να αναπτφξει μια βακφτερθ, άρα διαλεκτικι, 
ςχζςθ με το περιβάλλον του. Ρεριβάλλον όπου κάκε εμπειρία επιτυχίασ ι αποτυχίασ δεν κα 
αντιμετωπίηεται ωσ «τζλοσ», αλλά ωσ μια νζα αρχι δθμιουργικισ μάκθςθσ. 

«Θ καλι διδαςκαλία είναι αυτι που ςε κάνει να κεσ να μάκεισ κάτι περιςςότερο», ςφμωωνα 
με τον περιεκτικό οριςμό του πρωτοπόρου τθσ προοδευτικισ αμερικανικισ εκπαίδευςθσ Dewey. 
Ελπίηουμε το ςχεδιαςμζνο με τισ παραπάνω βαςικζσ αρχζσ πρόγραμμα, που μζρθ του 
περιγράψαμε, να εκπλθρϊνει αυτιν τθν τελευταία προχπόκεςθ. 
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Θ διδακτικι των φυςικϊν επιςτθμϊν μζςω τθσ μουςικισ ςτθν προςχολικι και 
πρωτοςχολικι θλικία 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Με επικζντρωςθ ςτθν υλοποίθςθ μακθςιακϊν επιδιϊξεων του Διακεματικοφ Ενιαίου Ρρογράμματοσ 

Σπουδϊν χρθςιμοποιικθκαν δυο ενιαίοι (κατακόρυφοι) άξονεσ εννοιολογικισ ςυςχζτιςθσ: των φυςικϊν 
επιςτθμϊν και τθσ μουςικισ, όχι ωσ αυτόνομων γνωςτικϊν αντικειμζνων, αλλά ωσ πρόςφορων εκπαιδευτικϊν 
μζςων, για κινθτοποίθςθ του ενδιαφζροντοσ παιδιϊν νθπιακισ και πρωτοςχολικισ θλικίασ ζναντι του 
αναλυτικοφ προγράμματοσ, ςτοχεφοντασ ςτθν κατανόθςθ κεμελιωδϊν εννοιϊν φυςικισ μζςω μουςικισ. 
Εφαρμόςτθκε κεματικι προςζγγιςθ μζςα από οργανωμζνεσ και αναδυόμενεσ μουςικζσ δραςτθριότθτεσ με 
μεκοδολογικά εργαλεία:  

 τθν ζρευνα δράςθσ, 

 τθν ανκρωπολογικι μζκοδο και  

 τθν ζρευνα πεδίου 
Τα ίδια τα παιδιά αξιολόγθςαν ςυλλογικά τα αποτελζςματα τθσ προςπάκειασ, ενϊ παράλλθλθ 

αξιολόγθςθ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ ζγινε και από τον εκπαιδευτικό μζςω ςυμμετοχικισ ι μθ 
παρατιρθςθσ. Τόςο θ αυτοαξιολόγθςθ των παιδιϊν όςο και του εκπαιδευτικοφ, ανζδειξε ότι θ κατάκτθςθ τθσ 
γνϊςθσ επιτεφχκθκε ςε ςυνκικεσ δθμιουργικισ εργαςίασ, ενϊ εξυπθρετικθκαν οι μακθςιακζσ επιδιϊξεισ που 
αφοροφςαν ςτθ μελζτθ των φυςικϊν επιςτθμϊν και τθσ μουςικισ, αλλά και ςε όλο το εφροσ του Αναλυτικοφ 
Ρρογράμματοσ.  
ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Φυςικζσ Επιςτιμεσ, Μουςικι, Ρροωκθμζνθ Διακεματικότθτα  

 
TEACHING NATURAL SCIENCES THROUGH MUSIC TO INFANTS AND PRE-SCHOOL CHILDREN 

Maria Topoliati 
ABSTRACT 

In order to successfully implement the educational aims of the Intra-substantial Unity Study Program, 
there were utilized two vertical axes with notional correlation: These axes of Physical Science and Music, not as 
separated cognitive subjects, but as educational means, in order to draw the attention of children in early 
school years toward Analytic Program and aiming the comprehension of the pivotal Physical Principles through 
Music. There was utilized a thematical approximation through organized and emerged musical activities, using 
the following methological tools: a. Active Research, b. Antropologic method, c. Field Research. Self evaluation 
of children of their own progress as well as the estimation of the educator, showed that knowledged was 
attained by stimulative and creative process, while educational aims concerned the study of Physical Science 
and Music, were served in addition to the integral Analytic Program. 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Απαςχολεί ζντονα τθ ςφγχρονθ εκπαίδευςθ ο ρόλοσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν ςτθ μακθςιακι 
διαδικαςία, ςε επίπεδο κεωρθτικισ επζνδυςθσ και βιωματικισ εωαρμογισ. Θ εργαςία 
επικεντρϊνεται ςτθν υλοποίθςθ μακθςιακϊν επιδιϊξεων του Διακεματικοφ Ενιαίου Ρλαιςίου 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, που αωοροφν ςτθ μελζτθ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ, με ενιαίουσ, 
κατακόρυωουσ και παράλλθλουσ άξονεσ ςυςχζτιςθσ τισ ζννοιεσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν και τθσ 
μουςικισ.  

Σε αυτι τθ διακεματικι προςζγγιςθ, οι ωυςικζσ επιςτιμεσ και θ μουςικι δεν 
αντιμετωπίηονται ωσ αυτόνομα γνωςτικά αντικείμενα, αλλά ωσ εργαλεία ςε όλο το εφροσ του 
αναλυτικοφ προγράμματοσ. Επιδιϊκεται θ ενιαιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ με προγραμματιςμζνεσ και 
αναδυόμενεσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ περιςτρζωονται γφρω από τθ μελζτθ του ωυςικοφ 
περιβάλλοντοσ και τθσ μουςικισ. Ραράλλθλα, επιχειρείται να χρθςιμοποιθκοφν τρόποι 
διεπιςτθμονικισ ςυςχζτιςθσ.  

Ζτςι, ενϊ διατθροφνται οι διακριτζσ ενότθτεσ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα, οι αναγκαίεσ 
γνϊςεισ οργανϊνονται με τζτοιο τρόπο, που και θ εςωτερικι (ενδο-κλαδικι) ςυνοχι διαςωαλίηεται 
και θ διεπιςτθμονικι (δια-κλαδικι) ςυςχζτιςθ διευκολφνεται (Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, 2002). 

mailto:topoliati@yahoo.com
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ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ 
Για τθν εξοικείωςθ των παιδιϊν με ζννοιεσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν μζςα από τθν 

καλλιζργεια τθσ μουςικισ τουσ ικανότθτασ, αλλά και για τθν ευρφτερθ προςζγγιςθ μακθςιακϊν 
επιδιϊξεων, τθσ ςωαιρικισ ανάπτυξθσ και τθσ ψυχικισ ευρωςτίασ τουσ (Ραλαιολόγου, Α.), κρίκθκε 
ςκόπιμθ θ εωαρμογι ανάλογθσ κεματικισ προςζγγιςθσ. 

Κατά τθν εωαρμογι τθσ, ωσ οργανωμζνθ εμπειρία μάκθςθσ, οι κεματικζσ ενότθτεσ των 
μακθςιακϊν επιδιϊξεων που αωοροφςαν ςτθν εναςχόλθςθ με τθν οργανογνωςία (Αβζρωω, Ε.) και 
με κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τισ Φυςικισ: 

• Επιλζχκθκαν από τον εκπαιδευτικό, ενϊ υιοκετικθκαν παράλλθλα προτάςεισ 
δραςτθριοτιτων από τθν ομάδα των παιδιϊν. 

• Ρροςζγγιςαν τθ μάκθςθ μζςα από βιωματικι και επικοινωνιακι διάςταςθ (Χρυςαωίδθσ, Κ. 
2002). 

• Ραρακίνθςαν τα παιδιά για δράςθ, ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και ενεργοποίθςθ τθσ 
αυτονομίασ τουσ.  

Το πρόγραμμα εντάχκθκε ςτα πλαίςια τθσ διακεματικότθτασ, κεωρϊντασ ότι παρζχονται 
ευκαιρίεσ ϊςτε να ενοποιθκοφν και να εννοιοποιθκοφν όλα τα γνωςτικά αντικείμενα του 
αναλυτικοφ προγράμματοσ. Θ διακεματικι προςζγγιςθ οικοδομεί ςχζςεισ μζςα ςτθ γνϊςθ, 
επιτρζπει τθν αυκεντικι μάκθςθ και ενκαρρφνει τθν επίλυςθ προβλθμάτων. Πταν τα παιδιά 
μοιράηονται ςυναιςκιματα και εμπειρίεσ κατά τθν ανάπτυξθ ενόσ κζματοσ, θ ςυμμετοχι τουσ είναι 
διαςωαλιςμζνθ. Οι ατομικζσ ανάγκεσ και τα ενδιαωζροντα γίνονται ςεβαςτά και τα παιδιά 
ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ (Κουτςουβάνου, Ε. και ομάδα εργαςίασ, 2005).  

Ειδικότερα, και ςφμωωνα με τισ αρχζσ τθσ «προωκθμζνθσ διακεματικότθτασ», προζχει θ 
βακιά κατανόθςθ όςων οι μακθτζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ κεωροφν ςθμαντικά και θ ολιςτικι 
προςζγγιςι τουσ (Χρυςαωίδθσ, 2006). Ζτςι, οι οργανωμζνεσ παιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ ξεκινοφν 
από τθν υπάρχουςα πραγματικι κατάςταςθ και ςυνδζονται με πραγματικζσ και όχι υποκετικζσ 
καταςτάςεισ τθσ ηωισ των παιδιϊν (Ρανταηισ, Σπ.-Σακελλαρίου, Μ. 2005) 

Ωσ μεκοδολογικά εργαλεία χρθςιμοποιικθκαν: 

 θ ζρευνα δράςθσ, 

 θ ανκρωπολογικι μζκοδοσ 

 θ ζρευνα πεδίου. 
Κατά τθν ζρευνα δράςθσ, ςυγκεντρϊκθκε υλικό ςε ειδικά διαμορωωμζνθ γωνιά τθσ τάξθσ. Θ 

δράςθ κακορίςτθκε από τα ςτοιχεία που είχαν ςυλλζξει και θ ερευνθτικι διαδικαςία 
επαναπροςδιορίςτθκε κάκε ωορά που προζκυπταν νζα δεδομζνα. 

Στθν ανκρωπολογικι ζρευνα τα παιδιά παρατιρθςαν, κατζγραψαν και ςυμμετείχαν ςε 
δραςτθριότθτεσ με ςκοπό να κατανοιςουν το κζμα τουσ. 

Στα πλαίςια τθσ μελζτθσ πεδίου επιςκζωτθκαν τουσ χϊρουσ οργανοποιείου, Μουςικοφ 
Σχολείου και Ωδείου, ενϊ θ όλθ διαδικαςία οργανϊκθκε ςε τζςςερα ςτάδια:  

 προετοιμαςία εκπαιδευτικοφ (προπαραςκευαςτικι επίςκεψθ) 

 προετοιμαςία μακθτϊν (οργάνωςθ δραςτθριότθτασ) 

 εργαςία ςτο πεδίο (ωωτογράωθςθ, πρακτικι εωαρμογι, ςυνεντεφξεισ) 

 εργαςία ςτθν τάξθ (καταςκευζσ, ηωγραωιζσ, δραματοποίθςθ) 
Φάςεισ εφαρμογισ τθσ επιλεγμζνθσ κεματικισ προςζγγιςθσ: 
Αναηιτθςθ / Διερεφνθςθ του κζματοσ 

Θ πρϊτθ ωάςθ τθσ εωαρμογισ, που αωορά ςτθν αναηιτθςθ τθσ κεματολογίασ τθσ 
εκπαιδευτικισ δράςθσ, πραγματοποιικθκε από τθν πλευρά του εκπαιδευτικοφ, ζπειτα από 
παρατιρθςθ τθσ ομάδασ των παιδιϊν και διαπίςτωςθ ότι θ μουςικι και ειδικότερα θ εναςχόλθςθ 
με τα μουςικά όργανα είναι ζνα ιδιαίτερα ελκυςτικό κζμα.  

Ζτςι, μζςα από τισ δυνατότθτεσ που προςωζρουν οι οργανωμζνεσ και οι αναδυόμενεσ 
μουςικζσ δραςτθριότθτεσ, προςεγγίςτθκαν αβίαςτα, βιωματικά και με ελκυςτικό τρόπο κεμελιϊδεισ 
ζννοιεσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν, όπωσ: θ παραγωγι ιχου, οι ιδιότθτεσ τθσ μουςικισ, θ μθχανικι: με 
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καταςκευζσ αυτοςχζδιων μουςικϊν οργάνων, θ ωυςικι των μουςικϊν οργάνων, θ ακουςτικι 
ωυςικι, το ωωνθτικό όργανο ( Σπυρίδθσ, Χ.). 

Επί πλζον, εμπλουτίηοντασ μζςω τθσ μουςικισ, τον εμπειρικό τουσ κόςμο με βιϊματα από το 
χϊρο των ωυςικϊν επιςτθμϊν, ςτόχοσ μασ ιταν να αναπτυχκοφν δεξιότθτεσ τθσ επιςτθμονικισ 
διαδικαςίασ, όπωσ θ παρατιρθςθ, θ ικανότθτα διαμόρωωςθσ υποκζςεων και θ επαλικευςι τουσ, 
αλλά και ο ςκελετόσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ που κα τουσ χρειαςτεί για να κατανοιςουν 
αργότερα τισ διάωορεσ ζννοιεσ (Χατηθγεωργίου, Γ., 2004). 

Το πρόγραμμα εντάχκθκε ςτα πλαίςια Σχεδιαςμοφ και Υλοποίθςθσ Ρολιτιςτικϊν 
Ρρογραμμάτων του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με τθ διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Λωαννίνων.  

Ραράλλθλα με τθν εωαρμογι τθσ επιλεγμζνθσ κεματικισ προςζγγιςθσ ςτο τμιμα των νθπίων, 
υλοποιικθκε αντίςτοιχθ κεματικι ςε όλεσ τισ τάξεισ του Δθμοτικοφ Σχολείου, ενϊ εξαιρετικι ιταν θ 
ςυνεργαςία, θ οποία αναδείχκθκε τόςο ςε επίπεδο μακθτϊν, όςο και επίπεδο διδαςκόντων όλων 
των ειδικοτιτων.  

Διιρκθςε από το δεφτερο δεκαιμερο του Νοεμβρίου και θ περάτωςι τθσ ςυνζπεςε με τθ 
λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ, όπωσ άλλωςτε είχε προκακοριςτεί. Επιςωραγίςτθκε δε, με 
μουςικοκινθτικι παράςταςθ, ζκκεςθ και παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων.  
χεδιαςμόσ δράςθσ  

Με βάςθ τθν άποψθ τθσ M. Montessori ότι «το παιδί κα δείξει τθν αλθκινι του ωφςθ όταν 
βρει μια δουλειά που κα κινιςει το ενδιαωζρον του» (Montessori, M. 1980), αρχικόσ ςτόχοσ τθσ 
κεματικισ προςζγγιςθσ ιταν να δοκεί από τον εκπαιδευτικό αωόρμθςθ, ϊςτε να προκφψουν 
δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ υποκινοφν το ενδιαωζρον των παιδιϊν για δράςθ ςτα πλαίςια των 
ωυςικϊν επιςτθμϊν.  

Το ζναυςμα για τθν εναςχόλθςθ των παιδιϊν με τα μουςικά όργανα, αποτζλεςε θ επίςκεψθ 
μουςικοφ ςτθν τάξθ και θ παρουςίαςθ ενόσ μουςικοφ οργάνου. Σφμωωνα με τθν προςζγγιςθ του 
Reggio Emilia οι επιςκζψεισ μελϊν τθσ κοινότθτασ ςτο ςχολείο αποτελοφν βαςικό μζροσ τθσ 
βιωματικισ προςζγγιςθσ τθσ μάκθςθσ. Τα παιδιά προετοιμάηονται γι’ αυτζσ τισ εμπειρίεσ, 
προγραμματίηοντασ ςυηθτιςεισ και ςχετικά ςχζδια εκπαιδευτικισ δράςθσ πριν και μετά τισ 
επιςκζψεισ (Ντολιοποφλου, Ε. 2004). 

Κατά τθ δεφτερθ ωάςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ δράςθσ τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ 
προςχεδιάςτθκαν από τον εκπαιδευτικό λειτουργικζσ προτάςεισ δραςτθριοτιτων, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τα χαρακτθριςτικά τθσ ςκζψθσ του μικροφ παιδιοφ, τα οποία ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθ 
διδαςκαλία των ωυςικϊν επιςτθμϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, αναωερόμαςτε ςτα εξισ: 

 Υπεριςχφει θ μορωικι λειτουργία τθσ ςκζψθσ (που ςτθρίηεται ςε αιςκθτθριακι εμπειρία) 
και επομζνωσ τα παιδιά ζχουν δυςκολία να κάνουν ςυλλογιςμοφσ. 

 Για να κάνει το παιδί ςυλλογιςμοφσ (λογικο-μακθματικι ςκζψθ) χρειάηεται να δράςει πάνω 
ςε αντικείμενα. 

 Υπάρχει ςυνικωσ προκυμία να ακολουκιςουν κάποιεσ υποδείξεισ ι κατευκφνςεισ από 
ενθλίκουσ όταν ικανοποιθκεί πρϊτα θ περιζργειά τουσ (Χατηθγεωργίου, Γ. 2003). 

Με βάςθ τα παραπάνω, πραγματοποιικθκε θ διαδικαςία του ιςτογράμματοσ μζςα ςτθν τάξθ, 
κατά τθν οποία υιοκετικθκαν και προεκτάςεισ-διαςτάςεισ των μακθτϊν, ςχετικζσ με το κζμα. 

Ακολοφκθςε θ ομαδικι δθμιουργία του «μουςικοφ ιλιου», θ εξακτίνωςθ του οποίου 
περιελάμβανε «ακτίνεσ-κεματικζσ προτάςεισ», που αντικατοπτρίηουν τισ επιδιωκόμενεσ κεματικζσ 
ενότθτεσ και τα ατομικά - ομαδικά διαωζροντα των παιδιϊν γφρω από το κζμα. Κάκε ακτίνα-
πρόταςθ αναωζρεται ςτθν κατάκτθςθ εννοιϊν των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 
μζςω τθσ άςκθςθσ ςε επιςτθμονικζσ διαδικαςίεσ, αλλά και ςτθ διαμόρωωςθ ςτάςεων από τθν 
πλευρά των μακθτϊν (Harlen,W. Elstgeest, J. 2005).  

Ραράλλθλα, αλλθλοδιαπλζκονται και αλλθλοςυμπλθρϊνονται διαωορετικά γνωςτικά 
αντικείμενα όπωσ: θ Γλϊςςα (γραπτόσ-προωορικόσ λόγοσ, ανάγνωςθ, ζκωραςθ), τα Μακθματικά, θ 
Εικαςτικι και Δραματικι Τζχνθ, θ Κοινωνικο-ςυναιςκθματικι Αγωγι, θ Φυςικι Αγωγι, θ 
Ρλθροωορικι.  
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Τα διαλείμματα ενθμζρωςθσ και ανατροωοδότθςθσ δεν ιταν προκακοριςμζνα χρονικά. 
Ρραγματοποιοφνταν όμωσ αυκόρμθτα με τθν παρουςία του μουςικοφ ιλιου κατά τθ διάρκεια τθσ 
εξζλιξθσ τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ, κακϊσ και με τον θλεκτρονικό ωάκελο του ωωτογραωικοφ 
υλικοφ, που υπιρχε ςτον υπολογιςτι και ςτον οποίο ανζτρεχαν τα παιδιά. 

Τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ εργαςίασ και οι γονείσ ενθμερϊκθκαν για το κζμα με 
ςχετικό γράμμα.  
Διεξαγωγι δραςτθριοτιτων 

Σε δεφτερθ ωάςθ υλοποιικθκαν οι κεματικζσ ενότθτεσ μζςα από δραςτθριότθτεσ βιωματικισ 
εωαρμογισ.  

Κυρίαρχο μζλθμα τθσ εωαρμογισ του προγράμματοσ, αποτζλεςε θ προςζγγιςθ των 
επιδιωκόμενων μακθςιακϊν επιδιϊξεων να γίνεται με κζντρο ανάπτυξθσ των δραςτθριοτιτων τα 
ίδια τα παιδιά. Τα πάντα ςυγκροτικθκαν με βάςθ τισ πραγματικζσ δυςκολίεσ τθσ ςκζψθσ τουσ και 
όχι με βάςθ τθν ίδια τθ Φυςικι και τισ εμπειρίεσ ι τισ απόψεισ των ενθλίκων για το πϊσ αυτι πρζπει 
να διδάςκεται ςτουσ μακθτζσ. Θ γνϊςθ δε μεταωζρεται, αλλά ςυγκροτείται ςτθ ςκζψθ (αβάνθσ, Κ. 
2004), ςτα πλαίςια ειδικά οργανωμζνων μουςικϊν δραςτθριοτιτων. Ζτςι, οι δραςτθριότθτεσ δε 
ςτόχευαν ςτθν εκμάκθςθ οριςμϊν εωαρμογϊν ι κεωριϊν, αλλά περιςςότερο ςτο χειριςμό 
αντικειμζνων και εννοιϊν με τρόπο που να προςεγγίηει το επιςτθμονικό μοντζλο (Βελλοποφλου, Α. 
2000). 

Θ άμεςθ εμπειρία που προςζωεραν οι πειραματιςμοί με ζννοιεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, 
διατιρθςε το ενδιαωζρον των παιδιϊν, ενϊ βοικθςε ςτθν κατανόθςι τουσ. Ρροιγαγε τουσ 
μθχανιςμοφσ ςκζψθσ και καλλιζργθςε τεχνικζσ δεξιότθτεσ των χεριϊν που είναι απαραίτθτεσ ςτο 
ςφγχρονο άνκρωπο. Μαηί με τισ άλλεσ διαδικαςίεσ τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου όπωσ θ 
παρατιρθςθ, θ ταξινόμθςθ, θ μζτρθςθ κτλ., οι «μουςικοί πειραματιςμοί» ςυνζβαλαν ςτθν 
απόκτθςθ επιςτθμονικισ νοοτροπίασ και ςυμπεριωοράσ ( Κόκκοτασ, Ρ. 1988) 

Συγκεκριμζνα, τα παιδιά μεταξφ άλλων καταςκεφαςαν αυτοςχζδια μουςικά όργανα, τα οποία 
ανικαν ςε τζςςερισ κατθγορίεσ: αερόωωνα, ιδιόωωνα, μεμβρανόωωνα και χορδόωωνα. Στον τρόπο 
αυτό κατάταξθσ, εξζταςαν το είδοσ του ςϊματοσ που παράγει τον ιχο. Ζτςι, αν το θχογόνο ςϊμα 
ιταν μια χορδι, τότε το όργανο καταταςςόταν ςτα χορδόωωνα. Αν ο ιχοσ δθμιουργοφνταν από τθν 
παλμικι κίνθςθ μιασ μεμβράνθσ, τότε το όργανο ανικε ςτα μεμβρανόωωνα. Πταν μια ςτιλθ αζρα 
πάλλονταν και παριγαγε ιχο, τότε μιλοφςαμε για αερόωωνα (Εικόνα 1). Τζλοσ, αν το ίδιο το ςϊμα 
του οργάνου πάλλονταν και παριγαγε ιχο, τότε τα όργανα ανικαν ςτα ιδιόωωνα (Καμπφλθσ, Ρ.-
Σπετςιϊτθσ, Λ. 2000). 

Κακ’ όλθ τθ διεξαγωγι των δραςτθριοτιτων ςτόχοσ του εκπαιδευτικοφ ιταν να δθμιουργιςει 
ςυνκικεσ που μποροφν να εμπνεφςουν τα παιδιά, ϊςτε να αναπτφξουν τθ δθμιουργικότθτα, τθ 
ωανταςία τουσ και να προάγονται ζνα βιμα πιο πζρα από το επίπεδο που το κακζνα τουσ είχε 
κατακτιςει (ΥΡΕΡΚ, 2006). Στόχοσ επίςθσ ιταν να καταςτιςει τθν ομάδα των παιδιϊν ικανι να 
κεςπίςει μόνθ τθσ τουσ κανόνεσ λειτουργίασ τθσ. Ζτςι, θ πεικαρχία να διαςωαλίηεται όχι από τον 
εκπαιδευτικό, αλλά από τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία τθσ ομάδασ (Postic M., 1995).  
ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Στθν τελευταία ωάςθ τθσ εωαρμογισ του προγράμματοσ, πραγματοποιικθκε εςωτερικι 
αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ: 

Τα αποτελζςματα τθσ προςπάκειασ αξιολογικθκαν τόςο από τον εκπαιδευτικό μζςω 
ςυμμετοχικισ ι μθ παρατιρθςθσ, όςο και από τα ίδια τα παιδιά ςυλλογικά, ςε ςχζςθ με τισ 
προςδοκϊμενεσ επιδιϊξεισ. Εξζωραςαν μάλιςτα τθν επικυμία για ςυνζχιςθ του προγράμματοσ και 
ευρφτερθ εναςχόλθςθ με κακεμιά από τισ κεματικζσ ενότθτεσ. Ραράλλθλθ αξιολόγθςθ αωοροφςε 
και ςτθ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ, κακϊσ και τθ ςθμαντικι ςυμμετοχι τουσ ςτθν επζκταςθ και 
προϊκθςθ τθσ μάκθςθσ των παιδιϊν εκτόσ του ςχολικοφ πλαιςίου. 

Ενδεικτικά δείγματα τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ ςυγκεντρϊκθκαν μζςα από ωωτογραωικό 
υλικό, βιντεοςκοπιςεισ και προϊόντα τθσ εργαςίασ τουσ, τόςο ςτουσ ατομικοφσ ωακζλουσ, αλλά και 
ςτο ςυλλογικό ωάκελο τθσ τάξθσ. 

Στο ωάκελο του κάκε παιδιοφ τοποκετικθκαν οι ατομικζσ εργαςίεσ και αντίγραωα ομαδικϊν. 
Ο ςυλλογικόσ ωάκελοσ περιείχε τα πρωτότυπα των ομαδικϊν εργαςιϊν κατά κζμα, αλλά και το 
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ωωτογραωικό υλικό που ςυγκεντρϊκθκε κατά τθν ανάπτυξθ τθσ κάκε δραςτθριότθτασ. Τα παιδιά 
αξιολογικθκαν επίςθσ και ςτο πϊσ λειτοφργθςαν τόςο ςε ατομικό όςο και ςε ομαδικό επίπεδο.  

Τα αποτελζςματα τθσ προςπάκειασ των παιδιϊν παρουςιάςτθκαν και ςτθν ευρφτερθ 
κοινότθτα, με ςχετικι ζκκεςθ, θ οποία ιταν εμπλουτιςμζνθ με το πλοφςιο υλικό που προζκυψε 
κατά τθ διεξαγωγι των δραςτθριοτιτων. 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Βαςιηόμενοι ςτθν επιβεβαίωςθ των ερευνθτικϊν υποκζςεων, που αωοροφν τόςο ςτο 
γνωςτικό, όςο και ςτο ςωαιρικό επίπεδο ανάπτυξισ τουσ, καταλιγουμε ςτα παρακάτω: 

 Με τθν εωαρμογι τθσ προωκθμζνθσ διακεματικότθτασ με κεντρικοφσ άξονεσ τισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ και τθ Μουςικι, ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία δόκθκαν νζεσ δυνατότθτεσ 
ςκζψθσ και δράςθσ ςτουσ μακθτζσ. Θ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ, θ 
ςυνεργαςία του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ και το πλοφςιο υλικό, που παράχκθκε από τα 
παιδιά, μαρτυροφν τθν ζντονθ ςυναιςκθματικι τουσ εμπλοκι με το κζμα. 

 Θ ενοποίθςθ των δυο διαωορετικϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων δθμιοφργθςε εςωτερικά και 
εξωτερικά κίνθτρα και οδιγθςε ςτθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των παιδιϊν. 

 Κακ’ όλθ τθν εξελικτικι πορεία τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ, θ ελκυςτικότθτα τθσ 
μακθςιακισ διαδικαςίασ, είχε ωσ αποτζλεςμα θ γνϊςθ να γίνεται πιο μόνιμθ, ενϊ θ ςκζψθ 
πιο αποδοτικι και δθμιουργικι. 

 Ενιςχφκθκε θ ικανότθτα ςυναλλαγισ με ςυνομθλίκουσ και ενιλικεσ, κακϊσ και θ 
καλλιζργεια κϊδικα αξιϊν και ςτάςεων ςυμπεριωοράσ. 

 Διαςωαλίςτθκαν οι προχποκζςεισ, ϊςτε να προάγεται θ αυτογνωςία: με ςυνειδθτοποίθςθ 
τθσ ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ, ακριβι αυτοαξιολόγθςθ (ςαωι αντίλθψθ των 
δυνατοτιτων και των αδυναμιϊν), αυτοπεποίκθςθ (επίγνωςθ τθσ αξίασ και των ικανοτιτων 
τουσ). 

 Κινθτοποιικθκε θ ωανταςία, θ εκωραςτικότθτα και θ καλλιζργεια τθσ κριτικισ και 
δθμιουργικισ, «πλάγιασ» ςκζψθσ των παιδιϊν. Ωσ «πλάγια ςκζψθ» (lateral think) κεωρείται 
από τον Ε. de Bono μια δθμιουργικι μζκοδοσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων, ςφμωωνα με τθν 
οποία το άτομο πρζπει να υπερβεί τα ορατά όρια του προβλιματοσ και να επιχειριςει μια 
πρωτόγνωρθ υπόκεςθ λφςθσ. 

Ανεξάρτθτα από το εφροσ των γνϊςεων που αωοροφςαν ςτθ μουςικι, τισ ωυςικζσ επιςτιμεσ 
και τισ γενικζσ γνϊςεισ που ζχουν αποκτθκεί, θ εωαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεματικισ 
προςζγγιςθσ ιταν μια ιδιαίτερα ευχάριςτθ «νότα» και εμπειρία, τόςο για τουσ μακθτζσ, όςο και για 
τουσ εκπαιδευτικοφσ. 
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Σα πρϊτα μου πειράματα 
 

Δθμιτρθσ Σςαοφςθσ  
Σχολικόσ Σφμβουλοσ Φυςικϊν  

dtsaousis@sch.gr 
ΠΕΡΛΛΘΨΘ  
Ο άνκρωποσ από τα πρϊτα βιματα τθσ ηωισ του αλλθλεπιδρά με τθ φφςθ και προςπακεί να τθν ερμθνεφςει. 
Τα πρϊτα του ερωτιματα είναι απλά και αργότερα κζτει πιο ςφνκετα. Από τθ βρεφικι του θλικία χωρίσ να το 
καταλάβει πειραματίηεται με τον κόςμο γφρω του και προςπακεί να διαπιςτϊςει τι από το περιβάλλον του 
ανταποκρίνεται φιλικά και τι κρφβει κινδφνουσ. Στθν παιδικι του θλικία προςπακεί να ενταχκεί ςτο 
περιβάλλον και να ερμθνεφςει απλά φαινόμενα. Στθν εργαςία μασ αυτι προτείνουμε δυο πειραματικζσ 
δραςτθριότθτεσ ϊςτε το παιδί να ζλκει ςε επαφι με τον ιχο ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ και με τθν άνωςθ ςτθ 
δεφτερθ. Στόχο ζχουμε το παιδί εμπειρικά να ανακαλφψει το φψοσ του ιχου ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ και τθ 
δφναμθ που εμείσ οι μεγάλοι ονομάηουμε άνωςθ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ. Χρθςιμοποιοφμε απλά και ακίνδυνα 
υλικά του περιβάλλοντόσ του, ϊςτε το ίδιο το παιδί να μετζχει του πειράματοσ και να βγάλει ςυμπεράςματα 
από τθν δικι του εμπειρία. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Ιχοσ, Άνωςθ, Ρλεφςθ 

 
My first experiments 

Dimitris Tsaousis 
ABSTRACT 
Human beings interact with nature and try to interpret it from an early age, since this tendency is entwined in 
their very existence. The elementary initial questions gradually become more and more complicated. Even 
during infancy, a person unconsciously experiments with the surroundings, trying to figure out what responds in 
a friendly manner and where threats lie, attempting at the same time to explain simple phenomena and 
eventually take his/her place within the world. In the scope of our current project we suggest two experimental 
activities, for the child to get in touch with the sound and the buoyant force. Our aim is he/she to discover 
empirically the pitch of a sound and the so-called by physicists buoyant force respectively. We use 
unsophisticated and safe materials, familiar to children, so that they can fully participate in the experiments 
and draw conclusions based on their own experience.  

Keywords: Sound, sinking, floating 

 
Α. Φλογζρα φτιαγμζνθ από μια ςφριγγα.  

Ιχοσ είναι θ ίδια θ ηωι.  
Μασ χαροποιεί το πρϊτο κλάμα του νεογζννθτου μωροφ, γιατί μ’ αυτόν τον ιχο μια 

καινοφρια ηωι κάνει ωανερι τθν παρουςία τθσ. Φαντάηεςτε τον κόςμο μασ χωρίσ ιχουσ! Θ απόλυτθ 
θςυχία είναι το κφριο χαρακτθριςτικό του κανάτου. 

Ο απλόσ ιχοσ που παράγεται από ζνα εργαςτθριακό όργανο που λζγεται διαπαςϊν δεν είναι 
οφτε ευχάριςτοσ οφτε δυςάρεςτοσ.  

Ο ςφνκετοσ ιχοσ που είναι μια ςφνκεςθ απλϊν ιχων, εκωράηει ςυναιςκιματα, δθλϊνει χαρά, 
αγωνία, ωόβο, κίνδυνο. 

Τα αθδόνια και τα καναρίνια ζχουν διαωορετικό ιχο από τα όρνια και τα λιοντάρια. 
Άλλοσ είναι ο ιχοσ ενόσ ανεμοπλάνου, άλλοσ ενόσ επιβατικοφ αεροπλάνου και άλλοσ ενόσ 

πολεμικοφ αεροπλάνου και είναι αντίςτοιχοσ των ςυναιςκθμάτων που προκαλεί. 
Οι γάμοι, τα πανθγφρια και οι διάωορεσ χαροφμενεσ εκδθλϊςεισ ζχουν ιδιαίτερο ρυκμό που 

δθλϊνουν ευχάριςτα ςυναιςκιματα. 
Το ρυάκι το όμορωο δίνει ευχάριςτο ιχο ενϊ ο ορμθτικόσ χείμαρροσ δίνει ιχο που δθλϊνει 

τον κίνδυνο. 
Οι καταςτροωζσ εκωράηονται με διαωορετικοφσ ρυκμοφσ και ιχουσ. 
Το θλεκτρικό ρεφμα και θ πυρθνικι ενζργεια είναι πολφ επικίνδυνα διότι δεν παράγουν 

κακόλου ιχο ςε αντιδιαςτολι με τθ ωωτιά που ο ιχοσ που προκφπτει από αυτι δθλϊνει το κακό 
που προμθνφει.  
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Οι ςκθνοκζτεσ προετοιμάηουν τον κεατι για τθ ςκθνι που κα ακολουκιςει με τθ μουςικι 
επζνδυςθ του ζργου. 

Ο ιχοσ τθσ μουςικισ των διαωόρων λαϊν εκωράηει τα βιϊματά τουσ. Δεν είναι τυχαίο ότι θ 
Θπειρϊτικθ μουςικι εκωράηει παράπονο και κλάμα ενϊ θ νθςιϊτικθ μουςικι εκωράηει χαροφμενα 
ςυναιςκιματα. 

Ο άνκρωποσ από νωρίσ καταςκεφαςε διάωορα μουςικά όργανα για να μιμθκεί τουσ ιχουσ τθσ 
ωφςθσ ι για να ςυνκζςει δικοφσ του ιχουσ 

Τα διάωορα μουςικά όργανα δίνουν ιδιαίτερουσ, διαωορετικοφσ ιχουσ, ςφμωωνα με τουσ 
νόμουσ τθσ Φυςικισ. Τισ ωλογζρεσ ςτθ Φυςικι τισ μελετάμε ςτο κεωάλαιο των θχθτικϊν ςωλινων. 
Εκεί αποδεικνφεται ότι θ ςυχνότθτα του ιχου που βγάηει ζνασ θχθτικόσ ςωλινασ εξαρτάται από το 
μικοσ του ςωλινα. 

Φτιάξαμε ζνα τζτοιο θχθτικό ςωλινα χρθςιμοποιϊντασ μια ςφριγγα. 
 

 
α   β   

 γ 
χιμα 1. Υλικά που χρθςιμοποιοφμε για τθν καταςκευι τθσ ωλογζρασ μασ 

Ραίρνουμε από το ωαρμακείο μια πλαςτικι ςφριγγα (Σχιμα 1α). Με ζνα μαχαίρι κόβουμε το 
άκρο τθσ ςφριγγασ που ςτερεϊνεται θ βελόνα (Σχιμα 1β)και εκεί προςαρμόηουμε το ςτόμιο από μια 
καραμοφηα από αυτζσ που χρθςιμοποιοφμε τισ απόκριεσ (Σχιμα 1γ). 

Φυςϊντασ το επιςτόμιο ακοφμε ζναν ιχο. Μετακινϊντασ το ζμβολο τθσ ςφριγγασ αλλάηει το 
φψοσ του ιχου και ο ιχοσ γίνεται πιο οξφσ ι πιο βαρφσ. Θ αλλαγι αυτι του ιχου οωείλεται ςτθν 
αλλαγι τθσ ςυχνότθτασ του ιχου που παράγεται.  

Το ίδιο ςυμβαίνει και με τθ ςυνθκιςμζνθ ωλογζρα. Θ διαωορά τουσ είναι ότι ςτθ ςυνθκιςμζνθ 
ωλογζρα κλείνοντασ μερικζσ τρφπεσ, αλλάηει θ ςυχνότθτα του ιχου και παίρνει κάποιεσ 
ςυγκεκριμζνεσ και διακριτζσ τιμζσ. Στθ ωλογζρα που ωτιάξαμε μετακινϊντασ το ζμβολο τθσ 
ςφριγγασ, προκφπτει ζνασ ιχοσ που θ ςυχνότθτά του αλλάηει ςυνεχϊσ. 

 

 
χιμα 2. Φωτογραωία τθσ ωλογζρασ που ωτιάξαμε 

 
Στο ςχιμα 2 ωαίνεται θ ωωτογραωία τθσ ωλογζρασ που ωτιάξαμε. Δοκιμάςτε και εςείσ, 

πιςτεφουμε ότι κα το βρείτε εφκολο και διαςκεδαςτικό! 
Β. Ζνα υποβρφχιο ςτο ποτιρι 
Πταν ιμαςταν παιδιά, μια κουταλιά βανίλια ςε ζνα ποτιρι κρφο νερό, τθ λζγαμε υποβρφχιο. 
Ραίρνουμε ζνα πλαςτικό κυλινδρικό δοχείο Α, εκείνο ςτο οποίο είναι ςυςκευαςμζνο το ωιλμ 

για ωωτογραωίεσ των 35 mm και ζνα μπολ από τθν κουηίνα μασ. Γεμίηουμε το μπολ με νερό τθσ 
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βρφςθσ. Κατόπιν βάηουμε το δοχείο Α μζςα ςτο μπολ και αωοφ το γεμίςουμε με νερό το κλείνουμε 
με το καπάκι του μζςα ςτο νερό, ζτςι ϊςτε να μθ περιζχεται ςτο δοχείο κακόλου αζρασ.  

Αν το ρίξουμε ςε ζνα ποτιρι νεροφ που περιζχει νερό τθσ βρφςθσ, το δοχείο Α επιπλζει χωρίσ 
να εξζχει κακόλου από τθν επιωάνεια του νεροφ. 

Αν όμωσ το ποτιρι περιζχει ηεςτό νερό, όπωσ όταν ωτιάχνουμε τςάι, το δοχείο Α βυκίηεται 
ςτον πάτο του ποτθριοφ και αωοφ παραμείνει εκεί περίπου ζνα λεπτό τθσ ϊρασ, αρχίηει να κάνει 
μια κεαματικι αργι άνοδο ςαν ζνα πραγματικό υποβρφχιο!  

α     β 
χιμα 3. (α) Αν το ποτιρι περιζχει ηεςτό νερό, το δοχείο Α που περιζχει κρφο νερό βυκίηεται 

ςτον πάτο του ποτθριοφ. (β) Ζνα αβγό ςε ζνα ποτιρι με νερό τθσ βρφςθσ. 
Γιατί άραγε ςυμβαίνει αυτό; Τι κα γίνει αν ρίξουμε ζνα παγάκι ςτο ποτιρι με το ηεςτό νερό; 

Κα βυκιςτεί ι κα επιπλεφςει; Δοκιμάςτε και εςείσ, πιςτεφουμε ότι κα τα βρείτε εφκολα και 
διαςκεδαςτικά! Μςωσ προκφψουν και απορίεσ για προβλθματιςμό. 

Ραραλλαγι. 
Ραίρνουμε ζνα αβγό άβραςτο και το βάηουμε ςε ζνα ποτιρι με νερό τθσ βρφςθσ όπωσ ςτο 

ςχιμα 3β. Το αβγό βυκίηεται ςτον πάτο του ποτθριοφ.  
Αν ρίξουμε περίπου δυο κουταλιζσ τθσ ςοφπασ μαγειρικό αλάτι ςτο ποτιρι και αναδεφςουμε 

με ζνα καλαμάκι τθσ πορτοκαλάδασ ϊςτε να διαλυκεί το αλάτι, το αβγό αρχίηει να ανεβαίνει ςτθν 
επιωάνεια του ποτθριοφ. 

Γιατί άραγε ςυμβαίνει αυτό; Δοκιμάςτε και εςείσ, πιςτεφουμε ότι κα το βρείτε εφκολο και 
διαςκεδαςτικό! Μςωσ πάλι προκφψουν κάποιεσ άλλεσ απορίεσ για προβλθματιςμό. 
Απάντθςθ 

Θ εξιγθςθ και για τισ δυο περιπτϊςεισ είναι θ άνωςθ. 
Θ απάντθςι μασ αρχίηει με το αβγό. 
Το αβγό βυκίηεται γιατί ζχει μεγαλφτερθ πυκνότθτα από το νερό. 
Πταν όμωσ διαλφςουμε αλάτι ςτο νερό θ πυκνότθτά του μεγαλϊνει. Θ πυκνότθτα του 

αλατόνερου είναι μεγαλφτερθ από τθν πυκνότθτα του αβγοφ και το ελαωρφτερο πλζον αβγό 
ζρχεται ςτθν επιωάνεια. 
Ασ πάμε τϊρα ςτο δοχείο Α 

Είναι γνωςτό ότι θ πυκνότθτα του νεροφ μεταβάλλεται με τθ κερμοκραςία και μάλιςτα όταν 
αυξάνεται θ κερμοκραςία του από τουσ 4ο C και πάνω, θ πυκνότθτά του μειϊνεται.  

Επομζνωσ το δοχείο με νερό τθσ βρφςθσ (20ο C) ζχει μεγαλφτερθ πυκνότθτα από το ηεςτό 
νερό του ποτθριοφ (80ο C) και ωυςικά το δοχείο Α βυκίηεται ςτον πάτο του ποτθριοφ. Εκεί παίρνει 
κερμότθτα από το ηεςτό νερό που το περιβάλλει και αυξάνεται θ κερμοκραςία του, οπότε μειϊνεται 
θ πυκνότθτά του και ανζρχεται ςτθν επιωάνεια.  

Το παγάκι επιπλζει. Αυτό ςυμβαίνει διότι το νερό παρουςιάηει ανωμαλία ςτθ διαςτολι του με 
τθ κερμοκραςία ςτθν περιοχι κάτω των 4ο C. Θ πυκνότθτά του μικραίνει όςο κατεβαίνει θ 

Α 
Αβγό 
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κερμοκραςία από τουσ 4ο C και όταν γίνει πάγοσ μικραίνει απότομα πολφ περιςςότερο. Θ 
πυκνότθτα του πάγου είναι μικρότερθ από εκείνθ του ηεςτοφ νεροφ και επιπλζει.  

Με τον τρόπο αυτό προςτατεφεται θ ωφςθ. Οι κάλαςςεσ, οι λίμνεσ και τα ποτάμια παγϊνουν 
μόνο επιωανειακά και κάτω από τον πάγο θ ηωι ςυνεχίηεται. 

Τι παιγνίδια μασ κάνει θ πυκνότθτα! 
Ρόςο χριςιμθ είναι θ άνωςθ! 

Δθμοςίευςθ: 

Φλογζρα ωτιαγμζνθ από μια ςφριγγα, Φυςικόσ Κόςμοσ Junior, Τεφχοσ 4 ςελ. 10, 2004. 

http://users.ioa.sch.gr/dtsaousis/arthra/36_flogera.doc  

Ζνα υποβρφχιο ςτο ποτιρι, Φυςικόσ Κόςμοσ Junior, Τεφχοσ 4 ςελ. 11, 2004. 

http://users.ioa.sch.gr/dtsaousis/arthra/37_ypobrixio.doc  

http://users.ioa.sch.gr/dtsaousis/arthra/36_flogera.doc
http://users.ioa.sch.gr/dtsaousis/arthra/37_ypobrixio.doc
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Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ για τθν Κλιματικι Αλλαγι: Σο Ψθφιακό Τλικό του WWF 
Ελλάσ 

 
Ελζνθ βορϊνου  

Υπεφκυνθ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ Ενθλίκων, WWF Eλλάσ  
Συγγραωζασ παιδικϊν και εκπαιδευτικϊν βιβλίων 

e.svoronou@wwf.gr 
ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Θ κλιματικι αλλαγι είναι θ ςθμαντικότερθ ίςωσ πρόκλθςθ που αντιμετωπίηει ο πλανιτθσ μασ. Θ 
ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν είναι επείγουςασ προτεραιότθτασ. Θ δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ που να 
πραγματεφεται ολοκλθρωμζνα το κζμα κατά τρόπο κατανοθτό και προςιτό ςτα παιδιά είναι ζνα απαιτθτικό 
εγχείρθμα. Το εκπαιδευτικό CD rom του WWF Ελλάσ «Το Κλίμα είναι ςτο Χζρι ςου», για μακθτζσ 10-16 ετϊν, 
που ςχεδιάςτθκε κατά τθ διετία 2006-08, ζχει ςτόχο να καλλιεργιςει αξίεσ, να δθμιουργιςει κίνθτρα για 
ανακάλυψθ τθσ γνϊςθσ και δράςθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Κφριοι άξονεσ ςτθν 
προςζγγιςθ του κζματοσ είναι: (α) ολοκλθρωμζνθ αλλά και ευςφνοπτθ παρουςίαςθ τθσ οικολογικισ, 
οικονομικισ, κοινωνικισ και πολιτικισ πλευράσ του κζματοσ, (β) ςφνδεςθ τθσ τοπικισ με τθν παγκόςμια 
διάςταςθ του προβλιματοσ, (γ) καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ και των δεξιοτιτων του ενεργοφ πολίτθ και 
(δ) αξιοποίθςθ τθσ αφιγθςθσ μιασ ιςτορίασ (“story telling”) ϊςτε θ εκπαιδευτικι διαδικαςία να μθν είναι 
αποκομμζνθ από τθ ηωι και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Αειφορία, κλιματικι αλλαγι, φαινόμενο του κερμοκθπίου, 

ςυςτθμικι προςζγγιςθ, φυςικζσ επιςτιμεσ μακθτοκεντριςμόσ, νζεσ τεχνολογίεσ, οικολογικό αποτφπωμα, 
lifestyle, περιβαλλοντικζσ ΜΚΟ. 

 
Environmental Education for Climate Change: An Interactive CD rom by WWF Greece. 

Eleni Svoronou, WWF Greece 
ABSTRACT 
Climate change is probably the most serious challenge the Earth faces today. Environmental education about 
this subject matter is urgent. However, the creation of education material for primary and secondary education 
students is not an easy task. The issue is extremely broad and somewhat vague for children. Energy, climate 
change and its consequences are concepts hard to conceive. The education material of WWF Greece “Climate is 
in your Hands”, for students between 10 and 16 years old, aims to motivate children to discover knowledge, to 
think and take action for the protection of climate. The main axes of the material are: (a) an integrated 
approach of the issue, in its ecological, economic, social and political aspect, (b) connection of the local to the 
international level of the issue, (c) cultivation of abilities to think and act in a critical manner and (d) use of story 
telling in order to connect the education procedure with the interests of the students of this age group. 

Key words: Climate change, environmental educational, ecological footprint, carbon emissions, interactive 

learning 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Θ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ (ΡΕ) κλείνει πάνω από μια τριακονταετία διεκνϊσ και πάνω 
από μια δεκαπενταετία ςτθν Ελλάδα. Μακθτοκεντριςμόσ, διακεματικότθτα ι διεπιςτθμονικότθτα 
ιταν οι νζεσ εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ που επαγγζλονταν θ ΡΕ ιδθ από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 
1960. Σθμαντικζσ διεκνείσ ςυναντιςεισ που παράγουν μια ςειρά από διακθρφξεισ και κείμενα 
αρχϊν (Χάρτα του Βελιγραδίου, 1975, Διακιρυξθ τθσ Τιωλίδασ, 1977, κ.λπ.) οριοκετοφν και κζτουν 
τισ βάςεισ τθσ ΡΕ ωσ εκπαίδευςθσ «για ι γφρω από το περιβάλλον, μζςα ςτο περιβάλλον και για 
χάρθ του περιβάλλοντοσ». Σε αντίκεςθ με τα πρόδρομα κινιματα (Σκαναβι, 2004), θ ΡΕ ζχει 
ριηοςπαςτικό χαρακτιρα. Στοχεφει ςαωϊσ ςτθ διαμόρωωςθ ςτάςεων και ςυμπεριωοράσ, ςτθν 
απόκτθςθ δεξιοτιτων και τθ διαπαιδαγϊγθςθ του μελλοντικά υπεφκυνου πολίτθ. Τονίηεται θ 
διεπιςτθμονικι ωφςθ του αντικειμζνου και θ διεφρυνςθ του πεδίου εωαρμογϊν τθσ ΡΕ ςτθν μθ 
τυπικι και άτυπθ εκπαίδευςθ.  

Θ δεκαετία του 1980 χαρακτθρίηεται από τθ ςτροωι προσ τθν «εκπαίδευςθ για τθν αειωορία» 
ι τθ «βιϊςιμθ ι αειωόρο ανάπτυξθ», τθν ανάπτυξθ «που ικανοποιεί τθσ ςθμερινισ γενιάσ χωρίσ να 
ςτερεί τθ δυνατότθτα από τισ μελλοντικζσ γενιζσ να ικανοποιιςουν τισ δικζσ τουσ» (World 
Commission on Environment and Development, 1987). Αναγνωρίηεται το αλλθλζνδετο τθσ άνιςθσ 

mailto:e.svoronou@wwf.gr
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ανάπτυξθσ των χωρϊν του πλανιτθ και τθσ περιβαλλοντικισ κρίςθσ και, ςε κεωρθτικό επίπεδο 
τουλάχιςτο, αναγνωρίηεται ωσ αντικείμενο τθσ ΡΕ όχι το ωυςικό περιβάλλον αλλά το τρίπτυχο 
«οικονομία-κοινωνία-ωυςικό περιβάλλον».  

Στθ δεκαετία του 1990 υιοκετείται πλζον ο όροσ «Εκπαίδευςθ για τθν Αειωορία» ςτθ κζςθ 
του όρου «Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ». Ηθτιματα όπωσ θ ωτϊχεια, ο πλθκυςμόσ, θ ςίτιςθ, θ 
δθμοκρατία και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα διευρφνουν τθν «παραδοςιακι» Ρεριβαλλοντικι 
Εκπαίδευςθ «για το περιβάλλον, μζςα ςτο περιβάλλον και για χάρθ του περιβάλλοντοσ». 
Αναγνωρίηεται επίςθσ ο ςθμαντικόσ ρόλοσ που μποροφν να παίξουν οι Μθ Κυβερνθτικζσ 
Οργανϊςεισ (ΜΚΟ) ςτθν Εκπαίδευςθ για τθν Αειωορία και θ ςυμβολι τουσ ςτο άνοιγμα του 
ςχολείου ςτθν κοινωνία. Ο προβλθματιςμόσ για τισ ςυνζπειεσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και τθν άκριτθ 
υιοκζτθςθ του νεοωιλελεφκερου μοντζλου ανάπτυξθσ από τισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ βρίςκεται ςτο 
επίκεντρο τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειωορία. Θ διεφρυνςθ αυτι του αντικειμζνου τθσ ΡΕ διχάηει τθν 
επιςτθμονικι και εκπαιδευτικι κοινότθτα. Άλλοι διαβλζπουν μια ςυντθρθτικι ςτροωι και απϊλεια 
του ριηοςπαςτικοφ χαρακτιρα τθσ ΡΕ προσ όωελοσ μιασ εκπαίδευςθσ ςτθν υπθρεςία τθσ 
οικονομικισ ανάπτυξθσ και άλλοι εκτιμοφν τισ δυνατότθτεσ μιασ δθμιουργικισ ςυνφπαρξθσ τθσ νζασ 
και τθσ παραδοςιακισ κεματολογίασ. (Γαβριλάκθσ και Σοωοφλθσ, 2005).  

Θ ανταπόκριςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και θ ενςωμάτωςθ τθσ ΡΕ και τθσ Εκπαίδευςθσ 
για τθν Αειωορία ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ διαωζρει από χϊρα ςε χϊρα. Σε γενικζσ γραμμζσ όλεσ οι 
χϊρεσ του ανεπτυγμζνου κόςμου και πολλζσ χϊρεσ του αναπτυςςόμενου κόςμου ζχουν 
ενςωματϊςει αρχζσ και μεκόδουσ τθσ ΡΕ ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ. Θ Ελλάδα ζχει κεςμοκετιςει ιδθ 
από το 1991 τθν ΡΕ ςε εκελοντικι βάςθ και ζχει αναπτφξει υποςτθρικτικζσ δομζσ και κεςμοφσ όπωσ 
τον κεςμό των Υπευκφνων ΡΕ και των Κζντρων Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΡΕ). Θ κακιζρωςθ 
από τθν UNESCO τθσ δεκαετίασ για τθν Εκπαίδευςθ για τθν Αειωορία (2005-14), με κάκε ζτοσ 
αωιερωμζνο ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα (νερό, δάςοσ, καταναλωτιςμόσ, διατροωι, ανκρϊπινα 
δικαιϊματα κ.λπ.), που υιοκετικθκε και από το ΥΡΕΡΚ, ςθματοδοτεί τθ ςτροωι προσ τθν 
Εκπαίδευςθ για τθν Αειωορία (ΥΡΕΡΚ, 2007).  

Αντίςτοιχθ πορεία διαπιςτϊνεται ςτο ζργο και τθν παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ από τισ 
περιβαλλοντικζσ ΜΚΟ. Το WWF Ελλάσ παριγαγε το πρϊτο ςτθν Ελλάδα ολοκλθρωμζνο υλικό 
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ για τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ το 1995 (WWF Ελλάσ, 1995) και 
από τότε ςυνεχίηει να παράγει υλικό και προγράμματα και να ςτθρίηει τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα 
με τεχνογνωςία. Θ κεματολογία του εξελίςςεται από τα «κλαςικά» περιβαλλοντικά κζματα (δάςοσ, 
αζρασ, νερό, ζδαωοσ, καλάςςια και υγροτοπικά οικοςυςτιματα, απειλοφμενα είδθ κ.λπ.) ςε 
ευρφτερα περιβαλλοντικά κζματα όπωσ θ κλιματικι αλλαγι, τα τοξικά, θ διατροωι, θ κατανάλωςθ 
και ο κακθμερινόσ τρόποσ ηωισ (WWF Ελλάσ, 2008). Αντίςτοιχθ εξζλιξθ διαπιςτϊνεται και ςτθν 
προςζγγιςθ του βρετανικοφ WWF, ενόσ από τουσ πιο ζγκυρουσ ωορείσ ΡΕ ςε διεκνζσ επίπεδο. Στθ 
ςχετικι ιςτοςελίδα τθσ οργάνωςθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, ζμωαςθ δίνεται ςτθν Εκπαίδευςθ για 
τθν Αειωορία με πλοφςιο υλικό για τθν κατανάλωςθ και τθ μείωςθ του οικολογικοφ αποτυπϊματοσ 
ενϊ χαρακτθριςτικόσ για τθν ανταπόκριςθ τθσ οργάνωςθσ ςτθν πρόκλθςθ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ 
είναι το ςυνζδριό τθσ με τίτλο «One planet school» (WWF UK, 2008).  
ΟΛ ΠΡΟΚΛΘΕΛ  

Σε επίπεδο πράξθσ και εωαρμογϊν ςτο ςχολείο, το τοπίο ςε γενικζσ γραμμζσ είανι πολφ 
ενκαρρυντικό. Ρρογράμματα υψθλισ ποιότθτασ υλοποιοφνται ςε όλθ τθν Ελλάδα. Εκπαιδευτικοί με 
μεράκι, όραμα και διάκεςθ για δράςθ εξελίςςονται, εκπαιδεφονται διαρκϊσ και βελτιϊνουν τισ 
τεχνικζσ και τισ μεκόδουσ τουσ. (Το ςυνολικό ποςοςτό βζβαια των μακθτϊν που ςυμμετζχει ςε 
προγράμματα ΡΕ δεν ξεπερνά το 10% .) Από τα εμπειρικά δεδομζνα που βαςίηονται ςτθν 
κακθμερινι επαωι μασ με τα ςχολεία που υλοποιοφν προγράμματα ΡΕ διαωαίνεται ότι ζνα 
ςθμαντικό ποςοςτό τθσ δουλειάσ που γίνεται αωορά τθν ΡΕ, με ζμωαςθ ςτθν εκπαίδευςθ για το 
περιβάλλον και λιγότερο τθν Εκπαίδευςθ για τθν Αειωορία με ανάδειξθ τθσ ςφνδεςθσ του 
περιβαλλοντικοφ προβλιματοσ με τθν κοινωνία, τθν οικονομία και τθν πολιτικι και μάλιςτα ςε 
παγκόςμιο επίπεδο. Αρκετι ζμωαςθ δίνεται ςτο γνωςτικό επίπεδο, όπου όμωσ οι τεχνικζσ τθσ 
βιωματικισ μάκθςθσ και κυρίωσ θ μζκοδοσ project, ωαίνεται ότι ζχουν εμπεδωκεί ςτθν 
πρωτοβάκμια ιδίωσ εκπαίδευςθ. Λιγότεροσ χρόνοσ μοιάηει να αωιερϊνεται ςτο επίπεδο τθσ 
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διαςαωινιςθσ αξιϊν, τθσ νοθματοδότθςθσ τθσ ζννοιασ τθσ αειωορίασ και τθσ καλλιζργειασ 
δεξιοτιτων για τον ενεργό πολίτθ (Σκαναβι, 2004β). Αυτό άλλωςτε απθχοφν και οι απόψεισ των 
μακθτϊν για το περιβάλλον, το οποίο ταυτίηουν ςυνικωσ με τθ ωφςθ ενϊ παράλλθλα εκωράηουν 
μια αδυναμία να αντιλθωκοφν το περιβάλλον ωσ μζροσ ενόσ ςφνκετου ςυςτιματοσ που εμπεριζχει 
τον άνκρωπο και τθ ωφςθ (Φλογαίτθ, 2003). Διαπιςτϊνεται επίςθσ περιοριςμζνοσ βακμόσ 
εξοικείωςθσ και εωαρμογισ άλλων μεκόδων περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ (Bαςάλα, 2006 και 
Βαςάλα, 1994) πλθν τθσ μεκόδου project. 

Αυτιν ακριβϊσ τθν πρόκλθςθ κζλθςε θ παιδαγωγικι ομάδα του WWF Ελλάσ να 
αντιμετωπίςει με τθν παραγωγι του νζου υλικοφ για τθν κλιματικι αλλαγι για παιδιά 10 ωσ 16 
ετϊν. Στόχοσ ιταν να παραχκεί ζνα υλικό που όχι μόνο να βοθκά τουσ μακθτζσ να κατακτοφν 
γνϊςεισ για τθν κλιματικι αλλαγι αλλά και να είναι ςε κζςθ να κρίνουν, να αξιολογοφν και να 
διαμορωϊνουν άποψθ για αυτό το ςφνκετο ηιτθμα. Σε τελικι ανάλυςθ όμωσ ςτόχοσ ιταν θ 
διαμόρωωςθ προςωπικισ άποψθσ για τθν ζννοια τθσ αειωορίασ και θ υιοκζτθςθ αντίςτοιχων 
ςτάςεων και ςυμπεριωορϊν. Τζλοσ, ςθμαντικι πρόκλθςθ ιταν να καταςτοφν οι μακθτζσ ικανοί να 
αντιλαμβάνονται τα περίπλοκα προβλιματα τθσ ςφγχρονθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ κοινωνίασ, να 
κάνουν τισ απαραίτθτεσ ςυςχετίςεισ και ςυνδζςεισ και να διαμορωϊνουν ςυνειδθτά προςωπικι 
άποψθ και ςτάςθ. Αυτι κεωροφμε ότι είναι θ πρόκλθςθ τθσ μετάβαςθσ από τθν ΡΕ ςτθν 
Εκπαίδευςθ για τθν Αειωορία και με αυτόν τον τρόπο ελπίηουμε όχι μόνο θ ΡΕ να μθ χάςει τον 
ριηοςπαςτικό τθσ χαρακτιρα, αλλά και να τον ενιςχφςει αναδεικνφοντασ ακόμθ περιςςότερο τθ 
ηωτικι ςθμαςία τθσ περιβαλλοντικισ κρίςθσ ςτθ ςφγχρονθ εποχι (Φλογαίτθ, 2006). 
ΣΟΧΟΛ, ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΕ ΜΕΚΟΔΟΛ, ΑΡΧΕ & ΜΟΡΦΘ ΣΟΤ ΤΛΛΚΟΤ  

Ειδικότεροι ςτόχοι τθσ παραγωγισ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ «Το Κλίμα είναι ςτο Χζρι ςου» 
ιταν: 

(α) Δθμιουργία κινιτρου και ζγερςθ ενδιαωζροντοσ ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ για 
διερεφνθςθ του κζματοσ. 

(β) Δθμιουργία τθσ αίςκθςθσ του κατεπείγοντοσ χωρίσ καταςτροωολογία και ςυνακόλουκο 
αίςκθμα παραίτθςθσ. 

(γ) Συςτθμικι προςζγγιςθ ςτθν ανάλυςθ του ηθτιματοσ και ανάδειξθ όλων των διαςυνδζςεων 
του κζματοσ κλιματικι αλλαγι με τισ οικολογικζσ, κοινωνικζσ, οικονομικζσ και πολιτικζσ 
παραμζτρουσ.  

(δ) Συγκρότθςθ ενόσ πλαιςίου ανάλυςθσ του κζματοσ που να εξαςωαλίηει πλθρότθτα και 
ςυςτθμικι προςζγγιςθ αλλά και εςτίαςθ ςτο κζμα με ςυντομία και οικονομία.  

(ε) Καλλιζργεια κριτικισ ςκζψθσ και ικανότθτασ χειριςμοφ τθσ περιπλοκότθτασ του ηθτιματοσ 
και επεξεργαςίασ των αντικρουόμενων κζςεων και απόψεων που υπάρχουν γι αυτό. 

(ςτ) Διαςαωινιςθ των αξιϊν που υπαγορεφουν τθν κακθμερινι ηωι, τα πρότυπα και τισ 
ςυνικειεσ των παιδιϊν και των οικογενειϊν τουσ (lifestyle) και ανακεϊρθςι τουσ (ι παγίωςι τουσ) 
υπό το πρίςμα των νζων γνϊςεων και τθσ ανάλυςθσ του κζματοσ.  

(η) Λκανότθτα προςωπικισ νοθματοδότθςθσ τθσ ζννοιασ τθσ αειωορίασ και υιοκζτθςθσ 
ςτάςεων και ςυμπεριωορϊν που είναι ςυνεπείσ προσ τθν προςωπικι αντίλθψθ τθσ αειωορίασ. 

(θ) Καλλιζργεια δεξιοτιτων για ανάλθψθ δράςθσ και υπεράςπιςθ προςωπικϊν απόψεων με 
ςυλλογικι δράςθ. 

(κ) Αξιοποίθςθ πολλαπλϊν και ποικίλων παιδαγωγικϊν μεκόδων.  
(ι) Διακεματικι και διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ. 
(ια) Σφνδεςθ με τα ενδιαωζροντα, τισ ςυνικειεσ και τα γοφςτα τθσ ςθμερινισ γενιάσ των 

teenagers. 
Θ ςθμαντικότερθ δυςκολία αλλά και ςυμβολι του υλικοφ ςτθν ΡΕ για τθν κλιματικι αλλαγι 

κρίκθκε ότι ιταν θ επιλογι ενόσ λογικοφ ςχιματοσ ανάλυςθσ του κζματοσ που αωενόσ να 
περιλαμβάνει όλεσ τισ διαςυνδζςεισ του με τα επιμζρουσ ηθτιματα, περιβαλλοντικά και κοινωνικο-
οικονομικό-πολιτικά, και αωετζρου να είναι ευςφνοπτο και εφκολο ςτθ χριςθ. Λαμβάνοντασ υπόψθ 
ότι δεν υπάρχει ςχεδόν κανζνα ςθμαντικό ηιτθμα που αντιμετωπίηει θ ανκρωπότθτα ςιμερα 
(λειψυδρία, ερθμοποίθςθ, ωτϊχεια, υπερπλθκυςμόσ, μετανάςτευςθ, άνιςθ ανάπτυξθ, κ.λπ.) και 
κανζνασ επιςτθμονικόσ κλάδοσ (Φυςικι, Χθμεία, Μετεωρολογία, Βιολογία, κ.λπ.) που να μθ 
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ςχετίηεται με τθν κλιματικι αλλαγι, θ δθμιουργία ενόσ ςτζρεου πλαιςίου με ςυνοχι και οικονομία 
ιταν θ πιο κρίςιμθ ωάςθ δθμιουργίασ του υλικοφ. Το πλαίςιο που ορίςτθκε ςυνοψίηεται ςτον  

 
Ρίνακα 1:  

Άμεςθ εμπειρία-πωσ εκδθλϊνεται θ κλιματικι αλλαγι ςτθν κακθμερινι μασ ηωι 
↓ 

Διερεφνθςθ κατά πόςο ςυμβαίνει όντωσ θ κλιματικι αλλαγι και κατά πόςο οωείλεται ςτθν 
ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα, οι αντικρουόμενεσ απόψεισ  

↓ 
Κατανόθςθ του ωαινομζνου από επιςτθμονικι άποψθ με ζμωαςθ ςτθ διάκριςθ ανάμεςα ςτο 

«καλό» και το «κακό» ωαινόμενο του κερμοκθπίου 
↓ 

Διάκριςθ από τθν Τρφπα του Πηοντοσ και τθν Πξινθ Βροχι  
↓ 

Συνζπειεσ άμεςεσ και μακροπρόκεςμεσ – ςενάρια για το μζλλον 
↓ 

Αιτίεσ του προβλιματοσ – υπερκατανάλωςθ ενζργειασ↓ 
↓ 

Θ ζννοια τθσ ενζργειασ – ςυμβατικζσ και ανανεϊςιμεσ μορωζσ ενζργειασ 
↓ 

Θ ευκφνθ των πολιτϊν, των επιχειριςεων, του πολιτικοφ κόςμου 
↓ 

Λφςεισ – δράςεισ ςε όλα τα επίπεδα (προςωπικό, τοπικό, εκνικό, παγκόςμιο) 
 

 
Ρίνακασ 1. Βαςικό πλαίςιο ανάλυςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγι ςτο ψθωιακό υλικό «Το Κλίμα 

είναι ςτο Χζρι ςου», WWF Ελλάσ 
 
Γφρω από αυτό το βαςικό γραμμικό πλαίςιο ανάλυςθσ του κζματοσ εξυωάνκθκαν οι 

πολλαπλζσ κεματικζσ ςυνιςτϊςεσ κακϊσ και θ κοινωνικι, οικονομικι, οικολογικι και πολιτικι 
διάςταςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςε τοπικό, εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο. Ζτςι, χωρίσ να 
προκαλείται ςφγχυςθ ςτουσ χριςτεσ του υλικοφ, θ βαςικι γραμμικι αλλθλουχία εμπλουτίςτθκε με 
μια πιο ςυςτθμικι κεϊρθςθ του τφπου που απεικονίηεται ςτον Ρίνακα 2. 
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Άμεςθ εμπειρία-πωσ εκδθλϊνεται θ κλιματικι αλλαγι  

ςτθν κακθμερινι μασ ηωι 
 

↓ 
Διερεφνθςθ κατά πόςο ςυμβαίνει όντωσ θ κλιματικι αλλαγι και  

κατά πόςο οωείλεται ςτθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα,  
οι αντικρουόμενεσ απόψεισ  

↓ 
Κατανόθςθ του ωαινομζνου από επιςτθμονικι άποψθ με ζμωαςθ ςτθ διάκριςθ ανάμεςα ςτο 

«καλό» και το «κακό» ωαινόμενο του κερμοκθπίου 
↓ 

Διάκριςθ από τθν Τρφπα του Πηοντοσ και τθν Πξινθ Βροχι  
↓ 

Συνζπειεσ άμεςεσ και μακροπρόκεςμεσ – ςενάρια για το μζλλον 
↓ 

Αιτίεσ του προβλιματοσ – υπερκατανάλωςθ ενζργειασ↓ 
↓ 

Θ ζννοια τθσ ενζργειασ – ςυμβατικζσ και ανανεϊςιμεσ μορωζσ  
ενζργειασ 

↓ 
Θ ευκφνθ των πολιτϊν, των επιχειριςεων, τα 

ου πολιτικοφ κόςμου 
↓ 

Λφςεισ – δράςεισ ςε όλα τα επίπεδα (προςωπικό, τοπικό, εκνικό, παγκόςμιο) 
 
 
 
 

Ρίνακασ 2. Ρλθρζςτερο πλαίςιο ανάλυςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγι ςτο ψθωιακό υλικό «Το 
Κλίμα είναι ςτο Χζρι ςου», WWF Ελλάσ 

 
Ο Ρίνακασ 2 κα μποροφςε να διευρυνκεί ςε ζνα πολφ πιο ςφνκετο ςχιμα αλλθλουχίασ 

εννοιϊν και επιπζδων. Απεικονίςτθκαν ενδεικτικά οι προεκτάςεισ του κζματοσ όπωσ παρουςιάηεται 
ςτο εκπαιδευτικό υλικό. Το ερϊτθμα όμωσ που γεννάται δεν αωορά τόςο τον τρόπο κάλυψθσ τθσ 
ςυνκετότθτασ του κζματοσ, όςο τον τρόπο με το οποίο μπορεί να απλοποιθκεί και να γίνει προςιτι 
μια τζτοια προςζγγιςθ ςτουσ μακθτζσ. Ζγιναν οι εξισ καίριεσ επιλογζσ ωσ προσ τθ μορωι και τθν 
παρουςίαςθ του υλικοφ:  

(α) Ψθωιακι μορωι του υλικοφ. Πλο το υλικό, κείμενα, πλθροωορίεσ, δραςτθριότθτεσ, 
οδθγίεσ προσ εκπαιδευτικοφσ κ.λπ. περιζχεται ςε CD rom. Αωενόσ λόγω τθσ προτίμθςθσ των παιδιϊν 
προσ τθν ψθωιακι τεχνολογία και αωετζρου λόγω των δυνατοτιτων που προςωζρει θ λογικι των 
ςυνεχϊν παραπομπϊν με «κλικαρίςματα». Ζγινε δυνατι ζτςι θ διατιρθςθ μια βαςικισ και απλισ 
αλλθλουχίασ εννοιϊν (Ρίνακασ 1) για όποιουσ χριςτεσ κζλουν να μείνουν ςε ζνα βαςικό επίπεδο 
ανάλυςθσ του κζματοσ αλλά και θ εμβάκυνςθ ςτο πλζγμα εννοιϊν και ςτθν πιο ςυςτθμικι 
προςζγγιςθ (Ρίνακασ 2) για τουσ χριςτεσ που το επικυμοφν, μζςω παραπομπϊν ςε νζα παράκυρα 
γνϊςθσ, εξερεφνθςθσ και ανακάλυψθσ. 

Λειυσδρία 

Καύζφνες 

Ναι ζσμβαίνει 

Δε ζσμβαίνει 

Ποιος και πφς 

θηιάτνει ηα 

ζενάρια-ερμηνεία 

Τοπικό-εθνικό-

σπερεθνικό 

επίπεδο 

Ποιος 

σπερκαηανα-

λώνει; Για 

ποιο λόγο; 

Ανεπησγμένος 

κόζμος 

Αναπησζζό

μενος 

Καηανάλφζη 

σδαηικών πόρφν  

Σηο ζτολείο, ζηο 

ηοπικό, εθνικό, 

σπερεθνικό επίπεδο 

Σενάριο για ηο μέλλον εάν 

πάροσμε ηα μέηρα μας  

Σενάριο για ηο μέλλον εάν 

ζσνετιζηεί η καηάζηαζη φς έτει  
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(β) Αξιοποίθςθ τθσ τεχνικισ τθσ αωιγθςθσ ιςτορίασ (storytelling) για τθν ανάπτυξθ του 
κζματοσ και τθν δθμιουργία ενόσ κινιτρου για ανάγνωςθ και δράςθ για τουσ μακθτζσ. Δόκθκε 
ιδιαίτερθ προςοχι να αποωευχκοφν τα ςτερεότυπα ςτθν απόδοςθ τθσ ωφςθσ ςτθν παιδικι 
λογοτεχνία (Κανατςοφλθ, 2005). Επιλζχκθκε θ μορωι του περιπετειϊδουσ αωθγιματοσ (Καλογιρου, 
2003) που ανταποκρίνεται ςτα λογοτεχνικά γοφςτα τθσ ςτοχευμζνθσ θλικιακισ ομάδασ. Οι 
πρωταγωνιςτζσ τθσ ιςτορίασ που εκτυλίςςεται ςε εωτά κεωάλαια (και αντίςτοιχα επειςόδια) είναι 
μια παρζα αγοριϊν και κοριτςιϊν. Θ επιτυχία των αναγνωςμάτων με ιρωεσ παρζεσ παιδιϊν 
(Μυςτικοί Εφτά, Μικροί Κφριοι, Μικρζσ Κυρίεσ, Τα Ψθλά Βουνά, Κθςαυρόσ τθσ Βαγίασ κ.α.) 
οωείλεται, μεταξφ άλλων, ςτθν ανάγκθ των παιδιϊν αυτισ τθσ θλικίασ να ενταχκοφν ςε ομάδα και 
να κατοχυρϊςουν τθ κζςθ τουσ ςε αυτιν. Θ επιλογι άλλωςτε τθσ ομάδασ ωσ πρωταγωνιςτι τθσ 
ιςτορίασ ανταποκρίνεται ςτθ ωιλοςοωία τθσ ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ. 

(γ) Ουςιαςτικι ςφνδεςθ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων με τθν ιςτορία. Σε κάκε ζνα από 
τα εωτά κεωάλαια τθσ ιςτορίασ αντιςτοιχεί ζνα ςφνολο δραςτθριοτιτων που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με 
τθν πλοκι τθσ ιςτορίασ. Οι δραςτθριότθτεσ ειςάγονται από τουσ ιρωεσ τθσ περιπζτειασ. Οι μακθτζσ, 
ζτςι, καλοφνται να υλοποιιςουν τισ δραςτθριότθτεσ όχι για να ωζρουν εισ πζρασ ζνα μάκθμα ι ζνα 
project αλλά για να βοθκιςουν ςτθν εξζλιξθ τθσ πλοκισ.  

(δ) Δραςτθριότθτεσ «δφο ταχυτιτων». Στισ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνονται και κάποιεσ που 
χαρακτθρίηονται ωσ «επιπλζον», με τθν ζνδειξθ «για κάτι παραπάνω». Με αυτόν τον τρόπο, και για 
να μθ βαρφνει το υλικό, ειςάγονται κάποιεσ δραςτθριότθτεσ που κρίνονται από τθν παιδαγωγικι 
ομάδα ωσ πιο εξειδικευμζνεσ, αλλά ςυμβάλλουν ςτθν πλθρότθτα τθσ ανάλυςθσ του κζματοσ.  

(ε) Εωαρμογι πολλαπλϊν παιδαγωγικϊν μεκόδων με ζμωαςθ ςτθν ομαδοςυνεργατικι και 
μακθτοκεντρικι μάκθςθ. Το υλικό απευκφνεται ςτθν ομάδα (ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ ωσ 
ςφνολο) και όχι ατομικά ςτον κάκε μακθτι. Δεν ενκαρρφνεται θ απομόνωςθ του χριςτθ 
θλεκτρονικϊν μζςων. Αντίκετα ενκαρρφνεται θ ςυνείδθςθ του ενεργοφ πολίτθ μζςα από ςυλλογικι 
δράςθ, ο δθμοκρατικόσ διάλογοσ και θ διαςαωινιςθ αξιϊν μζςα από τθν αντιπαράκεςθ. 

(ςτ) Επιλογι και ςυγκζντρωςθ του απαραίτθτου πλθροωοριακοφ υλικοφ (δθμοςιεφματα, 
άρκρα ςε επιςτθμονικά περιοδικά, οπτικοακουςτικό υλικό, διαγράμματα, ςτατιςτικά ςτοιχεία, 
γλωςςάρι με επεξιγθςθ όλων των επιςτθμονικϊν όρων που αωοροφν το κζμα κ.λπ.) για 
διευκόλυνςθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν. Ενκάρρυνςθ, ταυτόχρονα, για περαιτζρω ζρευνα 
γραπτϊν και προωορικϊν πθγϊν. 

(ςτ) Εφλθπτθ και κακαρι δομι του CD rom και τθσ φλθσ, ωιλικότθτα προσ τον χριςτθ Στθν 
Εικόνα 1 απεικονίηεται το μενοφ και βαςικι δομι του υλικοφ. Το «Ράμε για ράωτιγκ» παραπζμπει 
ςτθν βαςικι ιςτορία που αποτελείται από 7 κεωάλαια.. Στο τζλοσ κάκε κεωαλαίου παρατίκενται οι 
ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ και οδθγίεσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Ρατϊντασ τισ «Οδθγίεσ για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ» ο εκπαιδευτικόσ ζχει τθ δυνατότθτα να διαβάςει όλεσ τισ οδθγίεσ για κάκε 
κεωάλαιο και κάκε 
δραςτθριότθτα. Οι 
«Δραςτθριότθτεσ» παραπζμπουν 
ςε κατάλογο με όλεσ τισ 
δραςτθριότθτεσ και των 7 
κεωαλαίων μαηί. Στα «Ραιχνίδια» 
περιλαμβάνονται θλεκτρονικά 
παιχνίδια για το οικολογικό 
αποτφπωμα και τθν κλιματικι 
αλλαγι και βίντεο. Στο 
«Συμπλθρωματικό υλικό» 
περιλαμβάνονται (α) corpus 
δθμοςιευμάτων για τθν κλιματικι 
αλλαγι, (β) βιβλιογραωία, 
χριςιμεσ διευκφνςεισ ςτο 
Διαδίκτυο και ςφντομθ περιγραωι 
του περιεχομζνου τουσ κακϊσ και 
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ςτατιςτικά ςτοιχεία, (γ) γλωςςάρι με πλιρθ κατάλογο των επιςτθμονικϊν όρων που ςχετίηονται με 
τθν κλιματικι αλλαγι και επεξιγθςι τουσ με όςο το δυνατό απλοφςτερθ γλϊςςα.  

 
Εικόνα 1. Το βαςικό μενοφ του CD rom «Το Κλίμα είναι ςτο Χζρι ςου». Εφλθπτθ δομι του 

υλικοφ και ωιλικότθτα προσ τον χριςτθ.  
 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΛΛΟΣΛΚΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 
Το υλικό δοκιμάςτθκε ςε οκτϊ ςχολεία από όλθ τθν Ελλάδα, ςε τάξεισ του δθμοτικοφ, του 

γυμναςίου και του λυκείου. Οι παρατθριςεισ και τα ςχόλια που ζγιναν για τθ βελτίωςθ τθσ 
πλοιγθςθσ ςτο CD rom ενςωματϊκθκαν και ζγιναν οι απαραίτθτεσ τεχνικζσ βελτιϊςεισ. Από 
άποψθσ ουςίασ, οι εκπαιδευτικοί ζκριναν ότι το υλικό κερδίηει, καταρχιν τουσ μακθτζσ τόςο με τθν 
ψθωιακι του μορωι, τα παιχνίδια, τισ εικόνεσ και τθ διαδραςτικότθτα όςο και με τθν ιςτορία, τθν 
πλοκι και το ενδιαωζρον για το «τι κα γίνει παρακάτω». Σε δεφτερο επίπεδο, οι δραςτθριότθτεσ 
κρίκθκαν κατανοθτζσ, ενδιαωζρουςεσ και ευχάριςτεσ για εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ. Λδιαίτερα 
κετικά αποτιμικθκε θ πλθρότθτα του υποςτθρικτικοφ υλικοφ (δθμοςιεφματα, γλωςςάρι, ςτατιςτικά 
ςτοιχεία κ.λπ.) αλλά και θ δομι, το λογικό πλαίςιο ανάλυςθσ του κζματοσ. Επιωυλάξεισ 
διατυπϊκθκαν ωσ προσ τον απαιτοφμενο χρόνο για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ και τθν 
πλιρθ αξιοποίθςθ του υλικοφ. Ωςτόςο πρζπει να διευκρινιςτεί ότι δεν είναι υποχρεωτικι θ πλιρθσ 
εωαρμογι όλων των δραςτθριοτιτων. Ρρόκειται για ευζλικτο υλικό που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 
κατ’ επιλογιν και ςυμπλθρωματικά προσ τα κφρια μακιματα του αναλυτικοφ προγράμματοσ ι άλλα 
προγράμματα ΡΕ που αωοροφν κζματα ςχετικά με τθν κλιματικι αλλαγι.  

Θ ςυγγραωικι ομάδα αποτελείται από τουσ Δρ. Ραραςκευι Βαςάλα (Ελλθνικό Ανοιχτό 
Ρανεπιςτιμιο, Υπεφκυνθ ΡΕ), που είχε τθν κφρια ευκφνθ τθσ παιδαγωγικισ επιμζλειασ και τθσ 
αρτιότθτασ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, τθν Κακθγιτρια Ευγενία Φλογαϊτθ (Καποδιςτριακό 
Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν), επιςτθμονικι ςφμβουλο, και τθν παιδαγωγικι ομάδα του WWF Ελλάσ, 
Ελζνθ Σβορϊνου, Μαρίνα Συμβουλίδου και Νάνςυ Κουταβά που ςυμμετείχαν ςτθ ςυγγραωι και 
είχαν το ςυντονιςμό του προγράμματοσ. Ο ςχεδιαςμόσ του ψθωιακοφ υλικοφ ζγινε από τον Βαςίλθ 
Κοκκινίδθ και τα ςκίτςα από τον Μάριο Βόντα (WWF Ελλάσ). Το υλικό βρίςκεται ςτθ διαδικαςία 
ζγκριςθσ από το Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο και κα είναι ςτα χζρια των εκπαιδευτικϊν (των Υπεφκυνων 
ΡΕ) από τον Οκτϊβριο 2008. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
Θ μετάβαςθ από τθν ΡΕ ςτθν Εκπαίδεφςθ για τθν Αειωορία ςθματοδοτεί προκλιςεισ αλλά 

εγκυμονεί και κινδφνουσ απϊλειασ του ριηοςπαςτικοφ χαρακτιρα τθσ ΡΕ. Θ πρόοδοσ που ζχει 
ςθμειωκεί ςτθν ΡΕ ςτθν Ελλάδα από το 1991, οπότε κεςμοκετικθκε ςε εκελοντικι βάςθ, ωσ 
ςιμερα είναι εντυπωςιακι. Αποτελεςματικοί κεςμοί, δραςτιριοι εκπαιδευτικοί και ευωάνταςτα 
προγράμματα που εωαρμόηονται ςε ςχολεία ςε όλθ τθν Ελλάδα και ζνα πλοφςιο εκπαιδευτικό υλικό 
που ζχει ιδθ παραχκεί για τθν ΡΕ.  

Θ πρόκλθςθ, ωςτόςο, ςτθν οποία καλείται να ανταπεξζλκει θ παραγωγι ενόσ νζου υλικοφ για 
τθν κλιματικι αλλαγι ςυνίςταται ςτθν «τικάςευςθ» του ςφνκετουσ αυτοφ κζματοσ ϊςτε να 
αναδεικνφεται μεν θ περιπλοκότθτα και οι οικολογικζσ, κοινωνικζσ, οικονομικζσ και πολιτικζσ 
ςυνιςτϊςεσ του, αλλά κατά τρόπο εφλθπτο, ςυνοπτικό και οργανωμζνο. Ραράλλθλα, πρόκλθςθ 
ςυνιςτοφςε και θ επιμονι ςτθν Εκπαίδευςθ για τθν Αειωορία, ςτθν καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ για 
προςωπικι νοθματοδότθςθ τθσ ζννοιασ τθσ αειωορίασ. Θ κλιματικι αλλαγι ςυνιςτά ιδανικό κζμα 
για μια ςυςτθμικι προςζγγιςθ κακϊσ ςυνδζεται με πλικοσ οικολογικά και κοινωνικο-οικονομικά 
κζματα. Είναι, κατά ςυνζπεια, κατάλλθλθ αωετθρία ςκζψθσ και προβλθματιςμοφ για το πρότυπο 
ανάπτυξθσ που υιοκετεί ο ανεπτυγμζνοσ κόςμοσ αλλά και για τισ αξίεσ που υπαγορεφουν τισ 
κακθμερινζσ ςυνικειεσ και το «lifestyle» των μακθτϊν αλλά και των οικογενειϊν τουσ και των ίδιων 
των εκπαιδευτικϊν. Τζλοσ θ κλιματικι αλλαγι ςυνδζεται με όλεσ ςχεδόν τισ επιςτιμεσ (ιδίωσ τισ 
ωυςικζσ επιςτιμεσ), είναι επομζνωσ εφκολο να διερευνθκεί διεπιςτθμονικά και διακεματικά, κάτι 
που το ςυγκεκριμζνο υλικό ενκαρρφνει ιδιαίτερα. Σε τελευταία ανάλυςθ όμωσ είναι ο ίδιοσ ο 
εκπαιδευτικόσ και οι μακθτζσ του που κα δϊςουν νόθμα ςτο υλικό. Φιλοδοξία τθσ ςυγγραωικισ 
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ομάδασ ιταν να δϊςει ζνα υλικό που να υπόκειται ςε πολλαπλζσ αναγνϊςεισ ανάλογα με τα 
ενδιαωζροντα τθσ κάκε ομάδασ. 
Βιβλιογραφία 

Βαςάλα, Ρ. (2006). Το debate ωσ εκπαιδευτικι τεχνικι ςτθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ. 
Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, 7, 15-22. 

Βαςάλα, Ρ. (1994). Μζκοδοι διδαςκαλίασ κεμάτων Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ςτο πεδίο. 
Εκπαιδευτικι Κοινότθτα, 27, 38-41.  

Γαβριλάκθσ, Κ. & Σοωοφλθσ, Κ. (2005). Μια κριτικι εξιςτόρθςθ των ‘γεγονότων’ ςτο χϊρο τθσ 
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. Στο Α.Δ. Γεωργόπουλοσ, Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ. Ο νζοσ 
πολιτιςμόσ που αναδφεται…(53-69). Ακινα: Gutenberg. 

Καλογιρου, Τ. (2003). Τζρψεισ και Θμζρεσ Ανάγνωςθσ. Ακινα: Λ.Μ.Ραναγιωτόπουλοσ.  

Κανατςοφλθ, Μ. (2005). Οικολογία και παιδικι λογοτεχνία. Στο Α.Δ. Γεωργόπουλοσ, Ρεριβαλλοντικι 
Εκπαίδευςθ. Ο νζοσ πολιτιςμόσ που αναδφεται…( 535-549). Ακινα: Gutenberg. 

Σκαναβι, Κ. (2004). Ρεριβάλλον και Κοινωνία. Μια Σχζςθ ςε Αδιάκοπθ Εξζλιξθ. Ακινα: 
Καλειδοςκόπιο.  

Σκαναβι, Κ. (2004). Ρεριβάλλον και Επικοινωνία. Δικαίωμα ςτθν Επιλογι. Ακινα: Καλειδοςκόπιο. 

Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Δ/νςθ Συμβουλευτικοφ Επαγγελματικοφ 
Ρροςανατολιςμοφ και Εκπαιδευτικϊν Δραςτθριοτιτων, Τμιμα Αγωγισ Υγείασ & 
Ρεριβαλλοντικισ Αγωγισ (2007). 
http://www.kpe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=86, 
τελευταία επίςκεψθ 14/07/08. 

Φλογαίτθ, Ε. (2006). Εκπαίδευςθ για το Ρεριβάλλον και τθν Αειφορία. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

Φλογαϊτθ, Ε. (2003). Αντιλιψεισ των μακθτϊν για το περιβάλλον: αναςκόπθςθ τθσ διεκνοφσ 
αρκρογραωίασ. Κζματα ςτθν Εκπαίδευςθ 4,(2-3), 183-197.  

World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. 

WWF Ελλάσ (2008). http://www.wwf.gr τελευταία επίςκεψθ 14/07/08. 

WWF Ελλάσ (1995). Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ςτο Δθμοτικό Σχολείο. Ακινα: Μδρυμα Μποδοςάκθ-
WWF Ελλάσ. 

WWF UK (2008), http://www.wwflearning.org.uk/wwflearning-home/ τελευταία επίςκεψθ 
13/07/08. 

  

http://www.kpe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=86
http://www.wwf.gr/
http://www.wwflearning.org.uk/wwflearning-home/


 325 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι ο ςχεδιαςμόσ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ που αφορά ςτισ φυςικζσ 
επιςτιμεσ και ειδικότερα ςτο μαγνθτικό πεδίο για τισ τάξεισ των μικρϊν παιδιϊν. Λαμβάνοντασ υπόψθ (α) τα 
χαρακτθριςτικά τθσ ομάδασ ςτόχου, (β) βαςικζσ αρχζσ του Διακεματικοφ Ρλαιςίου Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ) για το 
νθπιαγωγείο και τθ μεκοδολογία που αυτό ορίηει ωσ κατάλλθλθ για το ςχεδιαςμό καταςτάςεων μάκθςθσ, (γ) 
βαςικά χαρακτθριςτικά αξιολόγθςθσ τα οποία αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων εκπαιδευτικοφ 
λογιςμικοφ όπωσ προκφπτουν από τθ βιβλιογραφία ορίςτθκαν οι ςτόχοι και διαμορφϊκθκαν κριτιρια-
προχποκζςεισ ανάπτυξθσ των δραςτθριοτιτων ςτον υπολογιςτι κακϊσ και των δραςτθριοτιτων εκτόσ 
υπολογιςτι που κρίκθκαν αναγκαίεσ και ςυμπλθρωματικζσ για τθ μάκθςθ. Στθ ςυνζχεια, οργανϊκθκε το 
περιεχόμενο των δραςτθριοτιτων, δθμιουργικθκε το ςενάριο, οι αφθγθματικζσ, οπτικζσ και θχθτικζσ 
περιγραφζσ των δραςτθριοτιτων ςτον υπολογιςτι. Σε ζνα πλζγμα ςχεδιαςμζνων και αναδυόμενων 
δραςτθριοτιτων, διαφορετικϊν επιπζδων, αξιοποιικθκαν οι ιδζεσ των παιδιϊν, ζννοιεσ και διαδικαςίεσ τθσ 
διδακτικισ των φυςικϊν επιςτθμϊν, θ γλϊςςα ωσ φορζασ νοθμάτων και επικοινωνίασ, θ τεχνολογία, και οι 
τζχνεσ. Ακολοφκθςε διαμορφωτικι αξιολόγθςθ ςε τάξθ ολοιμερου νθπιαγωγείου με 14 παιδιά. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Διακεματικότθτα, μαγνθτικό πεδίο, λογιςμικό, νθπιαγωγείο  

 
Magnets: Activities of Educational Software for Nipiagogeio (Kindergarten) 

Penelope Koulouri, Maria Harisi 
ABSTRACT 
The purpose of this work is the design of educational software on the natural sciences, in particular on the 
magnetic field, for young learners. Taking into consideration a) the characteristics of the target group, b) the 
principles of the Cross Curricular / Thematic Framework (C.C.T.F) for kindergartens and the methodology it 
provides as suitable for the design of learning situations, c) key evaluation features relating to the planning of 
educational software activities as they derive from the literature the objectives were identified and the criteria - 
requirements for the development of computer and non computer activities deemed necessary and 
complementary for learning were formulated. After that, the content of activities was organized; the script, the 
narrative and the visual and audio descriptions of activities on the computer were created. In a network of 
designed and emerging activities of different levels, the ideas of the children, concepts and procedures of the 
natural sciences didactics, language as a notion and communication tool, technology and the arts were utilized. 
A formative evaluation (assessment) in a 14 children all-day kindergarten class was introduced at the end of the 
whole process. 

KEYWORDS: Λntegrated thematic approach, magnetic field, software, nipiagogeio (kindergarten) 

 
ΣΕΧΝΟΛΟΓΛΑ ΦΤΛΚΕ ΕΠΛΣΘΜΕ ΚΑΛ ΔΛΑΚΕΜΑΣΛΚΕ ΠΡΟΕΓΓΛΕΛ ΣΘΝ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ ΣΩΝ 
ΜΛΚΡΩΝ ΠΑΛΔΛΩΝ 

Στο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ θ ςυηιτθςθ για το εάν είναι «αναπτυξιακά κατάλλθλθ» θ 
εναςχόλθςθ των μικρϊν παιδιϊν με τισ Τεχνολογίεσ Ρλθροωορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) και 
ιδιαίτερα με τον υπολογιςτι ζπαψε να κυριαρχεί. Ρλικοσ ερευνϊν τεκμθριϊνει τθ κετικι ςυμβολι 
τθσ χριςθσ του υπολογιςτι ςτθ διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ πλθροωορίασ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
αυτοεκτίμθςθσ, ςτθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και ςτθν κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν 
(Clemens, 1994, Bray, Brown and Green, 2004, Buckingham, 2005). Επιπλζον, τονίηεται ο κίνδυνοσ 
αποκλειςμοφ εκείνων που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε όςα θ Διεκνισ Σφμβαςθ για τα δικαιϊματα του 
παιδιοφ διατρανϊνει με τα άρκρα 13, 17 και 31, δθλαδι ςε ζνα ευρφ ωάςμα μζςων και πθγϊν 
(Buckingham, 2001). 

mailto:leepan@otenet.gr
mailto:penelopekoulouri@hotmail.com
mailto:harisaki@yahoo.com
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Ο τεχνολογικόσ εγγραμματιςμόσ29 αποτελεί πλζον ςυςτατικό ςτοιχείο των εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων του 21ου αι. (Siraj-Blatchford and Whitebread, 2003). Ειδικότερα, ςτο χϊρο τθσ 
εκπαίδευςθσ των μικρϊν παιδιϊν, ο τεχνολογικόσ εγγραμματιςμόσ, ςτο πλαίςιο ενόσ ευρφτερου 
εγγραμματιςμοφ που απαιτείται για τθν αποτελεςματικι λειτουργία ενόσ ατόμου ςτθν κοινωνία, 
ςυνδζεται με το γραπτό λόγο, τον οπτικοακουςτικό αλωαβθτιςμό (media literacy), τον μακθματικό 
αλωαβθτιςμό (math literacy), τον επιςτθμονικό εγγραμματιςμό (scientific literacy) και τον κριτικό 
εγγραμματιςμό (critical literacy) και περιλαμβάνει: 

- πρακτικζσ εξαςωάλιςθσ ίςων ευκαιριϊν για όλα τα παιδιά 

- πρακτικζσ αξιοποίθςθσ των εμπειριϊν, των γνϊςεων και δεξιοτιτων που ζχουν ιδθ 
αποκτιςει ςτο περιβάλλον από το οποίο προζρχονται 

- πρακτικζσ υποςτιριξθσ των διαδικαςιϊν μάκθςθσ  

- πρακτικζσ διακεματικισ προςζγγιςθσ των Επιςτθμϊν, τθσ Τεχνολογίασ, τθσ Οικολογίασ, των 
Τεχνϊν και του Ρολιτιςμοφ  

- πρακτικζσ ανάδειξθσ και υποςτιριξθσ τθσ πολυτροπικότθτασ (Johnson 1999, Diaz, Arthur 
and Beecher, 2000, Buckingham, 2001, CML MediaLit Kit, 2002, Kress, 2002, Kress, 2006, 
Marsh et al., 2005). 

Πςον αωορά ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα, ςτο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων 
Σπουδϊν για το Νθπιαγωγείο (ΔΕΡΡΣ)30, θ Τεχνολογία, θ Επικοινωνία (αλλθλεπίδραςθ και 
παρουςίαςθ δεδομζνων με πολλοφσ τρόπουσ) και θ Γλϊςςα διατρζχουν όλα τα Ρρογράμματα 
Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Δραςτθριοτιτων - των Μακθματικϊν, τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ 
(Ανκρωπογενζσ και Φυςικό Ρεριβάλλον), τθσ Δθμιουργίασ Ζκωραςθσ (Εικαςτικά-Δραματικι Τζχνθ, 
Μουςικι) και τθσ Φυςικισ Αγωγισ. Θ κουλτοφρα των επιςτθμϊν και τθσ τεχνολογίασ επιδιϊκεται να 
διαςταυρϊνεται με τθν κουλτοφρα τθσ τζχνθσ, του πολιτιςμοφ και τθν κουλτοφρα των παιδιϊν προσ 
όωελοσ τθσ μάκθςθσ και τθσ αντιμετϊπιςθσ του αποκλειςμοφ. Θ αρχι αυτι τθσ κεωρθτικισ βάςθσ 
του ΔΕΡΡΣ ςυνδζεται με το ζργο του Bernstein περί ςχολικισ επίδοςθσ (Bernstein, 1998).  

Σφμωωνα με το ΔΕΡΡΣ και τον Οδθγό Νθπιαγωγοφ που ςτθρίηεται ςτο ΔΕΡΡΣ, θ γνϊςθ 
αντιμετωπίηεται ωσ ολότθτα. Θ μάκθςθ κεωρείται κοινωνικι δραςτθριότθτα, διαδικαςία που 
ευνοείται από τισ αλλθλεπιδράςεισ τόςο ανάμεςα ςτουσ ενθλίκουσ και τα παιδιά, όςο και των 
παιδιϊν μεταξφ τουσ, με τα υλικά και το χϊρο (Δαωζρμου, Κουλοφρθ και Μπαςαγιάννθ, 2006). Τα 
διάςθμα ςχολεία Reggio Emillia επθρζαςαν ςε παγκόςμιο επίπεδο τθν ζρευνα και τισ εκπαιδευτικζσ 
πρακτικζσ ςτο νθπιαγωγείο προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι (Edwards, Candini and Forman, 1998).  

Οι επιςτιμεσ ανταποκρίνονται ςτθν ανάγκθ και τον τρόπο που τα παιδιά μακαίνουν και 
προτείνουν επιςτθμονικζσ πρακτικζσ αναπτυξιακά κατάλλθλεσ που αξιοποιοφν τισ ιδζεσ που 
διαμορωϊνουν και τθ ωυςικι τουσ γλϊςςα (A.A.A.S., 1993). Τα παιδιά κατακτοφν ζννοιεσ και 
διαδικαςίεσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν κακϊσ διερευνοφν κομμάτια του ωυςικοφ κόςμου· κακϊσ 
παρατθροφν, περιγράωουν, ταξινομοφν, μετροφν επιλφοντασ προβλιματα, κάνουν προβλζψεισ, 
δοκιμάηουν, επαλθκεφουν, ςυμπεραίνουν, παρουςιάηουν τα αποτελζςματα από τισ διερευνιςεισ 
τουσ, διατυπϊνουν λειτουργικοφσ οριςμοφσ, εωαρμόηουν τισ ιδζεσ τουσ ςε νζεσ καταςτάςεισ 
(Martin, 2001, Dodge and Colker, 1998). Κακϊσ προςωποποιοφν και αωθγοφνται με πολλοφσ 
τρόπουσ - με τθ ηωγραωικι, τισ καταςκευζσ κ.ά. - ζννοιεσ, παριςτάνουν, για παράδειγμα, τουσ 
μαγνιτεσ-βαγόνια που ζλκονται ι απωκοφνται παίηοντασ «το τρζνο τθσ ςυμωοράσ» ι ηωγραωίηουν 
το νερό που βράηει, εργάηονται ςτο χϊρο των ωυςικϊν επιςτθμϊν, τθσ δραματικισ τζχνθσ και των 
εικαςτικϊν. Οι νοθτικζσ αναπαραςτάςεισ των παιδιϊν αξιοποιοφνται προσ όωελοσ τθσ μάκθςθσ. 

Ο/Θ εκπαιδευτικόσ διευκολφνει και αναπτφςςει διαδικαςίεσ για τθν καταςκευι τθσ γνϊςθσ. 
Ραρεμβαίνει διδακτικά, καταςκευάηει μοντζλα των αντιλιψεων των παιδιϊν με ςκοπό τθν 
τροποποίθςι τουσ, αξιοποιεί τθ γλϊςςα ωσ εργαλείο ςκζψθσ, επικοινωνίασ και διαπραγμάτευςθσ.  

                                                 
29

 Ο όροσ «τεχνολογικόσ εγραμματιςμόσ» (technological literacy) αναωζρεται ςτο εφροσ των γνϊςεων ςχετικά με τισ 
ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ που μπορεί να χαρακτθριςτεί επαρκζσ ςτο πλαίςιο τθσ ςθμερινισ κοινωνίασ.  
30

 Ραιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν, ΦΕΚ 303 και 304 /13-3-2003, τχ. Β, τόμοι 
Αϋκαι Βϋ 
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Οι ευκαιρίεσ για μάκθςθ διευρφνονται με τθν αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ. Ρεριβάλλοντα 
προςομοίωςθσ, διαδραςτικζσ ιςτορίεσ και παιχνίδια περιπζτειασ που κζτουν προβλιματα προσ 
επίλυςθ, παιχνίδια προγραμματιςμοφ με τα οποία τα παιδιά μακαίνουν από τα λάκθ τουσ 
ενιςχφουν το διερευνθτικό-δθμιουργικό παιχνίδι των παιδιϊν (Siraj-Blatchford and Whitebread, 
2003). Το παιχνίδι εξακολουκεί να αποτελεί τον πυρινα του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 
εμπλουτίηεται, όμωσ, με νζα μζςα και εργαλεία όπωσ θ ψθωιακι κάμερα, τα γραωικά, τα αρχεία 
ιχου, θ κινοφμενθ εικόνα κ.ά. (Johnson, 1990, NNCC 1994, Dodge and Colker, 1998, Borovoy et al., 
2001).  

Για τθν εωαρμογι των ΤΡΕ ςτισ τάξεισ των μικρϊν παιδιϊν, ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ για τθν 
Εκπαίδευςθ Μικρϊν παιδιϊν (NAEYC) των Θ.Ρ.Α. δθμοςίευςε το 1996 ζνα κείμενο με βαςικζσ αρχζσ 
το οποίο ανακεϊρθςε το 1998. Στο κείμενο αυτό επιςθμαίνει κζματα καταλλθλότθτασ ςε ςχζςθ με 
τθν θλικία, το κοινωνικοπολιτιςμικό υπόβακρο, τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και τα ενδιαωζροντα των 
παιδιϊν, κζματα δθμιουργικισ ενςωμάτωςθσ των ΤΡΕ ςτο μακθςιακό περιβάλλον, ιςότιμθσ 
πρόςβαςθσ όλων των παιδιϊν και των οικογενειϊν τουσ, ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ των παιδιϊν, 
ενκάρρυνςθσ τθσ ανάπτυξθσ ςτρατθγικϊν επίλυςθσ προβλθμάτων, αποκάρρυνςθσ του ρατςιςμοφ 
και τθσ βίασ, καλλιζργειασ τθσ δθμιουργικότθτασ και προςαρμογισ τθσ διδαςκαλίασ του/τθσ 
επαγγελματία εκπαιδευτικοφ (NAEYC, 2004). Το Ευρωπαϊκό Project DATEC δίνει ζμωαςθ ςτθν 
διαπίςτωςθ του εκπαιδευτικοφ ςκοποφ τθσ χριςθσ, ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ, ςτθν 
ενςωμάτωςθ των εωαρμογϊν ςτο πρόγραμμα και ςτθ ςφνδεςι τουσ με το ςυμβολικό παιχνίδι, ςτθν 
αίςκθςθ του ελζγχου από πλευράσ των παιδιϊν, ςτθ διαωάνεια και ςτισ ςαωείσ οδθγίεσ, ςτθν 
αποωυγι τθσ βίασ και των ςτερεότυπων, ςε κζματα υγείασ και αςωάλειασ κακϊσ και ςτθν 
ενκάρρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ (Siraj-Blatchford and Whitebread, 2003).Σε κάκε 
περίπτωςθ τονίηεται το δθμιουργικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο οικοδομοφνται οι ζννοιεσ και 
αναπτφςςονται οι ιδζεσ. Τα παιδιά χρθςιμοποιοφν τον υπολογιςτι και άλλεσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ 
για ςκοποφσ που ζχουν νόθμα για τα ίδια. 

Στον Οδθγό Νθπιαγωγοφ, ςτο κεωάλαιο που αωορά ςτισ τεχνολογίεσ, τονίηεται θ ςθμαςία να 
ςυνδζονται δθμιουργικά οι εργαςίεσ των παιδιϊν ςτον υπολογιςτι με όςα ζχουν γίνει, αλλά και 
όςα ακολουκοφν, μζςα ςτθν τάξθ και ςτο οικογενειακό περιβάλλον, ςτο πλαίςιο ευρφτερων 
δραςτθριοτιτων που ζχουν νόθμα για τα ίδια και ςτο πλαίςιο ςχεδίων εργαςίασ (Δαωζρμου, 
Κουλοφρθ και Μπαςαγιάννθ, 2006). 
ΧΕΔΛΑΜΟ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΩΝ ΣΩΝ ΦΤΛΚΩΝ ΕΠΛΣΘΜΩΝ ΓΛΑ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟ ΛΟΓΛΜΛΚΟ  

Στο πλαίςιο τθσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν ςτο νθπιαγωγείο, ςχεδιάςαμε 
εκπαιδευτικό λογιςμικό για τθ ςυςτθματικι υποςτιριξθ καταςτάςεων μάκθςθσ με τθν τεχνολογία 
και τθ γλϊςςα ωσ ωορζα ςθμαςιϊν. Ειδικότερα, για τθν ενότθτα των ωυςικϊν επιςτθμϊν με κζμα 
τουσ «Μαγνιτεσ» ςχεδιάςαμε δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ αξιοποιοφν τόςο τισ ζννοιεσ τθσ διδακτικισ 
των ωυςικϊν επιςτθμϊν όςο και αυτι τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ όπωσ προτείνεται 
από το ΔΕΡΡΣ. Θ διδακτικι διαμεςολάβθςθ επιδιϊξαμε να είναι τεκμθριωμζνθ και να ςτθρίηεται 
ςτθ γνωςτικι δομι του αντικειμζνου, να ξεωεφγει του εμπειριςμοφ αλλά να μθν περιχαρακϊνει τα 
γνωςτικά αντικείμενα και να υποςτθρίηει τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ του παιδιϊν.  

Σκοπόσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ είναι θ οικοδόμθςθ γνϊςεων που ςχετίηονται με τισ 
ιδιότθτεσ των μαγνθτϊν, θ αντιμετϊπιςθ των γνωςτικϊν εμποδίων που πικανόν να εμωανίηονται 
και θ κατάκτθςθ επιςτθμονικϊν διαδικαςιϊν. Οι δραςτθριότθτεσ αναπτφςςονται ςε επίπεδα. 
Οριςμζνεσ από αυτζσ υλοποιοφνται ςτον υπολογιςτι και οριςμζνεσ εκτόσ υπολογιςτι, ςτθν τάξθ. 
Κατά τθ ςχεδίαςθ ελιωκθςαν υπόψθ τα χαρακτθριςτικά τθσ ομάδασ ςτόχου - παιδιά του 
νθπιαγωγείου, θλικίασ 4-6 ετϊν - και ορίςτθκαν οι ςτόχοι ςτο πλαίςιο των προδιαγραωϊν 
παραγωγισ τθσ εκπαιδευτικισ εωαρμογισ.  

Ειδικότερα, θ ομάδα ςχεδιαςμοφ των δραςτθριοτιτων ζλαβε υπόψθ: 

- τισ ςχετικζσ με τθν αξιοποίθςθ του υπολογιςτι ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθν εκπαίδευςθ των 
μικρϊν παιδιϊν  

- τισ ςχετικζσ με τθν προϊκθςθ επιςτθμονικϊν πρακτικϊν ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθν εκπαίδευςθ 
των μικρϊν παιδιϊν  
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- ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ που ζχουν δοκιμαςτεί και αποδϊςει ςτο πλαίςιο ερευνθτικϊν 
διαδικαςιϊν (αβάνθσ και Βελλοποφλου, 1998) 

- τισ βαςικζσ αρχζσ του ΔΕΡΡΣ  

- βαςικά χαρακτθριςτικά αξιολόγθςθσ τα οποία αωοροφν ςτο ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων 
εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ όπωσ προκφπτουν από τθ βιβλιογραωία (άπτθσ και άπτθ, 1999, 
Ραναγιωτόπουλοσ, Ριερρακζασ και Ριντζλασ 2003, Buckingham and Scanlon, 2004): 
o ωσ προσ το κίνθτρο χριςθσ αναωορικά με τθ ςφνδεςθ των δραςτθριοτιτων με κζματα 

που είναι οικεία ςτο χριςτθ 
o ωσ προσ το παιχνίδι αναωορικά με το αν προςωζρεται ωσ αμοιβι ι ςυνδζεται 

λειτουργικά με τθ μάκθςθ και με το ςενάριο 
o ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα αναωορικά με το περιεχόμενο και τα αναπτυξιακά 

χαρακτθριςτικά τθσ ομάδασ ςτόχου  
o ωσ προσ τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό αναωορικά με τθ μεκοδολογία και τισ διδακτικζσ 

ςτρατθγικζσ ςφμωωνα με τα αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά τθσ ομάδασ ςτόχου  
o ωσ προσ τθν προςαρμοςτικότθτα αναωορικά με τθ χριςθ του λογιςμικοφ από ειδικζσ 

ομάδεσ χρθςτϊν και τθ χριςθ του ςε ςχζςθ με άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ 
o ωσ προσ τον ζλεγχο του χριςτθ αναωορικά με το ρυκμό ροισ και τα βιματα 

διαχείριςθσ των πλθροωοριϊν 
o ωσ προσ τθν αποτίμθςθ-ανατροφοδότθςθ αναωορικά με τθν άμεςθ και με πολλοφσ 

τρόπουσ ανατροωοδότθςθ ςφμωωνα με τισ αντιδράςεισ του χριςθ προσ όωελοσ τθσ 
μακθςιακισ διαδικαςίασ και όχι απλά ςτο πλαίςιο διαγνωςτικισ ανταπόκριςθσ, π.χ. 
δίνοντασ ζνα αυτοκόλλθτο  

o ωσ προσ τον τρόπο παρουςίαςθσ τθσ πλθροφορίασ (ςε ότι αωορά τον εκπαιδευτικό 
ςχεδιαςμό) αναωορικά με το λογικό τρόπο παρουςίαςθσ τθσ πλθροωορίασ  

o ωσ προσ τον τρόπο που απευκφνεται ςτον χριςτθ προωορικά, γραπτά με τρόπο οικείο, 
ενκαρρυντικά, άμεςα ι διαμζςου ενόσ ενιλικα 

o ωσ προσ τθν πλοιγθςθ αναωορικά με τον τρόπο που κατευκφνει το χριςτθ, του 
επιτρζπει να κινείται πιο ελεφκερα, κακϊσ και τον τρόπο οργάνωςθσ τθσ φλθσ 
ιεραρχικά ςε ακολουκία  

o ωσ προσ τθν τεκμθρίωςθ και το πρόςκετο υλικό αναωορικά με το υποςτθρικτικό υλικό 
και τισ δραςτθριότθτεσ που προτείνονται  

o ωσ προσ τθν πολυτροπικότθτα αναωορικά με τθν αξιοποίθςθ των διαωορετικϊν μζςων 
επικοινωνίασ του γραπτοφ κειμζνου, των εικόνων και του ιχου για λειτουργικοφσ 
λόγουσ  

Με βάςθ τα παραπάνω, θ ομάδα ςχεδιαςμοφ διαμόρωωςε κριτιρια-προχποκζςεισ 
ανάπτυξθσ των δραςτθριοτιτων ςτον υπολογιςτι κακϊσ και των δραςτθριοτιτων εκτόσ υπολογιςτι 
οι οποίεσ κρίκθκαν αναγκαίεσ και ςυμπλθρωματικζσ για τθ μάκθςθ και επεδίωξε τθ διάχυςι τουσ 
ζτςι ϊςτε: 

1. να περιλαμβάνουν κεωρθτικό υποςτθρικτικό πλαίςιο/γνϊςθ αναωοράσ και αξιόπιςτεσ 
πλθροωορίεσ  

2. να περιλαμβάνουν διατφπωςθ ςτοχοκεςίασ με ζμωαςθ ςτισ διαδικαςίεσ και ςτισ 
ςτρατθγικζσ των ωυςικϊν επιςτθμϊν 

3. να ζχουν παιγνιϊδθ χαρακτιρα και να προςωποποιοφν ζννοιεσ 
4. να ζχουν νόθμα για τα παιδιά 
5. να λαμβάνουν υπόψθ τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ των παιδιϊν  
6. να ςυνδζουν το ςχολείο με το ςπίτι και να αξιοποιοφν το περιβάλλον από το οποίο 

προζρχονται τα παιδιά 
7. να υποςτθρίηουν ατομικζσ και ομαδικζσ προςπάκειεσ επίλυςθσ προβλθμάτων 
8. να υποςτθρίηουν ατομικζσ και ομαδικζσ προςπάκειεσ εωαρμογισ των ιδεϊν και 

ςτρατθγικϊν και επαναχρθςιμοποίθςθσ των γνϊςεων  
9. να επιτρζπουν το λάκοσ και να το αξιοποιοφν ςτο πλαίςιο δραςτθριοτιτων επζκταςθσ προσ 

όωελοσ τθσ μάκθςθσ  
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10. να περιλαμβάνουν ενδεικτικζσ ερωτιςεισ για τον/τθν εκπαιδευτικό τισ οποίεσ να μπορεί να 
απευκφνει προσ τα παιδιά προκειμζνου να ενκαρρφνει τισ ςυηθτιςεισ και να κατανοιςει τισ 
γνϊςεισ, τισ αντιλιψεισ και το ςυλλογιςμό των παιδιϊν 

 
Ειδικότερα, για τισ δραςτθριότθτεσ ςτον υπολογιςτι:  

1. να ενιαιοποιοφν τθ γνϊςθ, να ςυνδζονται λειτουργικά με ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν 
τάξθ οι οποίεσ προκρίνονται ι ακολουκοφν ςτο πλαίςιο ςχεδίων εργαςίασ κεματικϊν 
προςεγγίςεων και του ελεφκερου παιχνιδιοφ ςτισ γωνιζσ  

2. να απευκφνονται ςτο χριςτθ με τρόπο οικείο και να τον ενκαρρφνουν  
3. να εκτυπϊνονται για περαιτζρω αξιοποίθςθ τουσ ςτθν τάξθ  
4. να επιτρζπουν ςτο χριςτθ να εργάηεται αυτόνομα  
5. να προτρζπουν το χριςτθ να ςυνεργάηεται με άλλουσ ενιλικεσ και παιδιά (χριςθ 

πλθκυντικοφ αρικμοφ, προτροπζσ)  
6. να ζχουν επίπεδα δυςκολίασ, να ακολουκοφν ι να προκρίνονται ζναντι άλλων 

δραςτθριοτιτων ςτον υπολογιςτι  
7. να προβλζπουν ανατροωοδότθςθ ςφμωωνα με τισ αντιδράςεισ του χριςτθ προσ όωελοσ τθσ 

μάκθςθσ  
8. να αξιοποιοφν τον ιχο και τθν κινοφμενθ εικόνα όχι για λόγουσ διακοςμθτικοφσ αλλά ςτο 

πλαίςιο τθσ πολυτροπικότθτασ τθσ επικοινωνίασ  
9. να περιλαμβάνουν πλαίςιο και προτάςεισ αξιολόγθςθσ και επαναςχεδιαςμοφ  

Στθ ςυνζχεια, θ ομάδα ςχεδιαςμοφ οργάνωςε το περιεχόμενο και δθμιοφργθςε το ςενάριο, 
τισ αωθγθματικζσ, οπτικζσ και θχθτικζσ περιγραωζσ των δραςτθριοτιτων. Ακολουκεί περιγραωι 
τριϊν δραςτθριοτιτων τθσ ενότθτασ «Φυςικζσ επιςτιμεσ – Οι Μαγνιτεσ» από τισ οποίεσ δυο είναι 
ςτον υπολογιςτι και ςυμπλθρϊνονται με δραςτθριότθτεσ που προθγοφνται ι ακολουκοφν και 
υλοποιοφνται με υλικά ςτθν τάξθ.  
ΟΛ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΕ 

Γνϊςθ αναφοράσ/Κεωρθτικό Ρλαίςιο για τθν ανάπτυξθ τθσ ενότθτασ (Κριτιριο: 1) 
Σφμωωνα με τθ βιβλιογραωία το μαγνθτικό πεδίο ωσ χϊροσ αλλθλεπιδράςεων μεταξφ 

μαγνθτϊν ι μεταξφ μαγνθτϊν και υλικϊν που μαγνθτίηονται μπορεί να αποτελζςει διδακτικό 
αντικείμενο (αβάνθσ, 1999)  
Δραςτθριότθτα 1. Μαγνθτικά και μαγνθτιηόμενα υλικά 
Δραςτθριότθτα 1.α. (εκτόσ υπολογιςτι): Χειριςμόσ υλικϊν (Κριτιρια: 2, 7, 8, 9) 

Τα παιδιά παίηοντασ με ποικιλόμορωουσ μαγνιτεσ και υλικά μαγνθτιηόμενα και μθ όπωσ 
ςυνδετιρεσ, οδοντογλυωίδεσ, κζρματα, κομμάτια από αλουμινόχαρτο, χαρτάκια, μαρκαδόρουσ 
ψαλιδάκια κ.ά. ανακαλφπτουν εμπειρικά τισ ελκτικζσ ιδιότθτεσ των μαγνθτϊν πάνω ςτα άλλα υλικά 
και ξεχωρίηουν τουσ μαγνιτεσ από τα μθ μαγνθτιηόμενα υλικά.  
Δραςτθριότθτα 1.β. (ςτον υπολογιςτι): Παιχνίδι ταχφτθτασ με επίπεδα δυςκολίασ (Κριτιρια: 2, 3, 
4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18) 
Στόχοσ 

Να εωαρμόςουν ςε ςυμβολικό επίπεδο, να ςυςτθματοποιιςουν και να επεκτείνουν ιδζεσ και 
γνϊςεισ που αποκτικθκαν ςτθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα 
Διακεματικότθτα: Επιπρόςκετεσ Μακθςιακζσ Επιδιϊξεισ  

Να επιλζγουν ωσ προσ ζνα κριτιριο και να κατατάςςουν αντικείμενα ςε κατθγορίεσ, να 
διερευνοφν χρονικζσ ζννοιεσ  
Ομάδα παιδιϊν  

Δυο παιδιά μπροςτά από τον υπολογιςτι  
Ρεριγραφι τθσ δραςτθριότθτασ 

Σε μια οκόνθ ζνασ κυλιόμενοσ ιμάντασ που κυλά αςταμάτθτα ωζρνει μπροςτά ςτο χριςτθ 
διάωορα αντικείμενα (ξφλινα, γυάλινα, ςιδερζνια κ.ά.). Ο χριςτθσ κα πρζπει να προλαβαίνει να 
πιάνει με το ποντίκι κάκε ωορά ζνα από τα αντικείμενα που ζρχονται μπροςτά του, να το ςφρει και 
να το τοποκετεί ςε ζναν από τουσ δυο πίνακεσ που βρίςκονται εκατζρωκεν του ιμάντα ςφμωωνα με 
τισ ενδείξεισ που εικονίηονται για μαγνθτιηόμενα και μθ μαγνθτιηόμενα υλικά αντίςτοιχα (βλ. εικόνα 
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1β). Ο κυλιόμενοσ ιμάντασ ωζρνει τα αντικείμενα μπροςτά από το χριςτθ αργά ι γριγορα, δυο ι 
τρεισ ωορζσ ανάλογα με το βακμό δυςκολίασ που επιλζγει (βλ. εικόνα 1α). Το παιχνίδι τελειϊνει ςε 
κακοριςμζνο χρόνο και μετά από οριςμζνουσ γφρουσ κάκε ωορά.  

  
Εικόνα 1. Ενδεικτικά ςτιγμιότυπα τθσ εωαρμογισ «Οι μαγνιτεσ» 

Δραςτθριότθτα 2. Σο μαγνθτικό πεδίο  
Γνϊςθ αναφοράσ/Κεωρθτικό Ρλαίςιο για τθν ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτασ (Κριτιριο: 1)  

Ραρόλο που τα παιδιά κυριαρχοφν επάνω ςτα μαγνθτικά υλικά, ζχουν ςυγκροτιςει ςτθ 
ςκζψθ τουσ τθ νοθτικι παράςταςθ τθν οποία περιγράωουν λζγοντασ πωσ ο μαγνιτθσ «κολλάει» τα 
μαγνθτιηόμενα υλικά (αβάνθσ, 1999). Μακθςιακόσ ςτόχοσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να 
ξεπεράςουν τα παιδιά το παραπάνω εμπόδιο και να καταςκευάςουν αντιλιψεισ ανϊτερου 
γνωςτικοφ επίπεδου. Συγκεκριμζνα, ςτο δεφτερο επίπεδο, αναμζνεται να μιλοφν για μια «αόρατθ 
μαγνθτικι δφναμθ» (Selman, Krupa, Stone and Jacqette, 1982).  
Δραςτθριότθτα 2.α. (εκτόσ υπολογιςτι): Χειριςμόσ υλικϊν (Κριτιρια: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10) 

Στθν παροφςα δραςτθριότθτα εκτόσ υπολογιςτι ζχουν προβλεωκεί εμπόδια (χαρτί, πλαςτικά 
πιάτα, ι γυάλινοσ δίςκοσ κ.ά) τα οποία δεν επιτρζπουν ςτα υλικά να «κολλιςουν» μεταξφ τουσ όταν 
αςκοφνται ελκτικζσ δυνάμεισ.  
Στόχοσ  

Να ανακαλφψουν ότι θ ελκτικι ιδιότθτα διαπερνά τα υλικά 
Υλικά 

Ρλαςτικά πιάτα, διάωανοσ πλαςτικόσ δίςκοσ, δίςκοσ με άμμο, χαρτόνια ςκλθρά, μια διάωανθ 
ςαλατιζρα γεμάτθ νερό και μια διάωανθ ςαλατιζρα χωρίσ νερό. Επίςθσ, ςυνδετιρεσ, βίδεσ, ιςχυροί 
μαγνιτεσ.  
Ρεριγραφι τθσ δραςτθριότθτασ 

Ο/θ εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει ζνα μαγικό κόλπο: με ζνα κρυμμζνο μαγνιτθ κάτω από τα 
αντικείμενα που προαναωζρκθκαν μετακινεί τα μαγνθτιηόμενα υλικά που τοποκετοφνται επάνω 
τουσ ι μζςα ςε αυτά. Αν τα παιδιά δε μαντζψουν τον τρόπο που κινικθκαν τα υλικά ο/θ 
εκπαιδευτικόσ αποκαλφπτει το μαγνιτθ. Ζπειτα ηθτά από τα παιδιά να εξθγιςουν το ωαινόμενο. Στθ 
ςυνζχεια, τα παιδιά προςπακοφν και αυτά να μετακινιςουν τα μαγνθτιηόμενα υλικά που ζχουν 
επανατοποκετθκεί πάνω ςτα αντικείμενα με τον ίδιο τρόπο.  
Ερωτιςεισ του/τθσ εκπαιδευτικοφ 

- Ρωσ νομίηεισ ότι κινοφνται τα υλικά; (προςωπικι ιδζα) 

- Τι νομίηεισ πωσ κα ςυμβεί αν προςπακιςω να κινιςω το ςυνδετιρα ςε αυτι τθ ςαλατιζρα 
που ζχει νερό; (υπόκεςθ) 

- Ρωσ το ξζρεισ; (αιτιολόγθςθ) 

- Τι ςυνζβθ; (ςυμπζραςμα) 

- Είςαι ςίγουροσ/θ; (κατακτθμζνθ γνϊςθ ι παρατιρθςθ) 

- Ροιοσ πιςτεφεισ πωσ ζχει δίκιο εςφ ι Κατερίνα; Γιατί; (επιχειρθματολογία) 
Δραςτθριότθτα 2.β. (ςτον υπολογιςτι): Ο Μαγνιτθσ και θ Πρόκα (Κριτιρια: 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 
15, 17, 18, 19) 
Στόχοσ  

Να επεκτείνουν τισ γνϊςεισ που απζκτθςαν από τθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα ςχετικά με 
το μαγνθτικό πεδίο 
Διακεματικότθτα: Επιπρόςκετεσ Μακθςιακζσ Επιδιϊξεισ  
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Να ακοφςουν διαβάηοντασ μια ιςτορία, να αναςυνκζςουν μια γνωςτι ιςτορία, να 
επεξεργαςτοφν και να ςυνδζςουν εννοιολογικά διάωορα τμιματα του κειμζνου με τθν βοικεια 
εικόνων, να εκωραςτοφν δθμιουργικά με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ (ηωγραωικι, αωιγθςθ)  
Ομάδα παιδιϊν  

Δυο παιδιά μπροςτά από τον υπολογιςτι  
Ρεριγραφι τθσ δραςτθριότθτασ 

Θ θλεκτρονικι ιςτορία «Ο Μαγνιτθσ και θ Ρρόκα» αποτελεί λεκτικι επεξεργαςία τθσ 
ιδιότθτασ των μαγνθτικϊν υλικϊν να δθμιουργοφν μαγνθτικό πεδίο - ζνα χϊρο αλλθλεπιδράςεων 
μεταξφ μαγνθτϊν και μαγνθτιηόμενων υλικϊν. Ο χριςτθσ «διαβάηει» ακοφγοντασ τθν παρακάτω 
ιςτορία ςε ζνα animation: 
 
Στθ χϊρα των τενεκζδων ηοφςε ο Μαγνιτθσ.  
Το μαγνθτικό του πεδίο ιταν τόςο μεγάλο που τραβοφςε όλεσ τισ ςιδερζνιεσ 
κοπζλεσ. 
Θ Βίδα, θ Ρινζηα, θ Συνδετθροφλα, θ Λίμα όταν τον ζβλεπαν να περνά ζτρεχαν 
όλεσ από πίςω του.  

 

Εκείνοσ όμωσ αγαποφςε τθν Ρρόκα.  
Κάκε φορά που περνοφςε μπροςτά από το ςπίτι του Ανοιχτιρθ θ καρδιά του 
χτυποφςε ςαν τρελι.  
Θ Ρρόκα ιταν καρφωμζνθ ςτο τοίχο και από το λαιμό τθσ κρεμόταν ζνα κάδρο. 

 
Μια μζρα ο Ανοιχτιρθσ πζταξε τθν Ρρόκα με το κάδρο ςτα ςκουπίδια. 
Ο Μαγνιτθσ πλθςίαςε τον κάδο και τράβθξε τθν Ρρόκα ζξω. 
Τθν τράβθξε τόςο δυνατά που αγκαλιάςτθκαν ςφιχτά.  
Από τότε ζγιναν πραγματικά αχϊριςτοι φίλοι.  
Ο Μαγνιτθσ δεν τθν άφθςε ποτζ να χακεί από το μαγνθτικό του πεδίο. 
Και θ Ρρόκα πρόςεχε να είναι πάντα εκεί. 

 
 

Ο χριςτθσ, ςτθ ςυνζχεια, μπορεί να επιλζξει μια δραςτθριότθτα από τισ προτεινόμενεσ που 
ςυνοδεφουν τθν ιςτορία: 

1. Να τοποκετιςει ςε λογικι ςειρά εικόνεσ με τισ ωάςεισ τθσ ιςτορίασ (βλ. εικόνα 2α) να τισ 
εκτυπϊςει και να αωθγθκεί τθν ιςτορία  

2. Να εκτυπϊςει τισ εικόνεσ, να γράψει ι να υπαγορζψει τθν ιςτορία και να καταςκευάςει ζνα 
βιβλίο για τθ βιβλιοκικθ 

3. Να αωθγθκεί και να καταγράψει τθν ιςτορία ςτον υπολογιςτι με τθ χριςθ του μικρόωωνου 
και ςτθ ςυνζχεια να τθν ακοφςει  

4. Να δθμιουργιςει ςτθν οκόνθ διάωορα ςχζδια μαγνθτίηοντασ και τραβϊντασ από ζναν ςωρό 
ςυνδετιρεσ με τθ βοικεια του ποντικιοφ/ μαγνιτθ (βλ. εικόνα 2β) και ςτθ ςυνζχεια να τα 
εκτυπϊςει και να βάλει λεηάντεσ. 

  
Εικόνα 2. Ενδεικτικά ςτιγμιότυπα των δραςτθριοτιτων 

που ςυνοδεφουν τθν ιςτορία ‘Ο Μαγνιτθσ και θ Ρρόκα’ 
 
Δραςτθριότθτα 2.γ. (εκτόσ υπολογιςτι): Δθμιουργία μιασ ιςτορίασ (Κριτιρια: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 
19) 
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Στόχοσ 
Συςτθματοποίθςθ και επζκταςθ των γνϊςεων που αποκτικθκαν ςτθν προθγοφμενθ 

δραςτθριότθτα, αξιολόγθςθ  
Υλικά 

Χαρτόνι κάνςον λευκό, μαρκαδόροσ χοντρόσ, μικρά μαγνθτιηόμενα υλικά/μινιατοφρεσ 
καταςκευζσ των παιδιϊν (όπωσ μια πρόκα που πάνω τθσ ζχει κολλθκεί το κεωάλι τθσ Ρρόκασ τθσ 
γνωςτισ ιςτορίασ ι ςυνδετιρεσ πάνω ςτουσ οποίουσ ζχουν κολλθκεί ι ςτερεωκεί μικρά χάρτινα 
ηϊα, ζντομα, ψάρια κ.ά.), ζνασ ιςχυρόσ μαγνιτθσ 
Ρεριγραφι τθσ δραςτθριότθτασ 

Τα παιδιά, ςφμωωνα με μια ιςτορία που επινοοφν, ςχεδιάηουν με ζνα χοντρό μαρκαδόρο 
επάνω ςε ζνα κομμάτι από λευκό χαρτόνι κάνςον μια διαδρομι. Ζπειτα τοποκετοφν ςτθν αρχι τθσ 
διαδρομισ ι ςτθν είςοδο του λαβφρινκου το μαγνθτιηόμενο υλικό και το οδθγοφν με τθ βοικεια 
του μαγνιτθ που χειρίηονται κάτω από το χαρτόνι ςτθν άλλθ άκρθ τθσ διαδρομισ ι ςτθν ζξοδο του 
λαβφρινκου. Οδθγοφν, για παράδειγμα, τθν Ρρόκα ςτο ςπίτι του Μαγνιτθ το οποίο ζχουν ςχεδιάςει 
επάνω ςτο χαρτόνι, τθν πεταλοφδα ςτο λουλοφδι, το ψάρι ςτθ λίμνθ, κ.ά. Τα παιδιά παίρνουν το 
παιχνίδι ςτο ςπίτι τουσ και περιγράωουν ςτουσ γονείσ τον τρόπο καταςκευισ και λειτουργίασ του. 
Δραςτθριότθτα 3. Πραγματοποίθςθ ζρευνασ ςτο ευρφτερο περιβάλλον (Κριτιρια: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 19) 
Στόχοσ 

Επζκταςθ και ςφνδεςθ τθσ γνϊςθσ με τισ κοινωνικζσ αναωορζσ των παιδιϊν, ανάπτυξθ 
δθμιουργικισ ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ 
Ρεριγραφι τθσ δραςτθριότθτασ 

Τα παιδιά ερευνοφν ποφ, πϊσ και γιατί χρθςιμοποιοφνται οι μαγνιτεσ, προβλζπουν και 
επαλθκεφουν. Οι οικογζνειεσ των παιδιϊν ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα. 
ΔΛΑΜΟΡΦΩΣΛΚΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Ρροκειμζνου θ ομάδα ςχεδιαςμοφ να εξακριβϊςει τθν αξιοπιςτία των δραςτθριοτιτων και να 
προβεί ςτισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ ξεκίνθςε διαμορωωτικι αξιολόγθςθ επικεντρωμζνθ ςτουσ 
ςτόχουσ που ζκεςε ςε κάκε δραςτθριότθτα ςε τάξθ ολοιμερου νθπιαγωγείου με 14 παιδιά. Οι 
ιδζεσ, οι υποκζςεισ και τα ευριματα των παιδιϊν ςε κάκε δραςτθριότθτα καταγράωονται για τον 
αναςτοχαςμό, τθν ανάπτυξθ των πρακτικϊν κεωριϊν και τον αναςχεδιαςμό.  
Δραςτθριότθτα 1.α. και 1.β 

Τα παιδιά χάρθκαν το παιχνίδι με τουσ μαγνιτεσ. Οριςμζνα είχαν προθγοφμενεσ εμπειρίεσ και 
μιλοφςαν για τθ δφναμθ του μαγνιτθ να «κολλά ςτα ςιδερζνια αντικείμενα».  
Μακ1.: Ζχουμε μαγνθτάκια εμείσ ςτο ςπίτι… ςτο ψυγείο. Είναι πιάτα και κουτάλια μικρά…είναι 
ωραία.  
Εκπ.: Ρωσ ςτζκονται ςτο ψυγείο; 
Μακ1.: Είναι κολλθμζνα και βγαίνουν και πάλι κολλάνε. 
Εκπ.: Μιπωσ ζχουν κόλλα από κάτω; 
Μακ1.: (Δεν απαντά, διςτάηει) 
Μακ2.: Δεν είναι κόλλα. Κολλάνε από μόνα τουσ. 

Ραίηοντασ με τουσ μαγνιτεσ και τα υλικά, τα παιδιά διαπίςτωςαν πωσ οι μαγνιτεσ τραβοφςαν 
οριςμζνα μόνο υλικά με δφναμθ και τα κολλοφςαν επάνω τουσ. Ανακάλυψαν επίςθσ τισ απωςτικζσ 
αλλθλεπιδράςεισ των μαγνθτϊν οι οποίεσ κατεγράωθςαν αλλά δεν αξιοποιικθκαν με δράςθ από 
τθν εκπαιδευτικό. Ανακάλυψαν δθλαδι, πωσ ζνασ μαγνιτθσ μπορεί να ζρχεται ι να ωεφγει όταν 
ζνασ άλλοσ πλθςιάηει. Οι δυο μαγνιτεσ ανοίγουν δρόμο για να περάςει ζνασ τρίτοσ. Μετά από 20ϋ 
λεπτά χειριςμϊν όλα τα παιδιά διζκριναν εφκολα τα μαγνθτιηόμενα από τα μαγνθτικά υλικά. 
Εφκολα διζκριναν επίςθσ τα μαγνθτιηόμενα από τα μθ μαγνθτιηόμενα υλικά. Στθ ςυνζχεια, 
κατζγραψαν τα ςτοιχεία ςε πίνακα που τοποκετιςαμε ςτθ γωνιά των ωυςικϊν επιςτθμϊν. 

Στθ δραςτθριότθτα 1.β. ςτον υπολογιςτι τα παιδιά είχαν τθν ευκαιρία να εωαρμόςουν τισ 
γνϊςεισ που είχαν αποκτιςει από τθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα και γριγορα τα μεγαλφτερα 
παιδιά επζλεξαν να αυξιςουν το επίπεδο δυςκολίασ τθσ δραςτθριότθτασ απολαμβάνοντασ το 
παιχνίδι με αντίπαλο το χρόνο.  
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Δραςτθριότθτα 2.α, 2.β και 2.γ 
Τα παιδιά ανακάλυψαν τθ μαγικι δφναμθ του μαγνιτθ να «τραβά» και να «ςφρει» 

οριςμζνα αντικείμενα εωόςον μπορεί να διαπερνά τα εμπόδια που δεν επιτρζπουν ςτα υλικά να 
«κολλιςουν» μεταξφ τουσ όταν αςκοφνται ελκτικζσ δυνάμεισ. Δοφλεψαν με τα υλικά. Κίνθςαν 
ςυνδετιρεσ και βίδεσ επάνω ςε πιάτα, χαρτόνια και δίςκουσ. Ζςυραν ζνα ςυνδετιρα με το μαγνιτθ 
ζξω από τθ ςαλατιζρα με το νερό. Στθ ςυνζχεια ζριξαν και άλλουσ ςυνδετιρεσ που τουσ ανζςυραν 
όλουσ μαηί αργότερα. Ζκαναν πολλοφσ πειραματιςμοφσ με τθ μαγικι δφναμθ του μαγνιτθ. 

Απόλαυςαν τθν ιςτορία του Μαγνιτθ και τθσ Ρρόκασ και ζωτιαξαν με τουσ ςυνδετιρεσ 
πολλζσ ηωγραωιζσ κακϊσ και τθν καρδιά τθσ Ρρόκασ. Εκτφπωςαν τισ εικόνεσ, ζγραψαν λεηάντεσ, 
αωθγικθκαν τθν ιςτορία και τθν κατζγραψαν ςτον υπολογιςτι με το μικρόωωνο. Μια μικρι ομάδα 
δοφλεψε τθ δραςτθριότθτα 2.γ και ζωτιαξε ζνα παιχνίδι ςτο οποίο μια βίδα με ρόδεσ, «το 
οικολογικό αυτοκίνθτο», είναι το μαγνθτιηόμενο υλικό που κινείται ςτο δρόμο με τθ δφναμθ του 
μαγνιτθ.  
Δραςτθριότθτα 3 

Τα παιδιά ζκαναν μια μικρι ζρευνα για τουσ μαγνιτεσ και τθ χρθςιμότθτά τουσ ςτα ςπίτια και 
ςυγκζντρωςαν οριςμζνα ςτοιχεία. Οι γονείσ αποδείχκθκαν πολφτιμοι ςυνεργάτεσ. 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Φαίνεται πωσ ο/θ εκπαιδευτικόσ γνωρίηοντασ τισ αντιλιψεισ των παιδιϊν - τα μοντζλα 
ςκζψθσ που χρθςιμοποιοφν για να προςεγγίςουν ζννοιεσ και ωαινόμενα, μπορεί να εργαςτεί ςτο 
επίπεδο διαχείριςθσ του εννοιολογικοφ δικτφου μζςα ςτο οποίο αναπτφςςονται οι παρανοιςεισ 
τουσ με επιτυχία, κάνοντασ χριςθ των τρόπων υπζρβαςθσ που προτείνει θ διδακτικι των Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν. Οι δραςτθριότθτεσ διδακτικισ παρζμβαςθσ για τθν υπερκζραςθ των εμποδίων ςτθ 
ςκζψθ των παιδιϊν μποροφν να ςυνδζονται λειτουργικά με όςα γίνονται ςτθ τάξθ ςε ζνα πλζγμα 
ςχεδιαςμζνων και αναδυόμενων δραςτθριοτιτων, διαωορετικϊν επιπζδων, εμπλουτίηοντασ το 
πρόγραμμα. Θ τεχνολογία, τζλοσ, μπορεί να υποςτθρίηει τισ παραπάνω δραςτθριότθτεσ ςτο πλαίςιο 
του διευρυμζνου εγγραμματιςμοφ. 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Κατάλλθλα ςχεδιαςμζνα εκπαιδευτικά λογιςμικά ςυνδυαηόμενα με κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ πρακτικζσ ζχουν 
τθ δυναμικι να υποςτθρίξουν τθ μάκθςθ των νθπίων και ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. Θ εργαςία αρχικά ςυηθτά 
χαρακτθριςτικά καταλλθλότθτασ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν προςχολικισ εκπαίδευςθσ και τον τρόπο 
προςζγγιςθσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτο ΔΕΡΡΣ του Νθπιαγωγείου. Κατόπιν προςδιορίηονται ςυχνά 
εμφανιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ πολυμεςικϊν εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν (που απευκφνονται ςε θλικίεσ 3-6 
ετϊν), που μπορεί να υποςτθρίξουν ςτόχουσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ του νθπιαγωγείου ςτισ Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ. Δραςτθριότθτεσ παρατιρθςθσ, ταξινόμθςθσ, διερεφνθςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων, ςχετικζσ με 
τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ, το χϊρο και το χρόνο είναι ςυμβατζσ με το ΔΕΡΡΣ και μπορεί να εμπλουτίςουν 
τθ μάκθςθ των νθπίων, χωρίσ όμωσ να αντικαταςτιςουν το πείραμα. Ραράλλθλα μπορεί να εξαςκθκοφν και 
δεξιότθτεσ επικοινωνίασ, γλωςςικζσ και λεπτισ κινθτικότθτασ. Κατά τθν υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ των νθπίων 
με χριςθ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν αναδεικνφεται ο ουςιϊδθσ ρόλοσ των νθπιαγωγϊν.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Ρροςχολικι εκπαίδευςθ, Εκπαιδευτικά λογιςμικά, Φυςικζσ Επιςτιμεσ, Υπολογιςτισ 

Educational software for early childhood education: learning activities that support science 
Cleopatra Nikopoulou 

ABSTRACT 
Appropriately designed educational software combined with appropriate pedagogical practices has the 
potential to support young children’s learning in science. This paper initially discusses features of 
‘developmentally’ appropriate early childhood educational software and the way science is approached in early 
childhood curriculum (DEPPS). It then identifies activities frequently embedded in early childhood educational 
software (targeted to ages 3-6), which can support early childhood curriculum objectives. Activities such as 
observing, sorting, exploring and problem solving, relevant to living organisms, space and time are in 
accordance to DEPPS and can enhance children’s learning, but they do not replace the scientific experiment. In 
parallel, communication and language skills as well as fine motor skills can also be developed. During the 
process of children’s learning via educational software, the role of the teacher emerges as essential. 

KEYWORDS: early childhood education, educational software, science, computer 

ΕΛΑΓΩΓΘ 
Οι ζντονεσ αντιπαρακζςεισ (Cordes and Miller, 2000, Alliance for Childhood, 2004, Clements 

and Sarama, 2003) για τθ χριςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (ΘΥ) ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ 
ζχουν κοπάςει. Σιμερα, ο ΘΥ κεωρείται ζνα εργαλείο που μπορεί να υποςτθρίξει-εμπλουτίςει τθ 
μάκθςθ και ανάπτυξθ των μικρϊν παιδιϊν και τθν απόκτθςθ-ανάπτυξθ ποικίλων δεξιοτιτων όπωσ 
κοινωνικϊν, γνωςτικϊν και λεπτισ κινθτικότθτασ (Haugland and Wright, 1997, Clements and 
Sarama, 2003, Stephen and Plowman, 2003, Siraj-Blatchford and Siraj-Blatchford, 2006). Θ γωνιά του 
υπολογιςτι ςυνιςτάται (Plowman and Stephen, 2005) ωσ ο πιο ενδεδειγμζνοσ τρόποσ τοποκζτθςθσ 
των ΘΥ, κακότι ζτςι ο υπολογιςτισ μπορεί να αποτελζςει τμιμα τθσ κακθμερινισ πρακτικισ ϊςτε να 
αντιλθωκοφν τα παιδιά τθ ςυμβολι του ςτθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ (Κόμθσ, 
2004). Θ τεχνολογία ζχει ςυμπλθρωματικό ρόλο και δεν αντικακιςτά κλαςικζσ δραςτθριότθτεσ των 
παιδιϊν ι τθ χριςθ υλικϊν (πχ. κφβοι, παιχνίδια, καταςκευζσ) (NAEYC, 1996). Κατάλλθλα 
ςχεδιαςμζνα εκπαιδευτικά λογιςμικά ςυνδυαηόμενα με κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ πρακτικζσ ζχουν 
τθ δυναμικι να υποςτθρίξουν τθ μάκθςθ των νθπίων και ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. 

Θ εργαςία αυτι αρχικά ςυηθτά τα χαρακτθριςτικά καταλλθλότθτασ εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν 
προςχολικισ εκπαίδευςθσ και τον τρόπο που προςεγγίηεται θ Ρλθροωορικι και οι Φυςικζσ 
Επιςτιμεσ ςτο ΔΕΡΡΣ του νθπιαγωγείου. Κατόπιν προςδιορίηει ςυχνά εμωανιηόμενεσ 
δραςτθριότθτεσ πολυμεςικϊν εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν, που απευκφνονται ςε θλικίεσ 3-6 ετϊν, οι 
οποίεσ μπορεί να υποςτθρίξουν τθ μάκθςθ των νθπίων ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και οι ςτόχοι τουσ 
είναι ςυμβατοί με το ΔΕΡΡΣ. Κατά τθν υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ των νθπίων με χριςθ λογιςμικϊν 
αναδεικνφεται ο ουςιϊδθσ ρόλοσ του/τθσ νθπιαγωγοφ. Ο όροσ δραςτθριότθτεσ αναωζρεται ς’ αυτζσ 
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που εμπεριζχει το λογιςμικό, για να υπάρξει διάκριςθ από τισ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που 
μπορεί να ςχεδιάςει ο/θ εκπαιδευτικόσ ςτθν τάξθ. 
ΧΑΡΑΚΣΘΡΛΣΛΚΑ ΚΑΣΑΛΛΘΛΟΣΘΣΑ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΩΝ ΛΟΓΛΜΛΚΩΝ ΠΡΟΧΟΛΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ 

Υπάρχει διαωοροποίθςθ μεταξφ των τφπων λογιςμικοφ που απευκφνονται ςτθν προςχολικι 
θλικία (πχ. παιχνίδια δράςθσ και ςτρατθγικισ, λογιςμικό εξάςκθςθσ και πρακτικισ, περιβάλλοντα 
ανάπτυξθσ και δθμιουργίασ, περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ, υπερμεςικά περιβάλλοντα). Το 
εκπαιδευτικό λογιςμικό που επιλζγεται κα πρζπει να είναι ποιοτικό και κατάλλθλο για τα μικρά 
παιδιά, οφτε πολφ δφςκολο, οφτε πολφ εφκολο. Κατά το ςχεδιαςμό του, κα πρζπει να λθωκοφν υπ’ 
όψιν οι ιδιαιτερότθτεσ των νθπίων και θ ανάπτυξθ των παιδιϊν να χρθςιμοποιείται ωσ 
κατευκυντιριοσ άξονασ. Ερευνθτζσ (Haugland and Wright, 1997, Haugland, 1999, Ντολιοποφλου, 
1999) δθμοςίευςαν εκτενϊσ τι αποτελεί αναπτυξιακά κατάλλθλο εκπαιδευτικό λογιςμικό 
(developmentally appropriate educational software). Ωσ τζτοιο κεωρείται το λογιςμικό το οποίο: 

 Ανταποκρίνεται ςτθν θλικία, ςτισ γνϊςεισ και ςτα ενδιαωζροντα των παιδιϊν. 

 Μπορεί να προςαρμοςτεί για διαωορετικοφσ μακθτζσ με διαωορετικζσ ικανότθτεσ και να 
ενταχκεί ςτο αναλυτικό πρόγραμμα του νθπιαγωγείου. 

 Ζχει ςαωείσ ςτόχουσ και παρζχει ευκαιρίεσ για διερευνθτικι και ςυνεργατικι μάκθςθ με τθ 
μορωι παιχνιδιοφ. 

 Ραρζχει άμεςθ και κατάλλθλθ ανατροωοδότθςθ (πχ. επιτρζπει τθ μακθςιακι αξιοποίθςθ 
του λάκουσ) και δίνει τθ δυνατότθτα για πολλζσ ‘ςωςτζσ’ απαντιςεισ. 

 Ραρζχει δυνατότθτεσ ελζγχου, πειραματιςμοφ και επίλυςθσ προβλθμάτων. 

 Λαμβάνει υπ’ όψιν του τισ δυςκολίεσ και τισ λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ των μακθτϊν και 
προςωζρει ευκαιρία για τθν αναςυγκρότθςι τουσ. 

 Είναι αιςκθτικά ευχάριςτο (ευκρίνεια χρϊματοσ, κίνθςθσ, γραωικϊν, ιχου), εφκολο ςτθ 
χριςθ/ πλοιγθςθ και με βακμοφσ δυςκολίασ ϊςτε να καλφπτονται τα διάωορα γνωςτικά 
επίπεδα των παιδιϊν. 

Μθ αναπτυξιακά κατάλλθλα εκπαιδευτικά λογιςμικά χαρακτθρίηονται τα λογιςμικά που ζχουν 
ελλείψεισ ςτον παιδαγωγικό και τεχνολογικό ςχεδιαςμό και αδυνατοφν να προςωζρουν καινοτόμεσ 
μεκόδουσ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ (Δθμθτρακοποφλου, 1998). Τα μθ αναπτυξιακά κατάλλθλα 
λογιςμικά (πχ. τφπου εξάςκθςθσ και πρακτικισ) μπορεί να αποκαρρφνουν τθ δθμιουργικότθτα και 
δεν ενδείκνυνται να χρθςιμοποιοφνται για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Κατά το ςχεδιαςμό 
εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ προςχολικισ θλικίασ απαιτείται να δοκεί ιδιαίτερο βάροσ ςτισ 
ιδιαιτερότθτεσ τθσ νοθτικισ ανάπτυξθσ των παιδιϊν, κακϊσ θ διατιρθςθ τθσ προςοχισ των 
χρθςτϊν, θ κατανόθςθ των μθνυμάτων του λογιςμικοφ και θ επίτευξθ των παιδαγωγικϊν ςτόχων 
γίνεται αρκετά δφςκολθ όταν οι χριςτεσ είναι νιπια (Ραπαδθμθτρίου και Κόμθσ, 2003). Θ 
καταλλθλότθτα του λογιςμικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί, ςε ςυνδυαςμό με άλλουσ παράγοντεσ 
(παιδαγωγικζσ πρακτικζσ με βάςθ το λογιςμικό, ςυμβατότθτα με ςτόχουσ του προγράμματοσ 
ςπουδϊν κλπ.) κα επθρεάςει τθν ζκβαςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. Θ εργαςία αυτι 
εςτιάηει ςε πολυμεςικά εκπαιδευτικά λογιςμικά (ςε μορωι CD-ROM) που απευκφνονται ςε θλικίεσ 
3-6 ετϊν. Στα πολυμεςικά λογιςμικά, οι διαωορετικοφ τφπου πλθροωορίεσ όπωσ εικόνα, ιχοσ, 
κίνθςθ, βίντεο προςεγγίηονται με υπερμεςικό τρόπο, γεγονόσ που τα κακιςτά ευζλικτα ςτον τρόπο 
χριςθσ, ςφμωωνα με τισ ανάγκεσ και τα ενδιαωζροντα των παιδιϊν-χρθςτϊν. Επιπλζον τα CD-ROM 
είναι πολφ διαδεδομζνα, εφκολα προςβάςιμα, χαμθλοφ κόςτουσ και αρκετά παιδιά ζχουν ιδθ 
εμπειρίεσ χριςθσ τουσ από το ςπίτι. 
Θ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΚΘ ΚΑΛ ΟΛ ΦΤΛΚΕ ΕΠΛΣΘΜΕ ΣΟ ΔΕΠΠ –ΑΠ ΣΟΤ ΝΘΠΛΑΓΩΓΕΛΟΤ 

Οι νζεσ τεχνολογίεσ μποροφν να παίξουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων 
ςτόχων του αναλυτικοφ προγράμματοσ του νθπιαγωγείου ςε όλουσ τουσ τομείσ και τα γνωςτικά 
αντικείμενα (Plowman and Stephen, 2005). Το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ Σπουδϊν 
(Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ) του Νθπιαγωγείου (Υ.Ρ.Ε.Ρ.Κ-Ρ.Λ, 2003) προβλζπει μια διακεματικι προςζγγιςθ των εξισ 
γνωςτικϊν αντικειμζνων: Γλϊςςα, Μακθματικά, Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, Δθμιουργία-Ζκωραςθ και 
Ρλθροωορικι. «Τα προγράμματα αυτά δε νοοφνται ωσ διακριτά διδακτικά αντικείμενα και δεν 
προτείνονται για αυτοτελι διδαςκαλία αλλά για τον προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ 
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δραςτθριοτιτων που ζχουν νόθμα και ςκοπό για τα ίδια τα παιδιά. Το πρόγραμμα για τθν 
Ρλθροωορικι ειςάγει τθ γνωριμία με τθ χριςθ του υπολογιςτι ωσ εποπτικοφ μζςου διδαςκαλίασ 
και ωσ εργαλείου διερεφνθςθσ και επικοινωνίασ, πάντα με τθ ςτενι βοικεια του/τθσ 
εκπαιδευτικοφ...Βαςικζσ γνϊςεισ και διαδικαςίεσ από το χϊρο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν τθσ, 
Γεωγραωίασ, Λςτορίασ, Κρθςκευτικϊν, ζννοιεσ τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ κακϊσ και 
ςτοιχεία Ρεριβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Υγείασ, Κυκλοωοριακισ Αγωγισ προςεγγίηονται 
διακεματικά μζςα από δραςτθριότθτεσ που αωοροφν τθ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ...Ραράλλθλα 
εμπλουτίηεται θ Γλϊςςα, αναπτφςςεται θ Επικοινωνία και αξιοποιείται ςε ανάλογο βακμό θ 
Τεχνολογία» (Υ.Ρ.Ε.Ρ.Κ-Ρ.Λ, 2003). Στθ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, οι επιδιϊξεισ, το περιεχόμενο και οι 
ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ αναπτφςςονται γφρω από τουσ άξονεσ -ανκρωπογενζσ περιβάλλον και 
αλλθλεπίδραςθ, ωυςικό περιβάλλον και αλλθλεπίδραςθ- ενϊ εντάςςονται ωσ αντικείμενο μελζτθσ, 
μεταξφ άλλων, τα ωυςικά ωαινόμενα και οι καταςτάςεισ, τα ηϊα, τα ωυτά και οι τόποι. Στο πλαίςιο 
αυτό ενκαρρφνεται θ καλλιζργεια ςτάςεων και θ ανάπτυξθ ικανοτιτων που δθμιουργοφν τισ 
προχποκζςεισ για τθν προοδευτικι ανάπτυξθ τθσ αωαιρετικισ ςκζψθσ όπωσ παρατιρθςθ, 
διατφπωςθ ερωτθμάτων, διατφπωςθ προβλζψεων, και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων (Δαωζρμου κ.ά., 
2006).  

Από τα αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν των επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων του 
νθπιαγωγείου διαωαίνεται ότι θ Ρλθροωορικι ειςάγεται ωσ ‘γνωςτικό αντικείμενο’ (εκμάκθςθ 
εννοιϊν και δεξιοτιτων που αωοροφν ςτθ χριςθ υπολογιςτϊν), ενϊ τα άλλα γνωςτικά αντικείμενα 
κάνουν ελάχιςτεσ/ μθδενικζσ αναωορζσ ςτθ χριςθ ΘΥ για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων τουσ (Κόμθσ, 
2007). Το πρόγραμμα ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων μελζτθσ περιβάλλοντοσ του 
ΔΕΡΡΣ (εντόσ του οποίου ςυμπεριλαμβάνονται οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ) δεν κάνει αναωορζσ ςτθ 
χριςθ του υπολογιςτι ωσ εργαλείου. Ραρακάτω προςδιορίηονται δραςτθριότθτεσ των λογιςμικϊν 
προςχολικισ θλικίασ που μπορεί να υποςτθρίξουν ςτόχουσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ του 
νθπιαγωγείου ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. 
ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΕ ΠΟΛΤΜΕΛΚΩΝ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΩΝ ΛΟΓΛΜΛΚΩΝ (ΓΛΑ ΘΛΛΚΛΕ 3-6 ΕΣΩΝ) ΓΛΑ ΣΘΝ 
ΤΠΟΣΘΡΛΞΘ ΣΩΝ ΦΤΛΚΩΝ ΕΠΛΣΘΜΩΝ 

Στθν ελλθνικι αγορά, ο αρικμόσ των εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν που απευκφνονται ςτθν 
προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία είναι ςχετικά μικρόσ ςυγκριτικά με τον αρικμό των τίτλων που 
κυκλοωοροφν για τισ άλλεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Επίςθσ, αρκετοί τίτλοι αποτελοφν 
προςαρμογι ξζνου λογιςμικοφ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα χωρίσ να ζχει γίνει απαραίτθτα θ καλφτερθ 
δυνατι προςαρμογι (πχ. λογιςμικά που διατθροφν τα ξζνα ονόματα των χαρακτιρων /τοποκεςιϊν). 
Το κεματικό περιεχόμενο είναι ςυνικωσ γενικισ ωφςεωσ και μπορεί να παρουςιάηει ωυςικά και 
περιβαλλοντικά ωαινόμενα, μακθματικζσ, κοινωνιολογικζσ και γλωςςικζσ ζννοιεσ. Το υλικό ςυχνά 
παρουςιάηεται με ‘παιγνιϊδθ’ τρόπο και ζχει ωσ ςκοπό τθν απόκτθςθ-ανάπτυξθ ποικίλων 
δεξιοτιτων από τα μικρά παιδιά, ςε διαωορετικά γνωςτικά αντικείμενα (ςυμπεριλαμβανομζνων και 
των Φυςικϊν Επιςτθμϊν). Ραρακάτω προςδιορίηονται ςυχνά εμωανιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 
εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν που απευκφνονται ςε θλικίεσ 3-6 ετϊν, που μπορεί να υποςτθρίξουν τθ 
μάκθςθ των νθπίων ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ και είναι ςυμβατζσ με το ΔΕΡΡΣ. Οι δραςτθριότθτεσ 
είναι ενδεικτικζσ, τα λογιςμικά είναι πολυμεςικισ μορωισ (CD-ROM) και οι επιδιωκόμενοι ςτόχοι 
τουσ αναωζρονται ςυνικωσ, αλλά όχι πάντα, από τουσ καταςκευαςτζσ. 
Δραςτθριότθτεσ παρατιρθςθσ, ταξινόμθςθσ, αντιςτοίχιςθσ 

Ρολφ ςυχνά, δραςτθριότθτεσ λογιςμικϊν ηθτοφν από τα παιδιά να παρατθριςουν 
λεπτομζρειεσ ςτθν οκόνθ με ςτόχο, για παράδειγμα, να ςυγκρίνουν ζμβια όντα ι αντικείμενα και να 
εντοπίςουν ομοιότθτεσ και διαωορζσ. Επιδιωκόμενοι ςτόχοι τζτοιου τφπου δραςτθριοτιτων είναι θ 
ομαδοποίθςθ, θ ταξινόμθςθ ςφμωωνα με διαωορετικά χαρακτθριςτικά (πχ. μζγεκοσ, ςχιμα), θ 
ςειρακζτθςθ και θ αντιςτοίχιςθ ποςοτιτων. 
Δραςτθριότθτεσ ακρόαςθσ (και κατανόθςθσ) 

Τζτοιου τφπου δραςτθριότθτεσ ζχουν ωσ ςτόχο τθν προςεκτικι ακρόαςθ και κατανόθςθ 
οδθγιϊν από τα παιδιά, τθν προςαρμογι τθσ δράςθσ ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ και τθν τιρθςθ 
κανόνων. Δεδομζνου ότι τα νιπια ζχουν περιοριςμζνεσ/ ανφπαρκτεσ δεξιότθτεσ ανάγνωςθσ, ο ιχοσ 
(όπωσ οι εικόνεσ και θ κίνθςθ) κατζχει κυρίαρχο ρόλο ςτα εκπαιδευτικά λογιςμικά προςχολικισ 
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θλικίασ. Οι θχθτικζσ εντολζσ ςτισ διαδικαςίεσ κακοδιγθςθσ, βοικειασ και ανατροωοδότθςθσ 
(επιβράβευςθ ι τρόποσ διόρκωςθσ λάκουσ) είναι ςθμαντικζσ για τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων 
ακρόαςθσ και για τθν πραγματοποίθςθ δραςτθριοτιτων των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. 
Δραςτθριότθτεσ ςχετικά με τθ φφςθ και τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ 

Ρολλζσ δραςτθριότθτεσ λογιςμικϊν αναωζρονται ςτθ ωφςθ και ςτουσ ηωντανοφσ 
οργανιςμοφσ. Οι ιρωεσ των ιςτοριϊν είναι πολφ ςυχνά τα ηϊα. Θ γνωριμία και θ εξερεφνθςθ με το 
ωυςικό περιβάλλον μποροφν να υποςτθριχκοφν μζςω δραςτθριοτιτων των λογιςμικϊν όπωσ 
ομαδοποίθςθσ οργανιςμϊν ςφμωωνα με το είδοσ και αντιςτοίχιςθσ (πχ. ηϊο με το κεωάλι του, με το 
περιβάλλον που ηει κλπ.). 
Δραςτθριότθτεσ ςχετικά με το χϊρο (ποφ;) 

Δραςτθριότθτεσ λογιςμικϊν ςχετικά με το χϊρο (ι που εμπλζκουν τα παιδιά ςτο ερϊτθμα 
ποφ;) ζχουν ωσ ςτόχο τθν εξοικείωςθ των μικρϊν παιδιϊν με τθ κζςθ των αντικειμζνων ςτο χϊρο, 
τον προςανατολιςμό και τθ μετακίνθςθ ςτο χϊρο. Λογιςμικά πολφ ςυχνά παρζχουν εξάςκθςθ ςε 
ζννοιεσ όπωσ πάνω-κάτω, κοντά-μακριά, μζςα-ζξω, μπροςτά-πίςω και δεξιά-αριςτερά, ζννοιεσ 
χριςιμεσ και για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. 
Δραςτθριότθτεσ ςχετικά με το χρόνο (πότε;) 

Δραςτθριότθτεσ λογιςμικϊν ςχετικά με το χρόνο (ι που εμπλζκουν τα παιδιά ςτο ερϊτθμα 
πότε;) ζχουν ωσ ςτόχο τα παιδιά να προςεγγίηουν βαςικζσ χρονικζσ ζννοιεσ, να ςυγκρίνουν το 
παρελκόν με το παρόν και να αντιλαμβάνονται τθ χρονικι ακολουκία γεγονότων. Συχνά ηθτοφν από 
τα παιδιά να αναπαραςτιςουν τα κεματικά μζρθ μιασ εικονογραωθμζνθσ ιςτορίασ/ διαδικαςίασ 
(πχ. ανάπτυξθ ωυτοφ) ςφμωωνα με τθ χρονικι ακολουκία και να χρθςιμοποιιςουν λζξεισ όπωσ 
‘πρϊτα’, ‘μετά’, ‘φςτερα’. Μεταξφ των επιδιωκόμενων ςτόχων ανάλογων δραςτθριοτιτων είναι και 
θ κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ-αλλαγισ που παρουςιάηουν τα ζμβια όντα και τα ωυςικά ωαινόμενα. 
Δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ, επίλυςθσ προβλθμάτων (τι; γιατί; πϊσ;) 

Οι δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων πολφ ςυχνά παρουςιάηονται με 
τθ μορωι κάποιου παιχνιδιοφ και εμπλζκουν τα παιδιά ςε επίλυςθ προβλθμάτων μζςα από 
εμπειρίεσ κακθμερινισ ηωισ ι κάποιεσ πραγματικζσ/ ωανταςτικζσ καταςτάςεισ. Μζςω 
αλλθλεπιδραςτικϊν αςκιςεων-παιχνιδιϊν (που μπορεί να ζχουν και διαωορετικά επίπεδα 
δυςκολίασ) τα παιδιά καλοφνται να δϊςουν λφςεισ ςε προβλιματα, να πειραματιςτοφν, να λάβουν 
αποωάςεισ, να ανακαλφψουν ενεργθτικά τθ γνϊςθ και να αναπτφξουν λογικι ςκζψθ. Για 
παράδειγμα, προκειμζνου να βοθκιςουν τον εικονικό χαρακτιρα να οργανϊςει μια γιορτι ι να 
βρει το δρόμο του για κάποιον προοριςμό, κα εμπλακοφν ςε περιπζτειεσ και κα χρθςιμοποιιςουν 
μια ςειρά από διακζςιμα αντικείμενα/εργαλεία, ανακαλφπτοντασ πϊσ λειτουργοφν και γιατί 
χρθςιμοποιοφνται. 
Δραςτθριότθτεσ καλλιζργειασ μνιμθσ και λογικισ 

Τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ ζχουν ωσ ςτόχο τθν καλλιζργεια μνιμθσ (πχ. μζςω παιχνιδιϊν, παηλ, 
καταςκευϊν), λογικισ ςκζψθσ, κατανόθςθσ ςχζςθσ αιτίου-αποτελζςματοσ και αρίκμθςθσ. Μζςα 
από τθν κινθτοποίθςθ των παιδιϊν για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ και τθν επικυμία εφρεςθσ 
λφςθσ, αναπτφςςεται και θ λογικι ςκζψθ. 
Δραςτθριότθτεσ με ιχουσ, χρϊματα, ςχιματα, ςφμβολα 

Συχνά ςτα λογιςμικά προςχολικισ υπάρχουν δραςτθριότθτεσ με ςτόχο τθν εξοικείωςθ των 
παιδιϊν με διαωορετικοφσ ιχουσ, τθν αναγνϊριςθ ιχων, το ςυνδυαςμό κατάλλθλων ιχων με τισ 
πθγζσ παραγωγισ τουσ. Για παράδειγμα, δραςτθριότθτεσ που ηθτοφν τθ ςυςχζτιςθ αντικειμζνων ι 
ζμβιων όντων με τουσ ιχουσ που παράγουν (πχ. κόρνασ, τικ-τακ ρολογιοφ, νεροφ βρφςθσ, ηϊων με 
τισ ωωνζσ τουσ). Επίςθσ ςυχνά υπάρχουν δραςτθριότθτεσ με χρϊματα (εξοικείωςθ με τα χρϊματα, 
ομαδοποίθςθ ανά χρϊμα, χρωματιςμόσ αντικειμζνων), ςχιματα (αναγνϊριςθ ςχθμάτων, 
ςχθματιςμόσ/ δθμιουργία ςχεδίων) και ςφμβολα (πχ. ‘ανάγνωςθσ’ απλϊν ςυμβόλων, χαρτϊν). 

Οι επιμζρουσ επιδιωκόμενοι ςτόχοι των δραςτθριοτιτων των λογιςμικϊν 
αλλθλεπικαλφπτονται και αλλθλοςυμπλθρϊνονται και το κεματικό υλικό των δραςτθριοτιτων 
ςτοχεφει ςτθν απόκτθςθ-ανάπτυξθ ποικίλων δεξιοτιτων ςε περιςςότερα του ενόσ γνωςτικϊν 
αντικειμζνων. Μζςα από ζνα διακεματικό πρίςμα ςχεδόν πάντα εμπλζκονται οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ 
με τα άλλα γνωςτικά αντικείμενα, όπωσ τα μακθματικά, τθ γλϊςςα και τθν αιςκθτικι αγωγι. 
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Επίςθσ, κατά τθ διεξαγωγι μιασ δραςτθριότθτασ μπορεί να αναπτυχκοφν παράλλθλα και άλλεσ 
δεξιότθτεσ όπωσ επικοινωνίασ, γλωςςικζσ και λεπτισ κινθτικότθτασ. Πταν για τθν επίλυςθ ενόσ 
προβλιματοσ τα παιδιά ενκαρρυνκοφν να εργαςτοφν ςυνεργατικά, ςυνομιλοφν και αλλθλεπιδροφν 
με δυνατότθτα να εξαςκθκοφν οι κοινωνικζσ και γλωςςικζσ τουσ δεξιότθτεσ. Επίςθσ 
χρθςιμοποιϊντασ το ποντίκι (πχ. για να τοποκετιςουν εικόνεσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ ακολουκία) και 
το πλθκτρολόγιο (πάτθμα ςυγκεκριμζνου πλικτρου χωρίσ πολφ πίεςθ) ωσ ςυςκευζσ ειςόδου 
εξαςκοφνται και οι δεξιότθτεσ λεπτισ κινθτικότθτασ, ιδιαίτερα ςτα μικρά νιπια που δεν είναι 
επαρκϊσ ανεπτυγμζνεσ. Οι δεξιότθτεσ επικοινωνίασ, όπωσ και οι δεξιότθτεσ διερεφνθςθσ, 
ταξινόμθςθσ κλπ, αποτελοφν ςθμαντικό τμιμα του επιςτθμονικοφ τρόπου εργαςίασ για τα μικρά 
παιδιά (Lonka et al., 2000). 

Το Ραράρτθμα παρακζτει, ενδεικτικά, αποςπάςματα από το Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ Νθπιαγωγείου 
(Υ.Ρ.Ε.Ρ.Κ-Ρ.Λ, 2003) ςχετικά με το πρόγραμμα ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων 
Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ και Ρλθροωορικισ. Ζχουν επιλεγεί αποςπάςματα όπου οι κεμελιϊδεισ 
ζννοιεσ διακεματικισ προςζγγιςθσ (πχ. χρόνοσ, χϊροσ, ταξινόμθςθ, ομοιότθτα-διαωορά, 
αλλθλεπίδραςθ) μποροφν να υποςτθριχκοφν μζςω διεξαγωγισ δραςτθριοτιτων πολυμεςικϊν 
εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν προςχολικισ θλικίασ. Ραρατθρείται ότι αρκετζσ από τισ ικανότθτεσ που 
επιδιϊκεται να αναπτυχκοφν, ςφμωωνα με το Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ, εμωανίηονται ωσ ςτόχοι ςτα πολυμεςικά 
εκπαιδευτικά λογιςμικά του εμπορίου. Εδϊ πρζπει να τονιςτεί, όπωσ αναωζρκθκε ςτθν ειςαγωγι, 
ότι οι δραςτθριότθτεσ ςτον υπολογιςτι είναι ςυμπλθρωματικζσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν 
αντικακιςτοφν τισ κλαςικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ. Τα πολυμεςικά 
λογιςμικά μποροφν μόνο να υποςτθρίξουν-εμπλουτίςουν οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ των Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν, χωρίσ όμωσ να αντικαταςτιςουν το πείραμα. Μερικζσ ωορζσ θ προςομοίωςθ ωυςικϊν 
ωαινομζνων ςτον ΘΥ δεν προςωζρει τίποτα ςτα νιπια. Για παράδειγμα, θ παρατιρθςθ και θ αλλαγι 
υλικϊν υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ (διαλφονται, διπλϊνουν, κερμαίνονται, λιϊνουν) είναι απαραίτθτο 
να γίνουν πειραματικά με πραγματικά υλικά. Επίςθσ, ενϊ μια προςομοίωςθ ςχετικι με τθν άνωςθ 
(πειράματα με υλικά που επιπλζουν ι βυκίηονται κλπ.) μπορεί να ωανεί χριςιμθ ςε μακθτζσ 
δθμοτικοφ ι γυμναςίου, αντενδείκνυται για μικρά παιδιά δεδομζνου ότι πρζπει να ζρκουν ςε 
πρϊτθ επαωι με τα υλικά και τισ ιδιότθτζσ τουσ (βάροσ κ.ά) μζςω πραγματικϊν και όχι εικονικϊν 
πειραμάτων. 
ΠΡΑΚΣΛΚΑ ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΤΠΟΣΘΡΛΞΘ ΣΘ ΜΑΚΘΘ ΜΕ ΧΡΘΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΩΝ ΛΟΓΛΜΛΚΩΝ 

Ππωσ αναωζρκθκε, θ χριςθ του υπολογιςτι ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ είναι μια από τισ 
διακζςιμεσ επιλογζσ που υπό προχποκζςεισ μπορεί να υποςτθρίξει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Θ 
τεχνολογία μπορεί να λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά αλλά δεν αντικακιςτά τα πειράματα και τισ 
βιωματικζσ διερευνιςεισ. Αναωορικά με τθν αξιοποίθςθ των ΘΥ ςτθν προςχολικι εκπαίδευςθ, 
αναδεικνφεται ωσ ουςιϊδθσ ο ρόλοσ του/τθσ νθπιαγωγοφ. Οι νθπιαγωγοί είναι υπεφκυνοι για τισ 
παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ που κα ακολουκθκοφν, τον τρόπο ενςωμάτωςθσ και χριςθσ του ΘΥ, το 
λογιςμικό που κα επιλεγεί, τθν οργάνωςθ-διαχείριςθ τθσ τάξθσ (πχ. ςυνεργαςία ςε ομάδεσ, 
ςφνκεςθ ομάδων, εξατομικευμζνθ μάκθςθ). Τα πολυμεςικά εκπαιδευτικά λογιςμικά (μορωισ CD-
ROM) του εμπορίου προςωζρουν το πλεονζκτθμα ότι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν άμεςα ςτθν 
τάξθ, μετά από αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτάσ τουσ από τουσ/τισ νθπιαγωγοφσ. Αν και δεν δίνουν 
ςτον/ςτθν νθπιαγωγό τθν ευελιξία ςχεδιαςμοφ των μακθςιακϊν ςτόχων, ςε πολλά απ’ αυτά 
αναγράωονται οι δεξιότθτεσ που επιδιϊκεται να αναπτυχκοφν. Κατά ςυνζπεια οι νθπιαγωγοί 
μποροφν να αποωαςίςουν ποιζσ δραςτθριότθτεσ κα πραγματοποιθκοφν και με ποιόν τρόπο, ζτςι 
ϊςτε να υποςτθριχκοφν ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι του αναλυτικοφ προγράμματοσ. Επίςθσ θ χριςθ του 
λογιςμικοφ μπορεί να ςυνδυαςτεί με άλλεσ μακθςιακζσ παιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ (πχ. ζνταξθ 
ςε κάποιο project) που κα εκπονθκοφν πριν ι μετά τθ χριςθ του λογιςμικοφ, κακϊσ θ χριςθ ΘΥ 
εμωανίηεται να ζχει καλφτερα μακθςιακά αποτελζςματα όταν ςυνδυάηεται με δραςτθριότθτεσ-
εργαςίεσ πζραν του υπολογιςτι (Haugland, 1995). 

Θ αρχικι κακοδιγθςθ και θ διαμεςολάβθςθ-υποςτιριξθ του/τθσ νθπιαγωγοφ κεωρείται 
απαραίτθτθ όταν τα νιπια εργάηονται ςτουσ υπολογιςτζσ (Nir-Gal and Klein, 2004). Θ αρχικι 
κακοδιγθςθ βοθκά τα παιδιά να δουλζψουν κατόπιν με αυτονομία, ενϊ οι κατάλλθλεσ 
παρεμβάςεισ και θ διαμεςολάβθςθ των νθπιαγωγϊν προςωζρουν τθ ‘ςκαλωςιά’ ςτθ μάκθςθ. Πταν 
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με τθν κατάλλθλθ κακοδιγθςθ των ζμπειρων νθπιαγωγϊν τα παιδιά ενκαρρφνονται να 
ςυμμετάςχουν ςτθ ςυηιτθςθ, να επιχειρθματολογιςουν, να κεωριςουν εναλλακτικζσ των δικϊν 
τουσ ιδζεσ, να κζςουν ερωτιματα και να αναηθτιςουν απαντιςεισ, τότε καλλιεργείται θ 
διερευνθτικι ςτάςθ που αποτελεί επιςτθμονικι πρακτικι (Τςελωζσ και Μουςτάκα, 2004, αβάνθσ, 
2003). Μζςω διαωορετικοφ τφπου αλλθλεπιδράςεων (πχ. παιδιϊν-νθπιαγωγοφ, παιδιοφ-παιδιοφ), 
πριν-κατά-μετά τθ χριςθ ΘΥ, μπορεί να εξαςκθκοφν και οι γλωςςικζσ ικανότθτεσ των παιδιϊν (πχ. 
εμπλουτιςμόσ λεξιλογίου από τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ). 

Συμπεραςματικά, δεδομζνου ότι το ΔΕΡΡΣ του νθπιαγωγείου δεν δίνει κατευκφνςεισ για τθ 
Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ και Φυςικϊν Επιςτθμϊν με τθ χριςθ ΘΥ, οι νθπιαγωγοί κα πρζπει να 
αξιοποιιςουν το κατάλλθλο εκπαιδευτικό λογιςμικό ςχεδιάηοντασ και οργανϊνοντασ μακθςιακζσ 
δραςτθριότθτεσ για τθν τάξθ τουσ, προκειμζνου να υλοποιθκοφν ςυγκεκριμζνοι μακθςιακοί ςτόχοι 
του αναλυτικοφ προγράμματοσ. Το γεγονόσ αυτό ζχει ςυνζπειεσ για τθν κατάρτιςθ-επιμόρωωςθ των 
νθπιαγωγϊν ςτθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ του ΘΥ ςτο νθπιαγωγείο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ. Αποςπάςματα από το (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ) Νθπιαγωγείου 

Λκανότθτεσ που επιδιϊκεται 
να αναπτυχκοφν 

Ρεριεχόμενο/ Ενδεικτικζσ διακεματικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Κεμελιϊδεισ 
Ζννοιεσ 

Διακεματικισ 
Ρροςζγγιςθσ 

ΡΑΛΔΛ ΚΑΛ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ: ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΥ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ ΜΕΛΕΤΘΣ 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Να προςεγγίηουν και να 
αποςαωθνίηουν βαςικζσ 
χρονικζσ ζννοιεσ, να 
αντιλαμβάνονται τθ χρονικι 
ακολουκία γεγονότων, να 
αναπαριςτοφν γεγονότα 
ςφμωωνα με τθ χρονικι τουσ 
ακολουκία 

Τα παιδιά αςκοφνται ςτο να αντιλαμβάνονται τθ ροι 
του χρόνου και τισ ζννοιεσ του παρελκόντοσ, του 
παρόντοσ και του μζλλοντοσ...να ακολουκοφν τθ 
χρονικι αλλθλουχία γεγονότων.....αςκοφνται ςτο να 
αναπαριςτοφν γεγονότα με ςωςτι χρονικι ςειρά και 
με πολλοφσ τρόπουσ (πχ. εικονογραωοφν μια ιςτορία 
και βάηουν τα κεματικά τθσ μζρθ ςτθ ςωςτι 
ακολουκία) 

Διάςταςθ 
(χρόνοσ) 

Να διευρφνουν τισ γνϊςεισ 
τουσ για τουσ ηωϊκοφσ 
οργανιςμοφσ 
Να διευρφνουν τισ γνϊςεισ 
τουσ για τουσ ωυτικοφσ 
οργανιςμοφσ ςτο άμεςο 
περιβάλλον τουσ 

Να γνωρίςουν ..γενικζσ κατθγορίεσ ηϊων ςτο 
περιβάλλον που ηουν και να ανακαλφψουν 
ομοιότθτεσ και διαωορζσ τουσ: όςον αωορά τον 
τόπο διαβίωςισ τουσ, τα εξωτερικά χαρακτθριςτικά 
τουσ... 
Να διακρίνουν διάωορα είδθ ωυτϊν ςτο άμεςο 
περιβάλλον τουσ και να κάνουν απλζσ ταξινομιςεισ 
όςον αωορά τθ μορωολογία και τα χαρακτθριςτικά 
τουσ... 

Σφςτθμα 
(ταξινόμθςθ) 

Αλλθλεπίδραςθ 
(εξάρτθςθ) 

Να βιϊνουν και να 
εξερευνοφν κάποια 
χαρακτθριςτικά του ωυςικοφ 
και τεχνικοφ κόςμου 

..τα παιδιά ενκαρρφνονται να χειρίηονται διάωορα 
υλικά, να ανακαλφπτουν ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 
τουσ, να τα ςυγκρίνουν, να μελετοφν τισ ιδιότθτζσ 
τουσ και να τα ταξινομοφν 

 

Να διευρφνουν τισ γνϊςεισ 
τουσ για το ωυςικό 
περιβάλλον 

Μζςα από κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ και με τθ 
δθμιουργία ςχετικϊν ςυνκζςεων να δείξουν ότι 
αναγνωρίηουν βαςικζσ ιδιότθτεσ (πχ. χρϊμα, ςχιμα, 
μζγεκοσ κά.) των ςτοιχείων τθσ ωφςθσ 

Ομοιότθτα- 
Διαωορά 

Να διερευνοφν το χϊρο και 
να προςανατολίηονται ςε 
ςχζςθ με ςτακερά ςθμεία 
αναωοράσ 

Τα παιδιά ενκαρρφνονται να περιγράωουν το χϊρο 
ςτον οποίο ηουν και κινοφνται (πχ. τισ κζςεισ 
πραγμάτων ςτο χϊρο και τισ μεταξφ τουσ 
αποςτάςεισ..) 

Διάςταςθ 
(χϊροσ) 

ΡΑΛΔΛ ΚΑΛ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘ: ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΥ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ 

Να χρθςιμοποιοφν 
κατάλλθλο λογιςμικό για να 
εκτελζςουν παιχνίδια 
εξερεφνθςθσ και επίλυςθσ 
απλϊν προβλθμάτων 

Με τθ χριςθ κατάλλθλου λογιςμικοφ και με τθ 
βοικεια του εκπαιδευτικοφ τα παιδιά «παίηουν» 
δθμιουργϊντασ και βρίςκοντασ λφςεισ ςε 
προβλθματικζσ καταςτάςεισ (παίηουν με τουσ ιχουσ 
και τισ οπτικζσ τουσ αναπαραςτάςεισ, βοθκοφν τα 
ηωάκια να κρυωτοφν ςτισ ωωλιζσ τουσ κά.) (Γλϊςςα, 
Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, Εικαςτικά, Μουςικι) 

Αλλθλεπίδραςθ 

Να ςυνεργάηονται ςε 
ομάδεσ για τθν παραγωγι 
κάποιου ζργου και να 
ςζβονται τισ απόψεισ και τθν 
εργαςία των άλλων 

Μζςα από όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ γίνεται 
προςπάκεια τα παιδιά να μάκουν να ςυνεργάηονται 
(Γλϊςςα, Εικαςτικά, Μουςικι, Μελζτθ 
Ρεριβάλλοντοσ, Δραματικι Τζχνθ) 

Αλλθλεπίδραςθ 
(ςυνεργαςία) 
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δραματοποιθμζνο ςενάριο, για το φαινόμενο τθσ πλεφςθσ – βφκιςθσ, κατάλλθλο για τθν 
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*Ραιδαγωγικι Σχολι Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ 
ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Στθν εργαςία αυτι παρουςιάηουμε μια διδακτικι πρόταςθ για το φαινόμενο τθσ πλεφςθσ-βφκιςθσ, θ οποία 
είναι εναρμονιςμζνθ τόςο με τισ αρχζσ των νζων προγραμμάτων ςπουδϊν, για μάκθςθ μζςα από 
δθμιουργικοφσ και παιγνιϊδεισ τρόπουσ, όςο και με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ςκζψθσ των παιδιϊν 
προςχολικισ θλικίασ. Συγκεκριμζνα αναπτφξαμε ζνα εκπαιδευτικό λογιςμικό, ςτο οποίο τα παιδιά μποροφν να 
διερευνιςουν το φαινόμενο τθσ πλεφςθσ-βφκιςθσ, μζςα από πειράματα διαφορετικϊν παραμζτρων, τα οποία 
προςφζρουν ςυνκικεσ κατάλλθλεσ που κα διευκολφνουν το μεταςχθματιςμό των εναλλακτικϊν ιδεϊν των 
μακθτϊν ςε γνϊςθ επιςτθμονικισ βάςθσ. Με ςτόχο να δθμιουργθκεί μια «αλθκινι», κατά τθ λογικι των 
παιδιϊν, αναπαράςταςθ του φαινομζνου, το ςενάριο του λογιςμικοφ βαςίηεται ςε δραματοποιθμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ με ιρωεσ οικεία αντικείμενα του περιβάλλοντόσ τουσ και διερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ με 
προςομοίωςθ πειραμάτων που ωκοφν προσ τθν επιςτθμονικι γνϊςθ. Θ παράλλθλθ λειτουργία των 
δραματοποιθμζνων δραςτθριοτιτων και των προςομοιϊςεων πιςτεφουμε ότι αποτελεί Διδακτικι πρόταςθ 
που ςυνδυάηει επιτυχϊσ τα κετικά ςτοιχεία των δφο προςεγγίςεων, ϊςτε να οδθγεί τα παιδιά, μζςα από τθ 
δικι τουσ οπτικι, ςτθν επιςτθμονικι γνϊςθ. Τα αποτελζςματα τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του λογιςμικοφ ςε 12 
νιπια είναι ενκαρρυντικά.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Ρλεφςθ – βφκιςθ, εκπαιδευτικό λογιςμικό, εναλλακτικζσ ιδζεσ, πειράματα, 

δραματοποιθμζνο ςενάριο. 

 
«THE LITTLE CORK-MAN AND THE LITTLE IRON-MAN IN THE POOL»:  

EDUCATIONAL SOFTWARE WITH DRAMATIZED SCENARIO, FOR THE FLOATING – SINKING 
PHENOMENON, APPROPRIATE FOR 5-8 YEARS OLD CHILDREN  

Sofia Pliassa, Nikos Fahantidis, Petros Kariotoglou 
ABSTRACT 
In this work we present an instructive proposal for the phenomenon of floating – sinking, which is not only 
harmonised with the principals of new programs of study, that promote learning through creativity, but also 
with the particular characteristics of children of preschool age. Concretely, we developed an educational 
software, in which children can investigate the phenomenon of floating – sinking, through experiments of 
different parameters, which offer conditions suitable that will facilitate the transformation of alternative ideas 
of students in knowledge of scientific base. In order to be created a "genuine", close to the logic of children, 
representation of the phenomenon, the script of software is based on dramatised activities with heroes that are 
familiar objects of their environment and exploratory activities with simulation of experiments that they prompt 
to a scientific knowledge. The parallel operation of dramatised activities and simulations we believe that it 
constitutes Instructive proposal that combines successfully the positive elements of those two approaches, in 
order to lead children, through their own optics, to the scientific knowledge. The results of pilot application of 
that software in 12 preschool aged children are encouraging.  

KEY-WORDS: Floating – sinking, educational software, alternative conceptions, experiments, dramatized 

scenario  

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Θ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν (ΦΕ) ςε παιδιά προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ 
θλικίασ ζχει ωσ βαςικό ςτόχο, αωενόσ τθν άςκθςθ των δεξιοτιτων των παιδιϊν και αωετζρου τθν 
ειςαγωγι τουσ ςε βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ των ΦΕ. Μολονότι θ παρουςίαςθ των ωυςικϊν 
ωαινομζνων ςε αυτζσ τισ θλικίεσ ζχει αντικειμενικζσ δυςκολίεσ, οι οποίεσ προκφπτουν από τθ 
ςυνκετότθτα του περιεχομζνου τουσ αλλά και από τισ νοθτικζσ δομζσ των παιδιϊν και τισ 
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διαιςκθτικζσ τουσ αντιλιψεισ που απορρζουν από τισ εμπειρίεσ τουσ, θ διδαςκαλία τουσ κρίνεται 
ιδιαίτερα ςθμαντικι.  

Δθμιουργϊντασ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ και προχποκζςεισ για να ζρκουν τα παιδιά ςε επαωι 
με τα ωυςικά ωαινόμενα, τα βοθκοφμε να αποκτιςουν κετικζσ ςτάςεισ απζναντι ςτθν επιςτιμθ. 
Αξιοποιϊντασ τθν τάςθ τουσ για παρατιρθςθ και διερεφνθςθ, κακϊσ επίςθσ και τθν επικυμία τουσ 
για εναςχόλθςθ με τθ ωφςθ, τα ωκοφμε ςε μία πρϊιμθ ειςαγωγι ςτον κόςμο τθσ επιςτιμθσ, που 
αργότερα κα τα βοθκιςει να αντιλθωκοφν ευκολότερα και αμεςότερα τισ επιςτθμονικζσ διαςτάςεισ 
των ωυςικϊν ωαινομζνων και να κατακτιςουν τισ ρεαλιςτικζσ τουσ δομζσ (Eshach 2006 ). 
ΣΟ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟ ΛΟΓΛΜΛΚΟ ΣΘΝ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ 

Ο ρόλοσ που μπορεί να διαδραματίςει το εκπαιδευτικό λογιςμικό ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία είναι ιδιαίτερα ουςιαςτικόσ και ςθμαντικόσ. Δθμιουργεί ζνα περιβάλλον που είναι ςε 
κζςθ να διευκολφνει τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και να προωκιςει το ρόλο του εκπαιδευτικοφ, 
δρϊντασ υποςτθρικτικά για τον μακθτι.  

Ειδικά ςε ότι αωορά τισ μικρζσ θλικίεσ, θ χριςθ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ ωσ εργαλείο 
για τθν εκμάκθςθ εννοιϊν, κρίνεται ςκόπιμθ. Τα πολυμζςα, ςυνδυάηοντασ κείμενο, γραωικά, ιχο, 
βίντεο και κίνθςθ, δεν κάνουν μόνο ελκυςτικζσ τισ εωαρμογζσ, αλλά κυρίωσ τισ παρουςιάηουν με 
ρεαλιςμό και παραςτατικότθτα. Θ οπτικοποίθςθ και θ εικονικι αναπαράςταςθ τθσ πλθροωορίασ 
κεωρείται τακτικι που διευκολφνει τθ μάκθςθ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ και ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ 
κακϊσ οι οπτικοποιθμζνεσ πλθροωορίεσ ςυνειςωζρουν ςτθν καλλιζργεια τθσ αντίλθψθσ που 
αναπτφςςεται μζςα από τθν παρατιρθςθ, τθ μνιμθ, τθ ωανταςία. (άπτθσ Αρ. & άπτθ Ακ., 2001) 

Το μακθςιακό περιβάλλον που υποςτθρίηουν τα εκπαιδευτικά λογιςμικά εμπλζκει τουσ 
μικροφσ μακθτζσ ςε διαδικαςίεσ διερεφνθςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων, μζςα από διαωορετικζσ 
οδοφσ, προωκϊντασ τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και τθσ εωευρετικότθτασ. Επιπρόςκετα, τα 
λογιςμικά διευκολφνουν τθν αλλθλεπίδραςθ και τθ ςυνεργαςία κακϊσ υποςτθρίηουν και ςυχνά 
απαιτοφν τθν εργαςία ςε ομάδεσ (Δαωζρμου κ.α. 2006). Τα παιδιά μζςα από τθν εναςχόλθςθ τουσ 
με τα λογιςμικά αποκτοφν το αίςκθμα του ελζγχου, κακϊσ είναι ςε κζςθ να πειραματιςκοφν με τισ 
μεταβλθτζσ, τα δεδομζνα και μζςα ςε διαδραςτικά περιβάλλοντα να αντιλθωκοφν και να 
διορκϊςουν τα λάκθ τουσ. Το λογιςμικό αξιοποιεί τα ενδεχόμενα λάκθ των παιδιϊν και μζςα από 
λογικζσ για αυτά διαδικαςίεσ, τα οδθγεί ςτθν ανακάλυψθ τθσ νζασ γνϊςθσ, κακϊσ του παρζχεται θ 
δυνατότθτα τθσ επανάλθψθσ ςε ίδιεσ ι διαωοροποιθμζνεσ ςυνκικεσ, καλλιεργϊντασ τθ ωανταςία 
και τθ δθμιουργικότθτά τουσ (Ντολιοποφλου 1999, Μικρόπουλοσ 2006). Επιπρόςκετα, είναι ςε κζςθ 
να διαχειριςτοφν μεγάλθ ποικιλία υλικϊν, ζχοντασ με τον τρόπο αυτό τθν ευκαιρία να κάνουν 
ςυγκρίςεισ, να ομαδοποιιςουν και τελικά να αποδϊςουν κοινά γνωρίςματα ςε υλικά, βάςει των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ. 
ΣΟ ΦΑΛΝΟΜΕΝΟ ΣΘ ΠΛΕΤΘ – ΒΤΚΛΘ  

Σφμωωνα με τθν αρχι του Αρχιμιδθ κάκε αντικείμενο το οποίο βυκίηεται μζςα ςε υγρό, 
δζχεται από αυτό μία κατακόρυωθ, με ωορά προσ τα πάνω δφναμθ, που ονομάηεται άνωςθ. Θ 
δφναμθ τθσ άνωςθσ ιςοφται με τον βάροσ του υγροφ που εκτοπίηεται από το προσ βφκιςθ 
αντικείμενο.  

Ζτςι λοιπόν γίνεται αντιλθπτό, ότι θ πλεφςθ – βφκιςθ των ςωμάτων εξαρτάται από δφο 
αντίκετεσ δυνάμεισ, οι οποίεσ είναι το βάροσ του προσ βφκιςθ αντικειμζνου, μια δφναμθ 
κατακόρυωθ προσ τα κάτω, και θ άνωςθ που αυτό δζχεται από το υγρό υποδοχισ, θ οποία είναι 
δφναμθ κατακόρυωθ προσ τα πάνω.  

Μελετϊντασ το ωαινόμενο τθσ πλεφςθσ – βφκιςθσ ςωμάτων, ερχόμαςτε αντιμζτωποι με τισ 
εξισ τρεισ περιπτϊςεισ:  

- το βάροσ του αντικειμζνου να είναι μεγαλφτερο από τθν άνωςθ που δζχεται από το υγρό 
- το βάροσ του αντικειμζνου να είναι μικρότερο από τθν άνωςθ 
- το βάροσ του αντικειμζνου να είναι ακριβϊσ ίδιο με τθν άνωςθ που δζχεται οπότε και 

βυκίηεται χωρίσ όμωσ να ακουμπάει ςτον πάτο του δοχείου. (Καριϊτογλου 2006) 
Ζνασ άλλοσ τρόποσ για να μελετιςουμε τθν πλεφςθ – βφκιςθ των ςωμάτων είναι να 

ςυγκρίνουμε τθν πυκνότθτα του βυκιηόμενου ςϊματοσ με αυτιν του υγροφ: αν θ πυκνότθτα του 
ςϊματοσ είναι μεγαλφτερθ αυτισ του υγροφ, το ςϊμα βυκίηεται. Αν θ πυκνότθτα του ςϊματοσ είναι 
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ίςθ αυτισ του υγροφ, το ςϊμα αιωρείται βυκιςμζνο ςτο υγρό. Τζλοσ αν θ πυκνότθτα του ςϊματοσ 
είναι μικρότερθ αυτισ του υγροφ, το ςϊμα επιπλζει με ζνα μζροσ του ζξω από το υγρό.  
ΟΛ ΛΔΕΕ ΣΩΝ ΜΑΚΘΣΩΝ ΓΛΑ ΣΘΝ ΠΛΕΤΘ – ΒΤΚΛΘ  

Οι δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν τα παιδιά για τθν κατανόθςθ του ωαινομζνου τθσ πλεφςθσ 
– βφκιςθσ των ςωμάτων είναι ανάλογεσ των χαρακτθριςτικϊν τθσ ςκζψθσ τουσ. Ζτςι, εξαιτίασ τθσ 
τάςθσ που ζχουν να αποδίδουν ανκρϊπινα γνωρίςματα και ςυμπεριωορζσ ςτα αντικείμενα ςυχνά 
αποδίδουν τθν πλεφςθ-βφκιςθ τουσ, ςε ςτοιχεία ανκρωπομορωιςμοφ. Συγκεκριμζνα, παιδιά μζχρι 
ζξι χρονϊν, δικαιολογοφν πωσ ζνα αντικείμενο βουλιάηει γιατί δεν ξζρει να κολυμπάει, ενϊ 
αντίςτοιχα επιπλζει γιατί ξζρει κολφμπι (Dentici et al. 1984). Σε παρόμοιεσ θλικίεσ τα παιδιά, 
χρθςιμοποιοφν και θκικά αίτια για τθν απόδοςθ του ωαινομζνου, δθλϊνοντασ πωσ ζνα αντικείμενο 
επιπλζει ι βυκίηεται γιατί ζτςι είναι ςωςτό ι γιατί ζτςι πρζπει να κάνει (Selley 1993). 

Επιπλζον ςυνθκίηουν, κάνοντασ αυκαίρετεσ ομαδοποιιςεισ, να κεωροφν πωσ τα βαριά 
αντικείμενα βυκίηονται ενϊ τα ελαωριά επιπλζουν δικαιολογϊντασ ςυχνά πωσ ζνα αντικείμενο είναι 
αρκετά βαρφ ϊςτε το νερό δεν μπορεί να το ςθκϊςει. (Hava – Nuutinen 2005). Αντίςτοιχα επειδι 
ςυγχζουν τθ γενικευμζνθ ζννοια μζγεκοσ με αυτι του βάρουσ κατατάςςουν τα μεγάλα αντικείμενα 
ςε εκείνα που βυκίηονται και τα μικρά ςτα επιπλζοντα (Hewson & Hewson 1983). Οι ιδζεσ αυτζσ 
δικαιολογοφνται από τθ γενικευμζνθ εναλλακτικι άποψθ ότι τα βαριά ςϊματα πζωτουν 
γρθγορότερα, άρα αυτι ςτθν περίπτωςθ τθσ πλεφςθσ – βφκιςθσ εφκολα μεταςχθματίηεται ςτθν 
άποψθ «τα βαριά (μεγάλα) ςϊματα βυκίηονται και τα ελαωρά (μικρά) επιπλζουν». Ζτςι ςε ζρευνα 
που πραγματοποιικθκε ςε παιδιά δθμοτικοφ, διαπιςτϊκθκε πωσ αυτά κεωροφν πωσ ζνα μεγάλο 
κομμάτι κερί βυκίηεται ι επιπλζει ςε χαμθλό επίπεδο, ενϊ αντίςτοιχα ζνα μικρότερο κομμάτι του 
ίδιου κεριοφ επιπλζει ςτθν επιωάνεια (Driver et al. 2000). Θ άποψθ αυτι μπορεί να αντιμετωπιςκεί 
με εποικοδομθτικι προςζγγιςθ, με τθ ςτρατθγικι τθσ γνωςτικισ ςφγκρουςθσ. Να δουν δθλαδι τα 
παιδιά ότι ζνα ςϊμα πλζει ι βυκίηεται ανάλογα με το υλικό του και όχι με το βάροσ / μζγεκοσ.  

Λιγότερο ςυχνά, παιδιά μεγαλφτερων θλικιϊν, αποδίδουν τθν πλεφςθ αντικειμζνων ςτθν 
άνωςθ, χωρίσ να μποροφν να εκωράςουν με ακρίβεια τον οριςμό τθσ, δθλϊνοντασ όμωσ επαρκϊσ, 
ότι το αντικείμενο το ςπρϊχνει μία δφναμθ προσ τα πάνω, θ οποία και δεν του επιτρζπει τθ βφκιςθ 
(Dentici et al. 1984) 

Αναωορικά με τθν φπαρξθ κοιλοτιτων ςτα αντικείμενα, τα παιδιά αναγνωρίηουν ωσ 
επιπλζοντα τα αντικείμενα που ζχουν κοιλότθτεσ και ςχιμα παρόμοιο με εκείνο μιασ βάρκασ, 
ανεξάρτθτα από το υλικό τουσ. Αντίςτοιχα, ςε ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςε παιδία 
πρωτοςχολικισ θλικίασ, διλωςαν πωσ αντικείμενα που ζχουν τρφπεσ, επιπλζουν αρχικά, ενϊ ςτθ 
ςυνζχεια βυκίηονται (Kawasaki et al. 2004 ) 

Γενικά, θ πλειονότθτα των παιδιϊν ςτθν προςπάκεια τθσ να αποδϊςει αίτια ςτθν 
πλεφςθ/βφκιςθ των αντικειμζνων καταωεφγει ςε επεξθγιςεισ διαωορετικζσ για κάκε αντικείμενο, 
χωρίσ να είναι ςε κζςθ να αποδϊςει μία εξιγθςθ κοινι για αντικείμενα παρόμοιων 
χαρακτθριςτικϊν (Driver et al. 2000). 
ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΛΟΓΛΜΛΚΟΤ 

Οι παραπάνω εναλλακτικζσ ιδζεσ είναι ιςχυρά εδραιωμζνεσ ςτα παιδιά και τουσ δυςκολεφουν 
ςτθν κατανόθςθ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, μετά από παραδοςιακι διδαςκαλία. Για να 
αντιμετωπίςουμε αυτζσ τισ δυςκολίεσ αναπτφξαμε ζνα λογιςμικό, με ςτόχουσ τα παιδιά να είναι ςε 
κζςθ να κατανοιςουν : 

- ότι υπεφκυνο για τθν πλεφςθ ι βφκιςθ ενόσ ςϊματοσ είναι το υλικό του 

- τθν ζννοια τθσ πυκνότθτασ, ζςτω και πρόδρομα (Ravanis et al. 2008), και πόςο αυτι τελικά 
επθρεάηει τθν πλεφςθ ι βφκιςθ ενόσ ςϊματοσ 

- ότι ςϊματα που επιπλζουν ςτο νερό είναι πιο ελαωριά από τον ίδιο όγκο νεροφ ενϊ όςα 
βυκίηονται είναι πιο βαριά. 

- ότι το μζγεκοσ του ςϊματοσ δε διαωοροποιεί τθν ενδεχόμενθ πλεφςθ/βφκιςθ του 

- ότι το ςχιμα υλικοφ που βυκίηεται δεν μπορεί να αλλάξει τθν κατάςταςθ βφκιςθσ του, παρά 
μόνο αν ςχθματιςτοφν ςε αυτό κοιλότθτεσ ζτςι ϊςτε το ςϊμα να πάρει τθ μορωι 
πλεοφμενου 
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- ότι θ ποςότθτα ι το βάκοσ του υγροφ βφκιςθσ δεν επθρεάηει τθν κατάςταςθ πλεφςθσ ι 
βφκιςθσ ενόσ ςϊματοσ 

Για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων ςχεδιάςτθκε μία ςειρά προςομοιωμζνων 
καταςτάςεων και προβλθμάτων ενταγμζνων ςε ςενάριο κατάλλθλο για παιδιά αυτοφ του θλικιακοφ 
ωάςματοσ. Ραράλλθλα ςχεδιάςτθκε και δραματοποιθμζνο ςενάριο με πακιματα θρϊων. Οι 
δραςτθριότθτεσ του ςεναρίου ςχεδιάςτθκαν ζτςι, ϊςτε να είναι εωικτι θ ανίχνευςθ των 
εναλλακτικϊν ιδεϊν των παιδιϊν, αλλά και θ δυνατότθτα προβλζψεων, οι οποίεσ ι κα 
επαλθκευτοφν ι κα διαψευςτοφν μζςα από ζλεγχο των αποτελεςμάτων των ςυλλογιςμϊν τουσ. Με 
τον τρόπο αυτό κα πραγματοποιθκεί γνωςτικι ςφγκρουςθ κακϊσ θ ςφγκριςθ κα οδθγιςει ςε 
γνϊςεισ πιο κοντά ςτισ επιςτθμονικζσ. 

Το ςενάριο του λογιςμικοφ μζςα από διερευνθτικοφ τφπου διαδικαςίεσ όπωσ καταςτάςεισ 
πειραματιςμοφ και ελζγχου υποκζςεων βοθκάει τα παιδιά, να ζρκουν ςε ςταδιακι γνωριμία με 
τουσ παράγοντεσ εκείνουσ που επθρεάηουν τθν πλεφςθ ι βφκιςθ ενόσ ςϊματοσ.  

Κφριοσ ιρωασ του λογιςμικοφ είναι ο Γιϊργοσ, και είναι αυτόσ που διθγείται μία ιςτορία τθσ 
οποίασ ιταν μάρτυρασ και θ οποία δίνει το ζναυςμα τθσ ζρευνασ του για το ωαινόμενο τθσ πλεφςθσ 
– βφκιςθσ των ςωμάτων. Σε αυτι τθν ζρευνα ηθτά τθ βοικεια των παιδιϊν / χρθςτϊν του 
λογιςμικοφ. Θ ιςτορία που αωθγείται ο Γιϊργοσ αναωζρεται ςτον Φελοφλθ (ο οποίοσ είναι από 
ωελλό ) και τον Σιδεροφλθ (που είναι από ςίδερο). Οι δφο ωίλοι κζλουν να κολυμπιςουν ςε μία 
πιςίνα, ο Φελοφλθσ βουτάει ςτθν πιςίνα και καταωζρνει να κολυμπιςει κακϊσ επιπλζει, ο 
Σιδεροφλθσ όμωσ δεν τα καταωζρνει και βουλιάηει (εικ. 1). Ο Σιδεροφλθσ ζχει ςχεδιαςτεί 
μεγαλφτεροσ από τον Φελοφλθ προκειμζνου τα παιδιά που κεωροφν ότι τα μεγαλφτερα αντικείμενα 
βυκίηονται να μπορζςουν να ζρκουν αντιμζτωπα με τα αποτελζςματα τθσ ςκζψθσ του και να μζςα 
από τθ γνωςτικι ςφγκρουςθ που κα ακολουκιςει να τθν ξεπεράςουν. Το παιδί / χριςτθσ, καλείται 
να αιτιολογιςει τθ βφκιςθ του Σιδεροφλθ επιλζγοντασ, με χριςθ του ποντικιοφ, μια από τρεισ 
πικανζσ αιτίεσ που του δίνονται: Ο Σιδεροφλθσ είναι χοντροφλθσ και βυκίηεται / Ο Σιδεροφλθσ είναι 
από ςίδερο και βυκίηεται / Ο Σιδεροφλθσ είναι γκρι και βυκίηεται. 

Ανάλογα με τθν επιλογι πάνω ςτθν οποία κα κάνει κλικ το παιδί, εξελίςςεται αντίςτοιχα και 
το ςενάριο τθσ ιςτορίασ. Θ ιςτορία τελειϊνει μόλισ οι ιρωεσ εξαντλιςουν όλεσ τισ πικανζσ αιτίεσ 
βφκιςθσ του Σιδεροφλθ και καταλιξουν ςτο ςυμπζραςμα πωσ ο Σιδεροφλθσ βουλιάηει επειδι είναι 
ωτιαγμζνοσ από ςίδερο. Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ οκόνθσ αυτισ, είναι να αντιλθωκεί ο χριςτθσ, μζςα από 
προβλζψεισ, δοκιμζσ και κζαςθ μελζτθ των αποτελεςμάτων των πειραματιςμϊν, ότι το μζγεκοσ / 
βάροσ ενόσ αντικειμζνου / υλικοφ δεν είναι αυτό που επθρεάηει τθν κατάςταςθ πλεφςθσ ι βφκιςθσ 
του, αλλά το υλικό του.  

Ο Γιϊργοσ ςτθ ςυνζχεια, προτρζπει τα παιδιά να τον βοθκιςουν να ανακαλφψει το λόγο για 
τον οποίο κάποια υλικά επιπλζουν ενϊ άλλα βυκίηονται. Ζτςι, μεταωζρονται ςτο εικονικό 
περιβάλλον του δωματίου του (εικ. 2), ςτο οποίο κα πειραματιςτοφν ρίχνοντασ ςε μια γυάλα, 
κφβουσ ίςου μεγζκουσ από διαωορετικά υλικά, ϊςτε να διαπιςτϊςουν ποια επιπλζουν και ποια 
βυκίηονται. Πταν οι κφβοι τακτοποιθκοφν ςτα ράωια ο ιρωασ/ Γιϊργοσ, διατυπϊνει το ςυμπζραςμα 
πωσ οι κφβοι που βυκίηονται είναι πιο βαριοί από εκείνουσ που επιπλζουν και προτρζπει τα παιδιά 
να δοκιμάηουν να τουσ ηυγίςουν.  

 

  
 Εικόνα 1: Οκόνθ πιςίνα  Εικόνα 2 : Οκόνθ δωμάτιο 
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Σε αυτι τθν οκόνθ (εικ. 3) λοιπόν τα παιδιά καλοφνται με χριςθ μίασ ηυγαριάσ, να 
πραγματοποιιςουν πειράματα ηφγιςθσ - ςφγκριςθσ. Συγκεκριμζνα, πρόκειται να ηυγίςουν - 
ςυγκρίνουν το βάροσ των κφβων από τθν προθγοφμενθ οκόνθ με το βάροσ ίδιο κφβου νεροφ. Με τθ 
βοικεια τθσ οκόνθσ αυτισ, τα παιδιά κα προςεγγίςουν πρόδρομα τθν ζννοια τθσ πυκνότθτασ.  

Μόλισ τελειϊςει αυτι θ διαδικαςία ο ιρωασ παρουςιάηει ςτα παιδιά τον ςυνειρμό του, ο 
οποίοσ αωορά ςτθ ςφγκριςθ του αποτελζςματοσ τθσ ηφγιςθσ των κφβων και τθσ πλεφςθσ/βφκιςθσ 
των κφβων. Το ςυμπζραςμα ςτο οποίο καταλιγει είναι πωσ οι κφβοι / υλικά που επιπλζουν ςτο 
νερό, είναι αυτά που ηυγίηουν λιγότερο από ζναν ίδιο κφβο νεροφ, ενϊ αντίςτοιχα εκείνοι που 
βυκίηονται ηυγίηουν περιςςότερο από ζναν ίδιο κφβο νεροφ. Με τθ βοικεια αυτισ τθσ οκόνθσ τα 
παιδιά μποροφν να κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ πυκνότθτασ, κφριο παράγοντα τθσ 
πλεφςθσ/βφκιςθσ των ςωμάτων. 

Στθ ςυνζχεια ο Γιϊργοσ ηθτάει από τα παιδιά να πειραματιςτοφν και με άλλα υλικά. 
Βρίςκονται πάλι ςτο δωμάτιο του όπου, ρίχνουν ςτθ γυάλα με το νερό ζνα κομμάτι πλαςτελίνθ, το 
οποίο και βυκίηεται. Με τθ βοικεια του ποντικιοφ αλλάηουν το ςχιμα τθσ προςπακϊντασ να δουν 
αν υπάρχει τρόποσ να τθν κάνουν να επιπλεφςει. Θ πλαςτελίνθ βυκίηεται ςυνζχεια, μζχρι τα παιδιά 
να τθσ δϊςουν μορωι παρόμοια με αυτι μιασ βάρκασ, οπότε και επιπλζει. Αυτό που επιτυγχάνεται 
με τθν οκόνθ αυτι, είναι τα παιδιά να αντιλθωκοφν ότι το ςχιμα δεν επθρεάηει τθ βφκιςθ ενόσ 
ςϊματοσ, παρά μόνο ςτθν περίπτωςθ που δϊςουμε ςτο προσ βφκιςθ υλικό ςχιμα με κοιλότθτα 
ϊςτε να μοιάηει με βάρκα. (εικ. 4) 

  

  
Εικόνα 3 : Οκόνθ ηυγαριά Εικόνα 4: Οκόνθ πλαςτελίνθ 
 
Στθν επόμενθ οκόνθ το παιδί / χριςτθσ παρακολουκεί τον Γιϊργο να βρίςκεται πάνω ςε ζνα 

καράβι, το οποίο είναι από ςίδερο και επιπλζει. Κρατάει ςτο χζρι του ζναν κφβο από ςίδερο που κα 
ρίξει ςτθ κάλαςςα. Ο κφβοσ δεν καταωζρνει να επιπλεφςει κακϊσ δεν του το επιτρζπει το ςχιμα 
του. Με τον τρόπο αυτό επαλθκεφεται ρεαλιςτικά το ςυμπζραςμα του πειράματοσ με τθν 
πλαςτελίνθ ( εικ.5). 

 

  
Εικόνα 5: Οκόνθ πλοίο  Εικόνα 6 : Οκόνθ αυγό 

 
Θ επόμενθ οκόνθ ζχει ςκοπό να αντιμετωπίςει τθν άποψθ των παιδιϊν, ότι το μζγεκοσ του 

δοχείου με το υγρό, ςτο οποίο πραγματοποιείται πλεφςθ ι βφκιςθ αντικειμζνων δεν επθρεάηει το 
επίπεδο ςτο οποίο ζνα αντικείμενο επιπλζει. Για το ςκοπό αυτό ςχεδιάςτθκαν δφο γυάλεσ 
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διαωορετικοφ μεγζκουσ ςτισ οποίεσ τα παιδιά οδθγοφν και αωινουν με χριςθ του ποντικιοφ, τουσ 
κφβουσ των υλικϊν για να διαπιςτϊςουν το αποτζλεςμα, ότι δθλαδι θ κατάςταςθ τθσ πλεφςθσ ι 
βφκιςθσ των κφβων δεν επθρεάηεται από το μζγεκοσ τθσ γυάλασ, παρά είναι ακριβϊσ το ίδιο και 
ςτισ δφο.  

Στθν οκόνθ που ακολουκεί τα παιδιά πρόκειται να διεξάγουν το πείραμα με το αυγό και το 
αλατόνερο. Θ οκόνθ αυτι κα τα βοθκιςει, να κατανοιςουν ότι το είδοσ του υγροφ (ςτθν 
πραγματικότθτα θ πυκνότθτα του υγροφ υποδοχισ των αντικειμζνων) επθρεάηει τθν κατάςταςθ 
πλεφςθσ ι βφκιςθσ τουσ, να κατανοιςουν δθλαδι πωσ θ πλεφςθ / βφκιςθ ενόσ υλικοφ είναι 
ςυνάρτθςθ τθσ πυκνότθτασ του υγροφ ςτο οποίο ρίχνεται. Τα παιδιά οδθγοφν αρχικά το αυγό ςε ζνα 
ποτιρι με νερό, όπου διαπιςτϊνεται θ βφκιςθ του. Ραράλλθλα παρατθροφν το αποτζλεςμα τθσ 
ηφγιςθσ ίδιου όγκου νεροφ με το αυγό για να βεβαιωκοφν πωσ το νερό είναι όντωσ πιο ελαωρφ από 
το αυγό και για το λόγο αυτό, το αυγό βυκίηεται. Αυτό επαναλαμβάνεται κακϊσ τα παιδιά ςταδιακά 
προςκζτουν αλάτι ςτο νερό, μζχρι τελικά το αυγό να επιπλεφςει. (εικ.6) 

Θ τελευταία ςελίδα του λογιςμικοφ είναι θ ανακεωαλαίωςθ των όςων ζχουν αποκαλυωκεί 
ςτα παιδιά μζςα από τα πειράματα των προθγοφμενων ενοτιτων του λογιςμικοφ. Ο Γιϊργοσ κυμίηει 
ςτα παιδιά τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ πλεφςθσ ι βφκιςθσ των αντικειμζνων μζςα από animation 
clips τα οποία αποκαλφπτονται ςτα παιδιά.  

Στο λογιςμικό αυτό επιχειριςαμε να αντιμετωπίςουμε οριςμζνεσ από τισ ςθμαντικότερεσ 
εναλλακτικζσ μικρϊν μακθτϊν για τα ωαινόμενα πλεφςθσ – βφκιςθσ. Δεν κεωροφμε ότι όλοι οι 
μακθτζσ κα αλλάξουν όλεσ τισ εναλλακτικζσ ιδζεσ τουσ προσ επιςτθμονικζσ, οφτε ότι οι 
προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ είναι οι μοναδικζσ ι ότι δεν είναι πικανό να δθμιουργιςουν 
καινοφργιεσ δυςκολίεσ. Ρ.χ. το βάροσ ωσ ζννοια ςυγχζεται με τον όγκο και το μζγεκοσ των ςωμάτων, 
αυτό όμωσ δεν μασ δθμιουργεί πρόβλθμα γιατί όπωσ και αν το κεωριςουν υπάρχει εναλλακτικι ς’ 
αυτι τθ κεϊρθςθ, που μπορεί να αντιμετωπιςκεί. Θ εωαρμογι του λογιςμικοφ κα δείξει ςτθν πράξθ 
τθ λειτουργικότθτά του, που είναι ςθμαντικό ςτοιχείο ειδικά λόγω τθσ μικρισ θλικίασ των παιδιϊν, 
αλλά και τθν αποτελεςματικότθτά του. 
ΠΛΛΟΣΛΚΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Το λογιςμικό «Ο Φελοφλθσ και ο Σιδεροφλθσ ςτθν πιςίνα» εωαρμόςτθκε πιλοτικά ςε δϊδεκα 
παιδιά προςχολικισ θλικίασ 5,5 – 6 χρονϊν. Ζξι από αυτά ιταν αγόρια και ζξι κορίτςια. Τα μιςά 
παιδιά εργάςτθκαν ατομικά ςτο λογιςμικό και τα άλλα μιςά ςε τρεισ ομάδεσ των δφο. Σκοπόσ τθσ 
ενζργειασ αυτισ ιταν να διαπιςτωκεί αν και κατά πόςο κατά τθν εωαρμογι του λογιςμικοφ 
δίνονταν ςτα παιδιά ευκαιρίεσ αλλθλεπίδραςθσ. 

Ρριν από τθν εωαρμογι του λογιςμικοφ, τα παιδιά υποβλικθκαν ςε Pre-Test δϊδεκα κοινϊν 
ερωτιςεων. Οι ερωτιςεισ που περιείχε το Pre-Test αωοροφςαν ςτισ δραςτθριότθτεσ – πειράματα 
του λογιςμικοφ και είχαν ςκοπό τθ διερεφνθςθ των απόψεων των παιδιϊν αναωορικά με το 
ωαινόμενο τθσ πλεφςθσ-βφκιςθσ. Οι απαντιςεισ και οι αιτιολογιςεισ των τουσ καταγράωθκαν, για 
να ςυγκρικοφν με εκείνεσ του Post-Test ςτο οποίο υποβλικθκαν μετά τθν εωαρμογι του 
λογιςμικοφ. Το Post-Test αποτελοφςαν οι ίδιεσ, με το Pre-Test, δϊδεκα ερωτιςεισ, οι οποίεσ 
ωαίνονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ. Οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ των τεςτ ιταν πολλαπλισ επιλογισ και 
δόκθκαν εικονογραωθμζνεσ ςτα παιδιά, για να μποροφν εφκολα να περάςουν ςτθν οπτικι 
αναπαράςταςθ των ερωτιςεων αλλά και των δοςμζνων επιλογϊν. Τα δϊδεκα παιδιά είχαν 
επαρκείσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ χειριςμοφ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, κατά ςυνζπεια δεν 
αντιμετϊπιςαν καμία επιπλζον δυςκολία κατά τθν εωαρμογι του λογιςμικοφ, και όλθ θ προςοχι 
και θ προςπάκεια τουσ αωοροφςε αποκλειςτικά και μόνο τα κζματα διαπραγμάτευςθσ του 
λογιςμικοφ. Δφο μινεσ περίπου πριν τθν επαωι τουσ με το λογιςμικό, είχαν αςχολθκεί με το 
ωαινόμενο τθσ πλεφςθσ- βφκιςθσ, αλλά μόνο ςτο επίπεδο τθσ διαπίςτωςθσ ότι κάποια ςϊματα 
επιπλζουν και κάποια βυκίηονται μζςα από πειραματιςμό, χωρίσ όμωσ να γίνει εμβάκυνςθ ςτουσ 
λόγουσ που προκαλοφν το ωαινόμενο.  

Θ οκόνθ ςτθν οποία τα παιδιά ζδειξαν περιςςότερο ενδιαωζρον και διάκεςθ ςυμμετοχισ, 
ιταν θ οκόνθ με τθν πιςίνα, κατά τθν οποία εκτυλίςςεται θ ιςτορία του Σιδεροφλθ και του Φελοφλθ. 
Αυτό αποδίδεται ςτο γεγονόσ πωσ θ ςυγκεκριμζνθ οκόνθ περιείχε τα περιςςότερα 
δραματοποιθμζνα ςτοιχεία και κακϊσ τα παιδιά διαςκεδάηουν ιδιαίτερα με τθν παρακολοφκθςθ 
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κινοφμενων ςχεδίων και τθν ακρόαςθ παραμυκιϊν, παρακολουκοφςαν και διαμόρωωναν με χαρά 
τθν πλοκι τθσ ςυγκεκριμζνθσ οκόνθσ. Το γεγονόσ ότι είχαν τθ δυνατότθτα να διαμορωϊςουν τθν 
εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ, τουσ δθμιοφργθςε το αίςκθμα του ελζγχου και τόνωςε το ενδιαωζρον και τθν 
ανυπομονθςία για τθν ανεφρεςθ τθσ αιτίασ τθσ βφκιςθσ του Σιδεροφλθ αλλά και για τθν υπόλοιπθ 
εξζλιξθ του λογιςμικοφ. Θ οκόνθ που περιςςότερο δυςκόλεψε τα παιδιά, ιταν εκείνθ με τθ ηυγαριά. 
Τα παιδιά κακϊσ δεν είχαν ιδιαίτερεσ εμπειρίεσ από ηυγαριζσ αντίςτοιχου τφπου, μιασ και ςιμερα 
είναι με ελατιρια – θλεκτρονικζσ και όχι ηυγοί ιςορροπίασ, δυςκολεφτθκαν να καταλάβουν αν το 
αποτζλεςμα ςτθν κίνθςθ τθσ ηυγαριάσ, ςιμαινε πωσ ο κφβοσ που είχαν τοποκετιςει είναι 
ελαωρφτεροσ ι βαρφτεροσ. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ χρειάςτθκε να επαναλθωκεί θ ηφγιςθ 
προκειμζνου κάποια από τα παιδιά να είναι ςε κζςθ να εκωράςουν ορκά το αποτζλεςμα τθσ. Μςωσ θ 
εξάςκθςθ ςτθ ηφγιςθ με τζτοιου τφπου ηυγαριζσ, μιασ και οι ςφγχρονεσ δεν προςωζρονται για τόςο 
μικρά παιδιά, κρίνεται απαραίτθτθ πριν τθν εωαρμογι του λογιςμικοφ. 

Στθν πλειονότθτα των οκόνων τα παιδιά που εργάςτθκαν μόνα τουσ εξωτερίκευαν τουσ 
ςυλλογιςμοφσ τουσ και ζκαναν ςχόλια όπωσ: «ωχ πάλι βοφλιαξε», «εγϊ όμωσ τον ζςωςα με το 
ςωςίβιο» κτλ. Αντίςτοιχα τα παιδιά που δοφλεψαν ςε ομάδεσ παρουςίαςαν ςτοιχεία 
αλλθλεπίδραςθσ και διαλόγου : «Εγϊ ξζρω βουλιάηει γιατί είναι χοντρόσ. Το νερό δεν τον κρατάει», 
ενϊ το άλλο παιδί διαωϊνθςε «Βουλιάηει γιατί είναι από ςίδερο, αλλά είναι και χοντρόσ». «Ρρϊτα 
να πατιςουμε αυτό που είπα εγϊ, μετά αυτό που κεσ εςφ». 
ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΚΑΛ ΧΟΛΛΑΜΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

Στουσ δφο πίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά οι απαντιςεισ που 
ζδωςαν τα παιδιά ςτα Pre και Post – Test. Στον κάκετο άξονα υπάρχει θ αρικμθτικι κλίμακα από το 
0 μζχρι το 2. Ππου υπάρχει το 0 ςθμαίνει ότι τα παιδιά δεν κατάωεραν οφτε να απαντιςουν ςωςτά 
τθν ερϊτθςθ που τουσ τζκθκε αλλά οφτε και να τθν αιτιολογιςουν. Το 1 ςθμαίνει πωσ τα παιδιά 
κατάωεραν να δϊςουν ςωςτι απάντθςθ, ενϊ το 2 ότι επαρκϊσ αιτιολόγθςαν τθν απάντθςθ τουσ. 
Στον οριηόντιο άξονα υπάρχουν οι αρικμοί από το 1 μζχρι το 12 που δθλϊνουν τον αφξοντα αρικμό 
νοφμερο τθσ ερϊτθςθσ που ζγινε ςτα παιδιά. Οι αρικμοί μζςα ςτουσ πίνακεσ αντιςτοιχοφν ςτο 
πλικοσ των παιδιϊν που απάντθςαν ι όχι και αιτιολόγθςαν τισ αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ.  

Συγκρίνοντασ τα αποτελζςματα των δφο πινάκων προκφπτει ότι θ εωαρμογι του λογιςμικοφ 
βοικθςε τα παιδιά να ξεπεράςουν ςε ςθμαντικό βακμό τισ εννοιολογικζσ τουσ δυςκολίεσ και να 
προςεγγίςουν το ωαινόμενο τθσ πλεφςθσ – βφκιςθσ με πιο επιςτθμονικό τρόπο. Οι μεγαλφτερεσ 
αποκλίςεισ μεταξφ των δφο πινάκων είναι ςτισ ερωτιςεισ 3 και 4 και ςτισ ερωτιςεισ 11-12. Οι 
πρϊτεσ (3-4) διαπραγματεφονται τον παράγοντα του μεγζκουσ των προσ βφκιςθ υλικϊν και πόςο 
αυτόσ επθρεάηει τθν πλεφςθ / βφκιςθ τουσ.  

 

Ερωτιςεισ  Αξιολ. 
Απάντθςθσ ↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0  3 5 8 7 3 5 4 11 3 8 7 4 

1 9 7 4 5 9 7 8 1 9 4 5 8 

2 1 0 3 4 0 1 1 0 0 0 4 4 

ΠΛΝΑΚΑ 1. ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΑΠΑΝΣΘΕΩΝ ΣΟ PRE – TEST 
 
Αωορά ςτθν οκόνθ του λογιςμικοφ με τθν ιςτορία του Φελοφλθ και του Σιδεροφλθ, θ οποία 

τράβθξε περιςςότερο από τισ υπόλοιπεσ το ενδιαωζρον των παιδιϊν και τα βοικθςε να 
αντιλθωκοφν και ςε ςχετικό βακμό να εμπεδϊςουν, όπωσ προζκυψε από το post – test, ότι το 
μζγεκοσ το αντικειμζνων δεν επθρεάηει τθν πλεφςθ ι βφκιςθ τουσ αλλά αυτό που ευκφνεται είναι 
το υλικό τουσ. Λδιαίτερα ςθμαντικι είναι και οι αλλαγι ςτισ απαντιςεισ των παιδιϊν ςτθν ερϊτθςθ 
οκτϊ. Θ ερϊτθςθ αυτι αωοροφςε ςτον παράγοντα ςχιμα και πλεφςθ ι βφκιςθ. Με τθν εωαρμογι 
του λογιςμικοφ τα παιδιά πειραματίςτθκαν με το οικείο προσ αυτά υλικό τθσ πλαςτελίνθσ και 
διαπίςτωςαν πωσ το ςχιμα δεν κακορίηει τθν πλεφςθ/βφκιςθ των υλικϊν, εκτόσ και αν ςτα υπό 
βφκιςθ υλικό, δοκεί ςχιμα πλεοφμενου.  
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Ερωτιςεισ  Αξιολ. 
Απάντθςθσ ↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0  1 0 1 0 0 1 0 1 2 4 1 0 

1 11 12 11 12 12 11 12 11 10 8 11 12 

2 6 7 10 11 5 3 5 5 0 0 12 12 

ΠΛΝΑΚΑ 2. ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΑΠΑΝΣΘΕΩΝ ΣΟ POST – TEST 
 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Στθν εργαςία αυτι ςχεδιάςαμε, αναπτφξαμε, εωαρμόςαμε και αξιολογιςαμε εκπαιδευτικό 
λογιςμικό ςχετικό με το ωαινόμενο τθσ πλεφςθσ – βφκιςθσ, για παιδιά προςχολικισ και πρϊτθσ 
ςχολικισ θλικίασ. Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ του λογιςμικοφ ςτθρίχτθκαν ςτισ εναλλακτικζσ ιδζεσ 
των παιδιϊν για το ωαινόμενο και αξιοποίθςαν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ςκζψθσ τουσ.  

Θ εωαρμογι του λογιςμικοφ ςτθν τάξθ αποτζλεςε μία ευχάριςτθ για τα παιδιά διαδικαςία, θ 
οποία μζςα από δραματοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ τα επζτρεψε να ζρκουν ςε επαωι με το ωαινόμενο 
τθσ πλεφςθσ – βφκιςθσ, και τουσ παράγοντεσ που το επθρεάηουν. Εκωράηοντασ τισ πεποικιςεισ τουσ 
και παρακολουκϊντασ τθν εξζλιξθ του δραματοποιθμζνου ςεναρίου επαλθκεφτθκαν ι 
διαψεφςτθκαν μζςα από τθ κζαςθ μελζτθ των αποτελεςμάτων των ενεργειϊν τουσ. 

Θ μεγάλθ ανταπόκριςθ των παιδιϊν και τα κετικά αποτελζςματα τθσ εωαρμογισ του 
λογιςμικοφ επαλικευςε ςε μεγάλο βακμό τον αρχικό ςχεδιαςμό του, τθ χριςθ δθλαδι 
δραματοποιθμζνου ςεναρίου για τθν παρουςίαςθ των διαωόρων πτυχϊν του ωαινομζνου τθσ 
πλεφςθσ – βφκιςθσ. Θ ιςτορία διατιρθςε αμείωτο το ενδιαωζρον των παιδιϊν, και ζτςι επιτεφχκθκε 
ο γενικότεροσ ςκοπόσ του λογιςμικοφ, να ζρκουν δθλαδι τα παιδιά αντιμζτωπα με τισ ςχετικζσ με 
τθν πλεφςθ – βφκιςθ εναλλακτικζσ τουσ απόψεισ και να τισ ξεπεράςουν, προςεγγίηοντασ, μζςα από 
τθν εξζλιξθ του ςεναρίου, τθν επιςτθμονικι γνϊςθ. Κεωροφμε ότι τα αποτελζςματα τθσ πιλοτικισ 
εωαρμογισ χρειάηεται να επαλθκευκοφν ςε μεγαλφτερο δείγμα και με αξιοποίθςθ τθσ πιλοτικισ 
εμπειρίασ 
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ΠΑΡΑΣΘΜΑ 
ΟΛ ΕΡΩΣΘΕΛ ΣΟΤ PRE ΚΑΛ POST TEST 

1. Αν αωιςουμε μία μπάλα από ςίδερο ςε μία γυάλα με νερό, τι κα κάνει θ μπάλα; 
2. Αν αωιςουμε μία ξφλινθ ςε μία γυάλα με νερό, τι κα κάνει θ μπάλα; 
3. Τι νομίηεισ πωσ κα γίνει αν αωιςουμε μια μικρι ςιδερζνια μπάλα και μια μεγάλθ ςε μια 

γυάλα με νερό; 
4. Τι νομίηεισ πωσ κα γίνει αν αωιςουμε μια μικρι ξφλινθ και μια μεγάλθ ςε μια γυάλα με 

νερό; 
5. Τι νομίηεισ πωσ κα γίνει αν ρίξουμε ζνα αυγό ςε ζνα ποτιρι με νερό; 
6. Τι νομίηεισ πωσ κα γίνει αν ρίξουμε ζνα αυγό ςε ζνα ποτιρι με νερό και αλάτι; 
7. Τι νομίηεισ πωσ κα γίνει αν αωιςουμε μία μπάλα από πλαςτελίνθ και μία βάρκα από 

πλαςτελίνθ ςε μία γυάλα με νερό; 
8. Τι νομίηεισ πωσ κα γίνει αν αωιςουμε μία μπάλα από πλαςτελίνθ και μία ράβδο από 

πλαςτελίνθ ςε μία γυάλα με νερό; 
9. Τι είναι πιο βαρφ ο κφβοσ νεροφ ι ζνασ ίδιοσ κφβοσ ςίδερου; 
10. Τι είναι πιο βαρφ ο κφβοσ νεροφ ι ζνασ ίδιοσ κφβοσ ξφλου; 
11. Τι νομίηεισ πωσ κα γίνει αν ρίξουμε μία μπάλα από ςίδερο ςε μία μικρι και ςε μία μεγάλθ 

γυάλα; 
12. Τι νομίηεισ πωσ κα γίνει αν ρίξουμε μία μπάλα από ξφλο ςε μία μικρι και ςε μία μεγάλθ 

γυάλα; 
  

http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/tsed;jsessionid=10tr3jsw1rgaa.alice
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Μακθτικζσ κοςμογραφίεσ  
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Θ εργαςία αυτι διερευνά τισ ιδζεσ/αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν και μακθτριϊν του δθμοτικοφ ςχολείου ςτο 
πεδίο τθσ αςτρονομίασ και ειδικότερα αυτζσ που αναφζρονται ςτα χαρακτθριςτικά τθσ Γθσ (κζςθ, ςχιμα και 
κινιςεισ) ςτθν εναλλαγι μζρασ-νφχτασ και τθ βαρφτθτα. Εντοπίηει τα δομικά χαρακτθριςτικά και τθν επίδραςθ 
που αςκοφν ςτισ ιδζεσ των μακθτϊν το πολιτιςμικό πλαίςιο και θ ςχολικι γνϊςθ κατά τθ μετάβαςι τουσ από 
τθν πρϊτθ ςχολικι ςτθν φςτερθ ςχολικι περίοδο. Εξετάηει τθν εξζλιξθ των μακθτικϊν κοςμογραφιϊν κατά τθ 
διάρκεια τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αναφορικά με τθ δυναμικι ςχζςθ τθσ εμπειρικι διάςταςθσ τθσ 
κακθμερινισ ηωισ των μακθτϊν και τθ ςχολικισ επιςτιμθσ. Ραρουςιάηει τα βαςικά ςτοιχεία τθσ κοςμολογικισ 
γνϊςθσ των μακθτϊν και επιςθμαίνει τον τρόπο που αυτι μεταβάλλεται ςτο πλαίςιο τθσ επίδραςθσ που 
αςκοφν θ πολιτιςμικά ζγκυρθ γνϊςθ και τα γνωςτικά εμπόδια που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ ςτθν 
προςπάκειά τουσ να υιοκετιςουν επιςτθμονικά μοντζλα ςτθν ερμθνεία του φυςικοφ κόςμου. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Λδζεσ/αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν, Θλιακό ςφςτθμα, Σχιμα τθσ Γθσ, Βαρφτθτα, Εναλλαγι 

μζρασ-νφχτασ, Κοςμογραφίεσ,  

 
Student’s cosmographies 

Eirini Spyratou 
ABSTRACT 
This study examines student’s ideas/conceptions about astronomy field and especially in the characteristics of 
the Earth (place, shape and movements) and in the alternation of day-night and gravity. It focuses to the 
structural points of this conceptions and the impact of culture and school science in the ideas of students at 
their passage from first school in the later school period. It investigates the evolution of student’s 
cosmographies during the years of Elementary Education, concerning the dynamic relation that exists between 
student’s empirical everyday world and the world of school science. It points out the way the student’s 
cosmological knowledge is being modified through the influence of culturally validate knowledge. It presents 
the cognitive obstacles that students have to overpass in order to build scientific knowledge and to adopt 
scientific models in the interpretation of natural world. 

KEY WORDS: Student’s ideas/conceptions, Solar system, Shape of the earth, Gravity, Alternation of day and 

night, Cosmographies  

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Στο πεδίο τθσ Διδακτικισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν οι ζρευνεσ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ 
επιςθμαίνουν τισ ιδζεσ/ αναπαραςτάςεισ που διατθροφν οι μακθτζσ αναωορικά με το ςχιμα, τα 
χαρακτθριςτικά τθσ Γθσ και τα ωαινόμενα εναλλαγισ νφχτασ-μζρασ και εποχϊν. Το μοντζλο τθσ 
ςωαιρικισ Γθσ, αποτελεί ζνα από τα πρϊτα επιςτθμονικά μοντζλα που καλοφνται οι μακθτζσ και οι 
μακιτριεσ να οικοδομιςουν από πολφ νωρίσ ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ διδαςκαλίασ (Driver et all 
2000, Χαλκιά 2006). Θ ςωαιρικότθτα τθσ Γθσ ςυνδζεται με ςφνκετεσ ζννοιεσ και περικλείει 
διεργαςίεσ εννοιολογικισ αλλαγισ (Nussbaum & Novak, 1976, Nussbaum 1979, Mali & Howe, 1979, 
Sneider & Pulos, 1983, Nussbaum & Sharoni-Dagan, 1983, Vosniadou & Brewer, 1992, 1993, 1994). 
Οι ιδζεσ των μακθτϊν για το ςχιμα τθσ Γθσ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνεσ με τισ ιδζεσ τουσ για τθ 
βαρφτθτα (Vosniadou 1994) και το ωαινόμενο τθσ εναλλαγισ μζρασ–νφχτασ. Οι μακθτζσ 
δυςκολεφονται να ςυςχετίςουν τθ βαρφτθτα των ςωμάτων με το κζντρο τθσ Γθσ εν μζρει διότι θ 
κακθμερινι εμπειρία τουσ ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθ ςωαιρικότθτά τθσ. Αδυνατοφν να εξθγιςουν 
γιατί οι άνκρωποι δεν πζωτουν από το κατϊτατο ςθμείο τθσ επιωάνειασ τθσ Γθσ και ταυτίηουν τθ 
βαρφτθτα με τθν «προσ τα κάτω» διεφκυνςθ τθσ πτϊςθσ των αντικειμζνων που αωινονται 
ελεφκερα ςτθν επιωάνειά τθσ. Αν και ιςχυρίηονται πωσ το ςχιμα τθσ Γθσ είναι ςωαιρικό, πιςτεφουν 
πωσ οι άνκρωποι ηουν ςτο επίπεδο τμιμα ςτο επάνω μζροσ ι ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ (Sneider & 
Ohadi, 1998, Vosniadou, 1994).  
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 Πμωσ ποια είναι τα δομικά ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν τισ κοςμογραωίεσ των μακθτϊν ςτθ 
βακμίδα τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ και πϊσ αυτά διαωοροποιοφνται κακϊσ τα παιδιά μεταβαίνουν 
από τθν πρϊτθ ςτθν τελευταία τάξθ του Δθμοτικοφ ςχολείου; Ροια είναι θ επίδραςθ που αςκοφν 
ςτισ αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν το πολιτιςμικό και κοινωνικό πλαίςιο και πϊσ παρεμβαίνει θ 
ςχολικι και επιςτθμονικι γνϊςθ ςτισ αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν; 
ΟΛ ΛΔΕΕ ΣΩΝ ΜΑΚΘΣΩΝ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΝΑΛΛΑΓΘ ΜΕΡΑ-ΝΤΧΣΑ 

Θ εργαςία αυτι παρουςιάηει τισ κοςμογραωίεσ μακθτϊν θλικίασ 6, 10 και 11 ετϊν οι οποίεσ 
αναδφονται μζςα από τισ ιδζεσ τουσ για τθ κζςθ, τα χαρακτθριςτικά τθσ Γθσ, τθ βαρφτθτα και τθν 
εναλλαγι μζρασ-νφχτασ. Οι απόψεισ των μακθτϊν ζχουν ςυγκεντρωκεί ςε διαωορετικζσ χρονικζσ 
περιόδουσ και με διαωορετικοφσ τρόπουσ μζςα ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ διδαςκαλίασ. Αρχικά 
παρατίκενται τα υλικά ειςαγωγισ και οι τρόποι που χρθςιμοποιικθκαν για τθν ανάδειξθ των 
απόψεων των μακθτϊν και ςτθ ςυνζχεια παρατίκενται οι ιδζεσ τουσ ζτςι ϊςτε να αποτυπωκεί μζςα 
από τα περιοριςμζνα πλαίςια αυτισ τθσ εργαςίασ θ εξζλιξθ αλλά και τα χαρακτθριςτικά που 
εντοπίηονται ςε κάκε βακμίδα. 

Θ ανάδειξθ των ιδεϊν των μακθτϊν τθσ Αϋ Δθμοτικοφ ζγινε με αωορμι τα γνωςτικά 
αντικείμενα τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ και τθσ Γλϊςςασ. Αναλυτικότερα μζςα ςτο πλαίςιο τθσ 
ςχολικισ διδαςκαλίασ και ςυγκεκριμζνα κατά τθ διάρκεια του μάκθματοσ τθσ Μελζτθσ 
Ρεριβάλλοντοσ (ενότθτα: Ο ιλιοσ και θ ηωι μασ): α) Ραρουςιάςτθκε μια μυκολογικι προςζγγιςθ τθσ 
εναλλαγισ μζρασ-νφχτασ, από τθ δαςκάλα τθσ τάξθσ, με βάςθ το εικονικό υλικό του βιβλίου και 
ακολοφκθςε ςυηιτθςθ και δθμιουργικι αναςφςταςθ του μφκου με ηωγραωικι. β) Οι μακθτζσ και οι 
μακιτριεσ παρατιρθςαν εικαςτικζσ αναπαραςτάςεισ τθσ εναλλαγισ μζρασ-νφχτασ και εξζωραςαν 
βιϊματα και εμπειρίεσ. γ) Ζδωςαν τθ δικι τουσ εκδοχι ςτθν ερϊτθςθ του βιβλίου τουσ «Τι 
ςυμβαίνει και ζχουμε μζρα και νφχτα;». δ) Ζνασ αρχαίοσ μφκοσ από τθν Λνδία, ςτο βιβλίο τθσ 
Γλϊςςασ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ, αποτζλεςε το ζναυςμα για τθν ανάδειξθ των ιδεϊν ςχετικά με τθ 
βαρφτθτα (Ροφ ςτθρίηεται θ Γθ;). Οι μακθτζσ διάβαςαν το μφκο, ςχολίαςαν τθν εικόνα και 
εξζωραςαν τισ απόψεισ τουσ.  

Αντίςτοιχα για τθν ανάδειξθ των ιδεϊν των μεγαλφτερων μακθτϊν αξιοποιικθκαν: α) Ζνα 
λογοτεχνικό απόςπαςμα του Φ. Κόντογλου από το Ανκολόγιο τθσ Εϋ και Στϋ τάξθσ και ςτθ ςυνζχεια 
οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςχολίαςαν τθν ερϊτθςθ του βιβλίου «Ροια είναι θ κζςθ τθσ Γθσ ςτο 
ςφμπαν;». β) Εικαςτικζσ αναπαραςτάςεισ με τθν εναλλαγι μζρασ-νφχτασ και μια ινδικι γραβοφρα 
με τον πλανιτθ Γθ. Οι μακθτζσ εξζωραςαν τισ απόψεισ τουσ γαι τθν εναλλαγι μζρασ-νφχτασ, το 
ςχιμα τθσ Γθσ και τθ βαρφτθτα. γ) Ζνα ειδικά διαμορωωμζνο ερωτθματολόγιο με βάςθ το οποίο 
ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να καταγράψουν τισ απόψεισ τουσ και να αναπαραςτιςουν με ςχζδια: 
τθ κζςθ τθσ Γθσ ςτο διάςτθμα, τθν εναλλαγι μζρασ-νφχτασ, τισ κινιςεισ τθσ Γθσ και τθν ελεφκερθ 
πτϊςθ αντικειμζνων ςτθν επιωάνεια τθσ Γθσ. Ενδεικτικά αναωζρουμε τα πιο ςθμαντικά ςτοιχεία 
από τισ απαντιςεισ μικρϊν (Σπυράτου κ. ά, 2007) και μεγάλων μακθτϊν ςφμωωνα με τθ ςυχνότθτα 
που εμωανίςτθκαν. 

Ο λόγοσ των μικρϊν μακθτϊν είναι εμπειρικόσ και ςυνδζεται άμεςα με τθν κακθμερινι ηωι 
και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ παιδικισ θλικίασ (παιχνίδι, κρυωτό, χρϊματα). Οι προτάςεισ τουσ 
εμπεριζχουν ςτοιχεία μυκοπλαςτικά και ευρθματικά που αποτελοφν προζκταςθ τθσ δικισ τουσ 
ηωισ. Αναωορικά με τισ κινιςεισ τθσ Γθσ οι περιςςότεροι μακθτζσ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ τισ ερμθνεφουν 
ανιμιςτικά, τισ αποδίδουν ςτθν κίνθςθ του αζρα και των ςφννεωων ι ςε κάποιο θκικό ι υπερωυςικό 
αίτιο (Piaget, 1930) π.χ. «γίνεται νφχτα για να κοιμθκοφμε», «ο Κεόσ κάνει τθ νφχτα» κλπ.  

Οι μεγαλφτεροι μακθτζσ αποδίδουν λιγότερο τθν εναλλαγι μζρασ-νφχτασ ςτθ ηωι ι ςε 
ςυμμετοχικζσ δράςεισ και υιοκετοφν περιςςότερο όρουσ επιςτθμονικοφσ (ζγκυρθ ςχολικι γνϊςθ), 
τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφν αποςπαςματικά και μπερδεμζνα ενϊ παράλλθλα ςτα ςχζδιά τουσ τα 
ωαινόμενα αναπαρίςτανται με τα ίδια απλοϊκά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφν και οι μικροί μακθτζσ. 
Αν και ο λόγοσ που χρθςιμοποιοφν είναι ςυμβατόσ με τθ ςχολικι γνϊςθ (γυρίηει, κινείται γφρω από 
τον εαυτό τθσ κλπ.), εν τοφτοισ είναι νοθματικά ελλιπισ και αποςπαςματικόσ. Ο εικονικόσ χϊροσ 
που αποτυπϊνεται ςτα ςχζδιά τουσ είναι αςφμβατοσ με το επιςτθμονικό μοντζλο (απουςία 
ςυςτιματοσ Γθσ-ιλιου ςτθν εναλλαγι μζρασ νφχτασ).  
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Ρίνακασ 1. Θ εναλλαγι μζρασ-νφχτασ όπωσ τθν ερμθνεφουν μακθτζσ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ  

 

 
Ρίνακασ 2. Θ εναλλαγι μζρασ-νφχτασ όπωσ τθν ερμθνεφουν μακθτζσ τθσ Εϋ Δθμοτικοφ  

 

Ο ιλιοσ κρφβεται ςτα βουνά 
Πταν ο ιλιοσ είναι επάνω ςτον ουρανό είναι μζρα, όταν είναι το ωεγγάρι είναι νφχτα 
Πταν ο ιλιοσ είναι ςτον ουρανό είναι μζρα ενϊ όταν είναι κάτω από τθ Γθ είναι νφχτα 
Πταν θ Γθ κοιτά τον ιλιο είναι μζρα 
Θ Γθ γυρίηει και ο ιλιοσ ωωτίηει τθν άλλθ μεριά 
Ο ιλιοσ γυρίηει γφρω από τθ Γθ 
Θ Γθ γυρίηει γφρω από τον εαυτό τθσ 
Θ Γθ κινείται γφρω από τον εαυτό τθσ και τον ιλιο 
 

 
ΟΛ ΛΔΕΕ ΣΩΝ ΜΑΚΘΣΩΝ ΓΛΑ ΣΘ ΚΕΘ ΚΑΛ ΣΛ ΚΛΝΘΕΛ ΣΘ ΓΘ  

Αναωορικά με τθ κζςθ και τισ κινιςεισ τθσ Γθσ οι μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ (ςχιμα 1) ηωγραωίηουν 
τθ Γθ ςτο διάςτθμα, μόνθ τθσ, κοντά ςτον ιλιο ι μαηί με άλλουσ πλανιτεσ χωρίσ να αποδίδουν 
γεωκεντρικζσ ι θλιοκεντρικζσ χωρικζσ διατάξεισ. Εξομοιϊνουν τθν κίνθςθ τθσ Γθσ με παιγνιϊδεισ 
δραςτθριότθτεσ, τθν αποδίδουν ςε ζνα άλλο μζςον (αζρασ, ςφννεωα) ι ςε ανιμιςτικζσ και 
υπερωυςικζσ δράςεισ. 

 
Σχιμα 1. Ραραδείγματα ςχεδίαςθσ θλιακοφ ςυςτιματοσ από τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ 

 

  
Σχιμα 1. Ραραδείγματα ςχεδίαςθσ θλιακοφ ςυςτιματοσ από τουσ 

μακθτζσ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ 
 

Ο ιλιοσ βγαίνει το πρωί και κρφβεται το βράδυ 
Θ Γθ ςτριωογυρίηει γφρω από τθ νφχτα 
Ο ιλιοσ ανταλλάηει χρϊματα 
Ο ιλιοσ κρφβεται και πθγαίνει ςε μια άλλθ χϊρα 
Ο ιλιοσ παίηει κρυωτό με τθ Γθ 
Πταν ο ιλιοσ κρφβεται ςτα ςφννεωα είναι νφχτα, όταν είναι ςτον ουρανό είναι μζρα. 
Πταν ο ιλιοσ είναι ςτον ουρανό είναι μζρα ενϊ όταν είναι κάτω από τθ Γθ και το 
ωεγγάρι επάνω είναι νφχτα 
Ο ιλιοσ γυρίηει 
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Οι μεγαλφτεροι μακθτζσ (ςχιμα 2) αναπαριςτοφν ςτα ςχζδιά τουσ τθ κζςθ τθσ Γθσ ςτο 
διάςτθμα κοντά ςτον ιλιο και τουσ άλλουσ πλανιτεσ με τυχαίο τρόπο, ςε κυκλικι διάταξθ με άλλουσ 
πλανιτεσ ι εγκλείοντάσ τθν μζςα ςτο θλιακό ςφςτθμα και αποδίδοντάσ τισ τροχιζσ των πλανθτϊν. 
 

Υπό τθν επίδραςθ του ςχολικοφ πλαιςίου (πίνακασ 3) υιοκετοφν επιςτθμονικοφσ όρουσ 
(άξονασ, περιςτρζφεται, κλπ.) για να περιγράψουν τισ κινιςεισ τθσ Γθσ, τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφν 
με αποςπαςματικό και αςαωι νοθματικά τρόπο, χωρίσ τθ ςωςτι απόδοςθ ςχζςεων μεταξφ των 
εννοιϊν, τθ ςυςχζτιςθ των κινιςεων τθσ Γθσ με τον ιλιο και με εμπειρικά ι παρατθρθςιακά 
δεδομζνα. 

 

 
Σχιμα 2. Ραραδείγματα ςχεδίαςθσ θλιακοφ ςυςτιματοσ από τουσ μακθτζσ τθσ Στϋ Δθμοτικοφ 

 
Πςον αωορά το ςχιμα τθσ Γθσ και τθ βαρφτθτα οι μακθτζσ μικροί και μεγάλοι υιοκετοφν το 

μοντζλο τθσ ςωαιρικισ Γθσ (ποςοςτό 95%), αποτυπϊνοντάσ τθν ςτα ςχζδιά τουσ (ωυςικά με 
ποικίλεσ απεικονίςεισ). Στο πλαίςιο τθσ ειςιγθςθσ κα εςτιάςουμε κφρια ςτθ βαρφτθτα, όπου ζχουμε 
ςθμαντικά ευριματα, τα περιςςότερα ςε ςυνάωεια με παρόμοιεσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ.  

ΟΛ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΛ ΣΩΝ ΜΑΚΘΣΩΝ ΓΛΑ ΣΘ ΒΑΡΤΣΘΣΑ 
Με αωορμι ζναν αρχαίο ινδικό μφκο μακθτζσ ςχολίαςαν το ερϊτθμα: «Ροφ ςτθρίηεται θ Γθ;» 

Στισ απαντιςεισ των μακθτϊν παρουςιάςτθκε ζνασ ςαωισ ποιοτικόσ διαχωριςμόσ Γθσ και ουρανοφ 
(διάςτθμα). Συνοπτικά οι αναπαραςτάςεισ των μακθτϊν ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 
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Ρίνακασ 3. Οι απαντιςεισ των μακθτϊν τθσ Στϋ Δθμοτικοφ για τισ κινιςεισ τθσ Γθσ 

 Ο νόμοσ τθσ βαρφτθτασ δεν ζχει κακολικι ιςχφ: ιςχφει μόνο ςτθν επιωάνεια τθσ Γθσ. 

 Στο διάςτθμα δεν υπάρχει βαρφτθτα: Τα πράγματα επιπλζουν/αιωροφνται, λειτουργοφν 
από μόνα τουσ, ζχουν τθ δικιά τουσ εςωτερικι δφναμθ ι ςτθρίηονται ςτο Κεό.  

Ενδεικτικά οι μακθτζσ (πίνακασ 4) απάντθςαν κατά πλειοψθωία ότι «θ Γθ δε ςτθρίηεται 
πουκενά, επειδι ςτο διάςτθμα δεν υπάρχει βαρφτθτα» (ςε αντίκεςθ με τθ Γθ). Θ 
παρουςία/απουςία του αζρα είναι κακοριςτικι για τθν κίνθςθ/ακινθςία τθσ Γθσ και τθν 
αςτάκεια/ιςορροπία τθσ Γθσ ςτο διάςτθμα και θ ζλλειψθ βαρφτθτασ με τθν απουςία του αζρα 
(Osborne & Gilbert, 1980) και το κενό. Συνδζουν τθ βαρφτθτα με τον αζρα, ι κάποιο άλλο μζςον 
(ιλιο, ςφννεωα κλπ.) αναωζροντασ ότι θ Γθ «αιωρείται ςτο διάςτθμα λόγω του αζρα/των 
ςφννεφων» και ότι «ςτθρίηεται ςτθν ατμόςφαιρα που δρα προςτατευτικά και τθν υποςτθρίηει». 
Κάποιοι άλλοι αποδίδουν ςτον αζρα (ωυςικι παρατιρθςθ) τθν αιϊρθςθ τθσ Γθσ γιατί «είναι 
ελαφρφσ και κάνει τα αντικείμενα να αιωροφνται/πετάνε» ι ςτο κεό και ςε υπερωυςικζσ δυνάμεισ.  

Οι μακθτζσ τθσ Εϋ τάξθσ ςυνδζουν τθ βαρφτθτα με τον αζρα, ι κάποιο άλλο μζςον (ιλιο, 
ςφννεωα κλπ.) αναωζροντασ ότι θ Γθ «αιωρείται ςτο διάςτθμα λόγω του αζρα/των ςφννεφων» και 
ότι «ςτθρίηεται ςτθν ατμόςφαιρα που δρα προςτατευτικά και τθν υποςτθρίηει». Κάποιοι άλλοι 
αποδίδουν ςτον αζρα (ωυςικι παρατιρθςθ) τθν αιϊρθςθ τθσ Γθσ γιατί «είναι ελαφρφσ και κάνει τα 
αντικείμενα να αιωροφνται/πετάνε» ι ςτο κεό και ςε υπερωυςικζσ δυνάμεισ.  
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Ρίνακασ 4. Οι απαντιςεισ των μακθτϊν τθσ Στϋ Δθμοτικοφ (Ροφ ςτθρίηεται θ Γθ;) 

 
Αναωορικά με τθν τοποκζτθςθ ανκρϊπων ςτθν επιωάνεια τθσ Γθσ και τθν ελεφκερθ πτϊςθ 

αντικειμζνων ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να ςχεδιάςουν ςε ωφλλα εργαςίασ τθν 
πορεία μια μπάλασ που άωθναν από τα χζρια τουσ τρεισ ακλθτζσ που βρίςκονταν ςε αντιδιαμετρικά 
ςθμεία ςτθν επιωάνεια τθσ Γθσ. Από τισ απαντιςεισ των μακθτϊν διαπιςτϊκθκε γενικά ότι 
χρθςιμοποιοφν τθν ζννοια τθσ βαρφτθτασ με ζνα αςαωι και αποςπαςματικό τρόπο.  

 

1  2  3  

 
 

4  5  6  

Σχιμα 3: Σχζδια μακθτϊν αναφορικά με κζςθ ανκρϊπων και πτϊςθ αντικειμζνων ςτθν επιφάνεια 
τθσ Γθσ 

 
Θ βαρφτθτα αποτελεί ιδιότθτα του αντικειμζνου και δε ςυνδζεται με αντικείμενο άλλθσ μάηασ 

ι με δυνάμεισ από απόςταςθ (ςχολικι γνϊςθ), κυριαρχεί θ εμπειρικι διάςταςθ τθσ πτϊςθσ των μθ 
υποςτθριηόμενων αντικειμζνων, και θ αναςτολισ τθσ κίνθςισ τουσ με τθν φπαρξθ κάποιου 
εμποδίου (θ μπάλα ςταματά … γιατί δεν ζχει πιο χαμθλά να πζςει…).  
Στον πίνακα που ακολουκεί κατθγοριοποιοφνται οι απαντιςεισ 116 μακθτϊν ςε ςχζςθ με τθ κζςθ 
των ανκρϊπων και τθν πτϊςθ αντικειμζνων ςτθν επιωάνεια τθσ Γθσ. 
Ρίνακασ 5: Οι 6 βαςικζσ κατθγορίεσ 99 απαντιςεων ςε ςφνολο 116, δθλαδι ποςοςτό: 85,4% (οι 
υπόλοιπεσ 10/116, ποςοςτό: 8,6% αποτελοφν μεμονωμζνεσ αντιλιψεισ, ενϊ 7/116, ποςοςτό: 6 % 
δεν απάντθςαν). 
 

1. Το επιςτθμονικό μοντζλο: Τα αντικείμενα πζωτουν προσ το κζντρο τθσ Γθσ και οι ακλθτζσ είναι 
τοποκετθμζνοι ςωςτά ςτθν επιωάνειά τθσ (6/116, ποςοςτό 5,2%). 

2. Το πρϊιμο επιςτθμονικό μοντζλο: Τα αντικείμενα πζωτουν προσ το κζντρο τθσ Γθσ αλλά οι 
ακλθτζσ είναι τοποκετθμζνοι ςε παράλλθλεσ διευκφνςεισ ι οι ακλθτζσ είναι ςωςτά 
τοποκετθμζνοι αλλά τα αντικείμενα δεν πζωτουν προσ το κζντρο. Υπάρχει δθλαδι θ απόλυτθ 
διάςταςθ «πάνω –κάτω» που υποδθλϊνεται από τθν «κατακόρυωθ ςτάςθ» του ακλθτι και 
ςυνδζεται με τθν κακθμερινι εμπειρία (4+3/116, ποςοςτό 6%).  

3. Το μοντζλο των παράλλθλων πορειϊν «πάνω/κάτω»: Οι ακλθτζσ είναι τοποκετθμζνοι ςε 
παράλλθλεσ διευκφνςεισ και τα αντικείμενα πζωτουν προσ τα κάτω (ι ςε ποςοςτό 10% για τουσ 
«πάνω» ακλθτζσ προσ τα κάτω, ενϊ για τον «κάτω» ακλθτι προσ τα πάνω) ακολουκϊντασ 
παράλλθλεσ πορείεσ (40/116 ποςοςτό 34,5%).  

4. Το μοντζλο τθσ κυκλικισ κίνθςθσ: Τα αντικείμενα πζωτουν διαγράωοντασ κυκλικι πορεία και 
κινοφνται εωαπτομενικά ςτθ ςωαιρικι Γθ (20/116, ποςοςτό 17,2%). 
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5. Αςαφζσ μοντζλο Λ: Τα αντικείμενα πζωτουν ακολουκϊντασ διάωορεσ πορείεσ, π.χ. τριγωνικι ι 
κάποια άλλθ πολυγωνικι πορεία από τον ζναν ακλθτι ςτον άλλο ι και ανεξάρτθτα από αυτοφσ 
(17/116, ποςοςτό 14,7%). 

6. Αςαφζσ μοντζλο ΛΛ: Τα αντικείμενα πζωτουν προσ το ζδαωοσ χωρίσ να προςδιορίηεται κάποια 
ςυγκεκριμζνθ πορεία και οι ακλθτζσ είναι ςυνικωσ τοποκετθμζνοι παράλλθλα μεταξφ τουσ 
(9/116, ποςοςτό 7,7%). 

 
Στισ παραπάνω προτεινόμενεσ κατθγορίεσ (εξαιρϊντασ τθν πρϊτθ) κατανζμονται και 

ανάλογεσ απαντιςεισ (10 ςε ςφνολο 116, δθλ. ποςοςτό: 8,6) οι οποίεσ ζχουν ζνα ςθμαντικό κοινό 
χαρακτθριςτικό: οι 2 ακλθτζσ (Ακινασ και Σεοφλ) κεωροφνται οι «πάνω» και ο τρίτοσ ο «κάτω» 
(υπονοϊντασ πικανόν μια πάνω και μια κάτω επίπεδθ επιωάνεια), οπότε και ςχεδιάηονται από τουσ 
μακθτζσ ανάλογα είτε οι πορείεσ (αριςτερό κάτω ςχιμα 3) είτε οι ακλθτζσ (δεξιό κάτω ςχιμα 3). 
Δθλαδι προκφπτει ζνα «κακρεπτικό» μοντζλο με πορείεσ ι κζςεισ του ςϊματοσ των ακλθτϊν 
ςυμμετρικζσ ωσ παράλλθλθ ευκεία προσ το οριηόντιο επίπεδο ςτο οποίο βρίςκεται ο μακθτισ (όπωσ 
ωαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα 3). 
 
 

 
 

Σχιμα 4 «Κακρεπτικό» μοντζλο 
υμπεράςματα 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ προςεγγίηουν τθν ζννοια τθσ ςωαιρικότθτασ αποςπαςματικά 
χωρίσ ςυςτθματικι αναωορά ςτα ςυνκετικά ςτοιχεία τθσ ζννοιασ. Αν και ιςχυρίηονται πωσ το ςχιμα 
τθσ Γθσ είναι ςωαιρικό τοποκετοφν τουσ ανκρϊπουσ ςε παράλλθλεσ ηϊνεσ προσ το γιινο επίπεδο 
και με κατακόρυωθ ςτάςθ προσ αυτζσ. Ταυτίηουν τθ βαρφτθτα με μια απόλυτθ «προσ τα κάτω» 
κατεφκυνςθ. Στισ απαντιςεισ και τα ςχζδια των μακθτϊν παρουςιάηεται ζνασ ςαωισ ποιοτικόσ 
διαχωριςμόσ Γθσ και ουρανοφ (διάςτθμα). Στο διάςτθμα τα πράγματα επιπλζουν/αιωροφνται, 
λειτουργοφν από μόνα τουσ, ζχουν τθ δικιά τουσ εςωτερικι δφναμθ ι ςτθρίηονται ςτο Κεό. Τα 
αντικείμενα που αωινονται ελεφκερα ςτθ γιινθ επιωάνεια πζφτουν με απόλυτεσ προσ τα κάτω 
διευκφνςεισ (ςτοιχεία που υποδθλϊνουν τθν ζννοια τθσ επίπεδθσ Γθσ).  

Ο λόγοσ των μικρϊν μακθτϊν είναι περιςςότερο εμπειρικόσ, μυκοπλαςτικόσ και ςυνδζεται 
άμεςα με τθν κακθμερινι ηωι και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ παιδικισ θλικίασ (παιχνίδι, κρυωτό, 
χρϊματα). Ερμθνεφουν τισ κινιςεισ τθσ Γθσ ανιμιςτικά, τισ αποδίδουν ςε ζνα άλλο μζςον, ςτθν 
κίνθςθ του αζρα, των ςφννεωων κλπ. ι ςε κάποιο θκικό και υπερωυςικό αίτιο.  

 Οι μεγαλφτεροι μακθτζσ αποδίδουν λιγότερο, τισ κινιςεισ τθσ Γθσ και τθν εναλλαγι μζρασ-
νφχτασ ςε ανιμιςτικζσ ι ςυμμετοχικζσ δράςεισ. Υιοκετοφν περιςςότερο όρουσ επιςτθμονικοφσ 
(ζγκυρθ ςχολικι γνϊςθ), τουσ οποίουσ χρθςιμοποιοφν με αποςπαςματικό και νοθματικά αςαωι 
τρόπο. Αν και ο λόγοσ που χρθςιμοποιοφν είναι ςυμβατόσ με τθ ςχολικι επιςτιμθ (γυρίηει, κινείται 
γφρω από τον εαυτό τθσ κλπ.), ο εικονικόσ χϊροσ που αποτυπϊνεται ςτα ςχζδιά τουσ είναι 
αςφμβατοσ με το επιςτθμονικό μοντζλο (απουςία ςυςτιματοσ Γθσ-ιλιου ςτθν εναλλαγι μζρασ 
νφχτασ). Ρζρα από τα ευριματα που ζχουν αναωερκεί ςτθ βιβλιογραωία κάποιοι μακθτζσ (ποςοςτό 
9%), ζχουν δομιςει νοθτικζσ αναπαραςτάςεισ για τθ κζςθ των ανκρϊπων και τθν πορεία πτϊςθσ 
των αντικειμζνων ςτθν επιωάνεια τθσ Γθσ: Το «μοντζλο του κακρζπτθ» (ωσ προσ ζνα νοθτό οριηόντιο 
επίπεδο). 

Κάποιοι μακθτζσ ταυτίηουν τθ ςωαιρικι Γθ με τα πολιτιςμικά μοντζλα αναπαράςταςισ τθσ 
ςτθ ςχολικι τάξθ (υδρόγειοσ ςφαίρα, άξονασ, τροχιά κλπ.). Αποδίδουν π.χ. τα χαρακτθριςτικά και τισ 
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κινιςεισ τθσ Γθσ ςε χαρακτθριςτικζσ λειτουργίεσ του μοντζλου τθσ υδρόγειου (βάςθ υδρόγειου 
ςωαίρασ – υποςτιριξθ τθσ Γθσ, κίνθςθ τθσ Γθσ – περιςτροωι τθσ υδρόγειου γφρω από τον 
ενςωματωμζνο άξονά τθσ κλπ.) χαρακτθριςτικά ωαινόμενα. Χρθςιμοποιοφν λζξεισ και ζννοιεσ του 
επεξεργαςμζνου επιςτθμονικοφ λόγου (τροχιά, άξονασ, πόλοι) με ςθμαςίεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ .  
 
ΒΛΒΛΛΟΓΡΑΦΛΑ 

Βοςνιάδου, Σ. (2002).Θ εννοιολογικι αλλαγι ςτθν παιδικι θλικία: παραδείγματα από το χϊρο τθσ 
Αςτρονομίασ, ςτο: «Αναπαραςτάςεισ του Φυςικοφ Κόςμου», επιμ. Β. Κουλαϊδισ, 
Ακινα:Gutenberg. 

Σπυράτου, Ε., Μανϊλθ, Β., Ρλακίτςθ, Κ., Κοντογιάννθ, Α. (2007).Αυκεντικά Ρεριβάλλοντα Μάκθςθσ 
ςτο βιβλίο τθσ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ, Γζωυρεσ, τεφχοσ Σεπτεμβρίου. 

Χαλκιά, Κ.(2006). Το Θλιακό Σφςτθμα μζςα ςτο Σφμπαν.Ρανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ. 

Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., Wood-Robinson, V.,(2000). Οικο-δομϊντασ τισ ζννοιεσ των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν, μία παγκόςμια ςφνοψθ των ιδεϊν των μακθτϊν, Ακινα:Τυπωκιτω. 

Mali, G. B. & Howe, A. (1979). "Development of Earth and Gravity Concepts Among Nepali Children," 
Science Education, 63, 685. 

Nobes, G., Moore, D. G., Martin, A. E., Clifford, B. R., Butterworth, G., Panagiotaki, G., & Siegal, M. 
(2003). Children’s Understanding of the Earth in a Multicultural Community: Mental Models or 
Fragments of Knowledge? Developmental Science, 6, 72. 

Nussbaum, J. & Novak, J. (1976).An Assessment of Children’s Concepts of the Earth Utilizing 
Structured Interviews, Science Education, 60, 535. 

Nussbaum, J. & Sharoni-Dagan, N.(1983). Changes in Second Grade Children’s Preconceptions About 
the Earth as a Cosmic Body Resulting from a Short Series of Audio-Tutorial Lessons,Science 
Education, 67, 99. 

Nussbaum, J. (1979). Children’s Conception of the Earth as a Cosmic Body: A Cross Age Study,Science 
Education, 63, 83. 

Osborne, R. J. & Gilbert, J. K. (1980). A Method for Investigated Concept Understanding in 
Science,European Journal of Science Education, 2, 311. 

Piaget, J., (1930). The child’s conception of Physical causality,London  

Sneider, C. & Ohadi, M. (1998). Unraveling Students’ Misconceptions about the Earth’s Shape and 
Gravity,Science Education, 82, 265. 

Sneider, C. & Pulos, S. (1983).Children’s Cosmographies: Understanding the Earth’s Shape and 
Gravity,Science Education, 67, 205. 

Vosniadou, S. & Brewer, W. (1987). Theories of Knowledge Restructuring in Development, Review of 
Educational Research, 57, 51. 

Vosniadou, S. & Brewer, W. (1992). Mental Models of the Earth: A Study of Conceptual Change in 
Childhood, Cognitive Psychology, 24, 535. 

Vosniadou, S. & Brewer, W. (1993). Constraints on Knowledge Acquisition: Evidence from Children’s 
Models of the Earth and the Day/Night Cycle, in Proceedings of the Fifteenth Annual 
Conference of the Cognitive Science Society, June 18 to 21, 1993, Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates, 1052. 

Vosniadou, S. & Brewer, W. (1994).Mental Models of the Day/Night Cycle, Cognitive Science, 18, 123. 

  



 360 

Εκπαιδευτικό Βαλιτςάκι: «Απορρίμματα – Αποικοδόμθςθ – Ανακφκλωςθ» 
 

Α. Βελλοποφλου1, Ε. Διδάχου2, Ε. Σςιμά3, Κ. Σςοφβαλθ4, Μ. Εργαηάκθ5, Β. Ηόγκηα6 
1Νθπιαγωγόσ, avello@upatras.gr,  
2Νθπιαγωγόσ, didachou@sch.gr,  

3Νθπιαγωγόσ, elenitsima@hotmail.com,  
4Νθπιαγωγόσ, ktsouvali@gmail.com,  

5Λζκτορασ ΤΕΕΑΡΘ Ραν/μίου Ράτρασ, ergazaki@upatras.gr,  
6Κακθγιτρια ΤΕΕΑΡΘ Ραν/μίου Ράτρασ, zogza@upatras.gr, 

ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Με αφορμι εργαςτιριο που πραγματοποιικθκε ςτo πλαίςιο των ετιςιων εκδθλϊςεων του Ραραρτιματοσ 
Ράτρασ τθσ ΟΜΕ το 2007, με τίτλο «Ανάπτυξθ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ (μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων) με 
κζμα: Σκουπίδια - Αποικοδόμθςθ - Ανακφκλωςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδζεσ των παιδιϊν», ξεκίνθςε θ 
δθμιουργία ενόσ εκπαιδευτικοφ πακζτου, ενόσ καινοτόμου υλικοφ, το οποίο ςτθρίηεται ςε επιςτθμονικά 
δεδομζνα, δίνει τθ δυνατότθτα ςτθ νθπιαγωγό να το αξιοποιιςει εκπαιδευτικά, επιτρζπει τθν επζκταςθ και 
διευκολφνει ςτθν περαιτζρω ανάπτυξι του. Θ ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ πακζτου υλοποιικθκε ςε τρεισ 
φάςεισ: αρχικά, προςδιορίςτθκε θ κεματικι περιοχι «απορρίμματα – αποικοδόμθςθ – ανακφκλωςθ», ςτθ 
ςυνζχεια μεταςχθματίςτθκε το γνωςτικό αντικείμενο ςε διδακτικό και τζλοσ, ςφμφωνα με το μεκοδολογικό 
πλαίςιο τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ, οργανϊκθκαν ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ. Δθμιουργικθκε «εκπαιδευτικι 
βαλίτςα», θ οποία περιζχει φάκελο ανάλυςθσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, απαραίτθτο για τθν υλοποίθςι 
τουσ εποπτικό - παιδαγωγικό υλικό, φάκελο γνϊςεων αναφοράσ για τθν ενθμζρωςθ τθσ νθπιαγωγοφ, και 
θμερολόγιο καταγραφισ προτάςεων και ιδεϊν που κα προκφψουν κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ 
από τισ νθπιαγωγοφσ. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Φυςικά/οργανικά υλικά, τεχνθτά υλικά, αποικοδόμθςθ, διαχείριςθ απορριμμάτων, 

ανακφκλωςθ, εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, εκπαιδευτικό βαλιτςάκι. 

 
Educational package: “Waste - Decomposition - Recycling” 

A. Vellopoulou, E. Didahou, E.Tsima, K. Tsouvali, M. Ergazaki, V. Zogza 
ABSTRACT 
One of the OMEP Patras branch annual activities that was carried out in 2007, a workshop entitled “Developing 
a learning environment for “Waste - Decomposition - Recycling” considering children’s ideas”, was the occasion 
for creating a new, research - informed educational package, which can be used in real classrooms as it is, but it 
can also be expanded and further developed by the teachers themselves. The development of this package was 
performed in three phases. First, the subject-knowledge was specified, secondly it was converted into teaching-
knowledge, and finally - following the teacher’s guide and specifically the thematic approach methodology - 
various educational activities were developed. In order to support teachers towards the accomplishment of the 
underlying educational goals in their own classrooms, three portfolios were produced. One of them consists of a 
detailed description of all the proposed activities, the other provides the teacher with background information 
about the subject under study, and the last one can be used in order to record suggestions and ideas emerging 
during the actual teaching process. 

KEY WORDS: Organic waste, non-organic waste, decomposition, waste management, recycling, educational 

activities, educational package. 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Θ καλλιζργεια περιβαλλοντικισ ευαιςκθςίασ και θ προαγωγι περιβαλλοντικά υπεφκυνων 
ςυμπεριωορϊν ιδθ από τθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία κεωροφνται ςιμερα ιδιαίτερα 
ςθμαντικζσ (Ηόγκηα, 2003). Επιπλζον, θ περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ των μικρϊν παιδιϊν είναι 
δυνατόν να ςυνδζεται με τθν οικοδόμθςθ βαςικισ γνϊςθσ από τθν περιοχι τθσ οικολογίασ (Palmer, 
1993, Palmer & Suggate, 1996, Paprotna, 1998). Ζτςι, ο ςχεδιαςμόσ και θ εωαρμογι βαςιςμζνων 
ςτθν ζρευνα μακθςιακϊν περιβαλλόντων που -κινοφμενα ςτο κεωρθτικό πλαίςιο του 
εποικοδομιςμοφ (Driver & Oldham, 1986, Ηόγκηα, 2006, αβάνθσ, 1999)- χρθςιμοποιοφν και 
βελτιϊνουν τισ αυκόρμθτεσ ιδζεσ των παιδιϊν - με ςτόχουσ τόςο γνωςτικοφσ όςο και ςυμπεριωοράσ 
- ωαίνεται να είναι αρκετά κρίςιμθ. Με βάςθ τθν παραπάνω προβλθματικι, παρουςιάηουμε εδϊ τισ 
ωάςεισ τθσ ανάπτυξθσ ενόσ εκπαιδευτικοφ πακζτου εποικοδομθτικοφ χαρακτιρα, το οποίο 
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απευκφνεται ςε παιδιά θλικίασ 5-6 χρόνων και αποςκοπεί ςτθν προςζγγιςθ από τα παιδιά τθσ 
διαχείριςθσ των απορριμμάτων μζςω των ιδεϊν τθσ αποικοδόμθςθσ και τθσ ανακφκλωςθσ. 
Θ ιδζα τθσ ανακφκλωςθσ ωσ περιβαλλοντικά υπεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ 

Ζνα πρόγραμμα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ για τθν προςχολικι θλικία είναι ευρφτερο τθσ 
εκπαίδευςθσ ςτισ ωυςικζσ και βιολογικζσ επιςτιμεσ, αωοφ παράλλθλα με τθν ανάπτυξθ γνϊςθσ 
πρζπει να καλλιεργεί τθν ευαιςκθςία και το ςεβαςμό για το περιβάλλον και μια ςτάςθ υπζρ τθσ 
ωροντίδασ και προςταςίασ του (Hadzigeorgiou, 2001, Witt & Kimple, 2006). 

Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ που ςυνδζεται με τθν 
επιλογι του κζματόσ μασ είναι θ ανάπτυξθ τθσ κατανόθςθσ του πϊσ ςυμβάλλουμε εμείσ οι ίδιοι 
ςτθν καλι κατάςταςθ του πλανιτθ υιοκετϊντασ περιβαλλοντικά υπεφκυνεσ κακθμερινζσ πρακτικζσ. 

Αυτόσ ο ςτόχοσ μπορεί να επιδιωχκεί με τθν ανάπτυξθ τθσ κατανόθςθσ ότι 

 μποροφμε να δθμιουργιςουμε ζνα πιο όμορωο περιβάλλον προςζχοντασ ποφ πετάμε τα 
ςκουπίδιά μασ, 

 μποροφμε να ςϊςουμε τθ γθ κάνοντασ ανακφκλωςθ των υλικϊν που δεν είναι δυνατόν να 
αποικοδομθκοφν ωυςικά. 

Θ ιδζα τθσ αποικοδόμθςθσ ςτθν οικολογία 
Πλοι οι οργανιςμοί είναι ωτιαγμζνοι από χθμικά ςτοιχεία. Θ ανακφκλωςθ των χθμικϊν 

ςτοιχείων ςτθ ωφςθ είναι απαραίτθτθ, επειδι αυτά είναι περιοριςμζνα και άρα πρζπει να 
επαναχρθςιμοποιοφνται. Θ επαναχρθςιμοποίθςθ των χθμικϊν ςτοιχείων επιτυγχάνεται με τθ 
βιολογικι διαδικαςία τθσ αποικοδόμθςθσ, ςτθν οποία παίρνουν μζροσ δυο κατθγορίεσ οργανιςμϊν, 
οι αποικοδομθτζσ και οι αποςυνκζτεσ. 

Οι αποικοδομθτζσ είναι μικροοργανιςμοί (βακτιρια & μφκθτεσ) που τρζωονται με νεκρά ωυτά 
και ηϊα, υπολείμματα ωυτϊν & ηϊων (π.χ. ωφλλα, ωλοφδεσ, τρίχεσ) και απεκκρίςεισ των ηϊων. Οι 
αποςυνκζτεσ είναι μικρά ηϊα (ςκουλικια & ζντομα) που τρζωονται και αυτά με υλικά ςε 
αποςφνκεςθ, δθλ. με νεκρά υλικά. 

Αυτό που κάνουν οι αποςυνκζτεσ είναι να «ςπάνε» τα υλικά αυτά ςε μικρότερα κομμάτια, 
διευκολφνοντασ τθ δράςθ των αποικοδομθτϊν. Απελευκερϊνοντασ ζνηυμα πάνω ςε αυτά, οι 
αποικοδομθτζσ τα μετατρζπουν ςε μικροςκοπικά πλζον κομμάτια, κάποια από τα οποία 
προςλαμβάνονται ωσ τροωι ςτο εςωτερικό τουσ, ενϊ κάποια άλλα παραμζνουν ςτο ζδαωοσ και 
είναι διακζςιμα ςτα ωυτά και -μζςω των τροωικϊν ςχζςεων- και ςε άλλα ηϊα. 
H ιδζα τθσ αποικοδόμθςθσ ςτθ Διδακτικι τθσ Βιολογίασ 

Είναι γνωςτό από τθ βιβλιογραωία ότι τα παιδιά όλων των θλικιϊν ζχουν δυςκολία να 
κατανοιςουν τθν αποικοδόμθςθ (Andersson, 1990, Leach et al., 1996). Ραρόλο που γνωρίηουν ότι 
τα υπολείμματα και οι νεκροί οργανιςμοί «ςαπίηουν», δεν αντιλαμβάνονται τον τρόπο που 
ςυμβαίνει αυτό. Επιπλζον, δεν αντιλαμβάνονται ότι τα τελικά προϊόντα τθσ διαδικαςίασ αυτισ, θ 
οποία ολοκλθρϊνεται μζςα ςτο ςϊμα των αποικοδομθτϊν, είναι νερό και διοξείδιο του άνκρακα, 
αν και αντιλαμβάνονται ωσ προϊόντα αποικοδόμθςθσ το χϊμα και τα μεταλλικά ςτοιχεία του 
χϊματοσ (Hellden, 1995). 

Ζνα ηιτθμα που υπειςζρχεται ςτθν κατανόθςθ του εν λόγω ωαινομζνου είναι πϊσ τα παιδιά 
αντιλαμβάνονται τθν φλθ και τισ μετατροπζσ τθσ. Ο Andersson (1990), κάνοντασ μία επιςκόπθςθ 
ςχετικϊν ερευνϊν, καταγράωει 5 κατθγορίεσ αντιλιψεων των μακθτϊν για το μεταςχθματιςμό τθσ 
φλθσ: «εξαφάνιςθ», «μετατόπιςθ» (μια ουςία μπορεί να εμωανιςτεί ςε μια κζςθ επειδι 
μετατοπίςκθκε εκεί), «τροποποίθςθ» (μια ουςία διατθρεί τθν ταυτότθτά τθσ ενϊ κάποιεσ από τισ 
ιδιότθτζσ τθσ αλλάηουν), «μεταςτοιχείωςθ» (μεταςχθματιςμόσ που είναι χθμικά αδφνατοσ) και 
«χθμικι αντίδραςθ». 

Επιςτρζωοντασ ςτθν ιδζα τθσ αποικοδόμθςθσ αυτι κακαυτι, αξίηει να ςθμειϊςουμε τθ 
δουλειά των Leach και των ςυνεργατϊν του (1996), οι οποίοι διερεφνθςαν (α) κατά πόςο τα παιδιά 
αντιλαμβάνονται τθν αποικοδόμθςθ π.χ. ενόσ ωροφτου που ζχει πζςει ςτο ζδαωοσ, και αν μποροφν 
να τθν περιγράωουν με όρουσ αλλαγισ, μορωολογίασ και μεγζκουσ, (β) τι τφπου εξθγιςεισ δίνουν 
για αυτιν, (γ) κατά πόςο αναγνωρίηουν το χρόνο ωσ παράμετρο τθσ πορείασ, και τζλοσ (δ) κατά 
πόςο αντιλαμβάνονται τθν κατάλθξθ τθσ πορείασ ωσ ενςωμάτωςθσ π.χ. τθσ φλθσ του ωροφτου ςτο 
ςϊμα οργανιςμϊν ι ςτο ζδαωοσ. Βρικαν ειδικά για παιδιά 4-6 ετϊν (Ν=30), τα εξισ: 
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Ωσ προσ τθν περιγραφι του φαινομζνου 
Τα μιςά ςχεδόν παιδιά δεν αναγνωρίηουν το ωαινόμενο, δθλ. δεν εντοπίηουν καμία διαωορά 

ανάμεςα ςτο πεςμζνο μιλο που βρίςκεται ςε πορεία αποικοδόμθςθσ και ςτα μιλα που κρζμονται 
ςτα κλαδιά του δζντρου. Τα άλλα μιςά αναγνωρίηουν και περιγράωουν αλλαγζσ ςε επίπεδο 
μορωολογίασ και όχι μεγζκουσ χρθςιμοποιϊντασ κακθμερινι γλϊςςα, δθλ. λζξεισ όπωσ π.χ. «κακό», 
«μπλιαχ», «ςαπιςμζνο», «μαφρο». 
Ωσ προσ τθν εξιγθςθ του φαινομζνου 

Μόνο το 45% των παιδιϊν του δείγματόσ τουσ δίνει κάποια εξιγθςθ για το ωαινόμενο. Οι 
εξθγιςεισ των παιδιϊν είναι 5 τφπων. 

(α) Με βάςθ το μιλο: Αιτία θ αποκοπι του μιλου από το δζντρο ι θ «θλικία» του 
(β) Με βάςθ ορατοφσ οργανιςμοφσ: Αιτία ζντομα, ςκουλικια, αγελάδεσ … που το τρϊνε 
(γ) Με βάςθ μικροςκοπικοφσ οργανιςμοφσ: Αιτία τα μικρόβια … που το τρϊνε 
(δ) Με βάςθ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ: Αιτία ο ιλιοσ, ο αζρασ, θ ηζςτθ … που το «χαλάνε» 
(ε) Με βάςθ τουσ ανκρϊπουσ: Αιτία οι άνκρωποι … που δεν το κατανάλωςαν ζγκαιρα 

Ωσ προσ τθν παράμετρο «χρόνοσ» & τθν κατάλθξθ του φαινομζνου 
Τα περιςςότερα παιδιά δεν μποροφν να προβλζψουν τι κα ςυμβεί ςτο μιλο εάν παραμείνει 

πεςμζνο ςτο ζδαωοσ για ζναν ολόκλθρο χρόνο. Συγκεκριμζνα, κεωροφν ότι δεν κα υποςτεί αλλαγζσ. 
Ρολφ λίγα παιδιά είναι ςε κζςθ να προβλζπουν ότι μετά από πολφ καιρό το μιλο κα εξαωανιςτεί ι 
ότι κα γίνει χϊμα. 

Θ ανάπτυξθ ενόσ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ ςχετικά τα απορρίμματα, τθν αποικοδόμθςθ και 
τθν ανακφκλωςθ 

Ζχοντασ υπ’ όψθ τα παραπάνω, κατά τθν πρϊτθ ωάςθ τθσ ανάπτυξθσ του μακθςιακοφ μασ 
περιβάλλοντοσ ανιχνεφςαμε τισ ιδζεσ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ 4-6 χρόνων από μία ςειρά 
νθπιαγωγείων τθσ Ράτρασ. Συγκεκριμζνα, επιχειριςαμε να προςδιορίςουμε εάν και πϊσ 
αντιλαμβάνονται τα μικρά παιδιά τθ διαδικαςία τθσ αποικοδόμθςθσ ωυςικϊν υλικϊν και τα αίτιά 
τθσ, ενϊ παράλλθλα να δοφμε τισ ιδζεσ τουσ για τθν τφχθ τεχνθτϊν υλικϊν, όπωσ ςυςκευαςίεσ από 
χαρτόνι, γυαλί, αλουμίνιο και πλαςτικό. Επίςθσ, διερευνιςαμε τισ αντιλιψεισ τουσ για τθ μεταωορά 
και τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων, και τζλοσ για τθν αναγνϊριςθ των λόγων φπαρξθσ ξεχωριςτϊν 
κάδων, τθ διαχείριςθ των διαχωριςμζνων ςκουπιδιϊν και τθ ςθμαςία τθσ λζξθσ «ανακφκλωςθ». 

Θ ανάλυςθ των απαντιςεων των παιδιϊν ανζδειξε μία ςειρά από κατθγορίεσ αντιλιψεων οι 
οποίεσ μασ ζδωςαν τθ δυνατότθτα να αναςυνκζςουμε τα εναλλακτικά νοθτικά μοντζλα των 
παιδιϊν για τα επιμζρουσ κζματα. Με βάςθ τα μοντζλα αυτά (τα οποία δεν παρουςιάηονται εδϊ), 
προχωριςαμε ςτον προςδιοριςμό των μακθςιακϊν - διδακτικϊν ςτόχων του περιβάλλοντοσ και 
τελικά ςτθν ανάπτυξθ μιασ ςειράσ από δραςτθριότθτεσ εν δυνάμει αποτελεςματικζσ ωσ προσ τθν 
υλοποίθςθ των ςυγκεκριμζνων ςτόχων. 

Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται οι ςτόχοι του προτεινόμενου μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ, ενϊ 
παράλλθλα ςκιαγραωείται το περιεχόμενό του ςε επίπεδο ειδϊν δραςτθριοτιτων. 
ΣΟ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτφχκθκε ςε δφο κεματικζσ ενότθτεσ. Θ πρϊτθ αωορά ςτον 
προςδιοριςμό και διαχωριςμό ωυςικϊν/οργανικϊν και τεχνθτϊν υλικϊν, κακϊσ και ςτθν 
αποικοδόμθςθ των ωυςικϊν/οργανικϊν υλικϊν. Θ δεφτερθ ςχετίηεται με τθ διαχείριςθ των 
απορριμμάτων και τισ διαδικαςίεσ ανακφκλωςθσ των τεχνθτϊν υλικϊν. Θ ςυγκρότθςθ των ενοτιτων 
υπαγορεφτθκε από τθν ανάλυςθ του αντικειμζνου ςε επιμζρουσ περιεχόμενα (ζννοιεσ, 
πλθροωορίεσ), ενϊ θ προτεινόμενθ ςειρά τουσ εξυπθρετεί διδακτικζσ ανάγκεσ εξοικείωςθσ των 
παιδιϊν με προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ. 
Οι διδακτικοί - μακθςιακοί ςτόχοι  

Οι διδακτικοί - μακθςιακοί ςτόχοι του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ αωοροφν τόςο τθν 
προςζγγιςθ από τα παιδιά εννοιϊν και ωαινομζνων που ςχετίηονται με το γνωςτικό αντικείμενο, 
όςο και ςτθν υιοκζτθςθ κετικϊν ςτάςεων και ςυμπεριωορϊν απζναντι ςτο περιβάλλον. Οι 
δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ ζχουν επίςθσ ςτόχουσ ανίχνευςθσ των ιδεϊν των παιδιϊν, 
αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ και εωαρμογισ τθσ νζασ γνϊςθσ ςε διαωορετικζσ καταςτάςεισ. 
Επιπλζον, ςε κάκε δραςτθριότθτα εμπλζκονται εκτόσ από τθν μελζτθ περιβάλλοντοσ και οι άλλεσ 
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μακθςιακζσ περιοχζσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ του νθπιαγωγείου 
(γλϊςςα, μακθματικά, δθμιουργία και ζκωραςθ και πλθροωορικι), των οποίων οι επιμζρουσ ςτόχοι 
δεν αναωζρονται εδϊ. 

Θ πρϊτθ κεματικι ενότθτα, θ οποία αποςκοπεί ςτθν οικειοποίθςθ από τα παιδιά 
εξειδικευμζνων γνϊςεων που ςχετίηονται με τθ «ωυςικι ανακφκλωςθ» και τον προςδιοριςμό των 
ωυςικϊν/οργανικϊν υλικϊν, οργανϊκθκε με βάςθ τουσ εξισ διδακτικοφσ ςτόχουσ: 
 Να υιοκετιςουν τα παιδιά τθ δυνατότθτα ι μθ λειτουργίασ ενόσ ςκουπιδιοφ ωσ «τροωι» των 

μικροοργανιςμϊν, ωσ κριτιριο για να προςδιορίηουν τα ωυςικά/οργανικά ςκουπίδια και να τα 
διαχωρίηουν από τα τεχνθτά υλικά. 

 Να πλθροωορθκοφν ςχετικά με τθν κατανάλωςθ ωυςικϊν/οργανικϊν υλικϊν (ωφλλο, ξφλο, 
κουκοφτςι, ωλοφδεσ) από μικρο-οργανιςμοφσ, ϊςτε να διευρφνουν τθ χριςθ του κριτθρίου 
«λειτουργία ωσ τροωι» και ςε αυτά τα υλικά. 

 Να διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ ςχετικά με τον τρόπο παραγωγισ των τεχνθτϊν υλικϊν, τισ 
βαςικζσ τουσ ιδιότθτεσ και τα προϊόντα τουσ. 

 Να διαπιςτϊςουν ότι τα ωυςικά/οργανικά υλικά αποικοδομοφνται (και μετατρζπονται ςε 
χϊμα), όχι όμωσ και τα τεχνθτά. 

 Να υιοκετιςουν «βιολογικι εξιγθςθ» κατά τθν περιγραωι τθσ μεταβολισ τθσ φλθσ των 
ωυςικϊν/οργανικϊν υλικϊν. 

 Να περιγράωουν τθ ωκορά των τεχνθτϊν υλικϊν και να αναγνωρίηουν τθ μόλυνςθ του 
περιβάλλοντοσ από τθν εγκατάλειψι τουσ ςτθ ωφςθ. 

Θ δεφτερθ κεματικι ενότθτα διαπραγματεφεται τθ διαχείριςθ και τθν ανακφκλωςθ των 
ςκουπιδιϊν από τεχνθτά υλικά και οργανϊκθκε με βάςθ τουσ ακόλουκουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ: 
 Να πλθροωορθκοφν τα παιδιά για τισ διαδικαςίεσ αποκομιδισ και διαχείριςθσ απορριμμάτων 

και τισ επιπτϊςεισ που οριςμζνεσ από αυτζσ ζχουν ςτο περιβάλλον. 
 Να εξοικειωκοφν με τθ διαδικαςία τθσ ανακφκλωςθσ ωσ επαναχρθςιμοποίθςθ άχρθςτων υλικϊν 

και ωσ τρόπο αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ τθσ μόλυνςθσ του περιβάλλοντοσ από τα 
ςκουπίδια. 

 Να πλθροωορθκοφν για τθν ανακφκλωςθ των τεχνθτϊν υλικϊν, ϊςτε να αντιλθωκοφν τθν 
αναγκαιότθτά τθσ και να τθν υιοκετιςουν ωσ τρόπο αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ τθσ 
εξάντλθςθσ των ωυςικϊν πόρων. 

 Να ευαιςκθτοποιθκοφν ςχετικά με τθν ανάγκθ ιδιαίτερθσ διαχείριςθσ ςυγκεκριμζνων 
ςκουπιδιϊν - αντικειμζνων ευρείασ χριςθσ (μπαταρίεσ, θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ) των οποίων θ 
διαχείριςθ ωσ ςυμβατικά ςκουπίδια δθμιουργεί επιπλζον πρόβλθμα ςτο περιβάλλον. 

Τα είδθ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων 
Κάκε ενότθτα ξεκινά με «δραςτθριότθτεσ ανίχνευςθσ» των αρχικϊν ιδεϊν των παιδιϊν, 

ςυνεχίηεται με «δραςτθριότθτεσ επεξεργαςίασ» ςυγκεκριμζνων κεμάτων που αποςκοποφν ςτθ 
διευκόλυνςθ οικοδόμθςθσ νζων γνϊςεων ι εξοικείωςθσ με ωιλικζσ προσ το περιβάλλον κοινωνικζσ 
πρακτικζσ και ολοκλθρϊνεται με «δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ». 

Μζςω των «δραςτθριοτιτων ανίχνευςθσ» τα παιδιά ςυνειδθτοποιοφν τισ απόψεισ τουσ, τισ 
«καταγράωουν», τισ διαπραγματεφονται και τισ επεξεργάηονται. Αντιλαμβάνονται τθν πικανι 
ανεπάρκεια των ςυλλογιςμϊν τουσ ωσ προσ τθν περιγραωι ι τθν αιτιολόγθςθ ωαινομζνων και 
πρακτικϊν διαχείριςθσ των απορριμμάτων. Οι «δραςτθριότθτεσ ανίχνευςθσ» επιτρζπουν ςτθ 
νθπιαγωγό τθ διάγνωςθ του αρχικοφ επιπζδου ςυλλογιςμϊν των παιδιϊν, ϊςτε μετά το τζλοσ του 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ να μπορεί - μζςω ςυγκρίςεων - να αξιολογιςει τθ λειτουργικότθτά 
του. Τζλοσ, παρζχουν δεδομζνα για τθν κινθτοποίθςθ διαδικαςιϊν αυτό-αξιολόγθςθσ τα οποία 
χρθςιμοποιοφνται κατά τθν υλοποίθςθ των «δραςτθριοτιτων αξιολόγθςθσ». 

Οι «δραςτθριότθτεσ επεξεργαςίασ» περιλαμβάνουν: 
 «Δραςτθριότθτεσ ανοιχτισ δράςθσ», όπου θ χρονικι ςτιγμι ζναρξθσ τθσ δράςθσ είναι δεδομζνθ, 

αλλά δεν ιςχφει το ίδιο και για τθ χρονικι ςτιγμι λιξθσ. Κακορίηεται ο ςτόχοσ, υιοκετείται από 
τθν ομάδα, ορίηονται οι κανόνεσ και τα κριτιρια επίτευξισ του, αλλά θ δράςθ εξαρτάται από 
ευκαιριακζσ περιςτάςεισ, μπορεί να παρεμβάλλεται ςτο θμεριςιο πρόγραμμα, και θ λιξθ τθσ 
εξαρτάται από τθν ολοκλιρωςθ του ςτόχου. Τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ εξυπθρετοφν 
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εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που ςχετίηονται με πλικοσ πλθροωοριϊν και μεγάλθ ποικιλία 
περιςτάςεων που τροποποιοφν το αποτζλεςμα, και μποροφν να εωαρμοςτοφν ςτο πλαίςιο τθσ 
κακθμερινισ πρακτικισ του νθπιαγωγείου. 

 «Δραςτθριότθτεσ ανάγνωςθσ ι ςφνκεςθσ φανταςτικισ ιςτορίασ», όπου τα παιδιά, μζςα από το 
πλαίςιο τθσ ιςτορίασ, μζςα από τισ περιπζτειεσ των θρϊων και το περιβάλλον δράςθσ τουσ, 
εξοικειϊνονται με πλθροωορίεσ. Αυτοςχζδιεσ κοφκλεσ κουκλοκεάτρου, βιβλία ι εικόνεσ 
ςτθρίηουν τθν υλοποίθςθ αυτϊν των δραςτθριοτιτων, με ςτόχο τθν πρόκλθςθ και τθ διατιρθςθ 
του ενδιαωζροντοσ και τθσ προςοχισ των παιδιϊν. Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ εξυπθρετοφν τισ 
διδακτικζσ περιςτάςεισ παρουςίαςθσ εξειδικευμζνων και ςφνκετων πλθροωοριϊν και 
κοινωνικϊν πρακτικϊν, που δεν εμπίπτουν ςυνικωσ ςτθν εμπειρία των παιδιϊν αυτισ τθσ 
θλικίασ. Στθ ωάςθ αυτι τα παιδιά ενθμερϊνονται, προςλαμβάνουν νζεσ πλθροωορίεσ και τισ 
επεξεργάηονται μζςα ςε ζνα ευχάριςτο «πλαίςιο». Σε επόμενεσ δραςτθριότθτεσ κα είναι ςε 
κζςθ να αξιοποιιςουν αυτζσ τισ πλθροωορίεσ. 

 «Δραςτθριότθτεσ πειραματιςμοφ», όπου τα παιδιά κα επιλζξουν διαδικαςίεσ επιβεβαίωςθσ ι 
διάψευςθσ υποκζςεων, κα παρατθριςουν και κα καταγράψουν αλλαγζσ και εξελίξεισ, κα 
προςπακιςουν να διερευνιςουν ενδεχομζνωσ κάποιεσ παραμζτρουσ, ϊςτε να καταλιξουν ςε 
«αςωαλι» ςυμπεράςματα. Επιλζγονται τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ ωσ μεκοδολογία προςζγγιςθσ 
και επίλυςθσ κάποιου προβλιματοσ, όταν οι περιςτάςεισ το επιτρζπουν (π.χ. απουςία κινδφνου, 
ςυνάωεια με το γνωςτικό αντικείμενο). 

 «Δραςτθριότθτεσ εφαρμογισ», όπου τα παιδιά καλοφνται να εωαρμόςουν νζεσ διαδικαςίεσ που 
ςχετίηονται με το αντικείμενο του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Επιλζγονται αυτζσ οι 
δραςτθριότθτεσ ωσ «παραδείγματα δράςεων» με ςτόχο τθν υιοκζτθςθ ςυμπεριωορϊν που 
υπαγορεφονται ι προκφπτουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Οι «δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ» που οργανϊκθκαν ζχουν τθ μορωι ςφνκετων παιχνιδιϊν, 
δθμιουργίασ βιβλίου, ςχολιαςμοφ και βελτίωςθσ των ιχνογραωθμάτων ανίχνευςθσ. Στοχεφουν ςτθ 
ςυνειδθτοποίθςθ τθσ οικοδόμθςθσ των νζων γνϊςεων, ςτον εντοπιςμό προβλθματικϊν ςθμείων και 
ςτθν παροχι ευκαιριϊν εωαρμογισ των νζων γνϊςεων ςε διαωορετικζσ περιςτάςεισ. Διαδικαςίεσ 
αξιολόγθςθσ ενςωματϊνονται και ςε «δραςτθριότθτεσ επεξεργαςίασ» προκειμζνου να εντοπίηει θ 
νθπιαγωγόσ τα ςθμεία ςτα οποία κα πρζπει να δϊςει ζμωαςθ ι να επεξεργαςτεί εκ νζου, πριν 
προχωριςει ςε πιο ςφνκετα γνωςτικά περιεχόμενα. Κάκε διαδικαςία αξιολόγθςθσ που 
χρθςιμοποιείται ςτο πρόγραμμα αποςκοπεί κυρίωσ ςτον ζλεγχο τθσ λειτουργικότθτάσ του και ςτθν 
παροχι δυνατοτιτων αναπροςαρμογισ του από τθ νθπιαγωγό που το εωαρμόηει. 
 
ΒΛΒΛΛΟΓΡΑΦΛΑ 

Andersson, B. (1990). Pupils conceptions of matter and its transformations (age 12-16). Studies in 
Science Education, 18, 53-85. 

Driver, R. & Oldham, V. (1986). A constructivist approach to curriculum development in science. 
Studies in Science Education, 13, 105-122. 

Hadzigeorgiou, Y. (2001). The role of wonder and ‘romance’ in early childhood science education. 
International Journal of Early Years Education, 9(1), 63-69.  

Hellden, G. (1995). Environmental education and pupils’ conceptions of matter. Environmental 
Education Research, 1(3), 1995. 

Leach, J., Driver, R., Scott, P. & Wood-Robinson, C. (1996). Children’s ideas about ecology 2: ideas 
found in children aged 5-16 about the cycling of matter. International Journal of Science 
Education, 18(1), 19-34. 

Palmer, J.A. & Suggate, J. (1996). Environmental Cognition: Early ideas and misconceptions at the 
ages of four and six. Environmental Education Research, 2(3), 301-330. 

Palmer, J.A. (1993). From Santa Claus to sustainability: emergent understanding of concepts and 
issues in environmental science. International Journal of Science Education, 15(5), 487-495. 



 365 

Paprotna, G. (1998). On the understanding of Ecological concepts by children of Pre-school age. 
International Journal of Early Years Education, 6(2), 155-164. 

Witt, S.D., & Kimple, K.P. (2006). ‘How does your garden grow?’ Teaching preschool children about 
environment. Early Child Development and Care, 1-8. 

αβάνθσ, Κ. (1999). Οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Ρροςχολικι Εκπαίδευςθ. Διδακτικι και γνωςτικι 
προςζγγιςθ. Ακινα: Τυπωκιτω Γιϊργοσ Δαρδανόσ. 

Ηόγκηα, Β. (2003). Φυςικζσ Επιςτιμεσ και Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ςτθν Ρροςχολικι θλικία: Θ 
ανάπτυξθ περιβαλλοντικισ γνϊςθσ. Στο Μ. Τςιτουρίδου (επιμ.), Οι φυςικζσ Επιςτιμεσ και οι 
Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και τθσ Επικοινωνίασ ςτθν Ρροςχολικι Εκπαίδευςθ (ςς. 199-213). 
Ακινα: Τηιόλα. 

Ηόγκηα, Β. (2006). Θ βιολογικι γνϊςθ ςτθν παιδικι θλικία. Λδζεσ των παιδιϊν και διδακτικζσ 
προςεγγίςεισ. Ακινα: Μεταίχμιο. 

 
 
 
 
 
  



 366 

Θ μαςτίχα τθσ Χίου 
 

Αναγνωςτοποφλου Ροδόκλεια, Κοςμά Χριςτίνα, τράτθ Παναγιϊτα, Σςζντηου Παραςκεφθ  
Φοιτιτριεσ Ρ. Τ. Ν. Λωαννίνων,  

ΠΕΡΛΛΘΨΘ  
Μζςω των φυςικϊν επιςτθμϊν ειςάγονται τα παιδιά του νθπιαγωγείου και όλων των βακμίδων ςε ζνα νζο 
τρόπο βίωςθσ του κόςμου που τα περιβάλλει. Θ περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ πρζπει να ξεκινά από το 
νθπιαγωγείο και να αποτελεί ιςχυρό εργαλείο ςτα χζρια των φυςικϊν επιςτθμϊν. Στα πλαίςια ειςαγωγισ των 
φυςικϊν επιςτθμϊν ςτο νθπιαγωγείο κινείται και θ εργαςία μασ με κζμα «Θ Μαςτίχα τθσ Χίου». Με βαςικό 
ςτόχο να αντιλθφκοφν τθ φφςθ μζςα από όλεσ τισ αιςκιςεισ τουσ, να ςζβονται και να προςτατεφουν κάκε 
μορφι ηωισ. Ραρουςιάηονται οι ςτόχοι, το χρονικό, οι δραςτθριότθτεσ, το εκπαιδευτικό υλικό που τισ 
υποςτθρίηει και τζλοσ θ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ. Τα υψθλά οφζλθ από τθν εκμετάλλευςι τθσ οδιγθςαν 
ςτθν ίδρυςθ τθσ Ζνωςθσ Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου˙ που ςκοπεφει ςτθν προςταςία, των μαςτιχοπαραγωγϊν, 
και τθσ παραγωγισ μαςτίχασ. Σε ςυνεργαςία με το Ρολιτιςτικό Μδρυμα Ομίλου Ρειραιϊσ κα καταςκευαςτεί το 
Μουςείο Μαςτίχασ ςτθ Χίο. 
ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ: Χίοσ, Μαςτιχόδεντρο, Μαςτιχοχϊρια, Μουςείο Μαςτίχασ, Project Μαςτίχασ, Ρειράματα, 
Μακθςιακζσ επιδιϊξεισ. 

 
THE MASTIC OF CHIOS 

R. Anagnostopoulou, Ch. Kosma, P. Strati, P. Tsentzou  
ABSTRACT 
With physical sciences all children and mostly preschool children are getting through a new way of living. 
Environmental education should be approached from the preschool education and must be a powerful tool for 
physical sciences. Taking this into consideration the present study, deals with the issue “The mastic of Chios”. 
The main purpose of this study is that children learn how to respect and preserve the environment. In the study, 
the targets, the historian, the educational material and finally the valuation of the project, are reported. The 
high profits of mastic’s growth have led to the establishment of the Association of mastic producers of Chios 
which has as main purpose the protection of the mastic producers and the mastic production. In cooperation 
with the cultural foundation of Peraeus association, the Mastic Museum of Chios is going to be constructed. 

KEY WORDS: Chios, Mastic tree, Mastic villages, Mastic Museum, Mastic Project, Experiments, learning 

targets. 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Απζναντι από τα μικραςιάτικα παράλια, ανάμεςα από τθ Σάμο και τθ Λζςβο, βρίςκεται θ Χίοσ, 
το πιο αρχοντικό, το πιο μεκυςτικό από τα νθςιά του βορειοανατολικοφ Αιγαίου με τισ δαντελωτζσ 
παραλίεσ, τουσ πλοφςιουσ καραβοκφρθδεσ και τα περίωθμα Μαςτιχοχϊρια, που κρφβουν ςτισ 
εκτάςεισ τουσ τθ μοναδικι ςε ολόκλθρο τον κόςμο και ςπάνια ποικιλία του Μαςτιχόδενδρου. Πςο 
και αν ζχουν επιχειριςει κατά καιροφσ οι άνκρωποι να καλλιεργιςουν αυτό το μοναδικό δϊρο ςε 
άλλα μζρθ τθσ γθσ, ςτάκθκε αδφνατο.  
ΣΟ ΜΑΣΛΧΟΔΕΝΔΡΟ Ι ΧΛΝΟ 

Το Μαςτιχόδενδρο ι Σχίνοσ, επιςτθμονικά Pistacia Lentiscus var. Chia, ανικει ςτθν οικογζνεια 
Anacardaceae. Είναι κάμνοσ αεικαλισ φψουσ 2-3 μζτρων που αναπτφςςεται αργά και αποκτά τθν 
πλιρθ ανάπτυξι του μετά από 40-50 χρόνια. Ηει πάνω από 100 χρόνια. Θ παραγωγι τθσ μαςτίχασ 
δεν είναι δυνατι παρά μόνο ζπειτα από τον 5ο χρόνο μετά τθν ωφτευςι του, ενϊ το μζγιςτο τθσ 
απόδοςθσ (320-1000 γραμμ.) εμωανίηεται από το 12ο – 15ο ζτοσ τθσ θλικίασ του. 

Ο Σχίνοσ είναι ωυτό ανκεκτικό, ευπακζσ όμωσ ςτθν παγωνιά που μπορεί να ςκάςει τισ ωλζβεσ 
του κορμοφ του, όπωσ και ςτθν κακότεχνθ εκμετάλλευςι του, που μπορεί να ςτερζψει τθν πολφτιμθ 
ρθτίνθ από τον εξωτερικό ωλοιό του. Νζεσ ωυτείεσ προζρχονται από κλαδιά παλιϊν δζνδρων 
(μοςχεφματα) και οι παλιζσ ανανεϊνονται με καταβολάδεσ ι παραωυάδεσ.  

Το αξιοπρόςεκτο είναι, ότι ενϊ Σχίνοι υπάρχουν ςε όλο το νθςί θ παραγωγι τθσ μαςτίχασ 
γίνεται μόνο ςτο νότιο τμιμα τθσ Χίου, ςτα Μαςτιχόχωρα. Πχι άδικα λοιπόν θ Χίοσ ταυτίηεται με τθν 
μαςτίχα. Υπάρχει μάλιςτα θ εκδοχι ότι το όνομα Χίοσ είναι ωοινικικισ προζλευςθσ και ςθμαίνει 
«μαςτίχα». 
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Θ ΜΑΣΛΧΑ ΧΛΟΤ 
Θ Μαςτίχα είναι ο ρθτινϊδθσ χυμόσ που βγαίνει από τον κορμό και τα κλαδιά του 

μαςτιχόδενδρου, ενόσ αεικαλοφσ κάμνου, του Σχίνου. Θ ζκκριςθ αυτι προκαλείται από το χάραγμα 
του Σχίνου «το κζντθμα» με ζνα αιχμθρό εργαλείο. Θ μαςτίχα εμωανίηεται ςαν δάκρυ ςτα 
χαραγμζνα ςθμεία και ρζει κατά ςταγόνεσ ςτθν γθ.  

Το χρϊμα τθσ είναι υπόλευκο-υποκίτρινο και είναι θμιδιαωανισ ζωσ διαωανισ. Θ μορωι τθσ 
είναι κρυςταλλικι και θ αρχικι τθσ γεφςθ είναι μάλλον πικρι, για να ωφγει ςφντομα, αωινοντασ ζνα 
ιδιαίτερο άρωμα που τθσ προςδίδει μια μοναδικότθτα.  

Ο βακμόσ ςκλθρότθτασ τθσ μαςτίχασ εξαρτάται από τθν κερμοκραςία τθσ ατμόςωαιρασ, τον 
χρόνο ζκκεςισ τθσ ςτθν ωφςθ, κακϊσ και το μζγεκοσ που ζχει το δάκρυ. Πταν θ ροι τθσ μαςτίχασ 
είναι ςυνεχισ, το δάκρυ είναι μεγάλο και ςχετικά μαλακό, ενϊ θ μθ ςυνεχισ ροι, αποδίδει μικρό 
δάκρυ, αλλά μεγαλφτερθσ ςκλθρότθτασ. 
Θ ΜΑΣΛΧΑ ΧΛΟΤ ΣΘΝ ΑΡΧΑΛΟΣΘΣΑ 

Θ μαςτίχα Χίου ιταν γνωςτι από τθν Αρχαιότθτα, τόςο για το μοναδικό τθσ άρωμα, όςο και 
για τισ κεραπευτικζσ ιδιότθτζσ τθσ. Ο Θρόδοτοσ, τον 5ο π.Χ. αιϊνα αναωζρεται ςτθν ρθτινϊδθ ουςία 
με το όνομα Μαςτίχα. Ρλθροωορίεσ για τθν καλλιζργεια, χριςθ και διακίνθςθ τθσ μαςτίχασ ςτθν 
κλαςικι εποχι δεν ζχουν διαςωκεί, ςε αντίκεςθ με τθν φςτερθ αρχαιότθτα (1οσ αι.- 7οσ αι. μ.Χ.) όπου 
ςυναντάμε πλθκϊρα ιατρικϊν ςυνταγϊν με κφριο ςυςτατικό τθν μαςτίχα. Τθν κεωροφςαν 
ευεργετικι για τθν ανκρϊπινθ υγεία και τισ απζδιδαν πολλζσ ιδιότθτεσ. Τθν χρθςιμοποιοφςαν ςε 
ςυνδυαςμό με άλλα ωυςικά υλικά για τθν κεραπεία πλικουσ αςκενειϊν. Ο Λπποκράτθσ (5οσ αι. π.Χ.) 
ο ςπουδαιότεροσ αρχαίοσ Ζλλθνασ ιατρόσ, ςτο Γαλθνόσ 78,603, αναωζρεται ςτισ κεραπευτικζσ 
ιδιότθτεσ και ςυγκεκριμζνα για τισ ρινικζσ πακιςεισ. Ο Διοςκουρίδθσ (1οσ αι. μ.Χ.) πατζρασ τθσ 
ωαρμακολογίασ, ιατρόσ και βοτανολόγοσ από τθν Κιλικία, του οποίου το ζργο «Ρερί φλθσ ιατρικισ» 
δεν είχε ξεπεραςτεί μζχρι το 16ο αι., κάνει εκτεταμζνθ αναωορά ςτθ μαςτίχα ςτο «De material 
medica» (1,70). Αναωζρει επίςθσ και το Μαςτιχζλαιον (olium soavissimum) που παραςκευαηόταν 
από τθ μαςτίχα Χίου και επιςθμαίνει τθ χριςθ του ςτισ πακιςεισ τθσ μιτρασ, ωσ ιπιο, κερμαντικό, 
ςτυπτικό και μαλακτικό.  
ΓΕΩΓΡΑΦΛΑ ΚΑΛ ΓΕΩΛΟΓΛΑ ΣΟΤ ΜΑΣΛΧΟΔΕΝΔΡΟΤ 

Θ Χίοσ είναι το 5ο ςε μζγεκοσ νθςί τθσ Ελλάδασ με ζκταςθ 807 τετρ. χιλιόμετρα και πλθκυςμό 
53.000 κατοίκουσ περίπου. Είναι ζνα από τα νθςιά του Βορειοανατολικοφ Αιγαίου, πολφ κοντά ςτα 
Μικραςιατικά παράλια και απζναντι από τθν χερςόνθςο τθσ Ερυκραίασ. Το βόρειο και κεντρικό 
τμιμα του νθςιοφ είναι ορεινό με υψθλότερα ςθμεία τισ δφο κορυωζσ του όρουσ Ρελθναίο (1300μ). 
Στο νότιο τμιμα του νθςιοφ αντίκετα, επικρατοφν λοωίςκοι το ανϊτερο φψοσ των οποίων δεν 
υπερβαίνει τα 500μ. Στθ νότια περιοχι τθσ Χίου καλλιεργοφνται κατά αποκλειςτικότθτα τα 
Μαςτιχόδεντρα. 

Οι εδαωικζσ απαιτιςεισ του δζντρου ςε υγραςία δεν είναι μεγάλεσ, γιατί το δζντρο είναι 
επιπολαιόριηο και με το εκτεταμζνο επιωανειακό ριηικό του ςφςτθμα εκμεταλλεφεται πλιρωσ τισ 
μικρισ διάρκειασ βροχζσ. Αντίκετα, ςε εδάωθ με μεγάλθ υγραςία δυςχεραίνεται θ ανάπτυξθ του, 
επειδι εμποδίηεται ο αεριςμόσ των ριηϊν του. Είναι επίςθσ ευπακισ ςτθν παγωνιά που μπορεί να 
«ςκάςει» τισ ωλζβεσ του κορμοφ του και ςτθν κακότεχνθ εκμετάλλευςθ, που μπορεί να ςτερζψει 
τθν πολφτιμθ ρθτίνθ από τον εξωτερικό ωλοιό του. 
ΛΔΛΟΣΘΣΕ ΣΘ ΜΑΣΛΧΑ 

Θ μαςτίχα είναι ζνα προϊόν με ιςχυρι κολλθτικι ικανότθτα. Είναι διαλυτι ςε αικυλικό αικζρα, 
αικυλικι αλκοόλθ, ακετόνθ, χλωροωόρμιο, τερεβινκζλαιο, ξυλόλθ και ςε άλλουσ οργανικοφσ 
διαλφτεσ. Σε πρόςωατεσ αναλφςεισ του όξινου κλάςματοσ τθσ ρθτίνθσ τθσ Pistacia Lentiscus var. Chia 
προςδιορίςτθκαν πειραματικά δζκα τριτερπενικά οξζα με τθ μορωι των μεκυλικϊν τουσ εςτζρων 
Ο ΚΤΚΛΟ ΣΘ ΚΑΛΛΛΕΡΓΕΛΑ ΣΟΤ ΜΑΣΛΧΟΔΕΝΔΡΟΤ 

Τον Δεκζμβριο ξεκινά θ λίπανςθ των Σχίνων που ςυμπλθρϊνει τθ ωυςικι λίπανςθ από τα 
ξερά ωφλλα του ίδιου δζντρου. Στα μζςα του Γενάρθ και όλο τον Φλεβάρθ κλαδεφονται τα χαμθλά 
κλαδιά ϊςτε να ςχθματιςτοφν δίοδοι για τθ διζλευςθ του αζρα και το ςτζγνωμα τθσ ρθτίνθσ. Τον 
Μάρτιο και Απρίλιο γίνεται το ςκάψιμο του εδάωουσ για τθν ανανζωςθ του και τθν απομάκρυνςθ 
τυχόν ηιηανίων. Για το τελευταίο μπορεί να γίνει χριςθ και ηιηανιοκτόνων περιμετρικά του χϊρου 
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του δζντρου. Τθν άνοιξθ ολοκλθρϊνονται οι εργαςίεσ τθσ περιποίθςθσ του ωυτοφ. Το καλοκαίρι 
αποτελεί τθν εποχι παραγωγισ και ςυλλογισ τθσ ρθτίνθσ τθσ μαςτίχασ που ξεκινά με τθν 
προετοιμαςία του εδάωουσ.  
ΚΑΛΛΛΕΡΓΕΛΑ ΣΟΤ ΜΑΣΛΧΟΔΕΝΔΡΟΤ 

Θ ςυνολικι τουσ ζκταςθ είναι 20.000 ςτρζμματα (περίπου 12% τθσ καλλιεργιςιμθσ γθσ) και θ 
καλλιζργεια τουσ απαςχολεί περίπου 4.500 αγροτικζσ οικογζνειεσ. Τα δζντρα είναι ωυτεμζνα ςε 
ςειρζσ και απζχουν 2-3 μζτρα το ζνα από το άλλο. Ευδοκιμεί ςε άγονα, πετρϊδθ και ωτωχά εδάωθ. 
Το μαςτιχόδενδρο πολλαπλαςιάηεται με μοςχεφματα βλαςτϊν. Για τισ ωυτείεσ επιλζγονται μόνο τα 
αρςενικά δζνδρα. Το κλάδεμα του δζντρου ξεκινά από το 3ο ζτοσ τθσ θλικίασ του. Κάκε χρόνο 
επιβάλλεται ζνα μικρό κλάδεμα δζντρων, κακάριςμα από τα ξερά κλαδιά και κάκε 5-6 χρόνια ζνα 
ςυςτθματικό κλάδεμα για να αποκτιςει το δζντρο το επικυμθτό ςχιμα. Χθμικά ςκευάςματα όπωσ θ 
κειικι αμμωνία και το νιτρικό κάλλιο δίνουν άριςτα αποτελζςματα. Για τα ωτωχά εδάωθ θ κειικι 
αμμωνία αποτελεί καλό λίπαςμα. Θ λίπανςθ γίνεται κάκε χρόνο τον Λανουάριο ι Φεβρουάριο και θ 
ποςότθτα για κάκε δζντρο κυμαίνεται από 0,5 ζωσ 1 κιλό. Τα νζα ωυτά ζχουν ανάγκθ από νερό. Το 
καλοκαίρι τθσ πρϊτθσ χρονιάσ επιβάλλονται 2, 3 ι και 4 ποτίςματα ανάλογα με τισ κλιματολογικζσ 
ςυνκικεσ. Το πότιςμα κατά το καλοκαίρι τθσ 2θσ ι τθσ 3θσ χρονιάσ μετά το ωφτεμα εγγυάται 
μεγαλφτερα ποςοςτά επιτυχίασ. Το μαςτιχόδενδρο δεν προςβάλλεται από πολλζσ αρρϊςτιεσ και 
ζτςι δεν εωαρμόηεται κανζνα ςυςτθματικό πρόγραμμα για τθν καταπολζμθςι τουσ. 
ΤΓΚΟΜΛΔΘ ΣΘ ΜΑΣΛΧΑ 

Θ παραγωγι μαςτίχασ γίνεται τουσ μινεσ Λοφνιο, Λοφλιο, Αφγουςτο και Σεπτζμβριο και αν οι 
ςυνκικεσ το επιτρζπουν και τον Οκτϊβριο. Σφμωωνα με τον Νόμο 4381 θ ςυλλογι τθσ μαςτίχασ 
ορίηεται από 15 Λουλίου ζωσ 15 Οκτωβρίου οπότε γίνεται ομοιόμορωο το πιξιμό τθσ. Θ πρϊτθ 
παράγραωοσ του Νόμου αναωζρει: «Απαγορεφεται το κζντθμα του Σχίνου και θ εκ τοφτου ςυλλογι 
τθσ Μαςτίχθσ Χίου, προ τθσ 15θσ Λουλίου ζωσ 15θσ Οκτωβρίου εκάςτου ζτουσ. Θ τελευταία 
θμερομθνία μπορεί να παρατακεί για ζνα δεκαπενκιμερο με άδεια του Νομάρχθ». 
ΧΡΘΕΛ ΣΘ ΜΑΣΛΧΑ ΧΛΟΤ 

Θ μαςτίχα ςιμερα είναι γνωςτι για τισ πολλζσ χριςεισ τθσ. Είναι το δάκρυ που ζχει τθν 
ιδιότθτα να ευωραίνει, να αρωματίηει, να ανακουωίηει, να κεραπεφει. Θ μαςτίχα ζχει πολλζσ 
ευεργετικζσ ιδιότθτεσ, γνωςτζσ ιδθ από τθν αρχαιότθτα και χρθςιμοποιείται ςε διάωορουσ τομείσ: 
Λατροωαρμακευτικι, Χειρουργικι, Οδοντιατρικι, Ορκοδοντικι, Βιομθχανικι χριςθ, Ροτοποιία, 
Μαγειρικι και Ηαχαροπλαςτικι. 
ΤΝΣΑΓΕ ΜΕ ΜΑΣΛΧΑ ΧΛΟΤ 

Κοτόπουλο ψθτό με ςάλτςα μαςτίχασ 
Ρανακότα με τριαντάωυλλο και μαςτίχα Χίου 
Λουκουμάδεσ με μαςτίχα Χίου 
Κρζμα καραμελζ με μαςτίχα Χίου 
Μπιςκότα μαςτίχασ για τςάι 

ΕΝΩΘ ΜΑΣΛΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΛΟΤ 
Θ Ζνωςθ Μαςτιχοπαραγωγϊν Χίου είναι αναγκαςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που ιδρφκθκε το 1938 

με τον ιδρυτικό νόμο 1390/1938 και πρϊτοσ τθσ πρόεδροσ ιταν ο Γεϊργιοσ Σταγκοφλθσ. Αποτελεί 
τθν ςυλλογικι ζκωραςθ 20 πρωτοβάκμιων ςυνεταιριςμϊν των 24 Μαςτιχοχωρίων που ευρίςκονται 
ςτθν νότια Χίο. Είναι ωορζασ αποκλειςτικισ διαχείριςθσ τθσ ωυςικισ μαςτίχασ ςτθν Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Σιμερα θ Ζνωςθ Μαςτιχοπαραγωγϊν αρικμεί 5.000 περίπου μζλθ και είναι ζνασ από 
τουσ μεγαλφτερουσ ςε μζγεκοσ οργανιςμοφσ τθσ περιωζρειασ Βορείου Αιγαίου. 
ΜΟΤΕΛΟ ΜΑΣΛΧΑ 

Στθν παροφςα ωάςθ υλοποιείται ερευνθτικό πρόγραμμα, κατάλλθλο για τθν προετοιμαςία 
Μουςείου Μαςτίχασ ςτθ Χίο, αποτελοφμενο από ςειρά ςχετικϊν μελετϊν (ιςτορικϊν, εκνολογικϊν, 
αρχιτεκτονικϊν και περιβαλλοντολογικϊν) και τθ ςυλλογι αρχειακοφ και άλλου πρωτογενοφσ 
ςυναωοφσ υλικοφ (μεταξφ των οποίων προωορικϊν μαρτυριϊν και ποςοτικϊν/αρχειακϊν 
δεδομζνων ςτεγαςμζνων ςε θλεκτρονικζσ βάςεισ). Το πρόγραμμα επικεντρϊνεται ςε ηθτιματα 
παραγωγισ, εκμετάλλευςθσ, διακίνθςθσ και προβολισ του μονοπωλιακοφ προϊόντοσ τθσ μαςτίχασ 
διαχρονικά και μζχρι τισ μζρεσ μασ. 
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Το Μουςείο Μαςτίχασ κα αναδεικνφει τον διαχρονικό πολιτιςμικό ρόλο τθσ μαςτίχασ που 
είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνοσ με τθ Χίο και τθν ιςτορία τθσ. Ραράλλθλα, κα προβάλλει τθ ςθμερινι 
διαδικαςία παραγωγισ, κακϊσ και τθ ςθμαςία τθσ μαςτίχασ για τθν οικονομία του νθςιοφ. 
Θ ΜΑΣΛΧΑ ΧΛΟΤ PROJECT 

Το ζναυςμα για τθν υλοποίθςθ αυτοφ του ςχεδίου εργαςίασ δόκθκε ςτα πλαίςια τθσ ενότθτασ 
περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν ςε κζματα που αωοροφν 
το περιβάλλον. Σε μια ςυηιτθςθ που ζγινε ςχετικά με τα μπαχαρικά ξεχϊριςαν τθ μαςτίχα και 
κζλθςαν να μάκουν περιςςότερα για αυτι. 

Τα παιδιά τθσ θλικίασ αυτισ γνωρίηουν λίγα πράγματα γφρω από τα μπαχαρικά και ειδικά 
γφρω από τθ μαςτίχα, όπωσ το υποβρφχιο γλυκό, τθ μαςτίχα-τςίχλα, τα κουλουράκια μαςτίχασ κ.α. 
Ζτςι είχαν εφλογεσ απορίεσ. Ικελαν να μάκουν: 

Τι είναι τα μπαχαρικά και θ μαςτίχα; 
Τι τα χρειαηόμαςτε; 
Από ποφ βγαίνει θ μαςτίχα; 
Χρθςιμοποιοφςαν οι αρχαίοι Ζλλθνεσ ςτα ωαγθτά τουσ μαςτίχα; 
Γιατί τθ χρθςιμοποιοφςαν; 
Ροιεσ άλλεσ χριςεισ είχε; 
Τα νιπια, αωοφ προβλθματίςτθκαν αρκετά γφρω από το κζμα, ζκαναν διάωορεσ προτάςεισ, 

οι οποίεσ καταγράωθκαν ςε ιςτόγραμμα. 
ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΕ ΚΑΛ ΦΩΣΟΓΡΑΦΛΚΟ ΤΛΛΚΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΒΡΕΦΟΝΘΠΛΑΚΟ ΣΑΚΜΟ ΣΘ ΕΡΓΑΣΛΚΘ 
ΕΣΛΑ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 

 
Εικόνα 1. Τα νιπια ζωτιαξαν αωίςα όπου ζγραψαν:  

«ΓΛΑ ΔΟΝΤΛΑ ΡΛΟ ΓΕΑ ΚΑΛ ΛΕΥΚΑ ΜΑΣΑΤΕ ΦΥΣΛΚΘ ΜΑΣΤΛΧΑ ΧΛΟΥ» 
ΕΠΛΛΟΓΟ 

Για το κζμα μασ «Θ Μαςτίχα Χίου» κα πρζπει με τα κατάλλθλα προγράμματα, τα παιδιά να 
ζχουν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν ότι:  
1. Θ καλλιζργεια του μαςτιχόδενδρου αποτελεί παγκόςμια μοναδικότθτα για το νότιο μζροσ τθσ 

Χίου. 
2. Τα προϊόντα που παράγονται με βάςθ τθ μαςτίχα ζχουν ευεργετικζσ επιδράςεισ ςτον άνκρωπο. 
3. Τθ μοναδικότθτα των παραδοςιακϊν οικιςμϊν των Μαςτιχοχωρίων. 
4. Τα ικθ, τα ζκιμα και γενικά τον πολιτιςμό των Μαςτιχοχωρίων. 
5. Τον τρόπο ςυλλογισ και εκμετάλλευςθσ τθσ μαςτίχασ κακϊσ και τισ κετικζσ ςυνζπειεσ από τθν 

αξιοποίθςι τθσ για τθν οικονομία τθσ χϊρασ.  
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Θ διατροφι μασ -τα φροφτα ςτθ διατροφι μασ  
 

Φιςφι Αλεξία1, Παππά Πζλλθ Πζλλα2 
1Εκπαιδευτικόσ, kaza1@otenet.gr 

2Υπεφκυνθ προγρ.Αγ. Υγείασ Νομοφ Σάμου, Λκαρίασ, Φοφρνων, pellapapa@yahoo.gr 
ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Θ εργαςία αυτι αφορά ζνα πρόγραμμα Αγωγισ υγείασ με κζμα: Θ διατροφι μασ - τα φροφτα ςτθ διατροφι 
μασ που πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ από τθν Αϋτάξθ του Δθμ. ςχ. Άνω Βακζοσ Σάμου 
και διιρκθςε 6 μινεσ.Για τθν επίτευξθ του προγράμματοσ εργαςτικαμε ςφμφωνα με τθ μζκοδο Project (ςχζδιο 
εργαςίασ). Σκοπόσ του ςχεδίου εργαςίασ ιταν οι μακθτζσ να ανακαλφψουν τθ ςχζςθ τθσ τροφισ με τθν υγεία, 
τισ ευεργετικζσ επιπτϊςεισ τθσ μεςογειακισ διατροφισ και να δοκεί ζμφαςθ ςτο ρόλο των φροφτων ςτθ 
διατροφι τουσ. Αναγνωρίηοντασ τθν ανθςυχθτικι αφξθςθ τθσ παιδικισ παχυςαρκίασ και ςτθ χϊρα μασ, το 
πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και ενεργοποίθςθ των μακθτϊν και γονζων ςε 
κζματα ςωςτισ διατροφισ και ςτθν αλλαγι διατροφικϊν ςυνθκειϊν από τθν παιδικι θλικία. Με τθν 
ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ παρατθριςαμε ότι άλλαξαν οι μακθτζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ όςο αφορά το 
φαγθτό τουσ ςτο ςχολείο και πρόςκεςαν τα φροφτα ςτο κολατςιό τουσ.  

ΛΕΞΕΛ –ΚΛΕΛΔΛΑ: Μεςογειακι διατροφι, φροφτα, διατροφικζσ ςυνικειεσ. 

 
Our nutrition – fruits as part of our nutrition 

Alexia Fisfi, Pelly Pappa 
ABSTRACT 
This project is about a health promotion program titled: “Our nutrition – fruits as part of our nutrition” that was 
implemented during flexible zone activities from the first grade of the Primary School in Ano Vathi, Samos, 
Greece and lasted 6 months. The realization of this program was based on the “Project” method (worksheet). 
The objective of the worksheet was to help pupils discover the relationship between food and health, the 
benefits of Mediterranean diet and to stress the role of fruits in their nutrition. Recognizing the fact that 
childhood obesity takes epidemic proportions in our country, the program aims at informing and increasing 
awareness of students and parents about healthy nutrition and changing dietary habits towards healthy food 
choices from childhood. At the end of the program we observed that pupils changed their dietary preferences 
and consumed fruits while at school.  

KEY WORDS: Mediterranean diet, fruit, dietary preferences  

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

 Θ εργαςία αυτι αωορά ζνα πρόγραμμα Αγωγισ υγείασ με κζμα: Θ διατροωι μασ - τα ωροφτα 
ςτθ διατροωι μασ που πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ από τθν Αϋτάξθ του 
Δθμ. ςχ. Άνω Βακζοσ Σάμου και διιρκθςε 6 μινεσ. 

Θ Αγωγι Υγείασ ςτα ςχολεία, είναι µια δραςτθριότθτα, θ οποία ςυμβάλλει ςτθν αναβάκμιςθ 
τθσ ςχολικισ ηωισ και ςτθ ςφνδεςθ του ςχολείου µε τθν κοινωνικι πραγματικότθτα. Σκοπόσ τθσ είναι 
θ προάςπιςθ, θ βελτίωςθ και θ προαγωγι τθσ ψυχικισ και ςωματικισ υγείασ και τθσ κοινωνικισ 
ευεξίασ των µακθτϊν/τριϊν, µε τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων τουσ και τθσ κριτικισ τoυσ ςκζψθσ και 
µε τθν αναβάκμιςθ του κοινωνικοφ και ωυςικοφ περιβάλλοντοσ τουσ. 

Για τθν επίτευξθ του προγράμματοσ εργαςτικαμε ςφμωωνα με τθ μζκοδο Project (ςχζδιο 
εργαςίασ), θ οποία εμπλζκει τουσ μακθτζσ ςε μεκοδευμζνθ δράςθ για τθ μελζτθ του κζματοσ και 
προβάλλει ωσ ωυςικό, κοινωνικό και μεκοδολογικό πλαίςιο τθ προωκθμζνθ διακεματικότθτα 
(Ματςαγγοφρασ2002). 
ΚΟΠΟ 

Σκοπόσ του προγράμματοσ ιταν οι μακθτζσ να ανακαλφψουν τθ ςχζςθ τθσ τροωισ με τθν 
υγεία, τισ ευεργετικζσ επιπτϊςεισ τθσ μεςογειακισ διατροφισ και να δοκεί ζμωαςθ ςτο ρόλο των 
φροφτων ςτθ διατροωι τουσ.  

Αναγνωρίηοντασ τθν ανθςυχθτικι αφξθςθ τθσ παιδικισ παχυςαρκίασ και ςτθ χϊρα μασ και του 
κακοριςτικοφ ρόλου τθσ διατροωισ, το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και 
ενεργοποίθςθ των μακθτϊν και γονζων ςε κζματα ςωςτισ διατροωισ και ςτθν αλλαγι διατροφικϊν 
ςυνθκειϊν από τθν παιδικι θλικία. 

mailto:kaza1@otenet.gr
mailto:pellapapa@yahoo.gr
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ΣΟΧΟΛ 
Οι επιμζρουσ ςτόχοι του προγράμματοσ ιταν: 

ΓΕΝΛΚΟΛ  
Οι μακθτζσ να: 

 αναπτφξουν το γραπτό και προωορικό τουσ λόγο . 

 αςκθκοφν ςε επιςτθμονικζσ διαδικαςίεσ όπωσ είναι θ υπόκεςθ, θ ταξινόμθςθ, θ 
παρατιρθςθ, θ μζτρθςθ και να ςυμμετζχουν ςε ζρευνεσ πεδίου. 

 αςκθκεί θ δθμιουργικι ωανταςία τουσ και να ψυχαγωγθκοφν . 

 αναπτφξουν τθν επικοινωνία τουσ . 

 ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ, που τουσ δίνουν τθν αίςκθςθ τθσ χαράσ, τθσ 
απόλαυςθσ και τθσ δθμιουργίασ. 

ΕΛΔΛΚΟΛ 
Οι μακθτζσ να: 

 διακρίνουν τουσ παράγοντεσ που ςυμβάλλουν κετικά ι αρνθτικά ςτθν υγιεινι επιλογι των 
τροωϊν. 

 επιςθμαίνουν ποιεσ τροωζσ πρζπει να καταναλϊνουν ςυχνά και ποιεσ λιγότερο.  

 καταςκευάςουν τθν τροωικι πυραμίδα. 

 μάκουν τουσ βαςικοφσ κανόνεσ υγιεινισ και προςταςίασ. 

 παρατθριςουν ζργα μεγάλων ηωγράωων που ζχουν ωσ κζμα τα ωροφτα 

 χρθςιμοποιοφν με πολλοφσ τρόπουσ διάωορα υλικά για να κάνουν μικροκαταςκευζσ . 

 δθμιουργιςουν μια μουςειοςκευι με κζμα τα ωροφτα. 

 ςυλλζξουν και να διαβάςουν παραμφκια με κζμα ςχετικό με τα ωροφτα. 
ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΕ 

Οι δραςτθριότθτεσ που προτείνουμε,επιλζξαμε να είναι : 

 βιωματικζσ,ϊςτε οι μακθτζσ να αντλοφν πλθροωορίεσ από τα προςωπικά τουσ βιϊματα 
και το οικείο περιβάλλον τουσ και να ςυνειδθτοποιιςουν ποιεσ είναι οι διατροωικζσ 
τουσ ςυνικειεσ και ποιεσ πρζπει να αλλάξουν. 

 ομαδοςυνεργατικζσ, μζςω των οποίων οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να ανταλλάςουν 
απόψεισ και να ςυμμετζχουν ςε ομαδικζσ δράςεισ.  

  πολλαπλισ νοθμοςφνθσ,ϊςτε να δοκεί θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να αςκθκοφν ςτισ 
οκτϊ κατθγορίεσ τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ του Gardner. 

  Διακεματικζσ. . ϊςτε ζνα γνωςτικό αντικείμενο να μθν προςεγγίηεται μόνο από τθν 
παραδοςιακι του ςκοπιά, αλλά αντίκετα να κεωρείται ωσ αποτζλεςμα πολλϊν 
επιμζρουσ επιςτθμονικϊν πεδίων.  

Τα διεπιςτθμονικά ςχζδια εργαςίασ λειτουργοφν ςυνικωσ ςυμπλθρωματικά προσ τα 
κακιερωμζνα μακιματα του αναλυτικοφ προγράμματοσ και αποβλζπουν ςτθν προϊκθςθ των 
διεπιςτθμονικϊν ςυναρτιςεων και ςυμπράξεων(Ματςαγγοφρασ 2002). 

Θ διεπιςτθμονικι και διακεματικι εξακτίνωςθ του κζματοσ αωορά τα παρακάτω πεδία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΑ ΦΡΟΤΣΑ 

Μ. ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ 

 ΜΑΚΘΜΑΤΛΚΑ 

ΚΘΣΚΕΥΤΛΚΑ/ ΛΑΟΓΑΦΛΑ  

ΧΟΟΣ ΚΕΑΤΛΚΟ 

ΜΟΥΣΛΚΘ 

ΕΛΚΑΣΤΛΛΚΑ 

ΡΑΛΧΝΛΔΛ 
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ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ 
  
Εργαςτικαμε με ωφλλα εργαςίασ ςτισ παρακάτω υποενότθτεσ: 

 ΤΟΦΘ/ΚΑΤΘΓΟΛΕΣ ΤΟΦΩΝ 
 ΧΤΛΗΩ ΣΩΣΤΑ ΤΟΝ ΟΓΑΝΛΣΜΟ ΜΟΥ /ΟΛ ΥΔΑΤΑΝΚΑΚΕΣ 
 ΤΑ ΛΛΡΘ/ΚΑΚΑ ΚΑΛ ΚΑΛΑ ΛΛΡΘ 
 ΤΟ ΛΑΔΛ/ΕΛΑΛΟΛΑΔΟ/ΜΕΣΟΓΕΛΑΚΘ ΔΛΑΤΟΦΘ  
 ΤΑ ΦΟΥΤΑ  

ΣΡΟΦΘ/ΚΑΣΘΓΟΡΛΕ ΣΡΟΦΩΝ 
Κφριοσ ςτόχοσ μασ ιταν με ζμμεςο τρόπο να διαπιςτϊςουμε τισ διατροωικζσ τουσ ςυνικειεσ, 

ποιο ιταν το κολατςιό τουσ και να προςπακιςουμε να το αλλάξουμε. 
Το ωφλλο εργαςίασ αποτζλεςε το ερζκιςμα για να ςυηθτιςουν οι μακθτζσ για τθν τροωι και 

το ρόλο που παίηει αυτι ςτθν υγεία μασ. Θ ςυηιτθςθ αυτι οδιγθςε τουσ μακθτζσ να εκωράςουν 
αβίαςτα τισ διατροωικζσ τουσ ςυνικειεσ. Στθ ςυνζχεια κατθγοριοποίθςαν τισ τροωζσ ςε καλζσ και 
κακζσ για τθν υγεία μασ. 

Ζγινε αναωορά ςτισ 6 κατθγορίεσ τροωϊν (ΦΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΛΚΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΛΚΑ-ΚΕΑΣ-
ΨΑΛΑ-ΟΣΡΛΑ –ΔΘΜΘΤΛΑΚΑ-ΛΑΔΛ) και επιςθμάνκθκε με ποια ςυχνότθτα πρζπει να 
καταναλϊνουμε αυτζσ τισ τροωζσ εβδομαδιαία. Ζπειτα οι μακθτζσ διάλεξαν τροωζσ από περιοδικά, 
τισ ζκοψαν και ζωτιαξαν μια αωίςα με τισ 6 κατθγορίεσ τροωίμων. 

Ριςτεφουμε ότι ο ςτόχοσ επιτεφχκθκε διότι, πριν ξεκινιςει το πρόγραμμα αυτό, τα 
περιςςότερα παιδιά ζτρωγαν για κολατςιό, πατατάκια, ςοκολάτεσ, κρουαςάν ενϊ ελάχιςτα παιδιά 
ζπιναν ζνα χυμό ι ζτρωγαν ζνα ωροφτο (ποςοςτό 36,8%) ι τοςτ (ποςοςτό 47,3%). Μετά από 
μερικοφσ μινεσ, αωοφ ξεκινιςαμε να δουλεφουμε το πρόγραμμα αγωγι υγείασ, παρατθριςαμε ότι 
όλοι ςχεδόν οι μακθτζσ ζτρωγαν ζνα τοςτ και μερικά ωρζςκα ωροφτα ι ζπιναν ζνα χυμό ςε ποςοςτό 
78,9%. 
ΡΛΝΑΚΑΣ 1. Διατροωικζσ ςυνικειεσ μακθτϊν ςτα διαλείμματα πριν το πρόγραμμα και μετά από 3 
μινεσ δραςτθριοτιτων . 
  

ΠΡΛΝ  ΜΕΣΑ 

  ΣΟΣ 
 

ΧΤΜΟ/ 
ΦΡΟΤΣΟ 

ΜΠΛΚΟΣΑ 
/ΠΑΣΑΣΑΚΛΑ 

 ΣΟΣ ΧΤΜΟ/ 
ΦΡΟΤΣΟ 

ΜΠΛΚΟΣΑ 
ΠΑΣΑΣΑΚΛΑ 

ΑΓΟΡΛΑ 8 4 3 4  6 6 2 

ΚΟΡΛΣΛΑ 11 5 4. 5  9 9 1 

ΤΝΟΛΟ 19 9(47,3%) 7(36,8%) 9(47,3%)  15(78,9%) 15(78,9%) 3(15,8%) 

 
ΧΣΛΗΩ ΩΣΑ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΛΜΟ ΜΟΤ /ΟΛ ΤΔΑΣΑΝΚΡΑΚΕ 

Ορίηοντασ τι είναι ο οργανιςμόσ δόκθκε θ ευκαιρία να αναωερκοφμε ςτισ τρεισ κρεπτικζσ 
ουςίεσ: τουσ υδατάνκρακεσ, τισ πρωτεΐνεσ και τα λίπθ. Ραραλλθλίηοντασ τα καφςιμα για το 
αυτοκίνθτο με τουσ υδατάνκρακεσ για τον οργανιςμό αναδείξαμε τθ χρθςιμότθτα και τθ 
ςπουδαιότθτά τουσ για τον άνκρωπο. Ζπειτα ζκοψαν εικόνεσ από περιοδικά με τροωζσ με 
υδατάνκρακεσ όπωσ: ωροφτα, λαχανικά, ψωμί, δθμθτριακά, πατάτεσ, όςπρια, μζλι, μπιςκότα, 
ςοκολάτεσ, παγωτά και ςτθ ςυνζχεια τα διαχϊριςαν ςε αυτά που γεμίηουν τον οργανιςμό με 
άχρθςτεσ και ςε αυτζσ με χριςιμεσ κερμίδεσ. Ανακαλφψαμε τθ ςχζςθ που υπάρχει ανάμεςα ςε 
δευτερογενείσ τροωζσ και ςε πρϊτεσ φλεσ όπωσ ςταωφλια -κραςί, πρόβατο –γάλα- γιαοφρτι και 
ςυμπλθρϊςαμε παροιμίεσ τροωϊν με τθ βοικεια εικόνων όπωσ π.χ. ο νθςτικόσ καρβζλια 
ονειρεφεται. 
ΣΑ ΛΛΠΘ/ΚΑΚΑ ΚΑΛ ΚΑΛΑ ΛΛΠΘ 

Με αυτό το ωφλλο εργαςίασ ςτοχεφαμε οι μακθτζσ να ανακαλφψουν ότι υπάρχουν μεν λίπθ 
που είναι ωωζλιμα ςτον οργανιςμό όπωσ το λάδι, αλλά και κακά λίπθ δε που επιβαρφνουν του 
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οργανιςμό μασ και πρζπει να τα αποωεφγουμε ςτθ διατροωι μασ από μικρι θλικία όπωσ π.χ. 
Ρατατάκια. Ζτςι καταςκευάςαμε αωίςα με κολλάη από τροωζσ με κακά και καλά λίπθ. Διαπιςτϊςαμε 
ότι οι μακθτζσ άρχιςαν να αλλάηουν διατροωικζσ ςυνικειεσ αποωεφγοντασ τζτοιεσ τροωζσ ςτισ 
εκδρομζσ τουσ και ςτισ γιορτζσ που πραγματοποιικθκαν ςτθν τάξθ. 
ΛΑΔΛ/ΕΛΑΛΟΛΑΔΟ/ΜΕΟΓΕΛΑΚΘ ΔΛΑΣΡΟΦΘ 

Στόχοσ αυτοφ του ωφλλου εργαςίασ ιταν οι μακθτζσ ν’ ανακαλφψουν τθ κρεπτικι αξία του 
ελαιόλαδου και το ρόλο του ςτθ μεςογειακι διατροωι. 

Μετριςαμε με ελιζσ, λφςαμε προβλιματα, γράψαμε το λεξιλόγιο τθσ ελιάσ, παρατθριςαμε 
τθν διαδικαςία που ακολουκείται από τον ελαιϊνα μζχρι το ελαιοτριβείο που παράγεται το λάδι, 
μιλιςαμε για το ρόλο του ελαιόλαδου ςτισ λατρευτικζσ μασ ςυνικειεσ και ςτο καντιλι τθσ γιαγιάσ 
και τζλοσ δοκιμάςαμε ελιζσ και λάδι με ψωμί με τα παιδιά του νθπιαγωγείου. 
Αναωερκικαμε ςτο ρόλο του ελαιόλαδου ςτθν Μεςογειακι διατροωι και ωτιάξαμε ζνα ςουπλάν με 
τθν πυραμίδα τθσ μεςογειακισ διατροωισ. 
ΦΡΟΤΣΑ 

Στόχοσ αυτοφ του ωφλλου εργαςίασ ιταν να προωκιςουμε τθν κακθμερινι κατανάλωςθ 
ωροφτων από τουσ μακθτζσ. 

Στθν υποενότθτα αυτι αναωερκικαμε το μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα χρθςιμοποιϊντασ 
ωφλλα εργαςίασ, ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ . Αναωζρουμε ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτα 
επιςτθμονικά πεδία:  
ΓΛΩΛΚΕ ΑΚΘΕΛ 

1.Κάκε παιδί ςε ζνα άςπρο χαρτί, ζγραψε ζνα ωροφτο, ανακατζψαμε τα χαρτιά και τα 
ξαναμοιράςαμε για να γράψει το κάκε παιδί από μία πρόταςθ με Υ..Α. όπωσ π.χ. Εγϊ πιρα ζνα 
κεράςι, εγϊ αγόραςα ζνα ηουμερό κεράςι. 

2.Ζγιναν γλωςςικζσ αςκιςεισ ςε ωφλλα εργαςίασ για να ςυνδυάςουν οι μακθτζσ ςυλλαβζσ και 
να ωτιάξουν λζξεισ ι να παραγάγουν ςφνκετεσ λζξεισ όπωσ μθλόξυδο, πορτοκαλόωλουδα. 

3. Οι μακθτζσ κατζγραψαν μικροφσ διάλογουσ που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιιςουν ςτθ 
λαϊκι αγορά όπωσ π.χ. κζλω ζνα κιλό μιλα, είναι ηουμερά τα πορτοκάλια. 

4.Ζγιναν αςκιςεισ με αλλαγι προςϊπου και αλλαγι χρόνου όπωσ π.χ. Ριγα ςτθν αγορά και 
διάλεξα ςκλθρά μιλα-κα πάω ςτθν αγορά να διαλζξω ηουμερά μιλα.(εγϊ-εμείσ, ενεςτϊτασ-
αόριςτοσ)  

5.Οι μακθτζσ ζκαναν περιγραωι ενόσ ωροφτου με τρία επίκετα π.χ. Φράουλα-ηουμερι, 
κόκκινθ, ϊριμθ. 

6. Ζγινε ανάγνωςθ παραμυκιϊν όπωσ: θ Χιονάτθ, θ Μθλιά, θ Ρορτοκαλζνθ και επεξεργαςία 
κειμζνου. 

8. Ζγινε Ανάγνωςθ και δραματοποίθςθ με κζατρο ςκιϊν τθσ «Φρουτοπίασ».  
ΜΑΚΘΜΑΣΛΚΑ 

 Οι μακθτζσ εκτζλεςαν πράξεισ πρόςκεςθσ-αωαίρεςθσ- πολλαπλαςιαςμοφ με ωροφτα, με 
πλαςτικά ωροφτα ι με μαγνθτάκια. 

 Δθμιουργιςαμε μαγαηί ςε μία γωνιά τθσ τάξθσ και ζτςι οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ςε 
παιχνίδι ρόλων αγοραςτι-πωλθτι με παράλλθλθ βιωματικι επίλυςθ προβλθμάτων. 

 Χρθςιμοποιιςαμε ωροφτα για τθν επεξεργαςία πολλϊν ενοτιτων από το ςχολικό 
εγχειρίδιο όπωσ για παράδειγμα: πρόςκεςθ και αωαίρεςθ αρικμϊν μζχρι το 10, 
ςυμμετρία, καταςκευι παηλ. 

 Ταξινομιςαμε ωροφτα ανάλογα με το χρϊμα τουσ, το μζγεκόσ τουσ και τθν ποικιλία 
τουσ. 

Μ. ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 Αναδείξαμε τα μζρθ ενόσ δζντρου : ρίηα- κορμόσ- ωφλλα- άνκοσ- καρπόσ 

 Μιλιςαμε για το δζντρο και τθν ανάπτυξθ του ανάλογα με τισ τζςςερισ εποχζσ.  

 Εργαςτικαμε ςτισ ςχετικζσ με το κζμα μασ ενότθτεσ από το ςχολικό εγχειρίδιο Μ. 
Ρεριβάλλοντοσ τθσ Αϋ τάξθσ . 

 Επιςκεωτικαμε ζνα κτιμα με πορτοκαλιζσ και λεμονιζσ. 
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ΚΑΣΑΚΕΤΕ/ΕΛΚΑΣΛΚΑ 

 Ηωγραωίςαμε τα ωροφτα ανά εποχι (ομαδικι εργαςία). 

 Φτιάξαμε τιμοκατάλογο με ωροφτα και λαχανικά για το μαγαηάκι μασ(ομαδικι εργαςία). 

 Σε μαφρο χαρτόνι κάναμε τυπϊματα μιλων με τζμπερα και ηωγραωίςαμε ωροφτα 
χρθςιμοποιϊντασ τζμπερα και ωελλό. 

 Φτιάξαμε ωροφτα από χαρτόνι και καταςκευάςαμε κολλάη από ωροφτα . 

 Κάναμε ωροφτα από πθλό για να καταςκευάςουμε μαγνθτάκια για τισ πράξεισ 
μακθματικϊν. 

 Φτιάξαμε ωροφτα από γκοωρζ(ομαδικι εργαςία) 

 Καταςκευάςαμε θμερολόγιο ρόδι . 

 Καταςκευάςαμε λαμπάδεσ από αποξθραμζνα ωροφτα . 

 Φτιάξαμε προςκλιςεισ για τθ εορτι λιξθσ του ςχ. Ζτουσ . 

 Χρωματίςαμε τισ μπλοφηεσ μασ με ωροφτα . 

 Καταςκευάςαμε ελιζσ από πθλό. 

 Καταςκευάςαμε δζντρα από χαρτόνι όπωσ πορτοκαλιά, αχλαδιά, λεμονιά και ελιά. 
(ομαδικι εργαςία). 

 Καταςκευάςαμε κότινο ςε χαρτόνι, αλλά και από κλαδιά ελιάσ όπου κάναμε αγϊνεσ 
ςκυταλοδρομίασ και με αυτό βραβεφςαμε τθ νικιτρια ομάδα. 

ΜΑΓΕΛΡΛΚΘ 
Φτιάξαμε : 

  χυμοφσ ωροφτων, ςυγκρίναμε τθν ποςότθτα των χυμϊν τουσ, τουσ δοκιμάςαμε και 
ταξινομιςαμε τα κουκοφτςια των ωροφτων με βάςθ το μζγεκοσ τουσ. 

  ςπιτικι λεμονάδα και τθ δοκιμάςαμε αωοφ καταγράψαμε πρϊτα τθ ςυνταγι( γλωςςικι 
άςκθςθ με αϋ πρόςωπο πλθκυντικοφ). 

  κζικ πορτοκάλι . 

  πρωινό με χυμό και ψωμί ωρζςκο- βοφτυρο και ςπιτικι μαρμελάδα πορτοκάλι. 

  γλυκά από ωροφτα και καλοκαιρινι ωρουτοςαλάτα, τα οποία προςωζραμε ςτθ 
ωρουτογιορτι μασ. 

Ακόμθ δοκιμάςαμε ςπιτικι μαρμελάδα ωράουλασ με μπιςκότα, ωτιάξαμε βιβλίο ςυνταγϊν 
ςυλλζγοντασ ςυνταγζσ από γλυκά με ωροφτα και επιςκεωτικαμε ζνα εργαςτιριο ηαχαροπλαςτικισ, 
όπου ωτιάξαμε μία τοφρτα με ωράουλεσ. 
ΜΟΤΛΚΘ-ΧΟΡΟ 

 Ακοφςαμε παραδοςιακά τραγοφδια που αναωζρονται ςε ωροφτα ι δζντρα, όπωσ : Το 
μιλο μου κόκκινο, το οποίο χορζψαμε ςτθ ςχ. Εορτι, Το Λεμονάκι μυρωδάτο, Μιλο μου 
και μανταρίνι. 

 Ακοφςαμε και χορζψαμε τραγοφδια όπωσ : Το ραπ των ωκινοπωρινϊν ωροφτων, Τθν 
καλοκαιρινι ωρουτοςαλάτα τθν οποία παρουςιάςαμε ςτθ ωρουτογιορτι μασ. 

ΚΕΑΣΡΛΚΟ ΠΑΛΧΝΛΔΛ 

 Επιςκεωτικαμε τθν λαϊκι αγορά τθσ πόλθσ μασ και ςτθ ςυνζχεια Ραίξαμε παιχνίδι 
ρόλων ςτθ λαϊκι αγορά, βρίςκοντασ κάκε ομάδα βρικε με ποιο τρόπο κα διαλαλιςει τα 
προϊόντα τθσ. 

 Ραίξαμε παιχνίδι ρόλων με το μαγαηάκι τθσ τάξθσ μασ. 

 Αναπαραςτιςαμε τθν ιςτορία με το μιλο τθσ Ζριδασ και ςτθ ςυνζχεια τθν επιλογι τθσ 
Κεάσ Αωροδίτθσ από τον Ράρθ.      

ΛΑΟΓΡΑΦΛΑ 

 Μιλιςαμε για το ςπάςιμο του ροδιοφ τθν Ρρωτοχρονιά 

 Αναωερκικαμε ςτο ςτολιςμό τθσ νφωθσ με λεμονανκοφσ. 
ΚΡΘΚΕΤΣΛΚΑ 

 Αναωερκικαμε ςτο μιλο του Αδάμ και τθσ Εφασ. 
ΕΛΚΑΣΛΚΑ 
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 Αναωερκικαμε ςτθ νεκρι ωφςθ ςτθν τζχνθ και παρατθριςαμε πίνακεσ ηωγραωικισ 
διάςθμων ηωγράωων ενϊ ςτθ ςυνζχεια ηωγραωίςαμε δικοφσ μασ πίνακεσ με κζμα: Μια 
ωρουτιζρα με ωροφτα. 

 Εργαςτικαμε ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα από το ςχ. Εγχειρίδιο.  
ΜΟΤΕΛΟΚΕΤΘ 

Θ μουςειοςκευι ωροφτων κα περιλαμβάνει: 
-προϊόντα από ωροφτα-βιβλίο ςυνταγϊν με γλυκά -βαηάκια γυάλινα ηωγραωιςμζνα από τα 

παιδιά με μαρμελάδεσ και λικζρ -παραμφκια - τθ «Φρουτοπία»-αινίγματα και παροιμίεσ ςε κάρτεσ-
μαγνθτάκια ωροφτων για τα μακθματικά-ςουπλάν με τθν πυραμίδα μεςογειακισ διατροωισ-
μπλοφηα ηωγραωιςμζνθ με ωροφτα- προτάςεισ για κεατρικό παιχνίδι -επιτραπζηια παιχνίδια-κάρτεσ 
με πλθροωορίεσ για τα δζντρα-ςυλλογι παραδοςιακϊν τραγουδιϊν -μόμπιλε με ωροφτα-
ωωτογραωικό άλμπουμ με τισ δραςτθριότθτεσ μασ. 
ΒΛΒΛΛΟΓΡΑΦΛΑ 

Ματςαγγοφρασ, Θ., Θ ΔΛΑΚΕΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΣΤΘ ΣΧΟΛΛΚΘ ΓΝΩΣΘ, εκδόςεισ: Γρθγόρθ, Ακινα 2002. 

οντάρι, Τη., Γραμματικι τθσ Φανταςίασ, εκδόςεισ ΤΕΚΜΘΛΟ 

Δεςφπρθ, Ευαγγ., Γνωρίηω τθν ελιά, εκδόςεισ Ραπαδόπουλου 

Δεςφπρθ, Ευαγγ., Γνωρίηω τθ διατροφι, εκδόςεισ Ραπαδόπουλου. 

Benlakhel, N., Θ διατροφι, εκδόςεισ Ρατάκθ. 

Κάντηου, Ν., Κακθμερινζσ διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ για το νθπιαγωγείο, εκδόςεισ Δίπτυχο. 

Μαραηιϊτθ, Ειρ., Χτίηω ςωςτά εμζνα, εκδόςεισ Χριςτάκθ. 

Χαντίκου, Ευγ., Αυτοςχεδιάηοντασ-βοικθμα για τθ διδαςκαλία του παιδικοφ κεάτρου, εκδ. 
Μπουντοφμθ. 

Ραναγιϊτου, Μ., Θ Ρορτοκαλζνθ, παραμφκι, εκδ. ΡΑΓΑ. 

Μπεςμζα, Κ., 2007, Διατροωι και ελλθνικι οικογζνεια, Μϋ ΕΝΔΛΑΦΕΕΛ, Λοφλιοσ -Αφγουςτοσ 2007, 
άρκρο του  

Κοφτρα, Μ., 2006, Ηωγραωικι και καταςκευζσ για παιδιά δθμοτικοφ, ΡΑΑΚΥΟ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ, 
42, όδια και οδιζσ, ΝΟΕΜ.-ΔΕΚ. 2006, εκδ. ΗΘΤΘ 

Ρεριοδικό Γαςτρονόμοσ, 21, Φεβρουάριοσ 2008 

Ρεριοδικό Γαςτρονόμοσ, 14, Λοφλιοσ 2007. 

Οδθγόσ ςχολικισ εργαςίασ πολυκεματικοφ βιβλίου -διακεματικότθτα, Ρ.Λ. Ακινα 2002. 

Καςιάρου, Ε.,Ραπαγιάννθ, Ρ., Ραπαδάκθ, Σ., όηθ, Κ., Σχζδιο εργαςίασ Θ Λαϊκι Αγορά, Ρρόγραμμα 
Εκπ. Ραλιννοςτοφντων και Αλλοδαπϊν μακθτϊν. 

Ρρόγραμμα Αγωγισ Υγείασ του Δθμ. Σχ. Αγίου Στεωάνου, 2006-2007, με κζμα: Αςωάλεια-υγεία-
διατροωι ςτθν εκπαίδευςθ. 

Χριςιμεσ διευκφνςεισ: 

www.stixoi.info αναηιτθςθ τραγουδιϊν 

 Ρρογράμματα Αγωγι Υγείασ 

www.ypeth.gr/el-ec-page413.htm  

www.iatronet.gr/article.as?art=26348pr=1 

www.theatroedu.gr/main/images/stories/files/Yliko-Drast/MITSI-AgogiYgeias.doc 

www.eduportal.gr ςχζδιο προγράμματοσ Διατροωι και Υγεία. 

http://www.ypeth.gr/el-ec-page413.htm
http://www.ypeth.gr/el-ec-page413.htm
http://www.ypeth.gr/el-ec-page413.htm
http://www.iatronet.gr/article.as?art=26348pr=1
http://www.theatroedu.gr/main/images/stories/files/Yliko-Drast/MITSI-AgogiYgeias.doc
http://www.eduportal.gr/
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Σο Ποτάμι και θ Περλίτα, θ μικρι ςταγόνα. Πρόγραμμα Π.Ε. για τθν προςχολικι και τθν 
πρϊτθ ςχολικι θλικία  

(Τα Ραιδαγωγικά Εργαλεία και θ οι του Ρρογράμματοσ). 

 
Αικατερίνθ Σςοφβαλθ, Αγγελικι Χατηθακαναςίου, Μαριάννα Νάςτου, Αριςτζα οφηου, Μαρία 

Ηαλοκϊςτα, Ευφροςφνθ Ηιϊγου. 
ΚΡΕ Κόνιτςασ 

Τα Ραιδαγωγικά Εργαλεία και θ οι του Ρρογράμματοσ 
του Κζντρου Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Κόνιτςασ για τθν Ρροςχολικι και τθν Ρρϊτθ Σχολικι 

Θλικία: Το Ροτάμι και θ Ρερλίτα, θ Μικρι Σταγόνα 
ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Το πρόγραμμα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ του ΚΡΕ Κόνιτςασ «Το Ροτάμι και θ Ρερλίτα, θ Μικρι Σταγόνα» 
απευκφνεται ςε παιδιά προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. Το γνωςτικό του αντικείμενο είναι: ο κφκλοσ 
του νεροφ, θ χλωρίδα και θ πανίδα του ποταμοφ, οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςτισ παραποτάμιεσ περιοχζσ 
και τα προβλιματα που δθμιουργοφν. Ξεκινά με το παραμφκι τθσ μικρισ ςταγόνασ και εξελίςςεται ςτο πεδίο, 
ςτον ποταμό Βοϊδομάτθ. Μζςα από ποικιλία βιωματικϊν δραςτθριοτιτων και διαφορετικϊν παιδαγωγικϊν 
προςεγγίςεων επιχειρείται το άνοιγμα των αιςκιςεων των παιδιϊν, θ ςυγκίνθςθ, θ χαρά, θ γνϊςθ, θ 
ςυμμετοχι που κα φζρουν τθν αγάπθ προσ το περιβάλλον και τθ ηωι. 

Λζξεισ κλειδιά: Ροτάμι, Ρερλίτα, μικρι ςταγόνα, Βοϊδομάτθσ, Ρρόγραμμα Νθπιαγωγείου, Κζντρο 

Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Κόνιτςασ, παιδαγωγικά εργαλεία.  

 
The Educational Tools and Program flow of the Environmental Education Center of Konitsa for the 

Kindergarten and First Classes’ of Primary School : The River and Perlita, the Small Drop 
Ai. Tsouvali, A. Xatziathanasiou, M. Nastou, A. Souzou, M. Zalokosta, E. Ziogou 

ABSTRACT 
The environmental education program of the Environmental Education Center of Konitsa “The River and Perlita, 
the Small Drop” is addressed to children of kindergarten and first classes of primary school. The cognitive object 
includes: the water circle, the river’s flora and fauna, the river side human activities and the problems they 
cause. It starts with the fairy tale of the Small Drop and it continues at the field, the river of Voidomatis. 
Through a variety of experiential activities and different pedagogical approaches, the opening of children senses 
is being attempted which along with emotion, joy, knowledge and participation will bring love for the 
environment and life.  

Key words: River, Perlita, small drop, Voidomatis, kindergarten program, Environmental Education Center of 

Konitsa, Educational Tools. 
 

 
Διάρκεια προγράμματοσ: 5 ϊρεσ 
Μινεσ υλοποίθςθσ: Οκτϊβριοσ, Μάιοσ, Λοφνιοσ 
κοπόσ 

Θ «μφθςθ» των μικρϊν παιδιϊν ςτθ μυςταγωγία τθσ ωφςθσ, για να νιϊςουν πωσ είναι κι αυτά 
ζνα κομμάτι τθσ, να τθ γνωρίςουν, να τθν αγαπιςουν, να τθν προςτατεφςουν. 
τόχοι του προγράμματοσ 
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Για να κακορίςουμε τουσ ςτόχουσ λάβαμε υπόψθ πωσ το παιδί είναι γεμάτο δθμιουργικζσ 
ικανότθτεσ. Δεν υπάρχει μακθτισ-τρια, που να μθν είναι ςε κάτι άριςτοσ. Στόχοσ του παιδαγωγοφ 
είναι να ξυπνιςει τισ ικανότθτεσ αυτζσ, να τισ απελευκερϊςει. Να αναλάβει ρόλο διαμεςολαβθτι 
ςτθ μακθςιακι προςπάκεια κάκε παιδιοφ, και παράλλθλα να διαμορωϊςει τισ προχποκζςεισ για 
τθν ολόπλευρθ-ςωματικι, ςυναιςκθματικι, νοθτικι και κοινωνικι-ανάπτυξι του. 

Με το πρόγραμμα «Το Ροτάμι και θ Ρερλίτα, θ μικρι ςταγόνα» επιδιϊκουμε:  

  να νιϊςουν τα παιδιά ότι ςυμμετζχουν ενεργά ςε όλθ τθ ωάςθ τθσ προετοιμαςίασ και τθσ 
διεξαγωγισ του προγράμματοσ 

 να εκωράςουν τισ επικυμίεσ τουσ 

 να προτείνουν δραςτθριότθτεσ, να τισ προγραμματίηουν, να τισ εκτελοφν, 
να βλζπουν τα αποτελζςματα τθσ δουλειάσ τουσ 

 να εργαςτοφν ομαδικά ςε απλά και κοντινά τουσ κζματα  

 να ζρκουν ςε επαωι με το νερό και το ποτάμι 

 να προςεγγίςουν νζεσ ζννοιεσ και όρουσ 

 να κάνουν μια πρϊτθ γνωριμία με είδθ χλωρίδασ και πανίδασ του τόπου ςτον οποίο ηουν. 

 να παρατθριςουν, να αγγίξουν, να ακοφςουν, να μυρίςουν, να αιςκανκοφν, να παίξουν. 

 να ςυνειδθτοποιιςουν τα απλά περιβαλλοντικά προβλιματα που απορρζουν από τισ 
ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, για να μποροφν αργότερα να κατανοοφν τα πιο ςφνκετα. 

 να αναλάβουν πρωτοβουλίεσ για ζναν πιο όμορωο κόςμο και να εργαςτοφν γι αυτόν. 

 να μάκουν να χειρίηονται ςωςτά το εποπτικό υλικό και τα διάωορα όργανα 

 να εκωραςτοφν με λεκτικό και μθ λεκτικό τρόπο. 
Επιλογι του κζματοσ 

Το κζμα που επιλζξαμε είναι κοντά ςτα βιϊματα και τισ εμπειρίεσ των παιδιϊν και τουσ δίνει 
τθ δυνατότθτα να εκωραςτοφν. 

Θ Κόνιτςα κακορίηεται ωσ χϊροσ από τα νερά, τα βουνά και τα ποτάμια τθσ. Επίςθσ θ 
πρόςβαςθ ςτο χϊρο είναι εφκολθ. 
Σρόποσ επιλογισ του κζματοσ 

Ρροθγικθκε επικοινωνία και ςυνεργαςία με τουσ εκπ/κοφσ και τα παιδιά. Στθ ςυνζχεια 
αξιοποιικθκε το ενδιαωζρον των παιδιϊν να ωφγουν από τθν τάξθ και να βρεκοφν ςτθ ωφςθ, δίπλα 
ςτον ποταμό Βοϊδομάτθ. 
Πϊσ ςτικθκε το πρόγραμμα 

Οι εκπαιδευτικοί του ΚΡΕ Κόνιτςασ οργάνωςαν ςεμινάρια-εργαςτιρια και θμερίδεσ με κζμα 
τθν Ρ.Ε. ςτθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία, όπου ςυμμετείχαν Ρανεπιςτθμιακοί, Σχολικοί 
Σφμβουλοι, Υπεφκυνοι Ρ.Ε., Εκπαιδευτικοί.  

Ρροςκλικθκαν τα ΚΡΕ Κλειτορίασ και Καςτοριάσ να παρουςιάςουν τα προγράμματά τουσ ςε 
ςεμινάριο του ΚΡΕ Κόνιτςασ (24-25/5/2003). Στθ ςυνζχεια δφο εκπ/κοί του ΚΡΕ Κόνιτςασ 
επιςκζωτθκαν το ΚΡΕ Κλειτορίασ και παρακολοφκθςαν το πρόγραμμά του (30-5-2002).  

Μελετικθκε θ ςχετικι βιβλιογραωία και αωοφ λάβαμε υπόψθ τισ ςφγχρονεσ διδακτικζσ 
μεκόδουσ ςχεδιάςτθκε το πρόγραμμα, το οποίο ςυνεχϊσ βελτιϊνεται. 

Ζγιναν πειραματικζσ εωαρμογζσ του αρχικοφ προγράμματοσ με τθ ςυμμετοχι νθπιαγωγϊν 
και δαςκάλων, με τουσ οποίουσ υπιρχε ςυνεχισ επικοινωνία και ςτθ ςυνζχεια ζγινε θ πειραματικι 
εωαρμογι με τθ ςυμμετοχι Νθπιαγωγείων και Δθμοτικϊν ςχολείων τθσ Κόνιτςασ. 

Για το ςχεδιαςμό και τθ βελτίωςθ του προγράμματοσ, με τθ μορωι που κα παρουςιαςτεί 
εδϊ, εργάςτθκαν οι εκπαιδευτικοί του ΚΡΕ κατά το ςχολ. ζτοσ 2005-06: 

Τςοφβαλθ Αικατερίνθ, Υπεφκυνθ  
Χατηθακαναςίου Αγγελικι, Αν. Υπεφκυνθ 
Ρλιακοπάνοσ Κωνςταντίνοσ 
Στράτοσ Μιχαιλ 
Νάςτου Μαριάννα 
Σοφηου Αριςτζα 
Ραπακωςτοποφλου Ραραςκευι 
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Κατά το ςχολ. ζτοσ 2006-07 οι νθπιαγωγοί – εκπαιδευτικοί του ΚΡΕ, Ηαλοκϊςτα Μαρία και 
Ηιϊγου Ευωροςφνθ ςυμμετείχαν ςτθ βελτίωςθ του προγράμματοσ. 
Θ μζκοδοσ  

Χρθςιμοποιικθκε κυρίωσ θ ςφγχρονθ εκδοχι τθσ μεκόδου Project ( βιωματικι- επικοινωνιακι 
μάκθςθ), που ςθμαίνει προβολι των βιωμάτων των παιδιϊν και ενεργό ςυμμετοχι τουσ μζςα από 
μια ιςότιμθ επικοινωνιακι ςχζςθ. Δθλαδι όχι μόνο να μάκει το παιδί να οργανϊνει τθ δουλειά του 
με ςχζδια εργαςίασ και να ςυμμετζχει ςε όλθ τθν εκπ/κι διαδικαςία (κλαςςικι μζκοδοσ project), 
αλλά οι κεματικζσ ενότθτεσ να προκφπτουν από τα ενδιαωζροντα, τουσ προβλθματιςμοφσ και τισ 
ανάγκεσ των μελϊν τθσ ομάδασ. Για να αντιλθωκοφμε τι απαςχολεί, τι ενδιαωζρει, τι ωοβίηει, τι 
αρζςει ςτα παιδιά, είναι απαραίτθτο να επικοινωνιςουμε μαηί τουσ με λεκτικό αλλά και μθ λεκτικό 
τρόπο.  

Θ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ μασ δίνει τθ δυνατότθτα να κινθκοφμε ςτο χϊρο των 
καινοτομιϊν τθσ εκπαίδευςθσ, γιατί είναι αγωγι βιωματικι, ενεργθτικι, εργαςτθριακι που ενϊνει 
τθ κεωρία με τθν πράξθ, τθ ωφςθ με τθν κοινωνία. Ενςωματϊνει διδακτικζσ μεκόδουσ με πραξιακό 
λόγο, με προςζγγιςθ διακεματικι, που αντιμετωπίηει τθ γνϊςθ ωσ ολότθτα και όχι τεμαχιςμζνθ ςε 
διάωορεσ γνωςτικζσ περιοχζσ ξεκομμζνεσ μεταξφ τουσ. Αποτελεί ανταπόκριςθ ςτθν ιδιότθτα του 
ανκρϊπου να αντιλαμβάνεται και να προςεγγίηει αρχικά τον κόςμο που τον περιβάλλει ςυνολικά, 
ςωαιρικά και μετά να πθγαίνει ςτα επιμζρουσ. Τον βοθκά να κατανοιςει ότι όλα είναι μζροσ «ενόσ 
ςυςτιματοσ που για να κρατθκεί ςτθ ηωι χρειάηεται να λειτουργοφν μαηί ο ιλιοσ, θ ατμόςωαιρα, το 
νερό, το ζδαωοσ, τα ωυτά, τα ηϊα, οι μικροοργανιςμοί». Μαηί και ο άνκρωποσ με το πολιτιςμικό 
περιβάλλον που διαμορωϊνει: τισ ιδζεσ, τισ αξίεσ, τθν θκικι, τθν αγάπθ, τθ ςυμπάκεια, τθ 
ςυνεργαςία, το ςεβαςμό, τθν ανκρωπιά, τθν ομορωιά, τθ ςυγκίνθςθ. 
Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ 

Ο παιδαγωγόσ είναι μζλοσ τθσ ομάδασ. Διερευνά και προβάλει τα βιϊματα των παιδιϊν. 
Λαμβάνει υπόψθ τισ εμπειρίεσ τουσ και τισ αξιοποιεί κετικά ωσ αωορμζσ. Διερευνά τισ ανάγκεσ, τουσ 
προβλθματιςμοφσ, τισ ευαιςκθςίεσ, τα ενδιαωζροντα, τισ ιδζεσ των παιδιϊν και δουλεφει μαηί τουσ. 
Κεντρίηει τθν περιζργειά τουσ και τα ενεργοποιεί ενιςχφοντασ τθ ςυμμετοχικότθτα. Είναι ευζλικτοσ. 
Δεν κινείται ςε προδιαγεγραμμζνα και αναγκαςτικά πλαίςια, αλλά αξιοποιεί το τυχαίο και τισ 
προτάςεισ των παιδιϊν. Στισ προτάςεισ αυτζσ δίνει οικολογικι διάςταςθ, για να προωκιςει 
περιβαλλοντικζσ ανθςυχίεσ, γνϊςεισ και απόψεισ.  

Ο παιδαγωγόσ διδάςκει με το παράδειγμά του, ξυπνά ςτα παιδιά τθν επικυμία να γνωρίςουν 
τον κόςμο που τα περιβάλλει. Ενιςχφει τθν αυτοεκτίμθςι τουσ, ενκαρρφνει τουσ διςτακτικοφσ. 
Ο ρόλοσ του παιδιοφ 

Το πρόγραμμα ζχει τθ ςωραγίδα των παιδιϊν. Εκπορεφεται από τισ επικυμίεσ τουσ, ςτθρίηεται 
ςτισ πρωτοβουλίεσ τουσ. Θ ςυμμετοχι των παιδιϊν είναι ςυνεχισ ςε όλθ τθν εκπ/κι διαδικαςία 
(από τθν επιλογι του κζματοσ, ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ). Αν τα παιδιά «κολλιςουν» ο 
εκπαιδευτικόσ δίνει ιδζεσ για να προχωριςει θ ςκζψθ. 

 Γίνεται ςυηιτθςθ και τα παιδιά προτείνουν τον τόπο επίςκεψθσ, τα υλικά που κα χρειαςτοφν, 
προτείνουν δραςτθριότθτεσ, τισ οποίεσ λαμβάνει υπόψθ ο εκπαιδευτικόσ. Ακοφγονται όλεσ οι 
προτάςεισ των παιδιϊν και τα ενδιαωζροντά τουσ. Τουσ δίνεται θ ευκαιρία, να εκωραςτοφν, να 
επικοινωνοφν, να ςυμωωνοφν, να διαωωνοφν, να καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα. Ακόμθ δίνεται θ 
ευκαιρία να κινθκοφν, να παρατθριςουν, να γνωρίςουν, να ερευνιςουν, να καταςκευάςουν, να 
ωανερϊςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ, να αιςκανκοφν, να χαροφν. 
Σο Πρόγραμμα: Σο Ποτάμι και θ Περλίτα, θ μικρι ςταγόνα, περιλαμβάνει:  

 Εργαςίεσ προετοιμαςίασ 

 Υποδοχι των παιδιϊν 

 Ερζκιςμα: το παραμφκι τθσ Ρερλίτασ 

 Δραςτθριότθτεσ ςτο πεδίο 

 Ζκωραςθ με καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ των ομάδων 

 Ραρουςίαςθ των εργαςιϊν 

 Αξιολόγθςθ 
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Θ προετοιμαςία του προγράμματοσ 
Από πριν γίνεται επικοινωνία με τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου και ςυηιτθςθ με τα 

παιδιά για επιλογι του χϊρου και τθν προετοιμαςία: Ροφ κα πάμε; Ροιουσ κα πρζπει να 
ενθμερϊςουμε για τθν ζξοδό μασ; Τι πρζπει να ζχουμε μαηί μασ; Ρϊσ κα πρζπει να ντυκοφμε;  

Τα παιδιά προτείνουν τα υλικά: κιάλια, μεγεκυντικοφσ ωακοφσ, ωωτογραωικζσ μθχανζσ, 
μπλοκ ηωγραωικισ, μπογιζσ, μαρκαδοράκια, χαρτόνια, κουβαδάκια, ωτυαράκια, μπότεσ, καπελάκια, 
αδιάβροχα κ.α.  

Επίςθσ οι εκπ/κοί του ΚΡΕ λεπτομερϊσ ωροντίηουν για τθν αςωάλεια των παιδιϊν, τθν ομαλι 
ροι του προγράμματοσ, τθν άρτια τεχνικι του υποςτιριξθ, τθ μεταωορά υλικϊν, τθ ωιλοξενία των 
παιδιϊν. Ρροετοιμάηουμε: καρτελάκια και βαρκοφλεσ με τα ονόματα των παιδιϊν, απλζσ κλείδεσ, 
μαξιλαράκια και ό,τι άλλο κα πάρουμε μαηί μασ. 
Ροι του προγράμματοσ: 

Αρχικά εντόσ του ΚΡΕ (9.30-10.30) 
Θ Ρερλίτα (κοφκλα και μαςκότ του προγράμματοσ) υποδζχεται τα παιδιά, τουσ εκπ/κοφσ τουσ 

και τουσ γονείσ που τα ςυνοδεφουν.  
Αωινουμε τα παιδιά να κινθκοφν ελεφκερα ςτο χϊρο, που είναι κατάλλθλα διαμορωωμζνοσ 

για να εξοικειωκοφν με αυτόν και να διακρίνουμε τα ενδιαωζροντά τουσ. Ακολουκοφν  παιχνίδια 
εξοικείωςθσ, γνωριμίασ, χωριςμοφ ςε ομάδεσ (βατραχάκια, ψαράκια, νεροκότςυωεσ) και κζραςμα 
των παιδιϊν. 
Αφόρμθςθ 

Με αωορμι το νερό που πίνουν ι κάτι τυχαίο που κα προκφψει, αναηθτοφμε τθν 
προχπάρχουςα γνϊςθ.  

Τα παιδιά υποδυόμενα το ρόλο που ζχουν πάρει ςτισ ομάδεσ περνοφν ςτθν αίκουςα 
προβολϊν, όπου, με διιγθςθ και προβολι εικόνων, ακοφνε τθν ιςτορία τθσ Ρερλίτασ, τθσ μικρισ 
ςταγόνασ.  

Είναι ζνα παραμφκι για τον κφκλο του νεροφ που ξεκίνθςε από μια ιδζα του γαλλικοφ 
παραμυκιοφ τθσ Μarie Colmont με τίτλο “Perlette goute d’ eau” που μετζωραςε θ Αγγ. 
Χατηθακαναςίου, τ. Αναπλθρϊτρια Υπεφκυνθ του ΚΡΕ Κόνιτςασ. 

Οι εκπ/κοί του ΚΡΕ, Νάςτου Μαριάννα και Σοφηου Αριςτζα, Δαςκάλεσ, ζγραψαν το δικό τουσ 
παραμφκι, προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ τθσ Ρ.Ε. και τισ ιδιαιτερότθτεσ του χϊρου, όπου βρίςκεται 
το ΚΡΕ. Οι ιδιαιτερότθτεσ αωοροφν τόςο ςτα είδθ τθσ χλωρίδασ και τθσ πανίδασ, όςο και ςτον τρόπο 
δουλειάσ τθσ ομάδασ των εκπαιδευτικϊν του ΚΡΕ ςτο πεδίο. Θ εικονογράωθςθ ζγινε από τθν 
Μαριάννα Νάςτου και το βιβλίο εκδόκθκε το 2006.  

Το γνωςτικό αντικείμενο του παραμυκιοφ είναι ο κφκλοσ του νεροφ και οι χριςεισ του από 
τον άνκρωπο, οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςτισ παραποτάμιεσ περιοχζσ και τα «αποτελζςματά» 
τουσ ςτο νερό, θ χλωρίδα και θ πανίδα τθσ περιοχισ τθσ Κόνιτςασ. Σκοπόσ θ ευαιςκθτοποίθςθ και θ 
διαμόρωωςθ οικολογικισ ςυνείδθςθσ. Πλα αυτά μζςα από τθν περιπετειϊδθ διαδρομι τθσ 
Ρερλίτασ, από τον ουρανό, όπου ταξίδευε ευτυχιςμζνθ με τισ ωίλεσ τθσ, ςτο ποτάμι, τθ κάλαςςα και 
ξανά ςτον ουρανό. Μια περίλθψθ του παραμυκιοφ κα ςασ διθγθκοφμε. 

Μια ωορά κι ζναν καιρό… 
Ψθλά ςτον ουρανό ταξίδευε ζνα μικρό ροη ςυννεωάκι. Ράνω ςτισ πουπουλζνιεσ του 

καμπφλεσ, ταξίδευαν χιλιάδεσ μικρζσ ροη ςταγονίτςεσ.  
Μία από αυτζσ τθν ζλεγαν Ρερλίτα. Ιταν μια ηωθρι απρόςεχτθ ςταγόνα, που παραπάτθςε 

και βρζκθκε να πζωτει ςτο κενό…Ζτςι κατζλθξε ςτα ωφλλα ενόσ πλάτανου… και από κει βρζκθκε ςτα 
νερά ενόσ ποταμοφ. Αρχικά ακολουκεί τθν ορεινι διαδρομι του ποταμοφ, όπου όλα είναι 
ευχάριςτα. Συναντά τα ωυτά και τα ηϊα του ποταμοφ. 

Ζχει ενδιαωζρουςεσ ςυνομιλίεσ με τθ λιβελοφλα, το νεροκότςυωα, τθ βίδρα, τθν πζςτροωα, 
τθν ιτιά… 

Γνωρίηει το νερόμυλο και κάνει τςουλικρα ςτθ ωτερωτι του. Πλα είναι όμορωα.  
Από τθ ςτιγμι όμωσ που ο ποταμόσ δζχεται τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα, αρχίηει θ αγωνία 

τθσ Ρερλίτασ, τθσ μικρισ ςταγόνασ, που κινδυνεφει να …πνιγεί από τθ βρωμιά των αποβλιτων μιασ 
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πόλθσ και ενόσ εργοςταςίου… και κινδυνεφει να …πεκάνει από τα δθλθτιρια που ρίχνουν οι 
άνκρωποι ςτο ποτάμι, κακϊσ καλλιεργοφν τα χωράωια τουσ.  

 

 
 

Τρζχει να ςωκεί… αλλά παραςφρεται ςε μια ξζωρενθ πορεία, ζωσ ότου πζςει, εντελϊσ 
ταλαιπωρθμζνθ, ςτθ κάλαςςα. Εκεί κα νιϊςει ζξω απ’ …τα νερά τθσ, κα αποκτιςει καινοφρια … 
γεφςθ, καινοφριεσ εμπειρίεσ, καινοφριουσ ωίλουσ…  μα ο νουσ τθσ είναι ςτον ουρανό. Κζλει να 
εξαωανιςτεί από τθ γθ για να γλιτϊςει απ’ τουσ ανκρϊπουσ. Γι’ αυτό παρακαλεί τον ιλιο να τθ 
γυρίςει πίςω. Εκείνοσ τθσ κάνει το χατίρι, κα τθν πάει ςτο ςφννεωό τθσ, από όπου όμωσ κα 
ξαναγυρίςει ςτθ γθ τθν επόμενθ ωορά που κα βρζξει… 

Τζλοσ του παραμυκιοφ. 
Στα παιδιά δίνεται θ ευκαιρία να αποωορτιςτοφν από τισ εντυπϊςεισ που τουσ άωθςε το 

παραμφκι λζγοντασ το κακζνα τθ δικι του άποψθ. Μετά ετοιμάηονται να ςυναντιςουν τθν Ρερλίτα 
ςτο ποτάμι. 

Φοράνε μπότεσ και επιβιβαηόμαςτε όλοι ςτο λεωωορείο. Μαηί μασ είναι και γονείσ των 
παιδιϊν. Τα υλικά ωορτϊνονται και μεταωζρονται ςτο Βοϊδομάτθ ποταμό, ςτθ γζωυρα τθσ 
Κλειδωνιάσ Κόνιτςασ, ςτθν είςοδο του Εκνικοφ Δρυμοφ Βίκου-Αϊου.  

 

 
Μετακίνθςθ ςτο πεδίο 
Εργαςίεσ ςτο πεδίο (11.00 – 13.00) 

Τα παιδιά είναι χωριςμζνα ςε τρεισ ομάδεσ (Ψάρια, βατραχάκια, νεροκότςυωεσ) 
Τρεισ εκπ/κοί του ΚΡΕ παίρνουν από μία ομάδα και είναι οι εμψυχωτζσ τθσ. Τρεισ ακόμθ 

λειτουργοφν βοθκθτικά, κακϊσ και οι εκπαιδευτικοί που τα ςυνοδεφουν. 
Φτάνουμε ςτο Βοϊδομάτθ, τον βλζπουμε, τον ακοφμε… περνάμε το γεωφρι, παρατθροφμε το 

χϊρο, τα αντικείμενα, τα χρϊματα, τισ οςμζσ (προςζγγιςθ με τισ αιςκιςεισ). … θ Ρερλίτα, μασ 
ςυνοδεφει παντοφ. 

Είμαςτε ζτοιμοι για ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ, αλλά κινοφμαςτε με βάςθ τα ενδιαφζροντα 
των παιδιϊν. Ραρακζτουμε ενδεικτικά κάποιεσ δραςτθριότθτεσ, τισ οποίεσ όμωσ μποροφμε να 
απαρνθκοφμε, αν το ενδιαωζρον των παιδιϊν μασ πάει κάπου αλλοφ: 
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Τα ρωτάμε τι προτείνουν να κάνουμε, ακοφμε τισ προτάςεισ τουσ, δίνουμε ιδζεσ. 
Ρροςπακοφμε να αναγνϊςουμε το χϊρο. Ρϊσ λζγεται το ποτάμι, από ποφ ζρχεται, προσ τα ποφ 
κυλάει (δθμιουργία ποταμοφ). Ρϊσ ονομάηονται τα γφρω βουνά (προςανατολιςμόσ ςτο χϊρο). 
Αξιοποιοφμε τθν παρουςία των εκπαιδευτικϊν των ςχολείων και των ςυνοδϊν γονζων. 

Τα παιδιά παίηουν με δραματοποίθςθ το ποιθματάκι «από ποφ είςαι ποταμάκι» και με τισ 
κινιςεισ ςυνειδθτοποιοφν από ποφ ζρχεται το ποτάμι… 

Ειςάγουμε οικολογικζσ ζννοιεσ: Είναι κακαρό το νερό του ποταμοφ που κυλάει μπροςτά μασ; 
Τι κα μποροφςε να το ρυπάνει; 

Με το ςϊμα τουσ ςχθματίηουν το γεωφρι. Τα άλλα παιδιά κάνουν το ποτάμι και περνοφν από 
κάτω. Κακϊσ περνοφν λζνε ζνα μυςτικό ςτο γεωφρι. Με αυτό τον τρόπο προςεγγίηονται ζννοιεσ, 
όπωσ θμικφκλιο, κφκλοσ κ.α. Το γεωφρι από τι είναι ωτιαγμζνο, γιατί χτίηονται τα γεωφρια, ζχετε 
ξαναδεί, ζχετε ξαναπεράςει; Μποροφν να περάςουν αυτοκίνθτα; 

Κάκε παιδί παίρνει μια βαρκοφλα που ζχει το όνομά του και τθ βάηει να ταξιδζψει. Ροφ κα 
ωτάςει; Γιατί δε βυκίηεται; Ψάχνουμε για υλικά που βυκίηονται και άλλα που δε βυκίηονται και τα 
βάηουμε ςτθ ςειρά. 

Γίνεται διάκριςθ εννοιϊν και υλικϊν: βαρφ-ελαωρφ, βυκίηεται- επιπλζει, διαλφεται -δε 
διαλφεται. Υλικά τθσ ωφςθσ και υλικά του ανκρϊπου. Υλικά που ρυπαίνουν, υλικά που δε 
ρυπαίνουν. 

Ρερπατάμε, ϊςπου να ωτάςουμε ςτο πλατανόδαςοσ του Βοϊδομάτθ χωριςμζνοι κατά ομάδεσ.  
Αωινουμε τα παιδιά να κινθκοφν ελεφκερα, να παρατθριςουν το χϊρο και να περιγράψουν 

ό,τι όμορωο βλζπουν. Μιπωσ υπάρχει και κάτι άςχθμο; Σκουπίδια ασ ποφμε… Ρϊσ βρζκθκαν εκεί; 
Από τι είναι ωτιαγμζνα; Διαλφονται εφκολα ι παραμζνουν για πολλά χρόνια εκεί; Τι μποροφμε να 
κάνουμε για να προςτατζψουμε τθν περιοχι από τα ςκουπίδια; Τα παιδιά προτείνουν. 

Ραίηουμε το μαγικό κφκλο, που μασ δίνει τθ δυνατότθτα για πολλζσ δραςτθριότθτεσ, ακοφμε 
ιχουσ, ξεχωρίηουμε μυρουδιζσ.  

Φζρνουμε ςτον κφκλο το ωφλλο (ωίλο) μασ, που είναι το ειςιτιριό μασ για το δάςοσ. Το κάκε 
παιδί παρατθρεί καλά το ωφλλο του. Μαηεφουμε τα ωφλλα ςε ζνα μαντιλι. Κα το αναγνωρίςουν 
αργότερα… 

Ραίηουμε ομαδικά παιχνίδια π.χ. τισ ωωλιζσ και τα πουλάκια, για να χαροφμε & να 
εκτονωκοφμε. 

Διάλειμμα …τϊρα λίγο ωαγάκι είναι ό,τι πρζπει. 
Συνεχίηουμε κινϊντασ το ενδιαωζρον των παιδιϊν, τα οποία προτείνουν: Ρ.χ. μακαίνουμε τα 

δζντρα, τουσ κάμνουσ, τα λουλοφδια …ακοφμε τον πλάτανο. Ψάχνουμε για ηϊα, για τισ ωωλιζσ τουσ. 
Ροφ ηουν τα πουλιά; Ροια ηϊα ηουν μζςα ςτο ποτάμι; 

Βρίςκουν τα ηουηοφνια του ποταμοφ. Τα αναγνωρίηουν με απλζσ κλείδεσ, τα κατατάςςουν ςε 
κατθγορίεσ. Φτιάχνουν το δικό τουσ ποτάμι με κουβαδάκια και ωτυαράκια. Το βαωτίηουν. Το 
ςυγκρίνουν με το κανονικό ποτάμι που κυλάει δίπλα. Με κλαδάκια φτιάχνουν γεφφρι πάνω ςτο 
ποταμάκι τουσ. Μοιράηονται τουσ ρόλουσ, μιςοί χτίηουν, μιςοί κουβαλοφν υλικά. 

Ζκφραςθ 
Τα παιδιά κα εκωραςτοφν με καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ ατομικζσ και ομαδικζσ ςτο πεδίο: 

Ρ.χ. Ηωγραωικι ςε κροκάλεσ ι ςε ατομικό μπλοκ. Αποτφπωμα ωφλλων. 
Ομαδικζσ καταςκευζσ με υλικά τθσ ωφςθσ πάνω ςτθ γθ. Ομαδικό κολλάη πάνω ςε χαρτόνια. Ραλζτα 
των χρωμάτων κ.ά. 
Ετοιμάηουν αωίςα με μινυμα για το περιβάλλον. Κάκε ομάδα το δικό τθσ. 
Ετοιμάηουν τθν ζκκεςθ τθσ δουλειάσ τουσ. Στινουν τα πλακάτ και τισ ατομικζσ εργαςίεσ. Ρερνάμε 
όλοι και τισ βλζπουμε 

Ετοιμαςία για αναχϊρθςθ 
Μάηεμα υλικϊν 
Αναγνϊριςθ του δικοφ τουσ ωφλλου (ωίλου) 
Χαιρετάμε το ποτάμι, τα δζντρα 
Τραγουδάμε το τραγοφδι του ποταμοφ. 
Επιςτροωι ςτο ΚΡΕ. 
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Αξιολόγθςθ  
Θ αξιολόγθςθ γίνεται είτε: 
-από τα παιδιά με ςυηιτθςθ για να διαπιςτϊςουμε αν χάρθκαν το πρόγραμμα, τι τα 

εντυπωςίαςε, τι καινοφριο ζμακαν, τι αποκόμιςαν από τθν επαωι τουσ με το περιβάλλον. Ρριν 
ωφγουν οι μικροί μακθτζσ παίρνουν αναμνθςτικό ζπαινο για τθ ςυμμετοχι τουσ. 

- από τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ με ειδικό ωφλλο αξιολόγθςθσ. 
-από τουσ εκπαιδευτικοφσ του ΚΡΕ, τθν επόμενθ μζρα, με ςυηιτθςθ για να διαπιςτϊςουμε τι 

πετφχαμε και τι όχι, τι πιςτεφουμε πωσ προςωζραμε ςτα παιδιά κ.α. 
Με βάςθ αυτά και όςα εμείσ ζχουμε παρατθριςει κάνουμε ςτθ ςυνζχεια βελτιϊςεισ ι 

τροποποιιςεισ ςτο πρόγραμμα. 
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«Περπατϊ ςτο δάςοσ όταν ο λφκοσ είναι εκεί» - Μονοιμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
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ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ ΑΡΝΑΛΑ 

ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Για τθν πρϊιμθ παιδικι θλικία, όπου οι ρυκμοί εξζλιξθσ όλων των τομζων ανάπτυξθσ (νοθτικοφ, ψυχολογικοφ, 
ςυναιςκθματικοφ, αιςκθτικοφ, δεξιοτιτων), είναι ταχείσ και κακοριςτικοί ωσ προσ τθ διαμόρφωςθ τθσ 
προςωπικότθτασ του παιδιοφ, το Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Αρναίασ ζχει ςχεδιάςει και υλοποιεί 
μονοιμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ρερπατϊ ςτο δάςοσ όταν ο λφκοσ είναι εκεί». Το πρόγραμμα 
υλοποιείται προσ το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, κατά τουσ μινεσ Μάιο και Λοφνιο κυρίωσ με νθπιαγωγεία από 
το νομό Χαλκιδικισ και τουσ γειτονικοφσ νομοφσ. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Δάςοσ Χολομϊντα, Νθπιαγωγείο, Ρεριβαλλοντικό πρόγραμμα 

 
«WALKING IN THE WOODS WHEN THE WOLF IS THERE» A ONE-DAY EDUCATIONAL PROGRAMME 

Ioannis Lampros, Papadoula Alamagou  
CENTRE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION OF ARNAIA 

ABSTRACT 
For the early childhood, when the paces of evolution of all areas of development (mental, psychological, 
emotional, sensory, skills-related) are rapid and determine the shaping of a child’s personality, the Center of 
Environmental Education of Arnaia has designed and implements a one-day educational programme entitled 
“Walking in the woods when the wolf is there”. The programme takes place towards the end of the school year, 
during mainly the months of May and June, with the participation of kindergarten schools from the Prefecture 
of Chalkidiki and the neighboring Prefectures. 

KEY WORDS: Holomontas Forest, kindergarten school, Environmental educational Programme. 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Για τθ δαςικι ζκταςθ του Χολομϊντα, που παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαωζρον και ςπάνια 
ομορωιά, ζχει ςχεδιαςτεί από τουσ εκπαιδευτικοφσ του Κζντρου Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
(Κ.Ρ.Ε.) Αρναίασ και υλοποιείται εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ με τίτλο 
«Ανακαλφπτω το δάςοσ του Χολομϊντα μζςα από τα μονοπάτια του». 

Με αντίςτοιχθ ωιλοςοωία ςχεδιάςαμε το μονοιμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ρερπατϊ ςτο 
δάςοσ όταν ο λφκοσ είναι εκεί»  
Που απευκφνεται το πρόγραμμα 

Το πρόγραμμα απευκφνεται ςτα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ και ςτουσ μακθτζσ των Αϋ 
και Βϋ τάξεων του Δθμοτικοφ Σχολείου. 

Υλοποιείται προσ το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, κατά τουσ μινεσ Μάιο και Λοφνιο κυρίωσ με 
νθπιαγωγεία από το νομό Χαλκιδικισ και τουσ όμορουσ νομοφσ. 
Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα του ΚΠΕ Αρναίασ 

Βαςικι προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα είναι το ενδιαωζρον του ςυνοδοφ 
εκπαιδευτικοφ για τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και τισ καινοτόμεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ και 
εμπειρίεσ. Θ πραγματοποίθςθ ςχετικοφ περιβαλλοντικοφ προγράμματοσ ςτο ςχολείο προετοιμάηει 
τουσ μακθτζσ ςτο να κατανοιςουν και να εξοικειωκοφν με το δαςικό οικοςφςτθμα, τθ χλωρίδα και 
τθν πανίδα. 

O αρικμόσ των ςυμμετεχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ εικοςιπζντε μακθτζσ. 
Ρόλοσ νθπιαγωγοφ -δαςκάλου 

Ο εκπαιδευτικόσ προετοιμάηει ςτθν τάξθ του με κατάλλθλο εκπαιδευτικό υλικό τουσ μακθτζσ 
για το δαςικό οικοςφςτθμα και το πρόγραμμα που κα παρακολουκιςουν και ςυμμετζχει ενεργά 
κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ  
τόχοι 

mailto:neolamp@sch.gr
mailto:alampep@gmail.com
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Οι επιδιωκόμενοι ςτόχοι του προγράμματοσ είναι: 
o να γνωρίςουν οι μακθτζσ τα ωυτά και τα ηϊα και γενικά τθ βιοποικιλότθτα ςτο δαςικό 

οικοςφςτθμα 
o να εργαςτοφν ςε ομάδεσ 
o να προςεγγίςουν τθ ωφςθ μζςα από ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ (ψυχοκινθτικό πρόγραμμα) 
o να αναγνωρίςουν τθν ανκρϊπινθ παρζμβαςθ με τα οωζλθ και τουσ κινδφνουσ που αυτι 

προκαλεί ςτο δάςοσ 
o να ευαιςκθτοποιθκοφν και να αγαπιςουν το περιβάλλον μζςω τθσ βιωματικισ προςζγγιςθσ  
o να εκωραςτοφν εικαςτικά με όποια μορωι τζχνθσ επιλζξουν 
ΜΕΚΟΔΟ 
Αναλυτικι ροι του προγράμματοσ  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 
 Υποδοχι των μακθτϊν ςτο Κ.Ρ.Ε. 
 Ραιχνίδι γνωριμίασ 
 Ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ του Κ.Ρ.Ε. 
 Ραραμφκι «Ο καλόκαρδοσ λφκοσ» 
 Δρϊμενο για τθν προςζγγιςθ τθσ χλωρίδασ και τθσ πανίδασ του Χολομϊντα (παρουςίαςθ 

powerpoint και ςυμμετοχι των μακθτϊν) 
 Υλοποίθςθ του προγράμματοσ ςτο πεδίο - Χολομϊντασ 

Γίνεται μια διαδρομι περίπου 6 χιλιομζτρων με το λεωωορείο μζχρι τθ κζςθ «Ρροωιτθσ» του 
Χολομϊντα. Ο χϊροσ που ζχει επιλεγεί για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ είναι αςωαλισ και 
κατάλλθλοσ για μελζτθ πεδίου και παιχνίδι  
Τποδοχι από τον ξεναγό λφκο 

Εκπαιδευτικόσ ντυμζνοσ λφκοσ υποδζχεται τα παιδιά ςτο ωυςικό του περιβάλλον αωοφ 
πρϊτα τον καλζςουν μζςα από το παιχνίδι «Ρερπατϊ, περπατϊ εισ το δάςοσ όταν ο λφκοσ δεν είναι 
εδϊ…». Τα ενθμερϊνει για τα ωυτά και τα ηϊα και γενικά για το δαςικό οικοςφςτθμα του 
Χολομϊντα, τθν αλλθλεπίδραςθ ωυτϊν και ηϊων και τθν ιςορροπία μεταξφ ωυτικϊν και ηωϊκϊν 
οργανιςμϊν. 

Διάλειμμα για κολατςιό: Ρροςωζρεται ςτα παιδιά ςάντουιτσ και χυμόσ  
Χωριςμόσ ςε δφο ομάδεσ με καπελάκια διαφορετικοφ χρϊματοσ ι με καρτελάκια ηϊων: Μετά 

το διάλειμμα χωρίηονται τα παιδιά ςε δφο ομάδεσ π.χ. ςκιουράκια και ελαωάκια. 
Περιιγθςθ ςε προεπιλεγμζνο περιβαλλοντικό μονοπάτι 

Γίνεται «ανάγνωςθ» τοπίου και μελζτθ τθσ χλωρίδασ τθσ περιοχισ ςε διαωορετικά ςθμεία του 
δάςουσ, ςε χϊρουσ με δζντρα και ςε ξζωωτα. 

Ραρατιρθςθ με κιάλια: Τα παιδιά παρατθροφν με τα κιάλια τθν περιοχι. 
Μζτρθςθ θλικίασ δζντρων: Μετροφν τθν θλικία των δζντρων με τουσ κφκλουσ ςε κομμζνουσ 

κορμοφσ ι με τουσ ςταυροφσ των κλαδιϊν ςτα ζλατα. 
Ανακάλυψθ των μικροοργανιςμϊν του δαςικοφ εδάφουσ: Εωοδιαςμζνα με μεγεκυντικοφσ 

ωακοφσ ανακαλφπτουν τουσ μικροοργανιςμοφσ του δαςικοφ εδάωουσ. 
Συλλογι χοφμου για φφτεμα λουλουδιϊν ςτο ςχολείο: Συλλζγουν χϊμα για να ωυτζψουν 

λουλοφδια με τθν επιςτροωι τουσ ςτο ςχολείο.  
Ξφπνθμα των αιςκιςεων 

Ρροςεγγίηουν το χϊρο με τισ αιςκιςεισ  
Αίςκθςθ ακοισ: Τα παιδιά κάνουν απόλυτθ θςυχία, κλείνουν τα μάτια τουσ, ακοφν και 

εντοπίηουν ιχουσ του δάςουσ (κελαθδίςματα πουλιϊν, βόμβο εντόμων, βελάςματα, κρόιςμα 
ωφλλων κ.λ.π) και ιχουσ από δραςτθριότθτεσ ανκρϊπων (ςωφριγμα βοςκοφ, κοπι ξφλων, βοι 
αυτοκινιτου κ.λ.π.). 

Αίςκθςθ γεφςθσ: Δοκιμάηουν τισ αγριοωράουλεσ και τα βατόμουρα του δάςουσ 
Αίςκθςθ αφισ: Με δεμζνα μάτια κάκε παιδί αγκαλιάηει ζνα δζντρο που του υποδεικνφει ο 

ςυνοδόσ του, οδθγϊντασ το. Απομακρφνεται με τθ βοικεια του ςυνοδοφ και προςπακεί ςτθ 
ςυνζχεια με λυμζνα πλζον μάτια μόνο του να αναγνωρίςει το ςυγκεκριμζνο δζντρο. 



 387 

Αγκάλιαςμα και υιοκεςία του δικοφ τουσ δζντρου: Αγκαλιάηουν και υιοκετοφν το δικό τουσ 
δζντρο ςτο χϊρο εργαςίασ.  

Αίςκθςθ όςφρθςθσ: Φτιάχνουν το δικό τουσ κοκτζιλ ανακατεφοντασ μυρουδιζσ από ωφλλα, 
κλαδάκια, αρωματικά ωυτά και λουλοφδια που ςυλλζγουν για να ζχουν τθ δυνατότθτα να 
ανακαλφψουν πλικοσ από μυρωδιζσ που υπάρχουν ςτο δάςοσ. 
Παιχνίδι τροφικισ αλυςίδασ 

Με καρτζλεσ που μοιράηονται ς’ όλα τα παιδιά χωρίηονται ςε ωυτά, ωυτοωάγα και 
ςαρκοωάγα ηϊα και αναπαριςτοφν τθν τροωικι αλυςίδα, ςυηθτϊντασ για τα αποτελζςματα αν 
ςπάςει ζνασ κρίκοσ ςτθν αλυςίδα. 
Παιχνίδι μίμθςθσ ηϊων 

Μιμοφνται τισ κινιςεισ των ηϊων που τουσ υποδεικνφονται από καρτζλεσ ηϊων και οι ωίλοι 
τουσ προςπακοφν να ανακαλφψουν το ηϊο που παριςτάνουν. 
Παιχνίδι «το ςποράκι» 

Αναπαράςταςθ των ωάςεων από τθν πτϊςθ ενόσ ςπόρου ςτο ζδαωοσ μζχρι τθν πλιρθ 
ανάπτυξθ του δζντρου.  
υλλογι φφλλων, καρπϊν, λουλουδιϊν 

Συλλζγουν ωφλλα, καρποφσ, κλαδάκια, λουλοφδια, χϊμα, χόρτα. 
Παιχνίδι κρυμμζνου κθςαυροφ 

Οι δφο ομάδεσ ψάχνουν ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο που ζχει οριςτεί να ανακαλφψουν τον 
κρυμμζνο κθςαυρό, που είναι καλακάκια με ωροφτα τθσ εποχισ. Οδθγοφνται με καρτζλεσ ηϊων που 
ζχουν τοποκετθκεί ςε διάωορα ςθμεία για να βρουν τουσ ςτακμοφσ που κα περάςουν και κα τουσ 
οδθγιςουν ςτθν ανακάλυψθ. 
Εικαςτικι ςφνκεςθ -Ζκφραςθ - Δθμιουργία 

Υλικά: α) Χαρτί μζτρου, χαρτόνια διαωόρων χρωμάτων, μαρκαδόροι, κθρομπογιζσ, 
δαχτυλομπογιζσ, πινζλα, ποτθράκια χάρτινα, πλαςτελίνθ διαωόρων χρωμάτων. 

β) Από τθ ωφςθ (ωφλλα, ξυλάκια, πζτρεσ, χϊμα, χόρτα). 
Τα παιδιά εκωράηονται εικαςτικά ςε χαρτί μζτρου. Χρθςιμοποιοφν μεικτι τεχνικι με τφπωμα 

διαωόρων υλικϊν που ζχουν ςυλλζξει, ηωγραωικι ι κολάη και ωτιάχνουν τισ δικζσ τουσ εικαςτικζσ 
ςυνκζςεισ-δθμιουργίεσ. 
ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

Στο κλείςιμο του προγράμματοσ τα παιδιά παρουςιάηουν αυτοςχζδιο δρϊμενο ςχετικό με το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα κακοδθγοφμενα από τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ του Κ.Ρ.Ε. και του 
ςχολείου τουσ, ςτο οποίο εκωράηουν τισ γνϊςεισ, τα ςυναιςκιματα και τισ ςκζψεισ τουσ. Είναι 
ευχαριςτθμζνα από τθ βιωματικι εμπειρία και αυτό ωαίνεται ςτα πρόςωπά τουσ κατά τθν ϊρα τθσ 
αναχϊρθςισ τουσ από το Κ.Ρ.Ε. 
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Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ για τθν προςζγγιςθ μικρϊν μορφϊν ηωισ ενόσ λιμναίου 
οικοςυςτιματοσ 
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Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Καςτοριάσ 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Ρροςφζροντασ ζνα λειτουργικό πλαίςιο ερεκιςμάτων (πρόγραμμα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ για τθν 
προςζγγιςθ του λιμναίου οικοςυςτιματοσ) και διακζτοντασ τθν απαιτοφμενθ υποδομι, το Κζντρο 
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Καςτοριάσ πραγματοποιεί εργαςτθριακζσ αςκιςεισ μικροςκόπθςθσ για παιδιά 
προςχολικισ θλικίασ. Θ ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι προςζγγιςθ υποςτθρίηεται κεωρθτικά από τισ ςφγχρονεσ 
αντιλιψεισ και κατευκφνςεισ ςχετικά με τθν προςχολικι αγωγι, τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και τθ 
διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτο νθπιαγωγείο. Εμπλζκοντασ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε κατάλλθλα 
επιλεγμζνεσ δραςτθριότθτεσ παιγνιϊδουσ χαρακτιρα, επιδιϊκεται θ εξοικείωςι τουσ με ζναν περιοριςμζνο 
αρικμό διαφορετικϊν οργανιςμϊν μικροφ μεγζκουσ των λιμναίων οικοςυςτθμάτων και με διαδικαςίεσ που 
ςυνιςτοφν τθν επιςτθμονικι μζκοδο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Οι βαςικοί άξονεσ τθσ δραςτθριότθτασ 
(δειγματολθψία νεροφ λίμνθσ, αναηιτθςθ κατάλλθλων οργάνων για μικροςκοπικζσ παρατθριςεισ, εξοικείωςθ 
των μικρϊν μακθτϊν με τθ χριςθ τουσ, προετοιμαςία μικροςκοπικϊν παραςκευαςμάτων, παρατιρθςθ, 
διατφπωςθ ερωτθμάτων και υποκζςεων, ςυηιτθςθ που ενκαρρφνει τθν ανάδειξθ διαφορετικϊν απόψεων) 
διαμορφϊνονται από τισ αναδυόμενεσ ανάγκεσ που εκδθλϊνουν τα παιδιά και τισ πρωτοβουλίεσ που 
αναπτφςςουν ανταποκρινόμενα ςτα ερεκίςματα που τουσ προςφζρονται κατά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 
πρόγραμμα.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, προςχολικι θλικία, Φυςικζσ Επιςτιμεσ, μικροςκόπθςθ  

 
LABORATORY EXERCISES AIMING AT APPROACHING SMALL ORGANISMS LIVING IN A LAKE 

ECOSYSTEM –  
AN EDUCATIONAL PROPOSAL OF THE ENVIRONMENTAL CENTER OF KASTORIA FOR PRE-SCHOOL 

AGE STUDENTS  
Mardiris Th. A., Antoniou N., Grigoriou M., Atzemi A., Tzerpos K., Pisioti A., Evagelou A., Vassiliou 

A., Lioliou K.  
ABSTRACT 
Offering a functional framework of incentives (through an environmental education program concerning lake 
ecosystems) and adequately equipped, the Environmental Education Center of Kastoria implements laboratory 
exercises with microscopes for pre-school age students. The educational approach in question is based on 
contemporary scientific perceptions and acceptable theoretical directions related to pre-school education, 
environmental education and teaching natural sciences in kindergarten. It aims at familiarizing the participants 
with a limited number of diverse small-size organisms of lake ecosystems and introducing them to the scientific 
method of natural sciences through a game-like process. The different aspects of the activity (water sampling, 
selection of the appropriate tools for microscopic observations and familiarization with their use, preparation of 
microscopic slides and microscopic observation, formulation of questions and hypotheses and engagement in 
discussion that favours the expression of diverse viewpoints) are designed with respect to the emerging needs 
revealed by the students and the initiatives that they develop in correspondence to the incentives arising from 
their participation at the program.  

KEYWORDS: Environmental Education, microscopy, Natural Sciences, pre-school age 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Τα τελευταία χρόνια ζνα ευρφ ωάςμα ερευνϊν και κεωρθτικϊν αντιλιψεων, ςχετικά με το 
πϊσ θ ςκζψθ των μικρϊν παιδιϊν προςεγγίηει το ωυςικό κόςμο, υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ 
δραςτθριοτιτων για τθν προςχολικι θλικία ςχετικϊν με τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ. Στο πλαίςιο του 
αυξθμζνου ενδιαωζροντοσ που εκδθλϊνεται για τισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτο νθπιαγωγείο, θ εργαςία 
αυτι παρουςιάηει μια εκπαιδευτικι πρωτοβουλία, που ενϊ ςχεδιάςτθκε υποςτθρίηοντασ κυρίωσ 
του ςτόχουσ ενόσ προγράμματοσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, αναδεικνφεται και ωσ μια πρόταςθ 
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εμπλοκισ των μικρϊν παιδιϊν ςε βαςικζσ διαδικαςίεσ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν (προςζγγιςθ 
επιςτθμονικισ μεκόδου ζρευνασ). 

Συγκεκριμζνα θ παροφςα εργαςία αναωζρεται ςτθ ςυμμετοχι ατόμων προςχολικισ θλικίασ 
ςε δραςτθριότθτα μικροςκοπικισ παρατιρθςθσ οργανιςμϊν ενόσ λιμναίου οικοςυςτιματοσ που 
πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ «Μια 
Σταγονοπαρζα ςτθ Λίμνθ μασ». Θ προςζγγιςθ των βιοτικϊν παραγόντων του λιμναίου 
οικοςυςτιματοσ από τουσ μικροφσ ςυμμετζχοντεσ ςυνιςτά ζναν από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του 
προγράμματοσ. Θ δραςτθριότθτα μικροςκοπικισ παρατιρθςθσ λειτουργεί ενιςχυτικά και 
ςυμπλθρωματικά ςχετικά με αυτόν το βαςικό ςτόχο. Θ αξιοποίθςθ των μικροςκοπίων δίνει τθ 
δυνατότθτα προςζγγιςθσ του μικρόκοςμου τθσ λίμνθσ, ενόσ κόςμου αρχικά ακζατου και μθ 
αντιλθπτοφ. Επιπρόςκετα θ εμπλοκι των παιδιϊν ςτθν περιγραωόμενθ δραςτθριότθτα ςυνιςτά μια 
προςπάκεια μφθςισ τουσ ςτο ωυςικό κόςμο, βαςικι επιδίωξθ τθσ διδαςκαλίασ των Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν ςτο νθπιαγωγείο. 
ΠΛΑΛΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΛΘΘ ΣΘ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ 

Βαςικι παράμετροσ που υποςτθρίηει το ςχεδιαςμό τθσ δραςτθριότθτασ αποτελεί ζνα 
ευρφτερο κεωρθτικό πλαίςιο που ςυγκροτείται από: α) τισ αρχζσ και τουσ ςτόχουσ τθσ 
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Ρ.Ε.) και τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειωόρο Ανάπτυξθ (Ε.Α.Α.), β) 
τουσ γενικοφσ ςκοποφσ του κεςμοφ τθσ προςχολικισ αγωγισ, γ) τισ επιδιϊξεισ τθσ διδακτικισ των 
Φυςικϊν Επιςτθμϊν (αναωζρονται οι Φ.Ε. κακϊσ θ κεωρθτικι βάςθ – γνϊςθ που αξιοποιείται ςτο 
εργαςτιριο αντλείται κυρίωσ από τθν επιςτιμθ τθσ βιολογίασ και ο τρόποσ εργαςίασ, θ 
επιςτθμονικι μζκοδοσ, ςχετίηεται με το χϊρο των Φυςικϊν Επιςτθμϊν), δ) τουσ ςτόχουσ του 
Διακεματικοφ Ενιαίου Ρλαιςίου Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ) για το νθπιαγωγείο και ε) τισ 
ιςχφουςεσ αντιλιψεισ για τθ νοθτικι ςυγκρότθςθ των νθπίων.  

Επιχειρϊντασ μια ςυνοπτικι, ενδεικτικι αναωορά ςτισ κατευκφνςεισ των παραπάνω 
εκπαιδευτικϊν πεδίων, όπωσ αυτζσ αναωζρονται ςε ςφγχρονα βιβλιογραωικά δεδομζνα, 
διαωαίνεται ότι οι ςτοχεφςεισ τουσ αλλθλοςυςχετίηονται και αλλθλοςυμπλθρϊνονται, ςυγκλίνοντασ 
κυρίωσ ωσ προσ το είδοσ των δεξιοτιτων που κα πρζπει να διακζτουν οι ςθμερινοί μακθτζσ και 
αυριανοί πολίτεσ, δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων, κριτικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ, δεξιότθτεσ 
που κα τουσ καταςτιςουν ικανοφσ να ςυμμετζχουν ςε κοινωνικοφσ μθχανιςμοφσ λιψθσ 
αποωάςεων. 

Θ Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ για παράδειγμα ορίηεται ωσ μια «…διαρκισ διαδικαςία με τθν 
οποία τα άτομα και οι κοινωνικζσ ομάδεσ κα ςυνειδθτοποιιςουν το περιβάλλον τουσ και κα 
αποκτιςουν τισ γνϊςεισ, τισ αξίεσ, τισ δεξιότθτεσ και εμπειρίεσ που είναι αναγκαίεσ για τθν 
κατανόθςθ και εκτίμθςθ τθσ αλλθλεξάρτθςθσ ανκρϊπου, πολιτιςμοφ και βιοφυςικοφ 
περιβάλλοντοσ, κακϊσ και τθν αποφαςιςτικότθτα να δράςουν ατομικά και ςυλλογικά για τθ λφςθ 
προβλθμάτων …» (UNEP - UNESCO). 

Ρρόςωατεσ δθμοςιεφςεισ ςτο διαδικτυακό χϊρο τθσ UNESCO που αωοροφν ςτθν 
εκπαιδευτικι πολιτικι των εκνϊν για τθν Αειωόρο Ανάπτυξθ (ςτο πλαίςιο τθσ δεκαετίασ για τθν 
Αειωόρο Ανάπτυξθ - The United Nations Decade of Education for Sustainable Development, 2005 – 
2014) εςτιάηουν ςτθ ςυμβολι τθσ εκπαίδευςθσ για τθν αειωορία ςε παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ 
(Early Childhood Education for Sustainability), αναγνωρίηοντασ ότι από αυτι τθν θλικία 
ςχθματοποιοφνται ςτα άτομα οι γνϊςεισ για το ωυςικό και κοινωνικό περιβάλλον και οι 
ωιλοπεριβαλλοντικζσ ςυμπεριωορζσ.  

Στο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ, 2001) των Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν, μεταξφ άλλων, αναωζρεται ότι θ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν πρζπει να 
αποβλζπει και ςτθν απόκτθςθ βαςικϊν γνϊςεων, μεκόδων και τεχνικϊν που ςυμβάλλουν ςτθν 
κατανόθςθ και ερμθνεία των αλλθλεξαρτιςεων και αλλθλεπιδράςεων γεωωυςικϊν και κοινωνικϊν 
παραγόντων, κακϊσ και ςτθν αιτιολόγθςθ τθσ ανάγκθσ αρμονικισ ςυνφπαρξθσ ανκρϊπου - 
περιβάλλοντοσ. 

Σφμωωνα ακόμθ με το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ, 2001) 
για το νθπιαγωγείο, ςτο πλαίςιο τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ, τα παιδιά γνωρίηουν τουσ ηωικοφσ και 
ωυτικοφσ οργανιςμοφσ και παρακολουκοφν τθν ανάπτυξι τουσ. Μακαίνουν για τα χαρακτθριςτικά 
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του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ. Ενδιαωζρονται για τον τεχνικό κόςμο. Κζτουν ερωτιματα για τα 
αντικείμενα και τισ ιδιότθτεσ τουσ. Ρραγματοποιοφν ζρευνεσ και απλά πειράματα χρθςιμοποιϊντασ 
εργαλεία και όργανα όπωσ μαγνιτεσ, μικροςκόπια κ.ά.. Μακαίνουν για το ωυςικό κόςμο με τθν 
παρατιρθςθ και τθ διερεφνθςθ. 

Ρλθκϊρα επίςθσ ερευνθτικϊν δεδομζνων ςχετικϊν με τθν απόκριςθ των νθπίων ςε 
δραςτθριότθτεσ που αωοροφν ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ λειτοφργθςαν ενιςχυτικά ςτθν 
πραγματοποίθςθ τθσ αναωερόμενθσ δραςτθριότθτασ. Θ ςυμμετοχι των νθπίων ςε ςυςτθματικζσ και 
κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ τουσ παρζχει εργαλεία ανάγνωςθσ του ωυςικοφ κόςμου, 
πζραν τθσ αντιλθπτικισ εμπειρίασ και διαίςκθςθσ και διευκολφνει τθ μετζπειτα κατανόθςθ τυπικϊν 
επιςτθμονικϊν εννοιϊν και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επιςτθμονικισ ςκζψθσ (Χρθςτίδου, 2008). 

Σφμωωνα επίςθσ με το αβάνθ (1999), τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ με τθ μεταςχθματικι 
τουσ ικανότθτα οικοδομοφν γνωςτικά εργαλεία που υποςτθρίηουν τθν εξοικείωςι τουσ με τθ ωφςθ 
και τθ ςυμπεριωορά αντικειμζνων και υλικϊν, αναγνωρίηουν τισ ιδιότθτεσ τουσ, δθμιουργοφν 
ςχζςεισ, κάνουν υποκζςεισ, δίνουν ερμθνείεσ και εξθγιςεισ και με αυτά ακριβϊσ τα εργαλεία 
ανιχνεφουν και ςυγκροτοφν ςτθ ςκζψθ τουσ το ωυςικό κόςμο.  

Είναι προωανζσ βζβαια, ότι ςτο επίπεδο τθσ προςχολικισ αγωγισ είναι αποτρεπτικι ι 
εξαιρετικά δφςκολθ θ εναςχόλθςθ των μικρϊν παιδιϊν με τθ μελζτθ ωαινομζνων ι καταςτάςεων 
ςτα οποία επιδιϊκεται ςυνειδθτά θ καλλιζργεια επιςτθμονικϊν μεκόδων. Πμωσ διαωαίνεται 
προςιτι θ εξάςκθςθ ι θ προςζγγιςθ των επιμζρουσ διαδικαςιϊν που ςυνιςτοφν τθν επιςτθμονικι 
μζκοδο (Κόκκοτασ, 1989).  

Επιπλζον θ υλοποίθςθ τθσ αναωερόμενθσ δραςτθριότθτασ ενιςχφεται και από τθν άποψθ ότι 
οι δραςτθριότθτεσ ενεργοφσ παρατιρθςθσ είναι περιςςότερο διευκολυντικζσ τθσ νοθτικισ 
ανάπτυξθσ, από εκείνεσ που το παιδί παρατθρεί μόνο, χωρίσ να δρα ςτα αντικείμενα (Κόκκοτασ, 
1989). Θ διαδικαςία τθσ παρατιρθςθσ ηωντανϊν οργανιςμϊν είναι εκ των πραγμάτων 
ενδιαωζρουςα και γίνεται αποδοτικότερθ με τθν ερευνθτικι κατάςταςθ που επιβάλλει θ ωφςθ του 
εργαςτθρίου, οι μεκοδεφςεισ των εκπαιδευτικϊν και θ περιζργεια των παιδιϊν. Άλλωςτε θ 
διερεφνθςθ του ωυςικοφ κόςμου από τα μικρά παιδιά μζςω των μικροςκοπίων αποτελεί κι ζνα 
ενδιαωζρον πλαίςιο για τθ μφθςι τουσ ςτον τεχνολογικό κόςμο.  

Τζλοσ, δεδομζνου ότι ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ μάκθςθσ μποροφν να οργανωκοφν και ςε άλλουσ 
χϊρουσ εκτόσ του κεςμοκετθμζνου ςχολείου (μθ τυπικά περιβάλλοντα μάκθςθσ – Κζντρα 
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, μουςεία κ.λπ.) (Κολιόπουλοσ, 2005, Χρθςτίδου, 2008), θ υλοποίθςθ 
τθσ δραςτθριότθτασ ςτα εργαςτιρια του ΚΡΕ Καςτοριάσ πικανόν να αποτελεί μια πρωτόγνωρθ 
εμπειρία για τα παιδιά, ενϊ ςίγουρα ςυνιςτά μια καινοτομικι προςζγγιςθ για τουσ εκπαιδευτικοφσ 
του ΚΡΕ.  
ΣΟΧΟΛ 

Κατά τθν υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ επιδιϊκεται θ εμπειρικι προςζγγιςθ μικρϊν ηωικϊν 
μορωϊν του νεροφ ενόσ λιμναίου οικοςυςτιματοσ, προςζγγιςθ που προχποκζτει τθν καλλιζργεια 
ανάλογων δεξιοτιτων (εξοικείωςθ με δειγματολθπτικζσ πρακτικζσ, τθν προετοιμαςία 
μικροςκοπικϊν παραςκευαςμάτων, το χειριςμό οπτικοφ μικροςκοπίου). Ρρωτεφουςασ ςθμαςίασ 
ςτόχοσ είναι όμωσ το ςφνολο τθσ αποκτθκείςασ εμπειρίασ να ςυνιςτά προϊόν αυκόρμθτων 
αναηθτιςεων των παιδιϊν μζςα από τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςε μια ακολουκία δραςτθριοτιτων 
που προςομοιάηει ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα. 

Ουςιαςτικά και με τθ διαμόρωωςθ ενόσ λειτουργικοφ επικοινωνιακοφ πλαιςίου, θ 
αναωερόμενθ δραςτθριότθτα αποβλζπει ςτο να αποτελζςει μια αωορμι για τθ μετάβαςθ τθσ 
ςκζψθσ των παιδιϊν από τθν αδιαωοροποίθτθ παρατιρθςθ ςτθν κριτικι και ερευνθτικι ςτάςθ. 
Συγκεκριμζνα, αξιοποιεί τθν ζμωυτθ περιζργεια και τθ ωανταςία των μικρϊν μακθτϊν και τουσ 
τρόπουσ ζκωραςισ τουσ, τισ ςυχνζσ ερωτιςεισ τουσ και τθν τάςθ τουσ για παρατιρθςθ και 
εξερεφνθςθ ςτοιχείων του περιβάλλοντόσ τουσ, ενκαρρφνοντασ ωςτόςο περιςςότερο ςυςτθματικζσ 
παρατθριςεισ, ακριβζςτερεσ λεκτικζσ περιγραωζσ, τθ διατφπωςθ υποκζςεων και προβλζψεων, τθν 
αναηιτθςθ απαντιςεων και τρόπων ελζγχου τουσ. Πςα αναωζρονται επιδιϊκονται βζβαια ςτο 
βακμό που το ενδιαωζρον και οι δυνατότθτεσ των παιδιϊν τθσ εν λόγω θλικίασ το επιτρζπουν, ζτςι 
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ϊςτε να μθν αλλοιϊνονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά των αυκόρμθτων διερευνιςεϊν τουσ και να 
μθν υποςκελίηεται θ αξία του ψυχαγωγικοφ τουσ χαρακτιρα. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ δραςτθριότθτασ είναι παράλλθλα 
θ εξαςωάλιςθ εκείνων των μακθςιακϊν ςυνκθκϊν που κα βοθκιςουν τα μικρά παιδιά να εντάξουν 
νοθτικά το αντικείμενο τθσ παρατιρθςισ τουσ ςτον ζμβιο κόςμο και να ςυνδζςουν λειτουργικά τθ 
νζα γνϊςθ με πρότερεσ αντιλιψεισ και εμπειρίεσ τουσ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι τα διακζςιμα 
ερευνθτικά δεδομζνα κζτουν ςαωείσ και μθ παραβλζψιμουσ περιοριςμοφσ. Ανάμεςα ςτα κοινά 
χαρακτθριςτικά των ιδεϊν των μικρϊν μακθτϊν είναι θ αδυναμία τουσ να αντιλθωκοφν και κατά 
ςυνζπεια να αποδεχτοφν τθν φπαρξθ μθ ορατϊν ζμβιων ι αβιοτικϊν ςτοιχείων (Κόκκοτασ, 2002). Θ 
αξιοποίθςθ μικροςκοπίων αποςκοπεί ςτο μεταςχθματιςμό τθσ ςυγκεκριμζνθσ άποψθσ ενϊ 
παράλλθλα θ περιγραωόμενθ εργαςτθριακι άςκθςθ αποτελεί αωορμι για προβλθματιςμό και 
πικανι επανακεϊρθςθ των κριτθρίων που χρθςιμοποιοφν τα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ για τθ 
διάκριςθ ζμβιων και αβιοτικϊν μορωϊν. 

Για τθν αποςαωινιςθ όςων αναωζρονται, ανάμεςα ςτα ςυχνά εωαρμοηόμενα κριτιρια των 
παιδιϊν, ςυγκαταλζγονται θ κίνθςθ, θ παρουςία δομϊν που παραπζμπουν ςε ανκρϊπινα ςωματικά 
χαρακτθριςτικά, εμωανι ι μθ (π.χ. πρόςωπο, πόδια, καρδιά), θ πικανότθτα κανάτου, θ απαίτθςθ 
για νερό και τροωι, θ ανάπτυξθ, θ αναπαραγωγι, οι αιςκιςεισ (π.χ. θ όραςθ και θ ακοι), θ 
εκδιλωςθ ςυναιςκθμάτων (π.χ. χαράσ, λφπθσ), θ δυνατότθτα παραγωγισ ιχου, θ χρθςιμότθτά τουσ 
για τον άνκρωπο (π.χ. το τραπζηι είναι ηωντανό γιατί καταςκευάςτθκε και εξυπθρετεί ανκρϊπινεσ 
ανάγκεσ), και θ εμωανισ λειτουργία (π.χ. το ρολόι είναι ηωντανό γιατί οι δείκτεσ του κινοφνται) 
(Nguyen and Rosengren, 2004, Venville, 2004). 

Αναμωίβολα θ διαπιςτωμζνθ χριςθ επιςτθμονικά μθ αποδεκτϊν κριτθρίων και θ λανκαςμζνθ 
ςυχνά εωαρμογι των επιςτθμονικά ζγκυρων ςυμβάλλουν ςτθν υιοκζτθςθ εναλλακτικϊν κεωριϊν 
που δυςχεραίνουν τθ διάκριςθ ανάμεςα ςτθ ηωι και ςτα αβιοτικά ςτοιχεία. Θ επιλεκτικι ωςτόςο 
αξιοποίθςι τουσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςτθριακι άςκθςθ είναι κεμιτι κακϊσ ςυνεπικουρεί ςτθν 
επίτευξθ των ςτόχων τθσ. Ραρατθρϊντασ μικροςκοπικά κινοφμενεσ μορωζσ με ςωματικά 
εξαρτιματα που μοιάηουν με αυτά μεγαλφτερων ηωικϊν οργανιςμϊν, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν 
άςκθςθ επιδιϊκεται να πειςκοφν για τθν παρουςία ςτο νερό ζμβιων ςτοιχείων, δυςδιάκριτων με 
γυμνό μάτι και να ανακεωριςουν ενδεχομζνωσ πρότερεσ αντιλιψεισ που αωοροφν ςτο ωαινόμενο 
τθσ ηωισ και ςτθ ςυςχζτιςι του με το μζγεκοσ των οργανιςμϊν που το εκδθλϊνουν. 
ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΣΘ ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΑ 
Φυςικζσ Επιςτιμεσ και επιςτθμονικι μζκοδοσ 

Ιδθ από τθν πρϊτθ ωάςθ τθσ δραςτθριότθτασ δθμιουργείται ζνα πλαίςιο ερωτθμάτων και 
προβλζψεων βαςιηόμενο ςτθν παρατιρθςθ. Θ επικυμία για περαιτζρω διερεφνθςθ, αναηιτθςθ 
απαντιςεων και επαλικευςισ τουσ, οδθγεί τα παιδιά ςε μια ςειρά ενεργειϊν με ςαωείσ αναωορζσ 
ςτθν επιςτθμονικι μζκοδο. Θ επιςτθμονικι μζκοδοσ εκωράηει μια απόπειρα ςχθματοποίθςθσ των 
βαςικϊν ερευνθτικϊν διαδικαςιϊν που αξιοποιοφνται ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ προκειμζνου να 
διερευνθκοφν ωυςικά ωαινόμενα και να εξαχκοφν ζγκυρα ςυμπεράςματα. 

Στο ςθμείο αυτό και προκειμζνου να καταςτεί ςαωζςτεροσ ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ 
δραςτθριότθτασ και ςυγκεκριμζνα αυτόσ που αωορά ςτθ μφθςθ των παιδιϊν ςτθν επιςτθμονικι 
μεκοδολογία, ςκόπιμθ κρίνεται θ αναωορά ςτα βαςικά ςτάδια που ςυνιςτοφν τθν επιςτθμονικι 
μζκοδο και ο παραλλθλιςμόσ τουσ με τα περιγραωόμενα ςτάδια τθσ δραςτθριότθτασ. 

Τα ςτάδια τθσ επιςτθμονικισ μεκόδου (αβάνθσ, 1999): 
 Ραρατθριςεισ που αωοροφν ςε ζνα ωυςικό ωαινόμενο ι ομάδα ωυςικϊν ωαινομζνων και 

διατφπωςθ των αρχικϊν ερευνθτικϊν ερωτθμάτων – Τα παιδιά παρατθροφν το νερό τθσ 
λίμνθσ και διατυπϊνουν ερωτιματα για τισ αιτίεσ που προκαλοφν τθ κολερότθτά του. 

 Σχθματιςμόσ υποκζςεων (μοντζλων) που δεν αναιροφνται από τισ παρατθριςεισ και 
δυνθτικά εξθγοφν τα εν λόγω ωυςικά ωαινόμενα – Θ κολερότθτα αποδίδεται ςτθν 
αποκλειςτικι παρουςία ρφπων ςτο νερό. 

 Σχεδιαςμόσ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου τθσ εγκυρότθτασ των εν λόγω προβλζψεων 
(πειραματικι διαδικαςία) – Δειγματολθψία και αναηιτθςθ μζςων για ευκρινι παρατιρθςθ 
των ςυςτατικϊν του νεροφ. 
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 Συλλογι των εμπειρικϊν δεδομζνων που προκφπτουν από τθν πειραματικι διαδικαςία – 
Μικροςκοπικι παρατιρθςθ. 

 Ανάλυςθ και ερμθνεία των δεδομζνων και πικανι ανακεϊρθςθ τθσ αρχικισ υπόκεςθσ – 
Ραρατιρθςθ μικρϊν ηωικϊν μορωϊν, μεταςχθματιςμόσ τθσ αρχικισ άποψθσ για τθν 
αποκλειςτικι παρουςία ρφπων ςτο νερό τθσ λίμνθσ. 

 Αξιοποίθςθ των ευρθμάτων για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ – Σφγκριςθ του 
νεροφ τθσ λίμνθσ με το πόςιμο.  

Βεβαίωσ το παραπάνω πλαίςιο αναωοράσ με βάςθ το οποίο εξελίςςεται θ περιγραωόμενθ 
δραςτθριότθτα ςε καμία περίπτωςθ δεν εμωανίηεται ωσ μια αυςτθρά δομθμζνθ και 
προςχεδιαςμζνθ διαδικαςία που τα παιδιά είναι υποχρεωμζνα να ακολουκιςουν.  
Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ 

Βαςικι επιδίωξθ των εκπαιδευτικϊν του ΚΡΕ είναι θ δθμιουργία ενόσ κλίματοσ οικειότθτασ 
και ελεφκερθσ ζκωραςθσ που προωκεί παράλλθλα τθ βιωματικι άντλθςθ πλθροωοριϊν από το 
άμεςο ωυςικό περιβάλλον και τθ μετατροπι τουσ ςε γνϊςθ.  

Οι εκπαιδευτικοί παρατθροφν τισ αντιδράςεισ των παιδιϊν (επιωωνιματα, λεκτικά ςχόλια, 
κινιςεισ), ανιχνεφουν τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ, επιχειροφν ταυτόχρονα τθν 
κατανόθςθ του τρόπου ςκζψθσ τουσ ςε ςχζςθ με τα ερεκίςματα που δζχονται και εντοπίηουν 
πικανόν ςχετιηόμενεσ δυςαντιλιψεισ. Πςα αναωζρονται ςυνιςτοφν απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για 
τθ λειτουργικι εξζλιξθ τθσ δραςτθριότθτασ αλλά και για τθν αξιολόγθςι τθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ. 
Οι παρεμβάςεισ τουσ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ όςο το δυνατόν ενεργθτικότερθ ςυμμετοχι των 
παιδιϊν και να αξιοποιθκεί θ ςκζψθ και θ ωανταςία τουσ, γίνονται προςεκτικά, χωρίσ να βιάηεται θ 
ροι των μακθςιακϊν γεγονότων που προκφπτουν. Τα προτρζπουν να εκωράςουν με λόγο τισ 
παρατθριςεισ τουσ και να αναωερκοφν ςε ανάλογεσ εμπειρίεσ τουσ, δθμιουργϊντασ ευνοϊκζσ 
ςυνκικεσ για τθν ανάπτυξθ λεκτικισ επικοινωνίασ, αντιπαράκεςθσ απόψεων, αλλθλεπιδράςεων και 
ςυνεργατικότθτασ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ, τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. Σταδιακά 
και με ςεβαςμό ςτουσ ιδιαίτερουσ ρυκμοφσ κάκε παιδιοφ, ενκαρρφνεται θ διατφπωςθ πιο 
ςυςτθματικϊν περιγραωϊν, εγχείρθμα που εναρμονίηεται με τθν επιςτθμονικι πρακτικι και 
ςυμβάλλει ςτθν προοδευτικι ςυγκρότθςθ τθσ αωθρθμζνθσ ςκζψθσ (αβάνθσ, 1999). 
τάδια τθσ δραςτθριότθτασ (ςυνολικι διάρκεια: 1,5 ϊρα) 

1. Δραςτθριότθτεσ ςτο πεδίο (παραλίμνια περιοχι) 
Στο ευρφτερο πλαίςιο του προγράμματοσ του ΚΡΕ Καςτοριάσ «Μια Σταγονοπαρζα ςτθ Λίμνθ 

μασ» περιλαμβάνονται δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται ςε παραλίμνια περιοχι. Στθ 
ςυγκεκριμζνθ περιοχι και ςε ςθμεία με άμεςθ και αςωαλι πρόςβαςθ ςτο νερό τθσ λίμνθσ 
εξελίςςονται τα πρϊτα ςτάδια τθσ περιγραωόμενθσ δραςτθριότθτασ.  

Δειγματολθψία - Ραρατιρθςθ 
Επιχειρείται δειγματολθψία νεροφ τθσ λίμνθσ με ζνα διάωανο ςκεφοσ και παρατιρθςθ του 

χρϊματοσ και κάποιων ευδιάκριτων ςυςτατικϊν του. Ρραγματοποιείται παράλλθλα ςφγκριςθ του 
λιμναίου δείγματοσ με δείγμα πόςιμου νεροφ που εμπεριζχεται ςε ζνα δεφτερο διάωανο ςκεφοσ. 
Διατφπωςθ ερωτθμάτων, προβλζψεων, υποκζςεων προσ διερεφνθςθ 

Τα παιδιά αυκόρμθτα προβαίνουν ςε περιγραωζσ και διαπιςτϊςεισ που αωοροφν κυρίωσ ςτθ 
διαωάνεια, ςτο χρϊμα και ςτο περιεχόμενο των δφο δειγμάτων. Επιςθμαίνουν κυρίωσ τθ 
κολερότθτα του νεροφ τθσ λίμνθσ, χαρακτθριςτικό που ςτθν πλειοψθωία τουσ το αποδίδουν 
αποκλειςτικά ςτθν παρουςία ρφπων. Θ αναμενόμενθ ωςτόςο αδυναμία των παιδιϊν αυτισ τθσ 
θλικίασ να αναωερκοφν ςε ζνα ευρφτερο ςφνολο παραγόντων (βιοτικϊν και αβιοτικϊν) που 
ςυμβάλλουν ςτθ μειωμζνθ διαωάνεια του νεροφ τθσ λίμνθσ δε λειτουργεί αναςταλτικά για τθν 
εξζλιξθ τθσ δραςτθριότθτασ. Αντικζτωσ αποτελεί ςθμείο εκκίνθςθσ μιασ ςυηιτθςθσ 
προςανατολιςμζνθσ κεματικά ςτο τι άλλο μπορεί να περιζχεται ςτο νερό τθσ λίμνθσ και ςτθν 
ενδεχόμενθ παρουςία ηωισ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι τα παιδιά, διαμορωϊνουν υποκζςεισ, 
επιχειρθματολογοφν, προβλζπουν. Οι διαωορετικζσ τοποκετιςεισ μακθτϊν αρχίηουν να 
αναςκευάηουν τθν αρχικι αντίλθψθ και αποτελοφν ζναυςμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ παρατιρθςθσ.  

Ζλεγχοσ προβλζψεων, υποκζςεων 
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Σταδιακά και με τθν παρότρυνςθ των εκπαιδευτικϊν δθμιουργείται ςτα παιδιά θ επικυμία 
ελζγχου των διατυπωμζνων απόψεων, προβλζψεων, υποκζςεων. Αρχικά αναδφεται θ ανάγκθ 
ενίςχυςθσ των παρατθριςεϊν τουσ με απλά και οικεία ςτθ χριςθ μζςα, με μεγεκυντικοφσ ωακοφσ. 
Στθ ςυνζχεια και κακϊσ τα όργανα που επιλζχκθκαν δεν εξαςωαλίηουν ςτα παιδιά μια ςαωι και 
πειςτικι εικόνα, προτείνεται, με παραίνεςθ του εκπαιδευτικοφ, θ αξιοποίθςθ οπτικϊν 
μικροςκοπίων (τα παιδιά ιδθ γνωρίηουν τον εξοπλιςμό του ΚΡΕ από τθν ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ 
του που προθγείται).  

Συλλογι δείγματοσ για τθ μικροςκοπικι παρατιρθςθ 
Ρριν τθ μικροςκοπικι παρατιρθςθ τα παιδιά ςυμωωνοφν ςτθ λιψθ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ 

δείγματοσ. Αξιοποιείται δίχτυ ςυλλογισ πλαγκτοφ με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςισ του ςτο 
νερό που ςυλλζγεται. 

Με τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου μζρουσ τθσ δραςτθριότθτασ ζχουν ιδθ δθμιουργθκεί 
προςδοκίεσ για τθ ςυνζχιςι τθσ και θ αίςκθςθ ότι τα ίδια τα παιδιά εμπνζονται, ςχεδιάηουν και 
κινθτοποιοφν μια ερευνθτικι διαδικαςία, τθν εξζλιξθ τθσ οποίασ διαμορωϊνει θ ενεργόσ ςυμμετοχι 
τουσ. 

2. Εργαςτθριακι άςκθςθ με μικροςκόπια (εργαςτιριο του ΚΡΕ Καςτοριάσ) 
Δθμιουργία μικροςκοπικϊν παραςκευαςμάτων – παρατιρθςθ ςτα μικροςκόπια 
Στο εργαςτιριο με τα μικροςκόπια ο εκπαιδευτικόσ εξθγεί ςτα παιδιά με απλοφσ, 

κακθμερινοφσ όρουσ τθ χρθςιμότθτα των ςυγκεκριμζνων οργάνων για τθν ευκρινι παρατιρθςθ 
δομϊν πολφ μικροφ μεγζκουσ. Δίνει παράλλθλα οδθγίεσ για μια πρϊτθ απόπειρα χειριςμοφ τουσ, 
ςτο βακμό που οι δυνατότθτεσ των παιδιϊν αυτισ τθσ θλικίασ το επιτρζπουν.  

Οι μακθτζσ, προκειμζνου να προβοφν ςε ανακαλφψεισ, δθμιουργοφν με τθν κακοδιγθςθ του 
εκπαιδευτικοφ μικροςκοπικά παραςκευάςματα. Με τθ χριςθ πλαςτικϊν ςταγονόμετρων 
απομονϊνουν 1-2 ςταγόνεσ νεροφ από το δείγμα που ςυνζλεξαν, τισ τοποκετοφν ςε γυάλινεσ 
πλάκεσ (αντικειμενοωόρεσ πλάκεσ) και ειςάγουν τα παραςκευάςματά τουσ ςτθν ειδικι κζςθ των 
οπτικϊν μικροςκοπίων (τράπεηα μικροςκοπίου). Ραραλείπεται ςκόπιμα θ χριςθ καλυπτρίδασ 
(μικρότερθ πλάκα που τοποκετείται πάνω ςτο παραςκεφαςμα) ζτςι ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ 
κίνθςθ των μεγαλφτερων ηωοπλαγκτονικϊν οργανιςμϊν.  

Ραρόλο τον επαρκι αρικμό μικροςκοπίων που διατίκενται (15), θ αξιοποίθςθ μικροκάμερασ 
ςυνδεδεμζνθσ με τον προςοωκάλμιο ωακό ενόσ μικροςκοπίου και θ εμωάνιςθ τθσ εικόνασ ςε μια 
τθλεοπτικι ι μεγαλφτερου μεγζκουσ οκόνθ διευκολφνει τθν πραγματοποίθςθ τθσ εργαςτθριακισ 
άςκθςθσ.  

Στα μικροςκοπικά παραςκευάςματα που δθμιουργοφνται μπορεί να παρατθρθκεί ποικιλία 
οργανιςμϊν διαωορετικισ μορωισ, με κάποιεσ ομάδεσ να εμωανίηονται ιδιαίτερα πολυπλθκείσ. 
Τόςο θ ποικιλία όςο και θ αωκονία των παρατθροφμενων οργανιςμϊν εξαρτάται από τθν εποχι του 
ζτουσ, με τουσ ψυχροφσ μινεσ να αντιςτοιχοφν ςε μείωςθ των αναωερόμενων μεγεκϊν. 

Το ενδιαωζρον των παιδιϊν εςτιάηεται ςυνικωσ ςτισ πιο ευδιάκριτεσ μορωζσ και ςε αυτζσ 
που εκδθλϊνουν ενεργθτικι κίνθςθ, κίνθςθ που προκαλείται και ορίηεται ωσ ζνα βακμό από τον 
ίδιο τον οργανιςμό και δεν προκφπτει αποκλειςτικά από τθν κίνθςθ του νεροφ. Στα 
παραςκευάςματα που δθμιουργοφν τα παιδιά, οι μορωζσ αυτζσ αντιςτοιχοφν ςε άτομα 
καρκινοειδϊν μικροφ μεγζκουσ και ςυγκεκριμζνα ςε κωπιποδα (π.χ. άτομα του γζνουσ Cyclops) και 
κλαδοκεραιωτά (π.χ. άτομα του γζνουσ Daphnia). 

Στουσ αντιπροςωπευτικοφσ αυτοφσ ηωοπλαγκτονικοφσ οργανιςμοφσ, που το μικοσ τουσ 
μπορεί να ξεπερνά το 1mm για τα κλαδοκεραιωτά και τα 2mm για τα κωπιποδα και κατά τθ 
μικροςκοπικι τουσ παρατιρθςθ (με ωακοφσ που εξαςωαλίηουν μεγζκυνςθ 100 ι και 40 ωορζσ) 
μποροφν να διακρικοφν: 

- Μορωολογικά χαρακτθριςτικά όπωσ κεραίεσ, πόδια, ουρζσ, μάτια, γνωρίςματα δθλαδι που 
τα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ μποροφν να ςυςχετίςουν με αντίςτοιχα μεγαλφτερων ηωικϊν 
οργανιςμϊν. 

- Δομζσ που κατά τθ μικροςκόπθςθ εμωανίηονται κυκλικζσ και ςχετίηονται με τθν 
αναπαραγωγικι δραςτθριότθτα των οργανιςμϊν (αυγά). Στουσ κθλυκοφσ κφκλωπεσ οι 
δομζσ αυτζσ βρίςκονται μζςα ςε δφο ωοωόρουσ ςάκουσ που ωζρει το άτομο εξωτερικά, ενϊ 



 394 

ςτα κθλυκά άτομα τθσ δάωνιασ μποροφν να διακρικοφν μζςα ςε ζνα κάλαμο επϊαςθσ που 
ςχθματίηεται ςτο ραχιαίο τμιμα τουσ. Θ ςυγκεκριμζνθ παρατιρθςθ προςωζρει αωορμι για 
ςυςχζτιςθ τθσ ηωισ με τθ λειτουργία τθσ αναπαραγωγισ. 

- Κινιςεισ των οργανιςμϊν που παραπζμπουν τουσ παρατθρθτζσ - παιδιά ςε κινιςεισ 
γνωςτϊν ηωικϊν οργανιςμϊν. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ μικροςκόπθςθσ ενκαρρφνεται θ λεπτομερισ περιγραωι των 
παρατθροφμενων οργανιςμϊν και θ ςυςχζτιςθ των μορωολογικϊν χαρακτθριςτικϊν, των δομϊν και 
των κινιςεων που εμωανίηουν με αντίςτοιχα γνωρίςματα μεγαλφτερων ηωικϊν μορωϊν, ζτςι ϊςτε 
τα παιδιά ςυνεχϊσ να επιβεβαιϊνονται ότι τα αντικείμενα παρατιρθςισ τουσ ςυνιςτοφν ηωντανοφσ 
οργανιςμοφσ. 

Επιπλζον παρατθριςεισ – Εξαγωγι και επιβεβαίωςθ ςυμπεραςμάτων 
Στο διακζςιμο χρόνο και για όςεσ ωορζσ επικυμοφν, τα παιδιά επαναλαμβάνουν τθ 

διαδικαςία προετοιμαςίασ μικροςκοπικϊν παραςκευαςμάτων και παρατιρθςθσ, δραςτθριότθτα 
που ςυμβάλλει ςτθν εξοικείωςι τουσ με τισ ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ. Στο ςθμείο αυτό και αωοφ 
ζχει διαπιςτωκεί θ φπαρξθ μικρϊν μορωϊν ηωισ ςτο νερό τθσ λίμνθσ, ςκόπιμθ κρίνεται θ ςφγκριςι 
του με το πόςιμο νερό. Τα παιδιά παρατθροφν ςτα μικροςκόπια ςταγόνεσ πόςιμου νεροφ, 
πραγματοποιοφν ςυγκρίςεισ και διαπιςτϊνουν τθν απουςία ανάλογων οργανιςμϊν. 

Αξιολόγθςθ – Δραςτθριότθτεσ ζκφραςθσ 
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ ζχει επιτευχκεί θ πρόςκτθςθ μιασ νζασ 

εμπειρίασ ςχετικά με τθ χριςθ των οπτικϊν μικροςκοπίων και τισ δυνατότθτζσ τουσ, ζχει αποκτθκεί 
θ γνϊςθ για τθν φπαρξθ μικρϊν μορωϊν ηωισ ςτο νερό τθσ λίμνθσ, οργανιςμϊν δυςδιάκριτων με 
γυμνό μάτι, ζχει καταρριωκεί θ εντφπωςθ για τθν αποκλειςτικι παρουςία των ρφπων ςτο νερό.  

Πςα αναωζρονται, διαπιςτϊνονται εν μζρει από τθ ςυηιτθςθ και τισ αυκόρμθτα 
εκωραηόμενεσ εντυπϊςεισ των παιδιϊν ςχετικά με τισ ανακαλφψεισ τουσ. Ωςτόςο θ νεοαποκτθκείςα 
εμπειρία και ειδικότερα όςον αωορά ςτθν φπαρξθ μικρϊν μορωϊν ηωισ ςτο νερό τθσ λίμνθσ, 
αποτυπϊνεται με ςαωινεια ςε δραςτθριότθτεσ ζκωραςθσ που πραγματοποιοφνται ςυμβάλλοντασ 
ςτθν τελικι αξιολόγθςθ του ςυνολικοφ προγράμματοσ. Ρρόκειται για τθ ςφνκεςθ εννοιολογικϊν 
χαρτϊν με κζμα τθ ηωι ςτθ λίμνθ όπου τα παιδιά καλοφνται να αναπαραςτιςουν το λιμναίο 
οικοςφςτθμα αξιοποιϊντασ εικόνεσ, ςκίτςα, ηωγραωιζσ. Στθν πλειοψθωία των περιπτϊςεων τα 
παιδιά δεν παραλείπουν να εμπλουτίηουν τισ αναπαραςτάςεισ που δθμιουργοφν με οργανιςμοφσ 
του νεροφ που δε ωαίνονται άμεςα αλλά υπάρχουν.  
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΕΠΛΘΜΑΝΕΛ 

Επιχειρϊντασ μια κριτικι προςζγγιςθ τθσ διαδικαςίασ και των αποτελεςμάτων τθσ 
δραςτθριότθτασ ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τθσ και τθν ανταπόκριςθ των νθπίων, παρατθρείται ότι ο 
πρωταρχικισ ςθμαςίασ ςτόχοσ που ςχετίηεται με τθν κινθτοποίθςθ μιασ ερευνθτικισ διαδικαςίασ, 
υπό το πρίςμα όμωσ του εκδθλοφμενου αυκορμθτιςμοφ των ίδιων των παιδιϊν, εκπλθρϊνεται 
μζςω τθσ ενεργοφ και δθμιουργικισ ςυμμετοχι τουσ. 

Ο τρόποσ που ανταποκρίνονται τα παιδιά ςτθν επιςτθμονικι μεκοδολογία, θ οποία κακορίηει 
τθ δραςτθριότθτα ςτο ςφνολό τθσ, αποδεικνφει τθν επίτευξθ ενόσ ακόμθ ςτόχου, τθσ μετάβαςθσ 
από τθν αδιαωοροποίθτθ παρατιρθςθ ςτθν κριτικι και ερευνθτικι ςτάςθ. 

Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ αναγκαιότθτασ τθσ αξιοποίθςθσ των μικροςκοπίων για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ δραςτθριότθτασ, παρά τισ αρχικά εμωανιηόμενεσ αδυναμίεσ, διαπιςτϊνεται θ 
ςταδιακι εξοικείωςθ των περιςςοτζρων παιδιϊν με τθ χριςθ των μικροςκοπίων.  

Κακϊσ ζνα μεγάλο μζροσ των ςυμπεραςμάτων ςτα οποία αναμζνεται να καταλιξουν τα 
παιδιά απαιτοφν κινθτοποίθςθ νοθτικϊν διεργαςιϊν που δεν κεωροφνται δεδομζνεσ για τα παιδιά 
αυτισ τθσ θλικίασ, αλλά αντικζτωσ αποτελοφν το ηθτοφμενο, διαπιςτϊνεται ότι θ πλειοψθωία των 
παιδιϊν αξιοποιεί προθγοφμενεσ εμπειρίεσ και προχωρεί ςτισ απαιτοφμενεσ ςυςχετίςεισ και 
ςκζψεισ για να οδθγθκοφν ςτθν τελικι αποδοχι τθσ φπαρξθσ μικρϊν μορωϊν ηωισ ςτο νερό και 
ςτθν άρςθ πικανϊν δυςαντιλιψεων.  

Τελικά θ κετικι εμπειρία που αποκόμιςαν οι εκπαιδευτικοί του ΚΡΕ από τθ ςυνεργαςία τουσ 
με τουσ μικροφσ παρατθρθτζσ – ερευνθτζσ ενιςχφει τθν πρόκεςι τουσ για το μελλοντικό ςχεδιαςμό 
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παρόμοιων δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ προγραμμάτων Ρεριβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ.  
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“Σα κατορκϊματα μιασ δροςοςταλιάσ” Πρόγραμμα περιβαλλοντικισ αγωγισ για παιδιά 
προςχολικισ & πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ 

ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ ΝΑΟΤΑ 
 

τυλιανοφ Λιάνα 
Υπεφκυνθ Κ.Ρ.Ε. Νάουςασ, stylibr1@vivodinet.gr  

ΠΕΡΛΛΘΨΘ  
Ζνα πρόγραμμα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ που υλοποιείται ςτο Κ.Ρ.Ε. Νάουςασ και απευκφνεται ςε 
παιδιά τθσ προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. Στοχεφει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν πάνω ςτθν 
αξία του νεροφ ωσ πθγι ηωισ και ςτισ προχποκζςεισ ανάπτυξθσ του δάςουσ Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψθ 
τισ μακθςιακζσ και ψυχοκινθτικζσ ιδιαιτερότθτεσ αυτισ τθσ θλικίασ. Δομικά ςτοιχεία του προγράμματοσ: 1. Το 
ειςαγωγικό παραμφκι, μία επικοινωνιακι προςπάκεια που ςτόχο ζχει τθν εξοικείωςθ των παιδιϊν με ζννοιεσ 
όπωσ ορογζνεςθ, ςχζςθ νεροφ και ηωισ, χλωρίδα, φυςικό περιβάλλον και άνκρωποσ 2. H χριςθ ποικίλων 
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςτο πεδίο, που ςτοχεφουν ςτθν επαφι του παιδιοφ με τθ φφςθ. 

ΛΖΞΕΛ – ΚΛΕΛΔΛΑ: Νερό πθγι ηωισ, ποτάμι, πθγι, ονόματα ηϊων και φυτϊν του παραποτάμιου 

οικοςυςτιματοσ, ορογζνεςθ. 

 
“THE ADVENTURES OF A DEWBERRY” 

AN ENVIRONMENTAL EDUCATION PROGRAM FOR PRE-SCHOOL& PRIMARY SCHOOL PUPILS 
CENTRE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION OF NAOUSA 

Liana Stylianou 
ABSTRACT 
It’s a programme of environmental education which is held in the Environmental education  center of Naoussa 
and appeals to infants and children of primary age. It’s aim is to persuade kids to find out about water’s worth 
as a source of life and the circumstances under which a wood can created. This programme takes into account 
the educational particularities and skills of this certain age. Programme’s foundational characteristics: 1.The 
introductory fairy tale is a communicational effort of making children familiar with meanings such as 
mountains’ creation, water’s and life’s relation, flora, natural environment and human. 2The use of several 
educational activities in this domain which aim at kid’s contact with nature.  

KEY WORDS: Water source of life, river, source, animals and plants of the river ecosystem. orogenesis  

 
ΕΛΑΓΩΓΙ. 

Θ προςχολικι και πρωτοςχολικι θλικία είναι μια περίοδοσ ςυναρπαςτικι,δθμιουργικι και 
ιδιαίτερα ερωτικι για τον άνκρωπο. Το παιδί χτίηει ςυνικειεσ και ςτάςεισ ηωισ, οικοδομεί τον 
τρόπο ςκζψθσ και αντίλθψθσ για τον εαυτό του, τον κόςμο γφρω του, κατακτά τθ γνϊςθ.  

Το παιδί δθμιουργεί εκείνο το ςτζρεο διανοθτικό, ψυχολογικό, κοινωνικό και ωυςικό 
υπόβακρο πάνω ςτο οποίο κα μπορζςει να καλλιεργιςει μζςω τθσ εκπαίδευςθσ αειωορικζσ 
ςτάςεισ, αξίεσ, δεξιότθτεσ.  

Τα πρϊτα χρόνια ηωισ του κάκε ανκρϊπου είναι και τα πιο ευνοϊκά για τθν ανάπτυξθ 
ςτάςεων και αξιϊν που δομοφν τθν προςωπικότθτα του. Το οικοδόμθμα των αξιϊν και των ςτάςεων 
που χτίηεται ςτθν παιδικι θλικία είναι ςτζρεο με ρίηεσ βακιζσ και αποτελεί ςθμείο αναωοράσ κάκε 
ενιλικα όταν ζχει να λάβει ςθμαντικζσ αποωάςεισ. Αυτζσ οι αξίεσ προςδιορίηουν τισ θκικζσ- ψυχικζσ 
ςυμπεριωορζσ μασ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ. Πταν κάποιοσ /α ζχει να αντιμετωπίςει 
δφςκολεσ ι πολφπλοκεσ καταςτάςεισ ι όταν μια νζα πρόκλθςθ απαιτεί τθ λιψθ ςθμαντικϊν 
αποωάςεων, εκείνεσ οι αξίεσ που αρχικά λάξευςαν τθν προςωπικότθτα του/τθσ κα τον/τθν 
οδθγιςουν ςε επιλογζσ, αποωάςεισ, δράςεισ ι ςυμπεριωορζσ.  

Επομζνωσ αν επικυμοφμε οι ενιλικεσ τθσ επόμενθσ γενιάσ να ςζβονται το περιβάλλον και να 
ενδιαωζρονται για τον πλανιτθ μασ είναι ςθμαντικό να ςυμπεριλάβουμε ςτα προγράμματα 
ςπουδϊν ι ςτα εκπαιδευτικά projects τθ μελζτθ του περιβάλλοντοσ και τθν αλλθλεπίδραςθ 
ανκρϊπου- περιβάλλοντοσ. Γιατί κακετί που το ζμακε, το ζνιωςε, το βίωςε, ςτθν θλικία αυτι το 
παιδί, κα το διατθριςει ενεργό ςε όλθ τθν υπόλοιπθ ηωι του.  

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτα προσ το ωυςικό περιβάλλον και τα ςτοιχεία του όπωσ-
ηϊα, ωυτά, λουλοφδια, νερό, ζδαωοσ, αζρασ, ωωτιά κ.λ.π.. τα αγγίηει ςυναιςκθματικά, τα 
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ενδιαωζρει πνευματικά. Ρολλοί ενιλικεσ που ηουν ςε αςτικά κζντρα κυμοφνται με ευχαρίςτθςθ τθν 
παιδικι τουσ θλικία ςε αγροτικζσ περιοχζσ, τα ωυτά και τουσ ςπόρουσ τουσ, τα δζντρα και το ςχιμα 
τουσ, τα ποτάμια και τισ πθγζσ τουσ, τα ηϊα κ.λ.π. και ςυχνά ανακαλοφν αυτζσ τισ μνιμεσ. Θ 
επζνδυςθ ςτθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ των παιδιϊν τθσ προςχολικισ και πρωτοςχολικισ θλικίασ 
ζχει καλφτερα αποτελζςματα απϋ ότι οι προςπάκειεσ εκπαίδευςθσ ςε μεγαλφτερθ θλικία. 

Στισ εκπαιδευτικζσ ςτρατθγικζσ που εωαρμόηονται είναι πολφ ςθμαντικό να λαμβάνονται 
υπόψθ θ προδιάκεςθ των παιδιϊν, θ περιζργεια τουσ και τα ενδιαωζροντα τουσ. Γιϋ αυτό και θ 
μελζτθ τθσ ωφςθσ είναι μια από τισ περιοχζσ δραςτθριοποίθςθσ τθσ Ρεριβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ 
με ςτόχο τθν εκπαίδευςθ για τθν αειωορία.(Ingrid Pramling Samuelsson, Yoshie Kaga, 2008).  
ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΛΚΙ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ ΓΛΑ ΜΛΚΡΟΤ ΜΑΚΘΣΖ  

Στθ χάρτα του Βελιγραδίου διατυπϊκθκε θ αρχι: «Θ περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ λειτουργεί 
ωσ βαςικό μζςο για τθν οικοδόμθςθ νζου περιβαλλοντικοφ ικουσ οδθγϊντασ παράλλθλα ςτθ 
διαμόρωωςθ καινοφριων αξιϊν, ςτάςεων και ςυμπεριωορϊν ςτα άτομα και ςτισ κοινωνικζσ 
ομάδεσ». 

Το νθπιαγωγείο επομζνωσ, ωσ ο πρϊτοσ οργανωμζνοσ χϊροσ μάκθςθσ μπορεί να παίξει 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν καλλιζργεια αξιϊν και κετικϊν ςτάςεων απζναντι ςτο 
περιβάλλον. Ο χϊροσ του νθπιαγωγείου και θ δομι του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ προςωζρονται 
για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων Ρ.Ε. Το κζμα και οι δραςτθριότθτεσ του είναι απαραίτθτο να 
επιλζγονται με κριτιριο τθ νοθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν αυτισ τθσ θλικίασ. ( Ανδριοποφλου, 2002)  

Πμωσ, το παιδί αυτισ τθσ θλικίασ, αντιλαμβάνεται το περιβάλλον με ζνα ιδιαίτερο τρόπο που 
πρζπει να το λάβουμε υπόψθ. Το παιδί πρζπει αρχικά να το βοθκιςουμε να κατανοιςει τισ βαςικζσ 
ζννοιεσ που δομοφν το περιβάλλον και ςτθ ςυνζχεια να οδθγθκοφμε ςε μια περιβαλλοντικι αγωγι 
που κα γίνει ςε μεγαλφτερθ θλικία, όταν ωυςικά υπάρχει ςυνζχεια μζςα ςτο ςχολείο.  

Το ενιαίο πλαίςιο ςπουδϊν προβάλλει ωσ διδακτικι μεκοδολογία, τθ διακεματικι 
προςζγγιςθ. Αυτι μπορεί να επιτευχκεί με τθν αξιοποίθςθ διαωορετικϊν μζςων και πρακτικϊν, 
όπωσ θ διατφπωςθ και διερεφνθςθ ερωτθμάτων, θ αωιγθςθ εμπειριϊν, θ δραματοποίθςθ 
λογοτεχνικϊν και όχι μόνο κειμζνων, θ χριςθ νζων τεχνολογιϊν, οι εικαςτικι ζκωραςθ. 
Οποιοδιποτε κζμα κα μποροφςε να αποτελεί αντικείμενο μελζτθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τα 
ενδιαωζροντα των μακθτϊν/τριϊν μασ. Σθμαςία ζχει κάκε παιδί να ςυμμετζχει, να βιϊνει με όλεσ 
τισ αιςκιςεισ και τα μζρθ του ςϊματοσ του το περιβάλλον, να αυτενεργεί, να παίηει, να παρατθρεί, 
να πειραματίηεται, να εκωράηεται. 
Θ ΑΝΑΓΚΑΛΟΣΘΣΑ. 

Μετά από τθν υλοποίθςθ αρκετϊν προγραμμάτων Ρ.Ε. τόςο ςτισ μεγάλεσ τάξεισ του 
Δθμοτικοφ ςχολείου όςο και ςε μικρότερεσ και αρκετοφσ πειραματιςμοφσ πάνω ςτα προγράμματα 
που ιδθ υλοποιοφνται ςτο Κζντρο μασ με κζμα «Το βουνό» και «Το νερό», αποωαςίςαμε τθ 
οργάνωςθ ενόσ προγράμματοσ που κα απευκφνεται αποκλειςτικά ςε μακθτζσ/τριεσ του 
Νθπιαγωγείου και των πρϊτων τάξεων του Δθμοτικοφ ςχολείου. Το πρόγραμμα κα ζπρεπε να 
ακολουκεί τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν όλα τα προγράμματα που υλοποιοφμε ςτο κζντρο μασ, 
αλλά και να λαμβάνει υπόψθ τισ μακθςιακζσ και ψυχοκινθτικζσ ιδιαιτερότθτεσ αυτισ τθσ θλικίασ. 

«Τα κατορκϊματα μιασ Δροςοςταλιά» είναι ζνα πρόγραμμα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
που δθμιουργικθκε για να λειτουργιςει υποςτθρικτικά ςε εκείνεσ τισ ομάδεσ που ζχουν ξεκινιςει 
τθν υλοποίθςθ ενόσ κζματοσ, αλλά και να δϊςει το εναρκτιριο λάκτιςμα ςτισ ομάδεσ που δεν ζχουν 
αποωαςίςει ακόμθ να υλοποιιςουν πρόγραμμα Ρ.Ε. Δομικό ςτοιχείο του προγράμματοσ είναι το ότι 
λαμβάνουμε υπόψθ μασ το επίπεδο γνϊςθσ των μακθτϊν, τισ δυνατότθτεσ που τουσ παρζχει θ 
νοθτικι τουσ ανάπτυξθ, αλλά και το πολιτιςτικό υπόβακρο που δθμιουργεί θ παράδοςθ και το 
ωυςικό περιβάλλον ςτο οποίο ηουν και κινοφνται. 
Ο ΧΕΔΛΑΜΟ 

Αρχικά οργανϊςαμε ζνα ςεμινάριο Ρ.Ε. που απευκυνόταν ςε Νθπιαγωγοφσ. Στθ διάρκεια του 
ςεμιναρίου υλοποιικθκαν βιωματικά εργαςτιρια όπου οι νθπιαγωγοί ςε ομάδεσ εργαςίασ, 
ςυηιτθςαν, αξιολόγθςαν το πρόγραμμα που υλοποίθςαν και αωοροφςε το ποτάμι τθσ περιοχισ μασ 
( Αράπιτςα) και το παραποτάμιο δάςοσ του Αγίου Νικολάου και τζλοσ διαμόρωωςαν το πρόγραμμα 
ζτςι ϊςτε να είναι κατάλλθλο για το μακθτικό δυναμικό αυτισ τθσ θλικίασ. Τα αποτελζςματα των 
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βιωματικϊν εργαςτθρίων ςυγκεντρϊκθκαν, ομαδοποιικθκαν και ςτθ ςυνζχεια αξιολογικθκαν από 
τθν ομάδα. Οι ιδθ υπάρχουςεσ δράςεισ που οι εκπαιδευτικοί κεϊρθςαν καταλλθλότερεσ, αλλά και 
ιδζεσ των νθπιαγωγϊν για δράςεισ ςτο πεδίο και ςτουσ χϊρουσ του Κ.Ρ.Ε. αποτζλεςαν το υλικό για 
να οργανϊςουμε το νζο πρόγραμμα Ρ.Ε. 

Θ παραγωγι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, αλλά και θ οργάνωςθ των δράςεων που το 
ςυνοδεφουν ςτθρίχκθκε ςτισ παρακάτω παιδαγωγικζσ διαπιςτϊςεισ. 

 Θ κακιζρωςθ ενόσ μοντζλου κοινοφ για τισ τζςςερισ τάξεισ (προνιπια, νιπια και Αϋκαι Βϋ 
δθμοτικοφ) με εςωτερικι διαωοροποίθςθ και ταυτόχρονα ςυνεργατικι δομι ζχει 
δοκιμαςτεί με επιτυχία ςτο εξωτερικό (Μ. Βρετανία, Ολλανδία κ.α. ) και είναι γνωςτι ωσ 
μοντζλο 4-8. (Χρυςαωίδθσ 2002). 

 Το κζμα που κα αποτελζςει το αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ κα πρζπει να προζρχεται από 
το άμεςο κοινωνικό κόςμο του παιδιοφ. 

  Επίςθσ κα πρζπει να δοκοφν προτάςεισ ερεκίςματα από τουσ εκπαιδευτικοφσ ϊςτε να 
προκλθκεί θ δραςτθριοποίθςθ τθσ ομάδασ πριν επιςκεωτοφν το κζντρο. 

  Με δεδομζνο ότι θ δυνατότθτα των νθπίων να παραμείνουν με αμείωτο το ενδιαωζρον 
τουσ ςε κάποιο κζμα είναι πολφ δφςκολο να επιτευχκεί (. Struck, 1980), απαιτείται 
προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ των δραςτθριοτιτων, ποικιλία (Χρυςαωίδθσ, 2002) ανάγκθ 
κακοδιγθςθσ από τον/τθν εμψυχωτι/τρια. 

 Δεν ζχουν ςυνείδθςθ τθσ ομάδασ και ςυμμετζχουν ςϋ αυτι κάνοντασ ατομικά πράγματα 
όλοι μαηί.  

 Είναι δφςκολο να διακρίνουν τθν πραγματικότθτα από τον κόςμο τθσ ωανταςίασ. Τουσ 
αρζςει να κάνουν πράγματα με το δικό τουσ τρόπο. 

Οι κεωρίεσ που ςτιριξαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Θ βιωματικι επικοινωνιακι διδαςκαλία, δθλαδι το πλζγμα εκείνων των διδακτικϊν 

διαδικαςιϊν που ζχουν ωσ αωόρμθςθ βιωματικζσ καταςτάςεισ (Χρυςαωίδθσ 2002) Οι λζξεισ βίωμα 
– ηωι και επικοινωνία αποτελοφν τουσ βαςικοφσ άξονεσ πάνω ςτουσ οποίουσ κινείται το 
πρόγραμμα, όπου θ κατανόθςθ των εννοιϊν βαςίηεται ςτα βιϊματα και τα ςυναιςκιματα των 
παιδιϊν πάντα ςε αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον. 

Θ Κεωρία τθσ ολιςτικότθτασ. Το περιβάλλον για το παιδί αποτελεί μια ολότθτα, ζτςι θ κεωρία 
τθσ ολιςτικότθτασ αποτελεί επίςθσ ςτιριγμα του υλικοφ. Εξάλλου ςτθν Ρ.Ε. το περιβάλλον 
προςεγγίηεται ενιαία, ςωαιρικά ωσ ολότθτα. Θ κεωρία τθσ ολιςτικότθτασ αποτελεί, εκτόσ από το 
κεωρθτικό υπόβακρο τθσ Ρ.Ε. και υπόβακρο τθσ περιβαλλοντικισ ψυχολογίασ που εξθγεί ότι κατά 
τθ παιδικι θλικία, ζχει διαπιςτωκεί θ προτίμθςθ των παιδιϊν ςτουσ ανοιχτοφσ χϊρουσ. 
(Δθμοποφλου, κ.ά, 2001) 
Μεκοδολογικι προςζγγιςθ 

Οι μζκοδοι που εωαρμόςαμε ιταν:  
 Θ υποκριτικι ρόλων – Δραματοποίθςθ. Μια διαδικαςία που εμπεριζχει τα ςτοιχεία του 

αυκορμθτιςμοφ, τθσ ζκωραςθσ, τθσ ομαδικότθτασ. (Ραραςκεφοπουλοσ – Κορωιάτθσ 2003). 
 Το παιχνίδι, που ςφμωωνα με τον Piajet, ς’ αυτι τθν θλικία βοθκά ςτο ξεπζραςμα του 

εγωκεντριςμοφ, είναι μια αωομοιωτικι διαδικαςία, παρζχει μια αυτοδφναμθ, ελεφκερθ 
εμπειρία με τθν οποία το παιδί δοκιμάηει τισ αιςκιςεισ του. (Ραραςκεφοπουλοσ – 
Κορωιάτθσ, 2003). 

 Ραιδικό ςχζδιο. Είναι το μζςο ζκωραςθσ και επικοινωνίασ του παιδιοφ με το περιβάλλον. 
(Κάνιςτρα 1991). Τα ςχζδια ςε αυτι τθν θλικία απεικονίηουν ιλιουσ, δζντρα, λουλοφδια, 
ανκρϊπουσ (ωυςικό - ανκρωπογενζσ περιβάλλον). Είναι οι βαςικζσ ζννοιεσ που πάνω εκεί 
πρζπει να ςτθρίξουμε τθν όλθ εκπαιδευτικι προςπάκεια μασ.  

Το πρόγραμμα ζχει τθ μορωι παιχνιδιοφ, ζρευνασ και ανακάλυψθσ. Θ προςζγγιςθ είναι 
βιωματικι και διεπιςτθμονικι, με περιβαλλοντικό μονοπάτι, εμπειρικι μάκθςθ, παιχνίδι ρόλων. Οι 
δράςεισ ζχουν παιγνιϊδθ μορωι και χρθςιμοποιοφνται υλικά τθσ ωφςθσ. 
κοποί 

Να γνωρίςουν ότι το νερό είναι πθγι ηωισ και ότι δεν μπορεί να υπάρξει ηωι χωρίσ αυτό. 



 399 

Να γνωρίςουν το παραποτάμιο δάςοσ του Αγίου Νικολάου. 
Να ευαιςκθτοποιθκοφν τα παιδιά ςτο να κατανοιςουν τθ ςθμαςία του νεροφ και του δάςουσ 

ϊςτε να αλλάξουν ςτάςεισ και ςυμπεριωορά ςχετικά με τθν προςταςία και τθ διαχείριςθ τουσ, 
αωοφ νερό και δάςοσ είναι πολφτιμοι ωυςικοί πόροι για τθν φπαρξθ τθσ ηωισ ςτθ γθ.  
τόχοι 

Θ ευαιςκθτοποίθςθ τω παιδιϊν πάνω ςτθν αξία του νεροφ και του δάςουσ όπωσ και ςτισ 
προχποκζςεισ ανάπτυξθσ του δάςουσ. 

Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία νεροφ και του δάςουσ για τθ ηωι ςτθ Γθ μασ.  
Να γνωρίςουν από κοντά τισ πθγζσ του ποταμοφ, τα δζντρα και τα ωυτά του άλςουσ. 
Να παρατθριςουν, να γνωρίςουν, να ονομάςουν ϊςτε να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ που 

παρουςιάηονται ςτο πρόγραμμα 
Θ άςκθςθ ελεφκερθσ δθμιουργικισ ζκωραςθσ μζςα από τθ δραματοποίθςθ και τθ ηωγραωικι. 
Ανάπτυξθ τθσ ωανταςίασ. 
Να ψυχαγωγθκοφν παίηοντασ 
Να νιϊςουν με τισ αιςκιςεισ τουσ τουσ ιχουσ, τα χρϊματα, τισ μυρωδιζσ, τθ μαγεία του 

ωυςικοφ περιβάλλοντοσ. 
Επιλογι προγράμματοσ. 

Το πρόγραμμα επιλζχκθκε γιατί: 
Το παραποτάμιο δάςοσ του Αγίου Νικολάου και οι πθγζσ του ποταμοφ Αράπιτςα είναι πολφ 

κοντά ςτο Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Νάουςασ.  
Είναι ιδανικό το ωυςικό περιβάλλον για τθ μελζτθ του νεροφ ι του δάςουσ ανάλογα με τθ 

κεματολογία που το επιςκεπτόμενο Νθπιαγωγείο ι Δθμοτικό Σχολείο επιλζγει.  
Τα κζματα είναι κακθμερινά και ελκυςτικά και αωοροφν όλα τα παιδιά. Τα κζματα 

αναωζρονται ςτο Ενιαίο πλαίςιο Σπουδϊν άρα ενδιαωζρει μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ. 
Βαςικζσ ζννοιεσ του προγράμματοσ. 

Νερό πθγι ηωισ, ποτάμι, πθγι, ονόματα ηϊων και ωυτϊν του παραποτάμιου 
οικοςυςτιματοσ, ορογζνεςθ. 
ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ. 

Το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 4 ϊρεσ και υλοποιείται τθν Άνοιξθ και το Φκινόπωρο. 
Φτάνοντασ τα παιδιά ςτουσ χϊρουσ του Κζντρου, τουσ υποδζχονται οι εκπαιδευτικοί του 

Κζντρου. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ τα παιδιά ςυνοδεφονται από τουσ γονείσ οι οποίοι και ςυμμετζχουν 
ςτο πρόγραμμα υποςτθρίηοντασ και ςυμμετζχοντασ όταν είναι αναγκαίο ι εωικτό όπωσ θ 
ςυμμετοχι ςε κάποιο παιχνίδι ι εικαςτικι ζκωραςθ.  

Σπουδαίο ρόλο ςτθν επιτυχία του προγράμματοσ παίηουν τα παιχνίδια επικοινωνίασ – 
γνωριμίασ των παιδιϊν με τουσ εκπαιδευτικοφσ του Κζντρου. Είναι ςθμαντικό να επικοινωνιςουμε, 
να ςυνδεκοφμε, να εμπνεφςουμε τθν εμπιςτοςφνθ, τθν άνεςθ, τθν αίςκθςθ τθσ οικειότθτασ, τθν 
αςωάλεια. Ρροχποκζςεισ απαραίτθτεσ για να αναπτυχκεί θ δυναμικι που κα ενεργοποιιςει τα 
παιδιά.  

Θ εμψυχϊτρια ξεκινά τθ ςυηιτθςθ γνωριμίασ και προϊδεαςμοφ με τθ βοικεια τθσ κοφκλασ 
Δροςοςταλιάσ που καλθμερίηει, ρωτά, απαντά. Θ κοφκλα είναι το μζςο που αναπτφςςει άμεςθ 
ςυναιςκθματικι ςχζςθ με τα παιδιά όπωσ ςυμβαίνει με τουσ ιρωεσ των παραμυκιϊν. Είναι 
εργαλείο μάκθςθσ και επικοινωνίασ. Με τθ βοικεια τθσ οι μακθτζσ/τριεσ χωρίηονται ςε ομάδεσ με 
αβίαςτο τρόπο. Κάκε παιδί διαλζγει μζςα από ζνα καλάκι ζνα καρτελάκι (δζντρο, κουκουβάγια, 
λουλοφδι, ςφννεωο, ςκίουροσ). Ανάλογα με το καρτελάκι που ζχουν διαλζξει οι μακθτζσ/τριεσ 
χωρίηονται ςε ομάδεσ που είναι: 

 ανομοιόμορωεσ όςο αωορά το χαρακτιρα των μελϊν, τον δυναμιςμό και τθν απόδοςθ τουσ. 
 θ κάκε ομάδα είναι μεικτι και αποτελείται από αγόρια και κορίτςια (ζνασ τρόποσ για να 

καλφπτουμε κάποιεσ από τισ απαιτιςεισ που κζτει θ ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία και 
μάκθςθ) 

Οι μακθτζσ ςτθ ςυνζχεια γράωουν με τθ βοικεια των ςυνοδϊν και τθσ εμψυχϊτριασ και των 
ςυνοδϊν τουσ το όνομα τουσ ςτα καρτελάκια τα οποία καρωιτςϊνουμε ςτα ροφχα τουσ, ακολουκεί 
παιχνίδι γνωριμίασ. Με τθ βοικεια μιασ μπάλασ λζω τϋ όνομα μου και τθν πετϊ ςτο ωίλο μου που 
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λζει τϋ όνομα του και τθν πετά ςτθ ωίλθ του. Γίνεται ςυηιτθςθ με τα παιδιά και τουσ γονείσ γφρω 
από τισ ζννοιεσ Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (τι είναι, τι κάνει), Ρεριβάλλον (ωυςικό 
ανκρωπογενζσ), προβλθματίηονται για κζματα περιβάλλοντοσ κ.ά. Ακολουκεί το παραμφκι μασ. 
ΓΛΑΣΛ ΠΑΡΑΜΤΚΛ; 

Τα παραμφκια ζχουν μεγαλϊςει γενιζσ και γενιζσ. Οι μεγαλφτεροι επικοινωνοφν μζςω των 
παραμυκιϊν με τα παιδιά λζνε οι παιδοψυχολόγοι. Τα παιδιά μεταωζρονται ςτο μαγευτικό κόςμο 
του παραμυκιοφ, ταυτίηονται με τουσ ρόλουσ και τουσ ιρωεσ γιατί μποροφν να τουσ ενςωματϊνουν 
και να βιϊνουν μζςα από τθ ωανταςία τουσ τθν ιςτορία που ακοφνε. Φυςικά ακονίηεται το μυαλό, θ 
ςκζψθ διευρφνεται και γίνεται με τον πιο καλό τρόπο ο χωριςμόσ του καλοφ από το κακό. Οι 
ιςτορίεσ των παραμυκιϊν αωινουν ςτα μικρά παιδιά μια γλυκιά γεφςθ και ζνα ςθμαντικό δίδαγμα 
που ζχουν απόλυτθ ανάγκθ ϊςτε να αναπτυχκεί ςωςτά ο ψυχικόσ τουσ κόςμοσ. 

Το παραμφκι «Τα κατορκϊματα μιασ Δροςοςταλιάσ» γράωτθκε για τθν ειςαγωγικι 
προετοιμαςία των μακθτϊν ςτο πρόγραμμα που κα υλοποιιςουν. Αποτελεί μια προςπάκεια 
επικοινωνίασ των εμψυχωτϊν με τα παιδιά για να μιλιςουν για ζννοιεσ όπωσ θ ςχζςθ του νεροφ με 
τθ ηωι, θ ορογζνεςθ, θ χλωρίδα και θ πανίδα, θ ανιδιοτελισ προςωορά τθσ ωφςθσ ςτον άνκρωπο 
και θ δικι του ευκφνθ.  

Το παραμφκι δομικθκε πάνω ςε παραδόςεισ του τόπου μασ για τισ ανεμικζσ που ηουν ςτα 
δζντρα δίπλα ςτον ποταμό. Αυτό ζγινε για να υπάρχει ο ςυνδετικόσ κρίκοσ ανάμεςα ςτθ παράδοςθ 
και ςτθ ωανταςία και βζβαια για να ςυνδζςουμε το πρόγραμμα με τισ παραδόςεισ του τόπου που 
αποτελοφν βαςικό ςτοιχείο του πολιτιςτικοφ υπόβακρου των μακθτϊν/τριϊν που κα ακοφςουν το 
παραμφκι μασ.  
Σα κατορκϊματα μιασ Δροςοςταλιάσ. 

Μια ωορά κι ζνα καιρό, όταν θ γθ δθμιουργικθκε δεν υπιρχε τίποτε μόνο ο αζρασ και θ 
κάλαςςα… Αργότερα ο αζρασ ταξίδεψε τισ νεράιδεσ Δροςοςταλιζσ από τισ κάλαςςεσ ςτα βουνά και 
το καυμαςτό τουσ ζργο άρχιςε! Μια μικροφλα Δροςοςταλιά κάκιςε πάνω ςτο βουνό και ςκζωτθκε 
να δϊςει του ηωι. Γιϋ αυτό και κάλεςε τα αερικά να ωζρουν νερό ςτο βουνό. 

Αυτά ζωεραν τισ ςυννεωοφλεσ, που ζριξαν το νερό που κουβαλοφςαν ςτο διψαςμζνο βουνό, 
ϊςπου όλεσ οι μικρζσ τρυποφλεσ και ςχιςμάδεσ του γζμιςαν με υπζροχο κακαρό νερό που περίμενε 
ανυπόμονο να πεταχτεί ζξω και να κυλιςει γάργαρο ςτισ πλαγιζσ. 

Πταν πια γζμιςε, θ Δροςοςταλιά χτφπθςε το χϊμα με το ραβδί τθσ και το νερό κακάριο και 
δροςερό ξεπιδθςε μζςα από τα ςπλάχνα του βουνοφ δθμιουργϊντασ ζνα ποταμό που πότιςε και 
πραςίνιςε τον τόπο. 

Θ νεράιδα Δροςοςταλιά ιταν πολφ ευχαριςτθμζνθ και αποωάςιςε να ςπείρει ςπόρουσ 
δζντρων ϊςτε το βουνό τθσ να αποκτιςεισ και δάςοσ. Ο άνεμοσ όμωσ τθσ εξιγθςε πωσ κάκε ςπόροσ 
που κα ωυτρϊνει και κα χαρίηει ζνα δζντρο ςτο βουνό κα παίρνει κάτι από αυτιν. Θ Δροςοςταλιά 
αποωάςιςε να κυςιαςτεί για να δϊςει ηωι ςτο βουνό τθσ Φφτεψε τουσ ςπόρουσ και κοιμικθκε 
βακιά. Τότε διαλφκθκε ςε πολλζσ μικρζσ λαμπερζσ δροςοςταλιζσ που το αεράκι τισ ταξίδεψε ςτο 
βουνό και τισ άωθςε απαλά πάνω ςε κάκε ςπόρο. Αυτοί, άνοιξαν τθν αγκαλιά τουσ και ζκλειςαν 
μζςα τουσ με πολλι αγάπθ και τρυωερότθτα το κομμάτι τθσ μικρισ νεράιδασ, που ζπεςε πάνω τουσ.  

Σφντομα χιλιάδεσ ωυτά άρχιςαν να ωυτρϊνουν από τουσ πρόποδεσ ωσ τθν κορυωι του 
βουνοφ και κάκε πρωί, πάνω ςτα ωφλλα των δζντρων, εμωανίηονταν πολλζσ μικρζσ δροςοςταλιζσ 
που λαμπφριηαν κάτω από τισ πρϊτεσ ακτίνεσ του ιλιου. Αργότερα ιρκαν και τα ηϊα, ιρκαν και οι 
άνκρωποι, όςοι από αυτοφσ είχαν και ζχουν καλι καρδιά, κατάλαβαν ότι το δάςοσ είναι ηωντανό και 
χαίρονται και γαλθνεφουν κοντά του. 

Πμωσ κα ζχουν τθ ςοωία να κρατιςουν ζτςι όμορωθ τθ ωφςθ και αφριο;  
ΟΛ ΔΡΑΕΛ. 

Ο Αλζξανδροσ Γεωργόπουλοσ ςτον πρόλογο του βιβλίου του J. Cornel λζει: « Θ μάκθςθ είναι 
καλφτερθ όταν βιϊνεται παρά όταν μεταωζρεται μθχανικά.. (Cornel, 1994) 

Θ άκελ Κάρςον ςτο βιβλίο τθσ « The sense of wonder» υποςτθρίηει ότι «το να αιςκάνεςαι 
είναι πιο ςθμαντικό από το να γνωρίηεισ», ενϊ ο J. Cornel αναωζρει, πωσ τα παιδιά καταλαβαίνουν 
και κυμοφνται καλφτερα όταν μακαίνουν μζςα από τθν άμεςθ και προςωπικι εμπειρία. ( Cornel, 
1994) 
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Οι δράςεισ που υλοποιοφνται ςτο πεδίο, ζνα χϊρο δίπλα ςτισ πθγζσ του ποταμοφ και κάτω 
από τον ίςκιο των αιωνόβιων πλατανιϊν, ςτοχεφουν ςτο να βιϊςουν οι μικροί μακθτζσ εμπειρίεσ 
που κα τουσ βοθκιςουν να επεξεργαςτοφν, ςτθ διάρκεια του προγράμματοσ και ςτθ ςυνζχεια ςτο 
νθπιαγωγείο, τισ βαςικζσ ζννοιεσ που διαπραγματεφεται το πρόγραμμα. 

Ραρατθροφμε τον ποταμό και τον περιβάλλοντα χϊρο, ωυτά και ηϊα, βοθκοφμε τα παιδιά να 
επικοινωνιςουν με τθ ωφςθ χρθςιμοποιϊντασ τισ αιςκιςεισ τουσ, να αναγνωρίςουν τθ ηωι που 
υπάρχει γφρω τουσ, οξφνουμε τθν παρατθρθτικότθτα τουσ και διεγείρουμε τθν περιζργεια τουσ. 

Με τθ βοικεια των παιγνιωδϊν δραςτθριοτιτων, το παιδί ζρχεται ςε άμεςθ επαωι με το 
ωυςικό περιβάλλον ανακαλφπτοντασ τον βιότοπο τθσ ψυχισ του προχπόκεςθ για τθν ανακάλυψθ, 
γνϊςθ, κατανόθςθ του ωυςικοφ βιότοπου (Βλάχοσ Λωάννθσ www.oikipa.gr). Χρθςιμοποιεί 
ερεκίςματα που ςυλλζγει από το περιβάλλον τα μεταπλάκει, εμπνζεται και δθμιουργεί 
αναπτφςςοντασ ταυτόχρονα τθ ωανταςία του. Εξοικειϊνει το ςϊμα και τα ςυναιςκιματα του ςε 
ςχζςθ με το περιβάλλον και τα ςτοιχεία του, ικανοποιεί τθν ανάγκθ του για παιχνίδι, χαίρεται τθ 
ςυμμετοχι του ςτα ομαδοςυνεργατικά παιχνίδια. 

Οι δράςεισ δεν υλοποιοφνται όλεσ, αλλά όςεσ θ ομάδα, ανάλογα με τθ δυναμικι τθσ, ζχει τθ 
δυνατότθτα να υλοποιιςει. 
Ο παλμόσ των δζντρων. 

Διαλζγουμε ζνα δζντρο με λεπτι ωλοφδα και μικρι διάμετρο, ωυλλοβόλο γιατί ζχει καλφτερο 
παλμό. Ριζηουμε ζνα ςτθκοςκόπιο πάνω ςτο δζντρο ςτακερά, δοκιμάηουμε διάωορα ςθμεία του 
κορμοφ μζχρι να βροφμε το κατάλλθλο. Ο παλμόσ του δζντρου είναι ζνα ποτάμι ηωισ που τρίηει 
κακϊσ οι χυμοί ανεβαίνουν προσ τα κλαδιά τουσ για να μεγαλϊςουν. Τα παιδιά ακοφν και τθ δικι 
τουσ καρδιά και καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι το δζντρο είναι ηωντανό, οι χυμοί του 
κυκλοωοροφν ςτον κορμό όπωσ το αίμα ςτο ςϊμα μασ. Θ δράςθ ςυνδυάηεται καυμάςια με το 
παραμφκι τθσ δροςοςταλιάσ. 
Διαλζγοντασ το δικό μασ δζντρο 

Διαλζγουμε ζνα δζντρο και μακαίνουμε τα βαςικά χαρακτθριςτικά του. Ονομάηουμε τα μζρθ 
του δζντρου, παίρνουμε αποτυπϊματα του ωλοιοφ (ωροτάη). Με προτρεπτικζσ ερωτιςεισ οξφνουμε 
τθν παρατθρθτικότθτα τουσ. Χρθςιμοποιοφμε τθν αωι για να αιςκανκοφμε το δζντρο μασ, 
αγγίηουμε τον κορμό, τα κλαδιά και τα ωφλλα του ψάχνοντασ για τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του. 
Συγκρίνουν τθν περίμετρο δφο δζντρων με μζτρο ςφγκριςθσ το άνοιγμα τθσ αγκαλιάσ τουσ. 
Αναπαριςτοφν όλα μαηί ζνα δζντρο του παραποτάμιου δάςουσ όπωσ ανοίγει τα κλαδιά του ςτον 
ιλιο.  
Δραματοποίθςθ. 

Κάπου ςτο ξζωωτο του μονοπατιοφ ζχει τοποκετθκεί ζνα μπαοφλο. Τα παιδιά βρίςκουν τον 
κρυμμζνο κθςαυρό και μαηί με τον εμψυχωτι και τισ νθπιαγωγοφσ ωτιάχνουν μια μικρι ιςτορία με 
κίνθςθ. Στο μπαοφλο υπάρχουν μάςκεσ (ςκίουροι, πουλιά, πεταλοφδεσ, καςτανιζσ, οξιζσ, κυκλάμινα, 
πρίμουλεσ, το ραβδί τθσ Δροςοςταλιάσ). Θ διαδικαςία αυτι εμπεριζχει τα ςτοιχεία του 
αυκορμθτιςμοφ, τθσ ζκωραςθσ, τθσ ομαδικότθτασ, τθσ δθμιουργίασ. Αποτελεί βαςικό ςτοιχείο τθσ 
εμπειρικισ βιωματικισ μάκθςθσ, ανοίγοντασ ςτο παιδί μια πφλθ για τον κόςμο του ωανταςτικοφ. 
Μποροφν να παρουςιάςουν και τον κφκλο ηωισ των ωυτϊν, ςπόροι που ποτίηονται δζχονται τισ 
ευεργετικζσ αχτίδεσ του ιλιου μεγαλϊνουν γίνονται δζντρα ςχθματίηουν το δάςοσ κ.λ.π. 
Σα μαντζματα 

Σε ζνα ξζωωτο παίηουμε τα μαντζματα. Μια ςειρά από μικρά ποιθματάκια ςτοχεφουν ςτο να 
μάκουν τα παιδιά να εντοπίηουν ωυςικά αντικείμενα. Είναι ζνα ιδιαίτερα διαςκεδαςτικό παιχνίδι 
που διδάςκει ςτο παιδί πϊσ να αναγνωρίηει και να παρατθρεί. 
 Πόςο μεγάλο είναι το ποτάμι;  

Σε μια από τισ γζωυρεσ του ποταμοφ τα παιδιά πιάνονται χζρι-χζρι και απλϊνονται από τθ μια 
άκρθ τθσ γζωυρασ ωσ τθν άλλθ. Μετράμε πόςα παιδιά χρειάςτθκαν για να καλφψουμε το μικοσ τθσ 
γζωυρασ. Συηθτάμε πότε ζχουμε ποτάμι. Συηθτάμε για το πϊσ κυλά ο ποταμόσ αργά ι γριγορα. 
ίχνουμε μια βαρκοφλα για να δοφμε πόςο γριγορα ταξιδεφει. ωτάμε για το όνομα του ποταμοφ 
και με μαντζματα προςπακοφμε να βροφμε τι ςθμαίνει το όνομα του ποταμοφ.  
Οι αιςκιςεισ ςε εγριγορςθ 
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Κάκε ομάδα ανάλογα με το καρτελάκι τθσ επιλζγει και μια αίςκθςθ Οι κουκουβάγιεσ 
επιλζγουν τθν όραςθ, οι ςκίουροι τθν ακοι, τα λουλοφδια τθν όςωρθςθ, τα δζντρα τθν αωι, τα 
ςφννεωα τθ γεφςθ. Κάκε ομάδα δίπλα ςτθν όχκθ του ποταμοφ περιγράωει το ποτάμι μόνο με τθ 
βοικεια τθσ αίςκθςθσ τθσ.  
Landart 

Τα παιδιά ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ ζνα μεγάλο κομμάτι μπλε φωαςμα και μϋ αυτό 
αναπαριςτοφν τον ποταμό γίνονται πζςτροωεσ και κολυμποφν ςτα νερά του, πουλιά και πετοφν 
γφρω του. Δίνουν ςχιμα ςτο ποτάμι και με υλικά τθσ ωφςθσ που ςυλλζγουν εκείνθ τθ ςτιγμι με τθν 
τεχνικι landart καταςκευάηουν το δικό τουσ ποτάμι.  
Μουςικι 

Με τα μουςικά όργανα που τουσ δίνει θ εμψυχϊτρια αναγνωρίηουν ιχουσ από τον κφκλο του 
νεροφ και τραγουδοφν το τραγουδάκι Από ποφ είςαι ποταμάκι; 
Ηωγραφικι ςτισ πθγζσ του ποταμοφ.  

Ράνω ςε μια ξφλινθ εξζδρα δίπλα ςτισ πθγζσ του ποταμοφ, οι μακθτζσ εκωράηονται 
καλλιτεχνικά με διάωορεσ τεχνικζσ και χρϊματα ότι τα ςυγκίνθςε ςτθ διάρκεια τθσ περιπζτειασ που 
ζηθςαν. Θ εκδιλωςθ τθσ δθμιουργικότθτασ των παιδιϊν και θ αποτφπωςθ ςτο χαρτί των εμπειριϊν 
είναι θ καλφτερθ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ μασ. 
ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ. 

Δίνουμε ζνα ωφλλο αξιολόγθςθσ για τα παιδιά και ζνα για τισ εκπαιδευτικοφσ που το 
ςυμπλθρϊνουν ςτο χϊρο του πεδίου και με αυτι τθ δράςθ ολοκλθρϊνετε θ επίςκεψθ των 
λιλιποφτειων μακθτϊν ςτο δάςοσ τθσ Δροςοςταλιάσ. 

Θ εμψυχϊτρια του προγράμματοσ πάντα γνωρίηει με τρόπο διαιςκθτικό, παρατθρϊντασ τουσ 
μικροφσ μακθτζσ που ςυμμετζχουν ςτισ δράςεισ και ςτα παιχνίδια, αν οι ςτόχοι του προγράμματοσ 
ζχουν επιτευχκεί ι όχι. Ρζρα από τθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ που πρζπει να γίνετε 
ςφμωωνα με τα αποτελζςματα τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν, αυτό που ςίγουρα πετυχαίνουμε με 
το πρόγραμμα μασ είναι θ γνωριμία των μακθτϊν με το παραποτάμιο δάςοσ ςτον ποταμό Αράπιτςα 
και θ άςκθςθ των αιςκιςεων τουσ με τα παιχνίδια που ζπαιξαν. 
ΕΠΛΛΟΓΟ.  

Μιλϊντασ ςυμπεραςματικά για το πρόγραμμα που υλοποιοφμε κα ζλεγα πωσ χωρίηεται ςε 4 
ςτάδια που το ζνα ςυνδζεται άρρθκτα με το άλλο δθμιουργϊντασ ζνα όλο. Αρχικά το ξφπνθμα του 
ενδιαωζροντοσ τθσ ομάδασ μασ που είναι το ςθμείο εκκίνθςθσ όλθσ τθσ προςπάκειασ. Τα παιδιά για 
να αποδεχκοφν τθ όλθ διαδικαςία πρζπει να νιϊςουν πωσ αυτό που κάνουν είναι ενδιαωζρον και 
ευχάριςτο. Από τθ ςτιγμι που κα διεγείρει θ εμψυχϊτρια το ενδιαωζρον τουσ, είναι πολφ εφκολο 
ςτθ ςυνζχεια να εςτιάςεισ τθν προςοχι τουσ ςτθ κατεφκυνςθ που το πρόγραμμα μασ επιδιϊκει που 
είναι και το δεφτερο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ. Για να ςυνειδθτοποιιςουν τα παιδιά τι ακριβϊσ 
κάνουν πρζπει πρϊτα να βιϊςουν τθ μάκθςθ και αυτό επιτυγχάνεται χρθςιμοποιϊντασ τισ 
αιςκιςεισ τουσ (ακοι, όραςθ, αωι, όςωρθςθ). Τζλοσ όταν οι μακθτζσ μοιραςτοφν τισ άμεςεσ 
εμπειρίεσ που βιϊνουν με τουσ άλλουσ γφρω τουσ κατανοοφν αποτελεςματικότερα το ωυςικό 
περιβάλλον 

Θ διιγθςθ τθσ ιςτορίασ μασ είναι ζνα πολφ ςθμαντικό κομμάτι τθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ 
γιατί ξυπνά το ενδιαωζρον των παιδιϊν αλλά και τα βοθκά να μοιραςτοφν τθν εμπειρία που ζηθςαν. 
Επίςθσ δθμιουργεί μια ευχάριςτθ ηεςτι και ιρεμθ ατμόςωαιρα ςτα παιδιά. Σθμαντικό κομμάτι είναι 
ο τρόποσ που κα πρζπει να ειπωκεί μια ιςτορία χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα μόνο τθ ωωνι και 
κανζνα άλλο ςτοιχείο ϊςτε να βοθκιςουμε τα παιδιά να ωανταςτοφν τα γεγονότα και να 
εμπλακοφν ςτο γίγνεςκαι  
ΠΡΟΣΑΕΛ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΕΛΦΟΡΛΑ. 

Θ εκπαίδευςθ ςτθν πρϊιμθ ςχολικι θλικία κεωρείται ςτισ μζρεσ μασ το πρϊτο ςτάδιο 
εκπαίδευςθσ του ανκρϊπου όπου τίκενται οι βάςεισ τθσ δια βίου μάκθςθσ και ανάπτυξθσ του 
ανκρϊπου τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων που υποςτθρίηουν τθν αειωορικι ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ. 

Θ εκπαίδευςθ των νθπίων ςτρϊνει το δρόμο προσ τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων κλειδιϊν για τθν 
εκπαίδευςθ προσ τθν αειωορία, όπωσ θ επικοινωνία, θ ςυνεργαςία, θ αυτονομία, θ 
δθμιουργικότθτα, θ επίλυςθ προβλθμάτων, θ επιμονι. Θ περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ ςτρατεφεται 
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και προςαρμόηεται προσ τθν εκπαίδευςθ για τθν αειωόρο ανάπτυξθ ενιςχφοντασ τισ αξίεσ, ςτάςεισ, 
δεξιότθτεσ των νθπίων μζςα από τθν ενίςχυςθ τθσ ςχζςθσ αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτισ 
οικογζνειεσ τουσ και τθν κοινότθτα ςτθν οποία ηουν. Θ μθ τυπικι εκπαίδευςθ ςτρατεφεται λοιπόν 
για να ενιςχφςει τθν άτυπθ εκπαίδευςθ τθσ κακθμερινότθτασ του παιδιοφ. Στόχοσ θ πολυιμερθ 
παραμονι των νθπίων με τουσ γονείσ τουσ ςτο Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. Γιατί θ 
ανάγκθ εκπαίδευςθσ των παιδιϊν παράλλθλα με τουσ γονείσ είναι ακόμθ μια ςθμαντικι 
εκπαιδευτικι πρακτικι που πρζπει να μπει ςε εωαρμογι. Υποςτιριξθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ 
οικογζνειασ και κυρίωσ ενεργοποίθςθ τθσ υπεφκυνθσ πατρότθτασ είναι ζνασ ακόμθ ςτόχοσ των 
Κζντρων που πρζπει να επιτευχκεί για επαρκι κατάλλθλθ, για τα δεδομζνα των καιρϊν, άτυπθ 
εκπαίδευςθ και ωροντίδα του παιδιοφ. 
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Διερευνϊντασ τθ φφςθ και το περιβάλλον. Δραςτθριότθτεσ από νθπιαγωγεία του νομοφ 
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ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Στο νθπιαγωγείο αναπτφςςονται δραςτθριότθτεσ που ςκοπό ζχουν να γνωρίςουν τα νιπια τθ φφςθ και το 
περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα κινείται ςτο πλαίςιο τθσ διακεματικότθτασ και 
των ςχεδίων εργαςίασ. Θ μάκθςθ βαςίηεται ςτα βιϊματα των παιδιϊν. Ο νθπιαγωγόσ διερευνά τα 
προβλιματα, τα ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ των νθπίων. Κζτει ερωτιματα, προβλθματίηει και τα παιδιά 
υποκζτουν, ερευνοφν, πειραματίηονται, ςυμπεραίνουν. Αφιερϊνεται χρόνοσ ςτα παιδιά να κατακζςουν τισ 
απόψεισ τουσ, να ςυηθτιςουν και να δϊςουν απαντιςεισ ςτα ηθτιματα που τα απαςχολοφν. Τα παιδιά 
εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ, ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ ςυλλογι υλικοφ, ενϊ ο νθπιαγωγόσ εξαςφαλίηει 
πρόςβαςθ ςε πθγζσ πλθροφόρθςθσ, εμψυχϊνει, ςυντονίηει και κακοδθγεί. Στα νθπιαγωγεία του νομοφ Άρτασ 
υλοποιικθκαν δραςτθριότθτεσ που αναδφκθκαν από τα ίδια τα νιπια. Στο ςυνζδριο παρουςιάηουμε ζνα μικρό 
μζροσ από δραςτθριότθτεσ που αφοροφν το δάςοσ, τθν ανακφκλωςθ και τουσ πλανιτεσ.  

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Δραςτθριότθτεσ για τθ φφςθ και το περιβάλλον, νθπιαγωγείο, μζκοδοσ project, 

διακεματικότθτα. 

EXPLORING THE NATURE AND THE ENVIRONMENT. ACTIVITIES OF KINDERGARTENS IN THE 
PERFECTURE OF ARTA. 

Marina Bessi 
V. Michael, I. Serveta, L. Filou, A. Christopanou, nursery school teachers 

ABSTRACT 
There are activities designed at school whose aim is for pre-school children to get to know nature and the 
environment. During the last years our educational system is based on intersubjectivity and the instructive 
method of projects. Learning is also based on children’s experiences. The teacher at kindergarten schools is 
investigating the children’s problems as well as their interests and needs. He is asking questions and makes 
children wonder about various subjects, make guesses, investigate, experiment and draw conclusions. Children 
are given sufficient time to express their views, to discuss and give answers to issues that concern them. 
Children work in small groups and participate actively in the collection of the material needed, while the teacher 
ensures the access to different sources of information, inspires, coordinates their work and guides children. The 
schools in the Prefecture of Arta materialized activities which were originated by the children themselves. At the 
conference we present a small part of activities which concern the forest, recycling and the planets. 

KEYWORDS: Activities for the nature and the environment, kindergarten, project method, intercurriculum 

approach. 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Στο νθπιαγωγείο αναπτφςςονται δραςτθριότθτεσ που ςκοπό ζχουν να αναδείξουν τθ μαγεία 
του πραγματικοφ κόςμου και να περιγράψουν ζνα ςφμπαν που ςτα μάτια των παιδιϊν ωαντάηει 
μαγικό. Θ μελζτθ τζτοιων κεμάτων ξεκινά είτε από τυχαίεσ παρατθριςεισ ι απορίεσ των παιδιϊν, 
είτε αναδφονται μζςα από το πρόγραμμα του νθπιαγωγείου. Μπορεί να είναι μεμονωμζνεσ – 
ανεξάρτθτεσ δραςτθριότθτεσ ι ενταγμζνεσ ςτο πλαίςιο ενόσ ευρφτερου ςχεδίου εργαςίασ με 
διακεματικι προςζγγιςθ.  

Ο ρόλοσ του νθπιαγωγείου είναι αναντικατάςτατοσ γιατί ειςάγει το παιδί ςτον κόςμο και ςτον 
πολιτιςμό. Το νιπιο ανακαλφπτει τθ ηωι και τα αντικείμενα που βρίςκονται ςτο κοντινό του 
περιβάλλον. Ο εκπαιδευτικόσ προκαλεί όλεσ τισ κατάλλθλεσ ευκαιρίεσ για μια ςυνεργατικι 
ανακάλυψθ του κόςμου.  

Σφμωωνα με τθν Κουτςουβάνου (1990) ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου προγραμματίηουμε 
δραςτθριότθτεσ με ςκοπό τθν προςαρμογι του μικροφ μακθτι ςτισ νζεσ απαιτιςεισ του 
περιβάλλοντοσ. Ρροςπακοφμε να αξιοποιιςουμε επωωελζςτερα τισ εμπειρίεσ των παιδιϊν μια και 

mailto:mbessi@sch.gr
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δεχόμαςτε ότι θ ετοιμότθτα για μια νζα γνϊςθ, θ νζα εμπειρία, θ νζα πραγματικότθτα και θ 
εςωτερικι αναπαράςταςι τθσ, προςδιορίηονται πρωταρχικά από τισ ιδθ αποκτθμζνεσ δεξιότθτεσ. 
Τα παιδιά αποκτοφν βαςικζσ εμπειρίεσ από τον κόςμο που τα περιβάλλει και ερμθνεφουν μόνα 
τουσ, μζςα από τισ μεκόδουσ των επιςτθμϊν (ερωτιςεισ, πειράματα, υποκζςεισ, παρατθριςεισ, 
μετριςεισ, ςυγκρίςεισ, ταξινομιςεισ, γενικεφςεισ), διάωορα κακθμερινά τουσ προβλιματα. 
Εξοικειϊνονται επίςθσ και ευαιςκθτοποιοφνται για το ωυςικό περιβάλλον και τθν προςταςία του. 
ΜΕΚΟΔΟ PROJECT 

Τα τελευταία χρόνια το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα κινείται ςτο πλαίςιο των ςχεδίων 
εργαςίασ. Σφμωωνα με τον Ματςαγγοφρα (2003) «…ορίηουμε ωσ ςχζδιο εργαςίασ (project) κάκε 
οργανωμζνθ μακθςιακι δραςτθριότθτα, ςυλλογικισ ςυνικωσ μορωισ, που αναπτφςςεται ςε 
πλαίςιο ελεφκερθσ επιλογισ με βάςθ προκακοριςμζνο ςχζδιο και αποβλζπει ςτθ διερεφνθςθ, 
οργάνωςθ και διαχείριςθ γνϊςεων, υλικϊν, αξιϊν και δράςεων οι οποίεσ αωοροφν ολιςτικζσ 
καταςτάςεισ τθσ πραγματικότθτασ και ενδιαωζρουν άμεςα τουσ εμπλεκόμενουσ μακθτζσ ωσ άτομα 
ι μζλθ κοινωνικϊν ομάδων». 

Οι κεματικζσ ενότθτεσ προκφπτουν από τα ενδιαωζροντα, τουσ προβλθματιςμοφσ και τισ 
ανάγκεσ των μελϊν τθσ ομάδασ. Για να προςεγγίςουμε όμωσ τα ενδιαωζροντα των παιδιϊν πρζπει 
να διερευνιςουμε τα βιϊματά τουσ. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο μζςα ςε πλαίςιο ιςότιμθσ 
επικοινωνιακισ ςχζςθσ, όπου το κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ ζχει δικαίωμα να εκωράηει τθν άποψι του 
και ταυτόχρονα είναι υποχρεωμζνο να ακοφει τισ απόψεισ των άλλων. 

Κατά τον Χρυςαωίδθ (2000), είναι απαραίτθτο να αωιερϊνεται χρόνοσ ςτα παιδιά να 
κατακζςουν τισ απόψεισ τουσ, να διερευνιςουν το χϊρο δράςθσ και αναηιτθςισ τουσ, να 
εντοπίςουν τα προβλιματα που τουσ απαςχολοφν και να προςπακιςουν να δϊςουν λφςεισ. Ο 
νθπιαγωγόσ οωείλει να δθμιουργεί ζνα κλίμα εμπιςτοςφνθσ και ελευκερίασ, όπου τα παιδιά να 
νιϊκουν ελεφκερα να διατυπϊνουν ερωτιςεισ, απόψεισ και υποκζςεισ, να ςυνεργάηονται μεταξφ 
τουσ και να αποδζχονται τισ απόψεισ των άλλων. 

Στο ςχζδιο εργαςίασ επιδιϊκεται θ ςυμμετοχι όλων των παιδιϊν με ανοιχτζσ ερωτιςεισ. Ο 
νθπιαγωγόσ κζτει προςεκτικά ερωτιματα, για να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να ανακαλφψουν ςτοιχεία 
και να οδθγθκοφν ςε απαντιςεισ. Τα ερωτιματα είναι ςυνικωσ ανοιχτοφ τφπου, επιδζχονται 
πολλζσ διαωορετικζσ απαντιςεισ, που δεν χαρακτθρίηονται ςωςτζσ ι λάκοσ, αωοφ εκωράηουν τισ 
προςωπικζσ απόψεισ, εμπειρίεσ και ιδζεσ των μακθτϊν (Ματςαγγοφρασ, 2000). 

Τα παιδιά εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ με τροωοδοτικζσ ςυναντιςεισ ςε ολομζλειεσ, ενϊ ο 
νθπιαγωγόσ αναλαμβάνει ςε μεγαλφτερο βακμό από ό,τι τον ζχουμε ςυνθκίςει, τουσ ρόλουσ του 
εμψυχωτι, του ςυντονιςτι, του κακοδθγθτι – διαχειριςτι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Ο ρόλοσ 
του είναι ςφγχρονοσ, ςυμβουλευτικόσ και κακοδθγθτικόσ (Χρυςαωίδθσ, 1996). 

Ζμωαςθ δίνεται μόνο ςτθ διαδικαςία και όχι ςτο αποτζλεςμα. Το κζμα επεξεργάηεται όςο 
διαρκεί αμείωτο και το ενδιαωζρον των παιδιϊν, ενϊ απαραίτθτθ κρίνεται θ εμπλοκι των γονζων 
και άλλων ωορζων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Στο τζλοσ κάκε προςπάκειασ γίνεται ςυηιτθςθ 
και κριτικι τθσ δράςθσ. 
ΔΛΑΚΕΜΑΣΛΚΟΣΘΣΑ 

Οι ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτθ μάκθςθ αωοροφν ςτθν οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ με κφρια 
χαρακτθριςτικά τθ διακεματικότθτα, τθν ζρευνα, τθ δράςθ, τθ ςυνεργαςία. 

Ο Κεοωιλίδθσ (2002) με τον όρο διακεματικι προςζγγιςθ εννοεί εκείνθ τθ μορωι 
διδαςκαλίασ κατά τθν οποία από τθ μια το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ ενιαιοποιείται και από τθν 
άλλθ θ διδαςκαλία είναι εργαςτθριακισ και διερευνθτικισ μορωισ. 

Ο όροσ «διακεματικότθτα» ςθμαίνει τθν ολιςτικι προςζγγιςθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων. 
Αυτό ςυνεπάγεται τθν ολότθτα και ενότθτα των περιεχομζνων τθσ διδαςκαλίασ. Ζννοιεσ, κζματα και 
καταςτάςεισ προςεγγίηονται με τρόπο πολφπλευρο, ενιαίο, ολιςτικό, με ςτόχο τθν κατά το δυνατό 
πλθρζςτερθ, ολοκλθρωμζνθ και ενιαία κατανόθςι τουσ.  

Είναι βζβαιο ότι ςτο πλαίςιο τθσ διακεματικότθτασ είναι απαραίτθτο να εωαρμοςτοφν 
καινοτομικζσ διδακτικζσ πρακτικζσ, όπωσ είναι θ μζκοδοσ των ςχεδίων εργαςίασ (project) 
(Ματςαγγοφρασ, 2003, Frey, 1998). 
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Στθν εκπαιδευτικι αυτι διαδικαςία τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ ο 
εκπαιδευτικόσ δεν είναι δυνατόν να αποτελεί τθ μοναδικι πθγι πλθροωόρθςθσ. Διατθρεί το 
διδακτικό του ρόλο, αλλά δεν περιορίηεται ςϋ αυτόν (Χρυςαωίδθσ, 2000). 

Ο νθπιαγωγόσ εξαςωαλίηει πρόςβαςθ ςε πθγζσ πλθροωόρθςθσ, ενϊ τα παιδιά ςυμμετζχουν 
ενεργά ςτθ ςυλλογι του υλικοφ. Σφμωωνα με τθν Κουτςουβάνου (1990) ο νθπιαγωγόσ οωείλει να 
είναι επαρκϊσ ενθμερωμζνοσ ςχετικά με τισ επιςτιμεσ και να παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ. Αυτό 
κα τον βοθκιςει να οργανϊςει το νθπιαγωγείο και ιδιαίτερα τθ γωνιά των επιςτθμϊν με το 
κατάλλθλο υλικό, ϊςτε να δίνει πολλζσ ευκαιρίεσ ςτα παιδιά για παρατιρθςθ, πειραματιςμό και να 
προκαλεί τζτοιεσ ερωτιςεισ, που να οδθγοφν ςε ςωςτζσ, ολοκλθρωμζνεσ και επιςτθμονικά 
τεκμθριωμζνεσ απαντιςεισ ςτα κζματα που διαπραγματεφεται. Θ ακρίβεια του λεξιλογίου κρίνεται 
αναγκαία και απαραίτθτθ.  

Ζνα καλά οργανωμζνο υλικό επενεργεί κετικά ςτο παιδί. Ο τρόποσ που κα παρουςιαςτεί το 
υλικό παίηει πρωτεφοντα ρόλο ςτθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ. Θ πορεία που ακολουκείται είναι: 
πλθροωοροφμαςτε, ενδιαωερόμαςτε – προβλθματιηόμαςτε, ςυηθτάμε, υποκζτουμε – ερευνοφμε, 
ενεργοφμε, πειραματι-ηόμαςτε – ςυμπεραίνουμε, καταγράωουμε – εμπεδϊνουμε, γενικεφουμε. 
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Στο νθπιαγωγείο το παιδί αναπτφςςει τθν ευαιςκθςία του, τθ ωανταςία του, τθν ικανότθτα να 
δθμιουργεί, τθ δυνατότθτά του για προςοχι και ςυγκζντρωςθ, το κριτικό του πνεφμα, τθν ικανότθτα 
να εκωράηει προτιμιςεισ και επιλογζσ. Εκωράηει τισ ιδζεσ και τα όνειρά του, ευχαριςτιζται να 
καταςκευάηει, να εωεφρει, να εκωράηεται δθμιουργικά και με ωανταςία. 

Επιδίωξι μασ είναι να μάκουν τα νιπια να ςκζωτονται, να παίρνουν αποωάςεισ και να κάνουν 
επιλογζσ. Αωοφ δεν μποροφμε να διδάξουμε τα πάντα ςτα παιδιά, καλφτερα να τουσ διδάξουμε 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ να ζχουν τθ δυνατότθτα να αντλοφν τισ πλθροωορίεσ τισ οποίεσ 
χρειάηονται, προκειμζνου να απαντιςουν ςτα ερωτιματά τουσ., παρατθρεί ο Χρυςαωίδθσ (2000). 

Θ μζκοδοσ διδαςκαλίασ είναι ενεργθτικι και διερευνθτικι. Τα νιπια εργάηονται 
ομαδοςυνεργατικά. Αποτζλεςμα είναι θ ενίςχυςθ του αυτοςυναιςκιματοσ, Δθμιουργοφνται άτομα 
χειραωετθμζνα, με αυτονομία, αλλθλεγγφθ, επιδεξιότθτα και κριτικι ςκζψθ. 
ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΕ ΝΘΠΛΑΓΩΓΕΛΩΝ 

Τα νθπιαγωγεία του νομοφ Άρτασ υλοποίθςαν κατά το ςχολικό ζτοσ 2007-8 προγράμματα που 
αωοροφν ςτθ ωφςθ και το περιβάλλον. Συγκεκριμζνα το 1ο νθπιαγωγείο Άρτασ διαπραγματεφτθκε 
το κζμα «το δάςοσ», το νθπιαγωγείο Καλογερικοφ το κζμα «χαρτί - ανακφκλωςθ» και τα 
νθπιαγωγεία Ρζτα και Κομποτίου ανζπτυξαν το κζμα «πλανιτεσ – διάςτθμα», ςτο πλαίςιο ςχεδίων 
εργαςίασ και διακεματικισ προςζγγιςθσ τθσ γνϊςθσ. 

Αντιπροςωπευτικζσ εργαςίεσ των παιδιϊν (ατομικζσ και ομαδικζσ), ωωτογραωίεσ και video 
από τισ δουλειζσ τουσ, παρουςιάηονται ςτο Φεςτιβάλ Επιςτθμϊν του Συνεδρίου. 
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Δάςοσ. Πθγι ηωισ: Περιβαλλοντικό πρόγραμμα 
 

Αικατερίνθ Γκουτηιομιτρου1, Βαςιλικι Βζλκου2 
1νθπιαγωγόσ 

2νθπιαγωγόσ ειδικισ αγωγισ, vvelkou@yahoo.gr 
ΠΕΡΛΛΘΨΘ 
Το πρόγραμμα υλοποιικθκε τθ ςχολικι χρονιά 2007-2008 από το 14

ο
 Νθπιαγωγείο Κοηάνθσ και το Ειδικό 

Νθπιαγωγείο Κοηάνθσ ςε ζνα πλαίςιο ενςωμάτωςθσ, όπου εξαςφαλίηονται κίνθτρα και προχποκζςεισ 
μάκθςθσ και δθμιουργίασ για όλα τα παιδιά. Βαςικοί ςτόχοι του προγράμματοσ ιταν να γνωρίςουν τα νιπια το 
δάςοσ ςαν οικοςφςτθμα, να αντιλθφκοφν τθν τεράςτια ςθμαςία του αλλά και τουσ κινδφνουσ που το 
απειλοφν, να ςυνειδθτοποιιςουν το ρόλο του ανκρϊπου ςτθν καταςτροφι αλλά και ςτθν προςταςία του 
δάςουσ και γενικά να αποκτιςουν ςτάςεισ και δεξιότθτεσ για τθ διατιρθςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Μζςα 
από μια ποικιλία δραςτθριοτιτων (επιςκζψεισ, καταςκευζσ, λογοτεχνία, μουςικι, μαγειρικι κτλ) και με τθν 
ςτιριξθ και ςυνεργαςία των οικογενειϊν το πρόγραμμα ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία. Τα παιδιά είχαν τθν 
ευκαιρία να προβλθματιςτοφν, να πειραματιςτοφν, να δθμιουργιςουν και να ανακαλφψουν ςε ζνα κλίμα 
χαράσ και αποδοχισ. 

ΛΕΞΕΛ ΚΛΕΛΔΛΑ: Ενςωμάτωςθ, διακεματικότθτα, δάςοσ, οικοςφςτθμα, δαςοπροςταςία.  

 
ENVIRONMENTAL PROGRAM: “FOREST, SOURCE OF LIFE” 

Aikaterini Goutziomitrou, Vasiliki Velkou 
ABSTRACT 
This project was developed during the school year 2007-2008 at the 14th Nursery School and the Special 
Nursery School of Kozani, Greece in a stimulating environment where integration is an everyday practice 
providing motivation for learning to all children. The project aimed basically for the children to recognize forest 
as a system, to understand its importance and the dangers that threaten it, to realize the human role to its 
protection or destroy and finally to develop attitudes towards the preservation of natural environment. Through 
a variety of activities (visits, art, literature, music, cookery etc) and the support of the children’s families the 
project was completed successfully. The children had the opportunity to think, to experiment, to create and 
discover in an environment of happiness and acceptance.  

KEYWORDS: Integration, cross-curricular activities, forest, ecosystem, forest protection 

 
ΕΛΑΓΩΓΘ 

Το δάςοσ είναι ζνα οικοςφςτθμα που παίηει τεράςτιο ρόλο ςτθ διατιρθςθ τθσ οικολογικισ 
ιςορροπίασ. Είναι ζνα αγακό με ανυπολόγιςτθ αξία για τθ ηωι και τον άνκρωπο, ςυντελεςτισ 
οικονομικισ, κοινωνικισ και πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ, πθγι υγείασ, χαράσ και ομορωιάσ.  

Ο άνκρωποσ βρίςκει τρόπουσ να εκμεταλλεφεται και να αξιοποιεί πολφπλευρα αυτόν τον 
πολφτιμο ωυςικό πόρο. Θ ανκρϊπινθ,όμωσ, δραςτθριότθτα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν ςυνεχι 
υποβάκμιςθ και τον περιοριςμό των δαςϊν και τθν αλλοίωςθ και καταςτροωι του ωυςικοφ 
περιβάλλοντοσ.  

Πταν ζνα δάςοσ καταςτρζωεται ζχουμε τεράςτιεσ, ανυπολόγιςτεσ ςυνζπειεσ ςτο περιβάλλον, 
ςτθν οικονομία, ςτθ ηωι μασ. Είναι απαραίτθτθ θ λιψθ μζτρων για τον περιοριςμό των 
καταςτρεπτικϊν επεμβάςεων και τθν διατιρθςθ των δαςϊν και γενικότερα των ωυςικϊν πόρων.  

Είναι ςθμαντικό τα παιδιά μασ, οι αυριανοί πολίτεσ, να αναπτφξουν ζναν υψθλό βακμό 
περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ. Είναι απαραίτθτο όλοι μασ να επιτφχουμε αλλαγι 
ςυμπεριωοράσ ςε κζματα που αωοροφν το ωυςικό περιβάλλον, ϊςτε να δθμιουργιςουμε 
καλφτερεσ ςυνκικεσ ηωισ και να προωκιςουμε τθν οικονομικι, πολιτιςτικι και κοινωνικι 
ανάπτυξθ. 

Το πρόγραμμα ξεκίνθςε τον Λανουάριο και ολοκλθρϊκθκε τον Απρίλιο του 2008. Στο 
πρόγραμμα ςυμμετείχαν τα 12 νιπια του 14ου Νθπιαγωγείου και τα 3 νιπια του Ειδικοφ 
Νθπιαγωγείου Κοηάνθσ. Ρροςπακιςαμε να δθμιουργιςουμε τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ, ϊςτε μζςα 
ςε ζνα ελκυςτικό και πλοφςιο ςε ερεκίςματα περιβάλλον να εξαςωαλίηονται κίνθτρα και 
προχποκζςεισ μάκθςθσ και δθμιουργίασ για όλα τα παιδιά.  

 

mailto:vvelkou@yahoo.gr
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ΣΟΧΟΛ  
Να γνωρίςουν τα νιπια το δάςοσ ςαν οικοςφςτθμα, να αντιλθωκοφν τθν τεράςτια ςθμαςία 

του αλλά και τουσ κινδφνουσ που το απειλοφν. 
Να ςυνειδθτοποιιςουν το ρόλο του ανκρϊπου ςτθν καταςτροωι αλλά και ςτθν διατιρθςθ 

και τθν προςταςία του δάςουσ. 
Να αποκτιςουν ςτάςεισ και δεξιότθτεσ για τθ διατιρθςθ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ. 
Να γνωρίςουν λογοτεχνικά κείμενα, τραγοφδια, ποιιματα, αινίγματα, παροιμίεσ, παραμφκια, 

μφκουσ ςχετικά με το δάςοσ. 
Να εκωραςτοφν καλλιτεχνικά μζςα από εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ και δραματοποίθςθ. 
Να παράγουν προωορικό λόγο ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ επικοινωνίασ. 
Να αναπτφξουν τθν παρατθρθτικότθτά τουσ.  
Να ζρκουν ςε επαωι με ζργα τζχνθσ και να αντιλθωκοφν τθν τζχνθ ωσ πανανκρϊπινθ αξία. 
Να αναπτφξουν μζςα ςε κλίμα αποδοχισ και ςεβαςμοφ τθ ςυνεργατικότθτά τουσ για τθν 

επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςτόχου. 
ΔΡΑΣΘΡΛΟΣΘΣΕ 
1.Σο δζντρο.  

Χρθςιμοποιϊντασ ςαν ερζκιςμα ωωτογραωίεσ που μασ ζςτειλε ςε CD το ΚΡΕ Γρεβενϊν 
ξεκινιςαμε να μιλάμε για το δάςοσ. Συηθτιςαμε για το τι βλζπουμε ςτισ ωωτογραωίεσ, αν κα 
κζλαμε να είμαςτε εκεί κτλ. Τα παιδιά μίλθςαν για τισ ςχετικζσ εμπειρίεσ τουσ (τι βλζπουν, τι ακοφν, 
τι κάνουν, τι αιςκάνονται ςτο δάςοσ) και αποωαςίςαμε να αςχολθκοφμε περιςςότερο με αυτό το 
κζμα.  

Κάναμε ζναν περίπατο ςτθ γειτονιά μασ και παρατθριςαμε τα δζντρα που ςυναντιςαμε.  
Μαηζψαμε ωφλλα, καρποφσ, ξυλαράκια κι ό,τι άλλο βρικαμε ενδιαωζρον.  
Χρθςιμοποιϊντασ βιβλία και εικόνεσ μιλιςαμε για το δζντρο και κυρίωσ για τα μζρθ από τα 

οποία αποτελείται. 
Το κάκε παιδί ηωγράωιςε ελεφκερα ζνα δζντρο. 
Το κάκε παιδί χρωμάτιςε με μαρκαδόρουσ μια ωωτοτυπία με ζνα όμορωο δζντρο από το 

internet που μασ ζωερε ζνα νιπιο.  
Χρθςιμοποιϊντασ ωυτά που είχαμε ωυτζψει νωρίτερα ςτθ ςχολικι χρονιά παρατθριςαμε τα 

διάωορα μζρθ τουσ και κυρίωσ τισ ρίηεσ που είναι κρυμμζνεσ ςτο χϊμα. 
Ηωγραωίςαμε ζνα μεγάλο δζντρο και ςθμειϊςαμε τα διάωορα μζρθ του. Κάναμε καρτζλεσ 

γραωισ με τα μζρθ του δζντρου. 
Κορμόσ - κλαδιά  

Χρθςιμοποιϊντασ υλικό από βιβλία και το CD από το ΚΡΕ Μουηακίου μιλιςαμε για τουσ 
κφκλουσ θλικίασ ενόσ δζντρου και τθν δεντροχρονολόγθςθ. 

Τα παιδιά ζωεραν διάωορα κομμζνα ξφλα με τα οποία κάναμε αςκιςεισ εννοιϊν (ψθλό-
χαμθλό, χοντρό-λεπτό, βαρφ-ελαωρφ, απαλό-ςκλθρό κτλ) 

Ζωεραν, επίςθσ, διάωορεσ ωλοφδεσ δζντρων. Ραρατθρϊντασ τισ μιλιςαμε για τα βρφα που 
ωυτρϊνουν ςτουσ κορμοφσ κακϊσ και για τα ζντομα που ηουν μζςα ςε αυτοφσ. 
Φφλλα 

Φτιάξαμε 8 καρτζλεσ για αντίςτοιχα δζντρα. Θ κακεμιά είχε το όνομα του δζντρου και ζνα 
ωφλλο του. Τα παιδιά χρθςιμοποίθςαν τισ καρτζλεσ αυτζσ για να αναγνωρίςουν τα κλαδιά που 
είχαμε ςτο ςχολείο. 

Μιλιςαμε για τα αεικαλι και τα ωυλλοβόλα δζντρα. Ταξινομιςαμε τισ παραπάνω καρτζλεσ 
ςτισ δυο κατθγορίεσ. 

Μιλιςαμε για το ωυλλόχωμα. Χρθςιμοποιιςαμε μια ςακοφλα ωφλλα που μασ ζωεραν από 
ζνα δάςοσ βελανιδιάσ για να λιπάνουμε μια τριανταωυλλιά που ζχουμε ςτθν αυλι μασ, αωοφ 
πρϊτα τα παρατθριςαμε, τα αγγίξαμε και τα μυρίςαμε.  

Τα παιδιά ζκαναν πάνω ςε χαρτί χρθςιμοποιϊντασ κθρομπογιζσ αποτυπϊματα από διάωορα 
ωφλλα που είχαμε μαηζψει. 

Ηθτιςαμε από τα παιδιά να ηωγραωίςουν ελεφκερα με μολφβι ζνα ωφλλο. 
Καρποί 
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Ραρουςιάςαμε διάωορουσ καρποφσ ςτα παιδιά (καρφδια, ωουντοφκια, βελανίδια, 
κουκουνάρια, κάςτανα, κυπαριςςόμθλα κτλ). Είπαμε τα ονόματα τουσ και από ποιο δζντρο 
προζρχονται. Ξεχωρίςαμε τουσ καρποφσ που τρϊνε οι άνκρωποι. 

Ράνω ςτισ καρτζλεσ με τα ονόματα και τα ωφλλα των δζντρων τοποκετιςαμε τουσ 
αντίςτοιχουσ καρποφσ.  

Σε ζνα καλάκι είχαμε διάωορουσ καρποφσ ανακατεμζνουσ. Τα παιδιά ζπρεπε να τουσ 
ξεχωρίςουν και να τουσ βάλουν δε ξεχωριςτά ςακουλάκια. 

Ηθτιςαμε από τα παιδιά να αναγνωρίςουν διάωορουσ καρποφσ με τθν αωι. 
Κάναμε παιχνίδια με αρικμοφσ όπου τα παιδιά ζπρεπε να βάλουν μζςα ςε πιάτα ι ςτεωάνια 

τόςουσ καρποφσ όςουσ ζλεγε ο αρικμόσ. 
Τα παιδιά ζκαναν μοτίβα με διάωορουσ καρποφσ (πχ ζνα κάςτανο, δφο κουκουνάρια, ζνα 

ωουντοφκι και το ίδιο ςτθ ςυνζχεια) 
Ψιςαμε και βράςαμε κάςτανα. Μετά, ωυςικά, τα ωάγαμε. Μιλιςαμε για τον καςτανά.  
Είδαμε βιβλία με ςυνταγζσ μαγειρικισ με κάςτανα και όμορωεσ εικόνεσ. 
Φυτζψαμε κάςτανα. Μετά το Ράςχα είχαμε τθ δικι μασ μικρι καςτανιά. 

2.Θ χλωρίδα του δάςουσ. 
Αγριολοφλουδα 

Χρθςιμοποιϊντασ εικόνεσ από βιβλία και CD μιλιςαμε για τα αγριολοφλουδα. Τα χρϊματα 
και το άρωμά τουσ, τθν ποικιλία που παρουςιάηουν και τθν ανάγκθ να τα προςτατεφουμε. 
Τα παιδιά ηωγράωιςαν ελεφκερα διάωορα αγριολοφλουδα. 

Κάποια άλλθ μζρα ηωγράωιςαν κάρτεσ με αγριολοφλουδα για να τισ κάνουν δϊρο ςτθ μαμά 
ενόσ νθπίου που γζννθςε το αδελωάκι του. 
Μανιτάρια 

Είδαμε διάωορεσ εικόνεσ μανιταριϊν και μιλιςαμε ςχετικά. 
Φζραμε ςτο ςχολείο αλθκινά μανιτάρια. Τα παιδιά τα παρατιρθςαν και τα περιζγραψαν. 
Στθ ςυνζχεια, τα ψιςαμε και τα ωάγαμε.  
Βρικαμε ςυνταγζσ με μανιτάρια από βιβλία μαγειρικισ. 
Ζνα νιπιο μασ ζωερε μανιτάρια κονςζρβα. 
Καταςκευάςαμε μανιτάρια από ρολό υγείασ. 

Φροφτα του δάςουσ 
Μζςα από βιβλία και CD βρικαμε εικόνεσ με ςμζουρα, βατόμουρα και άλλα ωροφτα του 

δάςουσ. 
Φάγαμε μαρμελάδα βατόμουρο. 
Αγοράςαμε κονςζρβα βατόμουρα και τα δοκιμάςαμε. 
Βρικαμε ςυνταγζσ μαγειρικισ και ωτιάξαμε τςιηκζικ βατόμουρο. 

Βότανα 
Φζραμε ςτο ςχολείο ρίγανθ, κυμάρι και τςάι του βουνοφ. Τα παιδιά τα μφριςαν και μιλιςαμε 

για τθ χριςθ τουσ.  
Βράςαμε και ιπιαμε τςάι.  

3.Θ πανίδα του δάςουσ. 
Ραρουςιάςαμε ςτα παιδιά βιβλία και εικόνεσ με ηϊα, πουλιά, ζντομα κτλ που ηουν ςτο δάςοσ. 

Συηθτιςαμε για τισ ςυνικειεσ, τθ διατροωι, τισ ωωλιζσ τουσ. Τα παιδιά μίλθςαν για τισ εμπειρίεσ 
τουσ. 

Επιςκεωκικαμε το μουςείο τθσ Κοηάνθσ και είδαμε τθ ςυλλογι με τα βαλςαμωμζνα ηϊα.  
Ραρουςιάςαμε εικόνεσ με τα χνάρια των ηϊων. Βρικαμε τισ διαωορζσ και τισ ομοιότθτζσ τουσ. 

Το κάκε παιδί πιρε ζνα ωυλλάδιο με ςχετικζσ πλθροωορίεσ για το ςπίτι.  
Κάναμε τα δικά μασ χνάρια αποτυπϊνοντασ τισ πατοφςεσ και τισ παλάμεσ μασ ςε ηυμάρι. 
Μιλιςαμε για τθν καωζ αρκοφδα και τον «Αρκτοφρο». Ραρουςιάςαμε υλικό του 

«Αρκτοφρου». 
Κάναμε παιχνίδια ταξινόμθςθσ και ταφτιςθσ με καρτζλεσ που απεικόνιηαν ςκίουρουσ και 

βελανίδια. 
Με τθν ευκαιρία τθσ κουκουβάγιασ μιλιςαμε για τθ κεά Ακθνά. 
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Ακοφςαμε ιχουσ πουλιϊν από το CD του ΚΡΕ Μουηακίου.  
4. Ωφζλειεσ του δάςουσ. 

Χρθςιμοποιϊντασ βιβλία και εικόνεσ ςυηθτιςαμε με τα παιδιά για τισ ωωζλειεσ του δάςουσ.  
Γράψαμε μια λίςτα με τα ςυμπεράςματά μασ. 
Μιλιςαμε για το ξφλο και τθν ξυλεία, τουσ ξυλοκόπουσ και το ρόλο του δαςαρχείου, τισ 

χριςεισ του ξφλου κτλ.  
Μιλιςαμε για το χαρτί και τθν ανακφκλωςθ. 
Αςχολθκικαμε με τον ωελλό. Είδαμε ότι επιπλζει και κάναμε δοκιμζσ με διάωορα αλλά 

αντικείμενα για να δοφμε αν βυκίηονται ι όχι. 
Μιλιςαμε για το κάρβουνο και τον λιγνίτθ, για τθ ρφπανςθ τθσ περιοχισ μασ και τισ 

εναλλακτικζσ πθγζσ ενζργειασ. Ο πατζρασ ενόσ νθπίου που εργάηεται ςτθ ΔΕΘ μασ ζωερε λιγνίτθ 
από τα ορυχεία. 

Ηωγραωίςαμε με κάρβουνο. 
Μιλιςαμε για το απολικωμζνο δάςοσ τθσ Λζςβου και τα απολικϊματα γενικά. 
Επιςκεωκικαμε το μουςείο τθσ Κοηάνθσ για να δοφμε τθ ςυλλογι με τα απολικϊματα 

(κορμοί, κουκουνάρια κα).  
Το κάκε παιδί ζωτιαξε αποτφπωμα από κουκουνάρι πάνω ςε πθλό (μοιάηει με απολίκωμα!).  
Τα ζργα ψικθκαν, λουςτραρίςτθκαν και ζγιναν καδράκια. 

5. Κίνδυνοι του δάςουσ – Προςταςία – Αναδάςωςθ. 
Συηθτιςαμε για τουσ κινδφνουσ του δάςουσ. Είδαμε ανάλογεσ εικόνεσ από βιβλία και CD.  
Γράψαμε μια λίςτα με τισ ιδζεσ μασ. 
Μιλιςαμε για τισ πυρκαγιζσ, τισ αιτίεσ και τισ ςυνζπειζσ τουσ κακϊσ και για τθν 

πυροςβεςτικι. Χρθςιμοποιιςαμε εικόνεσ και αποκόμματα εωθμερίδων. 
Τα παιδιά προβλθματίςτθκαν και ςκζωτθκαν απαντιςεισ για τθν ερϊτθςθ ‘ τι κάνω για να 

προςτατεφςω το δάςοσ; ’. Γράψαμε μια λίςτα με τισ ιδζεσ μασ. 
Μιλιςαμε για τθν αναδάςωςθ χρθςιμοποιϊντασ διάωορεσ εικόνεσ. Εκωράςαμε τθν επικυμία 

να ςυμμετάςχουμε κι εμείσ ςε κάποιο πρόγραμμα αναδάςωςθσ. 
Το κάκε παιδί ζωτιαξε το καμζνο δάςοσ κολάη με μακαρόνια. Πταν τα ζργα ςτζγνωςαν, 

διακοςμικθκαν με μαφρο και κόκκινο πλαςτικό χρϊμα. 
Τα κάκε παιδί δίπλωςε ζνα χαρτί Α4 ςτθ μζςθ. Στθ μια μεριά ηωγράωιςε το πράςινο δάςοσ 

και ςτθν άλλθ το καμζνο. 
Το κάκε παιδί ζγραψε ςε μιςό Α4 τθ λζξθ ΡΥΟΣΒΕΣΤΛΚΘ, το 199 και χρωμάτιςε ζνα τθλζωωνο 

με κόκκινο χρϊμα. 
Σε ζνα χαρτί Α3 το κάκε παιδί ζγραψε ζνα ςφνκθμα για το δάςοσ και τθν προςταςία του. Θ 

δουλειά αυτι ζγινε θ πρϊτθ αωίςα μασ. 
Δθμιουργιςαμε μια δεφτερθ αωίςα χρωματίηοντασ ςκίτςα που πιραμε από το ΚΡΕ Στυλίδασ. 
Ράνω ςε ςανιδάκια τα παιδιά ζγραψαν ςυνκιματα για τθν προςταςία του δάςουσ. Ζτςι 

ωτιάξαμε τισ ταμπελίτςεσ μασ.  
6. Τλικό λόγου. 
Παραμφκια και ιςτορίεσ 

 «Το δζντρο που ζδινε». Τα παιδιά δραματοποίθςαν τθν ιςτορία. Επίςθσ, μιλιςαμε για το 
ςκίτςο και τουσ ςκιτςογράωουσ και προςπακιςαμε κι εμείσ να ςκιτςάρουμε κάτι από τθν ιςτορία με 
μαφρο μαρκαδόρο ςε άςπρο χαρτί. 

«Το ωφλλο που δεν ικελε να πζςει». Τα παιδιά ηωγράωιςαν ελεφκερα πάνω ςτθν ιςτορία.  
«Λφκοσ ζξω από τθν πόρτα». Τα παιδιά ηωγράωιςαν ελεφκερα. 
Διαβάςαμε διάωορουσ μφκουσ του Αιςϊπου. 
Είδαμε ζνα DVD με το λαγό και τθ χελϊνα. 
Ακοφςαμε ςε CD τθν αλεποφ με τθν κομμζνθ ουρά. 
«Ο ξυλοκόποσ και το ψάρι» (ςυλλογι Αναγνωςτόπουλου) 
«Ο πόλεμοσ των δαςϊν» (Φρόςω Χάτογλου). Τα παιδιά ηωγράωιςαν ελεφκερα. 
Είδαμε ςε slides το παραμφκι «Θ Χρυςομαλλοφςα και οι τρεισ αρκοφδεσ». Τα παιδιά ζπρεπε 

να περιγράψουν τισ εικόνεσ και να διθγθκοφν τθν ιςτορία.  
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Ποιιματα 
«Συμωωνία μϋ ζνα δζντρο» του Γιϊργθ Κρόκου. Τα παιδιά χρωμάτιςαν ζνα δζντρο με 

κθρομπογιά πάνω ςτο ποίθμα. 
«Ο πεφκοσ» του Ηαχαρία Ραπαντωνίου. 
«Το δάςοσ» του Στζλιου Σπεράντηα. Τα παιδιά ηωγράωιςαν ελεφκερα γφρω από το ποίθμα.  
«Θ κουκουβάγια» του Λωάννθ Ρολζμθ. 
«Θ αλεποφ καλόγρια» του Δ. Καμποφρογλου. 
«Λφκοσ ςτο χωριό» του Γιάννθ Ρεργιαλίτθ. 
«Το αθδονάκι» του Άγγελου Βλάχου.  
«Το δάςοσ» τθσ Βάςωσ Θλιάδθ. 

Άλλα 
Μάκαμε διάωορα αινίγματα. Εικονογραωιςαμε ζνα αίνιγμα για τθ χελϊνα.  
Μάκαμε παροιμίεσ με ηϊα. 
Βρικαμε, αναλφςαμε και μάκαμε ςφνκετεσ λζξεισ με το δάςοσ, το ξφλο και το μανιτάρι. 
Οι καρτζλεσ με τα ονόματα των δζντρων χρθςιμοποιικθκαν και ςαν καρτζλεσ γραωισ με τισ 

οποίεσ κάναμε διάωορεσ αςκιςεισ. Τα παιδιά μζτρθςαν τισ ςυλλαβζσ με χτυπιματα των χεριϊν. 
Ταφτιςαν τισ όμοιεσ καρτζλεσ και ςτο τζλοσ προςπάκθςαν να τισ αντιγράψουν. 

Φτιάξαμε καρτζλεσ γραωισ με εικόνεσ ηϊων και πουλιϊν και τισ αντίςτοιχεσ ωωτογραωίεσ.  
Κάναμε τισ δραςτθριότθτεσ που αναωζραμε προθγουμζνωσ. Αςχολθκικαμε με τα άρκρα και 
ταξινομιςαμε τισ καρτζλεσ ςτα τρία γζνθ. 

Το κάκε παιδί ζγραψε ςτον υπολογιςτι «ΑΓΑΡΩ ΤΟ ΔΑΣΟΣ», το όνομά του και τθν 
θμερομθνία. Ο κακζνασ πιρε μια εκτφπωςθ τθσ δουλειάσ του. 

Το κακζνα από τα πζντε γράμματα που αποτελοφν τθ λζξθ ΔΑΣΟΣ γράωτθκε χωριςτά ςε χαρτί 
Α3. Διακοςμικθκε με μοτίβα ςχετικά με το δάςοσ. Ζτςι γράψαμε τθ λζξθ ΔΑΣΟΣ με μεγάλα 
διακοςμθμζνα γράμματα.  
7. Μουςικι – τραγοφδια. 

Τραγουδιςαμε και παίξαμε διάωορα τραγοφδια από τθν καςζτα – βιβλίο τθσ Μαρίασ 
Κυνθγοφ «Τραγουδϊ και Γυμνάηομαι», Ακινα 1985, Ερμισ.  

Μάκαμε τα τραγοφδια: «Θ κουκουβάγια» και το ςυνοδζψαμε με τισ ανάλογεσ κινιςεισ, «Εισ 
το δζντρο το ψθλό» του Γ. Φελοφρθ, «Τρζχει ζνασ λαγόσ». 

Ακοφςαμε και παίξαμε με το «Στο δάςοσ» (Μαρία Κυνθγοφ, Ραίηουμε και Γυμναηόμαςτε, 
Αργϊ, ΚΥ 125)  

Ακοφςαμε τθν καςζτα «Ο Ρζτροσ κι ο λφκοσ». 
8. Παιχνίδια. 

Τα παιδιά προςπακοφν να μεταωζρουν ζνα καρφδι πάνω ςε ζνα κουταλάκι που ζχουν ςτο 
ςτόμα τουσ. Σε δεφτερθ ωάςθ κάναμε αγϊνεσ ανά δφο. 

Κάκε παιδί ζκρυβε ζνα ωουντοφκι ςτο χζρι του και ηθτοφςε από τουσ ςυμμακθτζσ του να 
μαντζψουν ςε ποιο χζρι το ζχει.  

Λφκε – λφκε είςαι ϋδω; 
Ραίξαμε διάωορα παιχνίδια με μιμιςεισ ηϊων. 
Κάκε παιδί είχε μια ουρά από γκοωρζ χαρτί καρωιτςωμζνθ πίςω του και παρίςτανε τθν 

πονθρι αλεποφ. Πταν αρχίηει το κυνθγθτό το κάκε παιδί προςπακεί να κλζψει όςο το δυνατόν 
περιςςότερεσ ουρζσ από τισ άλλεσ αλεποφδεσ. 

Τα παιδιά κάκονται κάτω. Πταν ακοφνε το όνομα ενόσ ηϊου του δάςουσ πθδάνε ψθλά. Αν 
πρόκειται για άλλο ηϊο δεν κάνουν τίποτε. Ρροςζχουν να μθν μπερδευτοφν! 
9. Διάφορεσ καταςκευζσ. 

Τα παιδιά ζκοψαν μικρά χαρτάκια από πράςινο χαρτί κάνςον ςε διάωορεσ αποχρϊςεισ και 
κολλϊντασ τα ζωτιαξαν ζνα δζντρο ο κακζνασ. Ζβαλαν κορμό από καωζ κάνςον.  

Το κάκε παιδί ζωτιαξε το δικό του δεντράκι από χαρτί κάνςον. Ράνω του κόλλθςε το όνομα 
και τθ ωωτογραωία του. Με τισ καρτζλεσ αυτζσ κάναμε διάωορεσ δραςτθριότθτεσ ταξινομιςεων, 
αρίκμθςθσ και γραωισ.  
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Φτιάξαμε ομαδικά ζνα μεγάλο δζντρο κόβοντασ και κολλϊντασ ωφλλα από πράςινα χαρτιά 
διαωορετικισ ποιότθτασ και αποχρϊςεων. 

Το κάκε παιδί τφπωςε το δικό του δάςοσ χρθςιμοποιϊντασ κλωναράκια από μπρόκολο και 
κουνουπίδι και πλαςτικά χρϊματα. 

Τα παιδιά ζωτιαξαν ζνα δάςοσ με δζντρα από πλαςτελίνθ. 
Τυπϊςαμε χρθςιμοποιϊντασ πευκοβελόνεσ και πλαςτικά χρϊματα. 

Φτιάξαμε μικροφσ χιονάνκρωπουσ με κουκουνάρια και μπαλάκια ωελιηόλ.  
Το κάκε παιδί ζωτιαξε ζνα δζντρο από ρολό κουηίνασ που το ζβαψε με καωζ πλαςτικό. Στθ 

ςυνζχεια πρόςκεςε ωφλλωμα από χαρτί κάνςον όπου είχε τυπϊςει με ςωουγγάρι διάωορεσ 
αποχρϊςεισ του πράςινου. Ζτςι ωτιάξαμε μια μακζτα με το δικό μασ δάςοσ. 

Φτιάξαμε αράχνεσ από αυγοκικεσ και μπαλάκια ωελιηόλ. 
Φτιάξαμε ςκαντηόχοιρουσ από ηυμάρι και ςπιρτόξυλα. 
Φτιάξαμε κουκουβάγιεσ με ρολά υγείασ. 
Για τισ Αποκριζσ καταςκευάςαμε μάςκα αρκουδάκι από καωζ κάνςον και μάςκεσ λφκοσ και 

λαγόσ (ωωτοτυπία και κθρομπογιζσ). 
Ο πατζρασ ενόσ νθπίου που είναι ξυλουργόσ ζωερε κομμάτια ξφλου πάνω ςτα οποία τα 

παιδιά ηωγράωιςαν με πλαςτικά χρϊματα δζντρα, λουλοφδια κτλ. Τα ζργα λουςτραρίςτθκαν κι 
ζγιναν καδράκια. 

Ο ίδιοσ πατζρασ μασ ζωερε μικρά κομμάτια από κομμζνα κλαδιά πάνω ςτα οποία τα παιδιά 
κόλλθςαν αποξθραμζνα λουλοφδια και καταςκεφαςαν δϊρα για τθ γιορτι τθσ μθτζρασ. 

Τυπϊςαμε με ωελλό για να ωτιάξει ο κακζνασ τα δικά του δζντρα ςαν εξϊωυλλο ςτο ωάκελο 
με τισ εργαςίεσ του για το δάςοσ.  
  
10. Άλλεσ δραςτθριότθτεσ. 

Σε ζναν τοίχο τοποκετιςαμε χαρτί του μζτρου. Εκεί ο κακζνασ μποροφςε να κολλιςει ό,τι 
υλικό ζβριςκε ςχετικά με το κζμα μασ (διαωθμίςεισ, ωωτογραωίεσ, ςυνταγζσ μαγειρικισ, 
αποκόμματα από εωθμερίδεσ, υλικό από το internet κτλ)  

Δθμιουργιςαμε τθ ‘γωνιά του δάςουσ’, όπου τοποκετοφςαμε το ςχετικό υλικό που ζωερναν 
τα παιδιά (ωλοφδεσ δζντρων, καρποφσ, ςαλιγκάρια κτλ). 

Ο πατζρασ ενόσ νθπίου μασ ζωτιαξε μια μακζτα του δάςουσ χρθςιμοποιϊντασ αλθκινά 
κλαδιά, ωλοφδεσ δζντρων, κουκουνάρια κτλ.  

Ο ίδιοσ πατζρασ καταςκεφαςε και μασ ζωερε ωωλιζσ πουλιϊν από κλαδάκια. Αργότερα μασ 
ζωτιαξε και ωωλιζσ χελιδονιϊν από λάςπθ και άχυρο.  

Κάναμε επαωι με τα ΚΡΕ Καςτοριάσ, Μουηακίου, Γρεβενϊν και Αρναίασ κακϊσ και με τθν 
Ελλθνικι Εταιρία Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ, τα δαςαρχεία Κεςςαλονίκθσ και Κοηάνθσ, τθ Διεφκυνςθ 
Δαςϊν Κοηάνθσ, το Λνςτιτοφτο Δαςικϊν Ερευνϊν Κεςςαλονίκθσ και τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία 
Κοηάνθσ. Οι ωορείσ αυτοί ζςτειλαν υλικό ςχετικό με το δάςοσ. Με χαρά δεχόμαςταν τα δζματά τουσ 
και ςθμειϊναμε ςτο χάρτθ τισ αντίςτοιχεσ πόλεισ. Συηθτιςαμε και μετριςαμε τισ αποςτάςεισ τουσ 
από τθν Κοηάνθ. 

Το ςχολείο μασ επιςκζωκθκε δαςολόγοσ από το Δαςαρχείο Κοηάνθσ. Ζωερε και μοίραςε ςτα 
παιδιά δεντράκια, ζντυπα και παραμυκάκια. Τα παιδιά τθ ρϊτθςαν για τθ δουλειά τθσ και γενικά 
για τα δάςθ. 

Ραρουςιάςαμε ςτα παιδιά πίνακεσ ηωγραωικισ Ελλινων καλλιτεχνϊν με κζμα το δζντρο.  
Ραρατθριςαμε ότι ο κάκε καλλιτζχνθσ ζχει ζναν δικό του τρόπο ζκωραςθσ. Συηθτιςαμε για 

τον κάκε πίνακα (τι δείχνει, τι χρϊματα ζχει, τι μασ κάνει να αιςκανόμαςτε, να ωανταηόμαςτε κτλ) 
Ραρουςιάςαμε ςτα παιδιά εικόνεσ από το ςτεωάνι βελανιδιάσ τθσ Βεργίνασ. Μιλιςαμε για 

τον βαςιλιά Φίλιππο, το γιο του Αλζξανδρο, τθ Μακεδονία, τθ Βεργίνα και τουσ βαςιλικοφσ τάωουσ.  
11. Φφλλα εργαςίασ. 

Φφλλο εργαςίασ 1: Τα παιδιά ζκοψαν ηωγραωιζσ με 5 δζντρα ςε διάωορα μεγζκθ και τα 
κατζταξαν κατά μζγεκοσ.  

Φφλλο εργαςίασ 2: Χρωμάτιςε τα ίδια ωφλλα με το ίδιο χρϊμα. 
Φφλλο εργαςίασ 3: Ηωγράωιςε ζνα βελανίδι για κάκε ςκίουρο. 
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Φφλλο εργαςίασ 4: Χρωμάτιςε τόςα βελανίδια όςα λζει ο αρικμόσ. 
Φφλλο εργαςίασ 5: Χρωμάτιςε μόνο τα ηϊα που ηουν ςτο δάςοσ. 
Φφλλο εργαςίασ 6: Το κάκε παιδί ζπρεπε να ςκεωτεί τα λόγια που ζπρεπε να προςκζςει ςε 

ζνα ςκίτςο όπου ζνασ ξυλοκόποσ ςυηθτά με ζναν άλλον άνδρα.  
Φφλλο εργαςίασ 7: Τα παιδιά ζπρεπε να βάλουν ςε κφκλο και να χρωματίςουν μόνο τα 

αντικείμενα που καίγονται επιλζγοντασ από ζνα ςφνολο αντικειμζνων.  
12. Παρουςίαςθ προγράμματοσ – Γιορτι. 

Αποωαςίςαμε να παρουςιάςουμε ό,τι μάκαμε και κάναμε ςτουσ γονείσ. 
Θ αωίςα με τα ςυνκιματά μασ ωωτοτυπικθκε με ςμίκρυνςθ και ζγινε το εξϊωυλλο τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθ γιορτι που κάναμε για το πρόγραμμα. 
Ετοιμάςτθκε παρουςίαςθ από τα παιδιά κάποιων ποιθμάτων, παροιμιϊν και τραγουδιϊν που 

μάκαμε. 
Ετοιμάςτθκε ατομικόσ ωάκελοσ με τα ζργα του κάκε παιδιοφ πάνω ςτο κζμα μασ. Το 

εξϊωυλλο δθμιουργικθκε με τφπωμα με ωελλό. 
Το ςχολείο διακοςμικθκε με τα ζργα των παιδιϊν. 
Θ κάκε μθτζρα ετοίμαςε ζνα ωαγθτό (όςο το δυνατόν πιο ςχετικό με το κζμα μασ) κι ζγινε 

ζνασ ωραίοσ μπουωζσ. 
ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ 

Το πρόγραμμα προχϊρθςε και ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία. Τα παιδιά είχαν πολλζσ ςχετικζσ 
εμπειρίεσ, οι οποίεσ μπόρεςαν να οργανωκοφν και να αξιοποιθκοφν. Κατά τθ διάρκεια του 
προγράμματοσ τα νιπια είχαν τθν ευκαιρία να προβλθματιςτοφν, να πειραματιςτοφν, να 
δθμιουργιςουν και να ανακαλφψουν. Κι εμείσ, όμωσ, οι νθπιαγωγοί μάκαμε πάρα πολλά πράγματα 
που δε γνωρίηαμε και ενκουςιαςτικαμε με το κζμα. Το πρόγραμμα μασ ζδωςε τθν ευκαιρία να 
ηιςουμε όλοι μαηί τθ χαρά τθσ ανακάλυψθσ και τθσ μάκθςθσ.  

Οι οικογζνειεσ, επίςθσ, ςυνεργάςτθκαν με ενκουςιαςμό. Κακθμερινά ζωερναν ό,τι υλικό 
κεωροφςαν ςχετικό με το κζμα (περιοδικά, διαωθμιςτικά ωυλλάδια, βιβλία, εικόνεσ, ξφλα και άλλα 
υλικά) και μασ βοικθςαν πολφ ςε διάωορα πρακτικά ηθτιματα. 

Μζςα ςτον προγραμματιςμό υπιρχε και θ επίςκεψθ ςε κοντινό δαςάκι, θ οποία, δυςτυχϊσ, 
λόγω καιροφ δεν πραγματοποιικθκε. Ελπίηουμε ότι κα τα καταωζρουμε κάποια άλλθ ςτιγμι. 
Επίςθσ, περιμζνουμε να πάρουμε μζροσ ςε πρόγραμμα αναδάςωςθσ που πρόκειται να 
πραγματοποιθκεί ςτθν περιοχι μασ.  
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«Ψάξε να βρεισ...» Προγράμματα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ για μικρά παιδιά ςτο 
Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Λςτορίασ 

 

Λίλυ Λακωβίδου – Αλευρά 
Υπεφκυνθ τμιματοσ εκπαίδευςθσ Μουςείου Γουλανδρι Φυςικισ Λςτορίασ 

e-mail : lalev@gnhm.gr 
 

“EXPLORING…” educational programme of the Goulandris National History Museum for young 
children. 

Lilly Iakovidou – Alevra 
ABSTARCT 
The Goulandris National History Museum was founded in 1964 having as aim to bring forward the natural 
wealth of Greece and the rest of the world and to enhance the awareness of the visitors – especially the 
younger ones. The management of our planet’s natural sources is the biggest problem that our children will 
have to deal with in their adult life. For this, love for and knowledge about the Nature are the seeds that will 
give fruit tomorrow, given that the children shall review their relationship with the environment, considering 
ecology a new form of civilization. In this light, we created two educational folders aspiring to introduce 
preschool and elementary school children to the secrets of Greece’s biotopes. “EXPLORING…” is mainly an 
educational – entertaining material addressed to the preschool teacher or elementary teacher who has or shall 
organize a visit to the Goulandris Natural History Museum and also to the parents that wish to further build on 
the visit at home. Its aim is to stimulate and utilize the child’s curiosity, expand his knowledge about the 
environment both of the Greek sea as well as of the Greek forest and the wonderful world of animals hiding 
therein. In 2006, we developed the programme – creative workshop based on the material of “EXPLORING…”. 
The children enter the museum and undertake roles: they become captains and lighthouse-keepers at sea; 
lumberjacks and forest guards in the forest, they look inside the museum for animals hiding in the sea or the 
forest in an exciting treasure hunt. We, gradually, build, complement and confirm the children’s knowledge on 
the organisms displayed in the showcases. The children, through riddles, discover the habits of the animals, 
their habitat and way of life, as well as the need to protect them from humans; they play with colors and sounds 
and they construct their very own animal, in an specially designed room. When leaving the museum, each child 
takes with him the educational folder “EXPLORING …” Such programs successfully take place for the third 
consecutive school year for kindergartens and over the weekends for groups of up to 17 children. The 
educational material of “EXPLORING …” includes: 1 sea / forest backdrop (numbered) 2 card with self-adhesive 
multi-use pictures of organisms (numbered), 3 list with brief informative texts regarding each organism, 4 
dictionary –glossary concerning the basic concepts included in the list. Greece has the biggest biodiversity than 
any other European country, compared to its size. In such a fragile, with regard to values, era, we wish for this 
programme to become a starting point for enhancing young children’s awareness about the importance of 
ecological balance in nature.  

 
 
H διαχείριςθ των ωυςικϊν πόρων του πλανιτθ μασ, γνωρίηουμε όλοι ότι είναι το μεγαλφτερο 

πρόβλθμα που κα αντιμετωπίςουνε τα ςθμερινά παιδιά ωσ ενιλικοι. Γι αυτό, θ γνϊςθ και θ αγάπθ 
που καλλιεργοφμε για τθ Φφςθ είναι οι ςπόροι που κα καρπίςουν αφριο, κακϊσ και τα παιδιά κα 
ανακεωροφν τθ ςχζςθ τουσ με το περιβάλλον, κεωρϊντασ τθν οικολογία μια νζα μορωι πολιτιςμοφ. 

Το Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Λςτορίασ παρουςιάηει ςτο νεαρό μακθτικό κοινό του μια 
ςειρά από νζα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία ςχεδιάςτθκαν λαμβάνοντασ υπόψθ τα 
ςφγχρονα Διακεματικά Προγράμματα πουδϊν και τα νζα ςχολικά βιβλία (όςον αωορά τθν φλθ και 
τισ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ).  

Γίνεται προςπάκεια, ςε ζνα «κλαςςικό» χϊρο μουςείου, τα προγράμματα αυτά να είναι όςο 
πιο βιωματικά γίνεται. 

«Ροια είναι τα μζρθ του ωυτοφ; Ασ τα ανακαλφψουμε μζςα από το καλάκι τθσ λαϊκισ 
αγοράσ». 

«Ασ γίνουμε μικροί εντομολόγοι και ασ παρατθριςουμε καλά ο κακζνασ το ζντομό του…» 
Ο κυριότερο ςτόχοσ μασ ςτα προγράμματα αυτά είναι θ ενεργι ςυμμετοχι των παιδιϊν, θ 

μάκθςθ μζςα από τθ ςυμμετοχι και τελικά θ ευαιςκθτοποίθςι τουσ. 

mailto:lalev@gnhm.gr
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Τα προγράμματα των ςχολικϊν επιςκζψεων ξεκινοφν από τθν Α’ Δθμοτικοφ και ανεξάρτθτα 
από το κζμα τουσ, τθν ιδιαίτερθ ενότθτα που επεξεργάηονται, καλφπτονται από το ίδιο πζπλο, αυτό 
τθσ ανάγκθσ προςταςίασ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ. Πτι όλα είναι αλλθλζνδετα ςτθ ωφςθ και 
αλλθλοεξαρτοφμενα, κρίκοι μιασ αλυςίδασ, απαραίτθτα για τθν ιςορροπία αυτοφ του μαγικοφ 
πλανιτθ που κατοικοφμε. 

Το Μουςείο Γουλανδρι ςχεδιάηει και υλοποιεί ειδικά προγράμματα, τόςο ςε ξενόγλωςςα 
ςχολεία, όςο και ςε ομάδεσ παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ. Γίνονται με ιδιαίτερθ επιτυχία 
προγράμματα για τυωλά παιδιά, με τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ αωισ για εκκζματα αντίςτοιχα των 
βιτρινϊν, (που κανονικά ωυλάγονται ςε ςυρτάρια και αποτελοφν μζροσ των ςυλλογϊν του 
Μουςείου).  

Σιμερα, κα εςτιάςω ς’ ζνα από τα προγράμματα για νιπια και παιδιά πρϊτθσ ςχολικισ 
θλικίασ (Α και Β Δθμοτικοφ) που λειτουργεί με επιτυχία για 3θ ςχολικι χρονιά. 

Θ αλικεια είναι ότι το πρόγραμμα αυτό είχε ιδθ κάποιο υπόβακρο, δφο εκπαιδευτικοφσ 
ωακζλουσ, με αντίςτοιχουσ τίτλουσ : θ ηωι ςτο δάςοσ και θ ηωι ςτθ κάλαςςα, που ωιλοδοξοφν να 
μυιςουν τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ ςτα μυςτικά των βιοτόπων τθσ χϊρασ μασ. Άλλωςτε, ςτθν 
Ελλάδα, ςε ςχζςθ με τθν ζκταςι τθσ, ςυναντάμε τθν μεγαλφτερθ ποικιλότθτα ειδϊν από κάκε άλλθ 
χϊρα τθσ Ευρϊπθσ! 

Δόκθκε ο τίτλοσ «Ψάξε να βρεισ…» τθ ηωι ςτο δάςοσ και «Ψάξε να βρεισ…» τθ ηωι ςτθ 
κάλαςςα και ζχει ιδθ ξεκινιςει θ επεξεργαςία για νζουσ τίτλουσ ςτθν ίδια ςειρά. 

Τα δφο αυτά προγράμματα λειτουργοφν με επιτυχία και ζξω από τον χϊρο του Μουςείου: ςε 
δθμόςια και ιδιωτικά ςχολεία κακϊσ και ςε δθμόςιεσ Βιβλιοκικεσ. Λειτοφργθςαν επίςθσ ςτθν 
Helexpo ’07 και ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Κεςςαλονίκθσ ’07.  

Στόχοσ του προγράμματοσ ιταν θ διζγερςθ τθσ περιζργειασ, θ κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ για το 
περιβάλλον (είτε το καλάςςιο, είτε το δαςικό), θ διεφρυνςθ τθσ μάκθςθσ (προςδιορίηοντασ αρχικά 
το νοθτικό επίπεδο ςτο οποίο βρίςκονται τα παιδιά τθσ θλικίασ αυτισ), όλα αυτά ςυνυωαςμζνα με 
τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ.  

Ο εμψυχωτισ, που ζχει το ρόλο-κλειδί:  

 κακοδθγεί τα παιδιά τθσ ομάδασ του,  

 τα ενκαρρφνει να ςυμμετζχουν, καλλιεργϊντασ κετικό ςυναίςκθμα ςε κάκε παιδί και ωσ 
προσ τον εαυτό του και ωσ προσ τουσ άλλουσ, 

 διαςωαλίηει τθν αλλθλεπίδραςθ των παιδιϊν,  

 δίνει τθν ευκαιρία ςτο κακζνα να αςχολθκεί με κάτι που μπορεί να το ενδιαωζρει 
περιςςότερο και δίνοντασ αξία ςτθ μοναδικότθτα του κάκε παιδιοφ,  

 προάγει τελικά τθ δθμιουργικότθτά τουσ. 
Ο εμψυχωτισ καλείται να δει τον κόςμο μζςα από τα παιδικά μάτια, και να διευκολφνει τα 

παιδιά, δίνοντάσ τουσ τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουν τισ δικζσ τουσ γνϊςεισ και τισ δικζσ τουσ 
ικανότθτεσ ςτον μζγιςτο βακμό. 

Αναγνωρίηουμε τθ ςθμαςία τθσ λεκτικισ και τθσ μθ λεκτικισ επικοινωνίασ μεταξφ των παιδιϊν 
και του εμψυχωτι, μζςα απ’ τθ ςτάςθ του, τθν ζκωραςι του, το βλζμμα του, τον ιρεμο τόνο τθσ 
ωωνισ του. Για να ζχουμε το αρτιότερο αποτζλεςμα ςτο πρόγραμμα αυτό, κρατιςαμε τον αρικμό 
των παιδιϊν μικρό (δεκαπζντε παιδιά ανά εργαςτιριο) και, ταυτόχρονα, κρατιςαμε ςτενά όρια 
θλικίασ, μόνο 5-7 ετϊν. 

Οι δεξιότθτεσ που αναπτφςςονται ςτο πρόγραμμα είναι θ ωανταςία, θ ςυγκζντρωςθ, θ 
ςυνεργαςία και θ παρατιρθςθ, και θ δθμιουργικότθτα, που κα τισ δοφμε και μζςα από 
ωωτογραωίεσ εργαςτθρίων που ζγιναν ςτθ ςχολικι χρονιά 2007-2008. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
διαρκεί 1.30 ϊρα.  

Χρθςιμοποιιςαμε το παιχνίδι, ο ρόλοσ του οποίου είναι κακοριςτικόσ για τθ μάκθςθ, 
ιδιαίτερα ςτθν θλικία αυτι.  

Το παιχνίδι, οι εκπαιδευτικοί το βιϊνετε και το επιβεβαιϊνετε κακθμερινά μζςα ςτθ τάξθ ςασ, 
διεγείρει τθν περιζργεια του παιδιοφ και δθμιουργεί τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για ενεργι 
ςυμμετοχι. 
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Βοθκάει τα παιδιά να απελευκερωκοφν, να χαλαρϊςουν, να ςυγκεντρωκοφν, ενκαρρφνει τθν 
ικανότθτα επικοινωνίασ τουσ, αναπτφςςει τθ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ, τθν αυτοπεικαρχία και τθν 
αξιολόγθςθ, ςυμβάλλοντασ τελικά ςτθ καλφτερθ ςωματικι και ψυχοκινθτικι τουσ ζκωραςθ.  

Αρχικά γίνεται γνωριμία του εμψυχωτι με τα παιδιά, για να αποκτιςει θ ομάδα τθ δυναμικι 
τθσ. 

Ζνα πρϊτο παιχνίδι που ςυνδυάηει τθ ωανταςία (ικανότθτα να ωανταηόμαςτε κάτι που δεν 
υπάρχει) και τθ δθμιουργικότθτα (τοποκζτθςθ αυτοφ που ωανταηόμαςτε ςτθ πραγματικότθτα) είναι 
το εξισ: με κορδόνι, δθμιουργοφμε το περίγραμμα ενόσ ψαριοφ, ενόσ ςπονδυλόηωου και από αυτό 
το περίγραμμα ξεκινάει κουβζντα μεταξφ παιδιϊν και εμψυχωτι για να γίνει θ διάκριςθ μεταξφ 
ςπονδυλόηωων και αςπόνδυλων ηϊων. 

Τα παιδιά μζςα ςτο Μουςείο παίρνουν ρόλουσ: ςτθ κάλαςςα γίνονται καπετάνιοι και 
ωαροωφλακεσ, ενϊ ςτο δάςοσ γίνονται ξυλοκόποι και δαςοωφλακεσ, και όπωσ μαρτυρά ο τίτλοσ του 
προγράμματοσ… ψάχνουν να βρουν τουσ οργανιςμοφσ που ηουν ςτθ κάλαςςα ι το δάςοσ. Τα παιδιά 
ανακαλφπτουν και παρατθροφν τα ηϊα που βρίςκονται ςτισ βιτρίνεσ του Μουςείου και με τθ 
βοικεια του εμψυχωτι μακαίνουν, κατανοοφν τον κόςμο που τα περιβάλλει.  

Μακαίνουν καινοφργια πράγματα για ςυγκεκριμζνα ηϊα που ςυνυπάρχουν ςτο βιότοπο που 
κα μελετθκεί. Τα ηϊα αυτά ζχουν τοποκετθκεί ςε ειδικό χάρτθ, με τθν κάτοψθ του εκκεςιακοφ 
χϊρου του Μουςείου και ακολουκοφν ςυγκεκριμζνθ διαδρομι, κάτι ςαν κυνιγι κθςαυροφ. Ζτςι, 
είτε δαςοωφλακεσ για το δάςοσ, είτε ωαροωφλακεσ για τθ κάλαςςα, οι ομάδεσ ςθμειϊνουν ποια 
ηϊα είδαν και τα παιδιά ανταλλάςςουν τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ με τθν ομάδα τουσ. 

Μόλισ ολοκλθρωκεί το κυνιγι του κθςαυροφ μζςα ςτον εκκεςιακό χϊρο, το πρόγραμμα 
ςυνεχίηεται με το παιγνίδι των γρίωων «Ψάξε να βρεισ», ςε ειδικά διαμορωωμζνθ αίκουςα. Εκεί κα 
οικοδομθκεί θ γνϊςθ με τθ βοικεια ενόσ ςκθνικοφ δάςουσ ι, αντίςτοιχα, ενόσ ςκθνικοφ κάλαςςασ.  
Τα παιδιά κάκονται ανά ομάδεσ. Θ κάκε ομάδα καλείται να λφςει ζνα γρίωο και να ανακαλφψει το 
ηϊο που περιγράωεται, και ζτςι το ωανταςτικό ταξίδι για να ανακαλφψουμε τισ διαωορετικζσ 
γειτονιζσ τθσ κάλαςςασ ξεκινάει… 

«Αν ζχεισ βάλει μάςκα το καλοκαίρι για να δεισ το βυκό τθσ κάλαςςασ, ίςωσ να ζχεισ 
παρατθριςει κάποια μικρά ψαράκια να κολυμποφν βιαςτικά ι ζνα καβουράκι να κρφβεται μζςα ςε 
ζνα κοχφλι.  

 Ροιοι είναι αλικεια οι κάτοικοι τθσ κάλαςςασ; 

 Σε ποιεσ ομάδεσ ανικουν;  

 Ροια είναι τα χαρακτθριςτικά τουσ;  

 Ροιοι μπορεί να είναι οι εχκροί τουσ;  

 Ροιο μζροσ του βυκοφ προτιμοφν για να κρυωτοφν;  

 Ρϊσ καταωζρνουν να αμυνκοφν; 

 Ροφ αναηθτοφν τθν τροωι τουσ;». 
Στο πάτωμα ζχουμε απλϊςει τα ηϊα ςε μεγάλεσ διςδιάςτατεσ πλαςτικοποιθμζνεσ μορωζσ. 

Ρρϊτα το παιδί προςπακεί να ανακαλφψει εάν το ηϊο είναι αςπόνδυλο ι ςπονδυλόηωο και μετά 
προςπακεί να βρει το όνομά του. Ραρατθρεί και το χάρτθ του Μουςείου. 

Να και κάποιοι από τουσ γρίωουσ τθσ κάλαςςασ: 
«Είμαι είδοσ καβουριοφ και ηω ςε άδεια κοχφλια για να προςτατζψω τθ μαλακιά κοιλιά μου. 

Καμιά ωορά επάνω μου ηει και μια ανεμϊνθ τθσ κάλαςςασ, είμαι ζρθμοσ και μόνοσ. Το όνομά μου 
είναι …………….. Βερνάρδοσ ο ερθμίτθσ.». 

«Είμαι ψάρι ιδιαίτερα πλακουτςό και ηω πολφ κοντά ςτθν άμμο του βυκοφ ςτα ρθχά ι και ςτα 
πιο βακιά νερά. Για να προςτατεφομαι από τουσ εχκροφσ μου, το δζρμα μου παίρνει το χρϊμα τθσ 
άμμου. Τότε κρφβομαι για τα καλά, μζχρι να εξαωανιςτεί ο κίνδυνοσ. Είμαι θ …………… γλϊςςα.». 

Κάκε παιδί «ψάχνει να βρει» και τελικά επιλζγει … το ςωςτό ηϊο και το τοποκετεί ςτθν 
ιδιαίτερθ «γειτονιά» του βιότοπου, εκεί όπου κατάλαβε, διαπίςτωςε ότι ηει το ηϊο. Ζτςι 
διευρφνουμε τισ γνϊςεισ των παιδιϊν και τισ δεξιότθτζσ τουσ, ενκαρρφνοντασ τθν κριτικι ςκζψθ και 
παρζχοντασ πλθροωορίεσ τόςο για τα ίδια τα ηϊα, όςο και για τθν απαραίτθτθ προςταςία του 
περιβάλλοντοσ: 
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«Να κυμάςαι ότι ςτθ γειτονιά τθσ κάλαςςασ, μια αόρατθ κλωςτι ενϊνει τα ηϊα, τα 
καλαςςινά ωυτά, τθν άμμο, τα βράχια, το αλμυρό νερό και ζτςι «χτίηεται» αυτι θ ωιλόξενθ ωωλιά 
ηωισ που οι μεγάλοι τθν ονομάηουν οικοςφςτθμα. Σε όποιο ςθμείο και αν κοπεί θ κλωςτι, θ ωωλιά 
ςταματάει πια να είναι ωιλόξενθ και οι κάτοικοι τθσ κάλαςςασ υποωζρουν. Για το λόγο αυτό είναι 
καλφτερο να μθν αωινεισ ςτισ παραλίεσ ςκουπίδια, που το κφμα μπορεί να μεταωζρει ςτθ κάλαςςα. 
Αν κζλεισ, πρότεινζ το ςτθν οικογζνειά ςου και τουσ ωίλουσ ςου». 

Το τελευταίο ςτάδιο είναι θ χειροτεχνία, ο τρόποσ με τον οποίο το παιδί χρθςιμοποιεί 
ολόκλθρο το ςϊμα του, ι μζρθ του (χζρια και δάχτυλα) για να παρουςιάςει τισ γνϊςεισ που 
απζκτθςε.  

Αναγνωρίηοντασ, ιδιαίτερα ςτθν θλικία αυτι, ότι θ διαδικαςία είναι πιο ςθμαντικι από το 
προϊόν, εκτιμοφμε τθν καταςκευι, που μπορεί ναι είναι μόμπιλ (για τθ κάλαςςα) ι μαγνθτάκια ςε 
ςχιμα ηϊου (για το δάςοσ) είτε ηωγραωικι. 
Τα παιδιά ανακαλφπτουν τον δικό τουσ ιδιαίτερο τρόπο ζκωραςθσ και δεν μιμοφνται άλλα παιδιά. 

Συνδυάηουν τα χρϊματα που χρθςιμοποιοφν, μ’ αυτά που βλζπουν, αναπαριςτάνοντασ 
ρεαλιςτικζσ εικόνεσ. Ρροςκζτουν λεπτομζρειεσ ςτισ καταςκευζσ τουσ. Ηωγραωίηουν με ακρίβεια 
ςτον περιοριςμζνο χϊρο που ζχουν. 

Αωοφ τελειϊςει το ταξίδι μζςα ςτο Μουςείο, τα παιδιά αποβάλλουν τθ κεατρικι τουσ 
διάςταςθ, παίρνουν τθν καταςκευι τουσ κακϊσ και τον εκπαιδευτικό ωάκελο που κα τα 
ςυντροωεφει ςτο ςπίτι. 

Χαιρετοφν τθν ομάδα τουσ και εφχονται να ξαναβρεκοφν για άλλεσ, νζεσ εξερευνιςεισ. 
Στο «Ψάξε να βρεισ…» μπικε βιβλίο εντυπϊςεων των παιδιϊν. Τα περιςςότερα ςχόλια ιταν 

καταπλθκτικά ακατάςτατα, ανορκόγραωα μικρά κειμενάκια, που κυμίηουν αωθρθμζνθ τζχνθ. Το 
ςθμαντικότερο όμωσ είναι ότι τα παιδιά πζραςαν πολφ καλά και ενκουςιαςμζνα εξζωραςαν τθν 
επικυμία να ξαναζρκουν ςφντομα ςτο Μουςείο! 
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