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• Διδακτικές προτάσεις/παρεμβάσεις για τις Φυσικές Επιστήμες
• Μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες
• Μουσείο Φυσικών/Περιβαλλοντικών Επιστημών
• Φυσικές Επιστήμες και αειφορία
• Φυσικές Επιστήμες και αναλυτικά προγράμματα
• Φυσικές Επιστήμες και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών
• Φυσικές Επιστήμες και διαθεματικότητα στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών
• Φυσικές Επιστήμες και εκπαίδευση των νηπιαγωγών
• Φυσικές Επιστήμες και εκπαιδευτικό υλικό
• Φυσικές Επιστήμες και πειραματική διαδικασία
• Οι Φυσικές Επιστήμες ως πολιτισμικό αγαθό
*Αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μαρία Αμπαρτζάκη
Μάριος Ανδρέου
Δήμητρα Βογιατζή
Μιχαήλ Καλογιαννάκης
Καλλιόπη Κανάκη
Ανδρέας Λοΐζου
Βασίλης Οικονομίδης
Βασίλης Ορφανάκης
Σταμάτης Παπαδάκης
Ομάδα εθελοντών/-τριών φοιτητών/-τριών Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης
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Μιχαήλ Καλογιαννάκης,
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Τα Πανελλήνια Συνέδρια για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση είναι περιοδικά
επιστημονικά συνέδρια τα οποία φιλοξενούνται από τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με αφετηρία το 1ο Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Πατρών
(Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Ρίο, 1999) έχουν υλοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου συνεδρίου
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο, συνολικά εννέα (9) Πανελλήνια Συνέδρια. Το 2ο Συνέδριο
πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τ.Ε.Π.Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2001),
το 3ο Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τ.Ε.Α., Λευκωσία, 2004), το 4ο Συνέδριο στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Τ.Π.Ε., Βόλος, 2006), το 5ο Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
(Π.Τ.Ν., Ιωάννινα, 2008), το 6ο Συνέδριο στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τ.Ε.Ε.Π.Η.,
Αλεξανδρούπολη 2010), το 7οΣυνέδριο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Π.Τ.Ν., Φλώρινα,
2012) και το 8ο Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τ.Ε.Α.Π.Η., Αθήνα, 2014). Τα Πρακτικά των
Συνεδρίων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στον
παρακάτω σύνδεσμο:
http://epublishing.ekt.gr/en/publisher/Laboratory-Pedagogical-Research-Applications
Στα Συνέδρια αυτά αποτυπώνεται ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών και θεωρητικών προβληματισμών
που αναπτύσσονται στην ελληνική επιστημονική κοινότητα για το ζήτημα της εξοικείωσης των
παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας με τις Φυσικές Επιστήμες και προσφέρουν
ένα ανοικτό πεδίο για την ανάπτυξη σχετικών ερωτημάτων στο μέλλον. Στα Πρακτικά των Συνεδρίων
παρουσιάζεται η σύζευξη θεωρίας και πράξης καθώς και η σύνδεση της έρευνας για τη μάθηση με τη
διδακτική πρακτική και η ανάγκη για εκπαιδευτικό αναστοχασμό σε θέματα γύρω από τη διδακτική
των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι
βιβλιογραφικές αναφορές των τόμων που περιέχουν τα Πρακτικά των Συνεδρίων.

Πρακτικά Πανελληνίων Συνεδρίων για τις Φυσικές Επιστήμες
στην Προσχολική Εκπαίδευση 1999-2016
Συνέδριο

Επιμέλεια Έκδοσης

1ο

Ραβάνης, Κ.

2ο

Τσιτουρίδου, Μ.

3ο

Λουκά, Λ.,
Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, Χρ.
& Κωνσταντίνου, Κ.

4ο

Χρηστίδου, Β.

5ο

Πλακίτση, Κ.

6ο

Δημητρίου, Α.

7ο

Παπαδοπούλου, Π. &
Καριώτογλου, Π.

8ο

Τσελφές, Β.

9ο

Καλογιαννάκης, Μ.

Τόμοι Πρακτικών
Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Εκπαιδευτικές και
διδακτικές διαστάσεις. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, 2001.
Οι Φυσικές Επιστήμες και οι Επιστήμες της Τεχνολογίας, της Πληροφορίας
και της Επικοινωνίας στην Προσχολική Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη:
Τζιόλας, 2003.
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη
νηπιακή ηλικία. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2004.
Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις Φυσικές Επιστήμες. Ερευνητικοί
προσανατολισμοί
και
παιδαγωγικές
πρακτικές.
Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 2006.
Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική
Εκπαίδευση. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2010.
Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην Προσχολική Εκπαίδευση.
Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές
εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2013.
Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης στις Φυσικές
Επιστήμες και το Περιβάλλον. Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο.
Φλώρινα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 2013.
Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση,
μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών. Αθήνα: ΕΚΠΑ, 2014.
Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και
Προοπτικές. Ρέθυμνο: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2016.
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9ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 27-29 Μαΐου 2016
Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο είχε ως βασικό στόχο να αποτελέσει ένα βήμα γόνιμου διαλόγου
των σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική
και Πρώτη Σχολική Ηλικία. Η ενασχόληση με τις Φυσικές Επιστήμες ως μια ανθρώπινη
προσπάθεια διεγείρει το θαυμασμό, δίνει ομορφιά και εμπνέει ενδιαφέροντα στους μαθητές
και στις μαθήτριες. Η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Ηλικία
υλοποιείται σε διαφορετικά διδακτικά πλαίσια σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.
Τα παιδιά εντάσσονται σ’ ένα πλαίσιο στο οποίο οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται
πραγματοποιούνται με την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που μπορούμε να αντλήσουμε από
τη φύση, την κοινωνία και τον πολιτισμό.
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Η εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών σε ποικίλα περιβάλλοντα μάθησης προσφέρει στην
ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση στις Φυσικές
Επιστήμες. Θεωρώντας ότι η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών δεν στοχεύει στη
μονόπλευρη διδασκαλία των γνωστικών τους αντικειμένων, αλλά στην επίτευξη ενός
ευρύτερου σκοπού για τις ανάγκες του σύγχρονου πολίτη, ανάμεσα στις οποίες ο πρωτεύουσα
είναι ο επιστημονικός εγγραμματισμός, οργανώνουμε, υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές
Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής
Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, 27-29 Μαΐου 2016.
Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: παρελθόν, παρόν … και μέλλον
Στις μέρες μας, εμφανίζεται ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εισαγωγή των
Φυσικών Επιστημών σ’ όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στην Προσχολική.
Οι Φυσικές Επιστήμες συνιστούν ένα βασικό και ευχάριστο τρόπο εξερεύνησης και
κατανόησης του περιβάλλοντός μας. Ο χαρακτήρας και το περιεχόμενό τους, που
εντάσσονται στα εκπαιδευτικά συστήματα, η θέση τους στα αναλυτικά προγράμματα, οι
τρόποι με τους οποίους οργανώνεται και πραγματώνεται η μετάδοσή τους στους
εκπαιδευτικούς θεσμούς, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους συντελείται η μάθηση,
συνιστούν αντικείμενα έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος στις εκπαιδευτικές κοινότητες.
Για την Προσχολική Εκπαίδευση η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών είναι
υλοποιήσιμη, διότι έχουν αναπτυχθεί διδακτικές στρατηγικές που καθιστούν εφικτό τον
διδακτικό μετασχηματισμό επιστημονικών μοντέλων σε πρόδρομα εννοιολογικά μοντέλα
Φυσικών Επιστημών. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι σε θέση να διαμορφώνουν
στοιχεία επιστημονικών εννοιών αναπτύσσοντας ταυτόχρονα στοιχειώδεις έννοιες
κατανόησης της επιστήμης. Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση κάθε έννοιας
παίζουν η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας και η γνώση των προϋπαρχουσών
αντιλήψεων και κατ’ επέκταση των μαθησιακών εμποδίων των παιδιών για το θέμα που
πρόκειται να προσεγγίσουν. Η διερεύνηση των φυσικών εννοιών και φαινόμενων από τα
μικρά παιδιά συμβάλλει σημαντικά στη γνωστική τους ανάπτυξη. Η Προσχολική
Εκπαίδευση, αποτελώντας την πρώτη μορφή οργανωμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης, είναι
ο χώρος στον οποίο οι βιωματικές νοητικές παραστάσεις των παιδιών μπορούν να
διευρυνθούν και να μετασχηματιστούν ικανοποιώντας μια σημαντική διάσταση που
σχετίζεται με την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.
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Από τη δεκαετία του ’90, η εκπαιδευτική έρευνα στον τομέα της Προσχολικής
Εκπαίδευσης έχει συσσωρεύσει σειρά αποτελεσμάτων όπου, από τη μια πλευρά,
διαπιστώνεται ότι η συγκρότηση βιωματικών νοητικών παραστάσεων στη σκέψη των παιδιών
έχει χαρακτηριστικά που βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις από τα χαρακτηριστικά των
μοντέλων των Φυσικών Επιστημών και από την άλλη πλευρά διαφαίνεται η δυνατότητα
μετασχηματισμού τους μέσω καταλλήλως σχεδιασμένων διδακτικών παρεμβάσεων. Στο
πλαίσιο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση ένα μεγάλο
μέρος των ερευνητικών προσπαθειών αναφέρεται στη μελέτη των νοητικών παραστάσεων
των παιδιών, των συλλογισμών, δηλαδή, που τα παιδιά διαμορφώνουν στη σκέψη τους και
χρησιμοποιούν για να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τις έννοιες και τα φαινόμενα του
φυσικού κόσμου. Οι ιδέες των παιδιών αναφέρονται με διάφορους όρους όπως παρανοήσεις,
εναλλακτικές ιδέες, αρχικές αντιλήψεις, κ.ά. Τα παιδιά τις οικοδομούν ως αποτέλεσμα των
καθημερινών τους εμπειριών και τις χρησιμοποιούν για να ερμηνεύσουν τα διάφορα φυσικά
φαινόμενα με τα οποία έρχονται σε συχνή επαφή. Η έμφυτη περιέργειά τους και η φυσική
τους τάση να υποβάλλουν ερωτήματα καλλιεργούνται με τη δημιουργία κατάλληλου
κλίματος αποδοχής και ενθάρρυνσης.
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Οι Φυσικές Επιστήμες συνιστούν βασικό τρόπο εξερεύνησης και κατανόησης του
περιβάλλοντός μας. Είναι σημαντικό να επισημανθεί μια σειρά από παράγοντες σχετικά με
τον ρόλο των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση, όπως οι αντιλήψεις και οι
στάσεις που διαμορφώνουν οι εκπαιδευτικοί αυτής της βαθμίδας για τη σημασία των
Φυσικών Επιστημών στην ανάπτυξη των μικρών παιδιών, οι γνώσεις τους για το αντικείμενο
και τη διδακτική του προσέγγιση, καθώς και η προετοιμασία τους για τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση κατάλληλων δραστηριοτήτων.
Οι Φυσικές Επιστήμες αποτελούν ζήτημα άμεσης προτεραιότητας για τους/-ις
εκπαιδευτικούς της Προσχολικής Εκπαίδευσης οι οποίοι/-ες αρκετά συχνά εκφράζουν ζωηρό
ενδιαφέρον και θετικές στάσεις στην εφαρμογή δραστηριοτήτων Φυσικών Επιστημών. Η
απόδοση νοήματος στις καθημερινές πρακτικές μπορεί να οδηγήσει τις/τους εκπαιδευτικούς
να συνειδητοποιήσουν και να ερμηνεύσουν τους τρόπους εργασίας των καθώς και να
αντιληφθούν την ανάγκη μετασχηματισμού αυτών των πρακτικών ή να αξιολογούν κριτικά τα
πλαίσια προβληματισμού που εισάγουν οι ερευνητές του χώρου.
Οι Φυσικές Επιστήμες και η τεχνολογία έχουν εξελιχθεί, ανάμεσα σε άλλους, σε
κυρίαρχους παράγοντες διαμόρφωσης της σύγχρονης κοινωνίας. Η αλληλεπίδραση Φυσικών
Επιστημών και κοινωνίας θεωρείται ως μια από τις αιτίες που συμβάλλει στις ριζικές αλλαγές
της εποχής μας. Ο σύγχρονος πολίτης είναι πλέον αναγκαίο να διδαχθεί δεξιότητες χρήσης
και αξιολόγησης πληροφοριών, τόσο στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας όσο και
στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, ώστε να μπορεί να τις μετασχηματίζει για να τις
χρησιμοποιεί και σε άλλα πλαίσια μέσα στα οποία θα κληθεί να δράσει.
Όταν οι εκπαιδευτικοί κατανοήσουν την ανάγκη της διεύρυνσης των δυνατοτήτων των
παιδιών να συμμετέχουν στο σχεδιασμό της δομής του μαθήματος και δώσουν την ευκαιρία
κάτι τέτοιο να γίνει πραγματικότητα, τότε ένα ζωντανό πρόγραμμα σπουδών παίρνει σάρκα
και οστά μέσα στη σχολική τάξη. Ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών έχει σαν κεντρικό άξονα
τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών και βασίζεται στην αντίληψή τους για το περιβάλλον,
την τρέχουσα χρονική περίοδο.
Μέχρι τώρα τα προγράμματα σπουδών Προσχολικής Εκπαίδευσης αντιμετωπίσαν με δύο
βασικούς τρόπους την προετοιμασία των μικρών παιδιών για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Ο
πρώτος είχε ως βασική προτεραιότητα να αποκτήσουν τα παιδιά στοιχειώδεις δεξιότητες και
γνώσεις, όπως γραφή, ανάγνωση, αριθμητική, καθώς και γνώσεις πάνω στις Φυσικές
Επιστήμες. Ο δεύτερος βασιζόταν σε μια ολιστική αντίληψη για την ανάπτυξη και τη μάθηση
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των μικρών παιδιών και είχε βασική προτεραιότητα τους ρυθμούς ανάπτυξής τους, τα
ενδιαφέροντά τους και το παιχνίδι τους.
Στην Ελλάδα, το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011) εισάγει την
ενασχόληση των παιδιών με δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών και έτσι συμβάλλει στη
γνωστική τους ανάπτυξη, στη διατήρηση και την αξιοποίηση του εσωτερικού κινήτρου τους
για μάθηση, στην εξέλιξη του επιστημονικού τους εγγραμματισμού, του επιστημονικού τους
λόγου και θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη που τροφοδοτεί το ενδιαφέρον τους για
περαιτέρω διερευνήσεις. Η σχέση μεταξύ έρευνας για την εκπαίδευση στις Φυσικές
Επιστήμες και την τεχνολογία είναι πολυδιάστατη.
Σύμφωνα πάντα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείου (2011), οι ΤΠΕ
μπορούν να συμβάλουν στον εμπλουτισμό των βιωματικών νοητικών παραστάσεων των
παιδιών, στην αντιμετώπιση γνωστικών εμποδίων και στον μετασχηματισμό της
προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών. Οι ΤΠΕ, με τη σύγχρονη μορφή τους ως υπολογιστική
σκέψη, αποτελούν πλούσια και άμεση πηγή υλικού σε διάφορες μορφές για τη διδασκαλία
των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση.
Στα δέκα συνολικά κεφάλαια του παρόντος τόμου των ηλεκτρονικών πρακτικών του 9ου
Πανελληνίου Συνεδρίου περιλαμβάνονται 45 κείμενα από 89 συγγραφείς. Αναλυτικότερα, τα
κεφάλαια στα οποία κατανεμήθηκαν οι εργασίες του ηλεκτρονικού τόμου των πρακτικών του
συνεδρίου ήταν:
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Κεφάλαιο 1ο Θέατρο - Τέχνη στην Εκπαίδευση

(4 κείμενα)

Κεφάλαιο 2ο ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση

(6 κείμενα)

Κεφάλαιο 3ο Πειραματική Διαδικασία και Γεωλογικά Φαινόμενα

(6 κείμενα)

Κεφάλαιο 4ο Οικο-Σωματικο-Βιωματική Προοπτική Εκπαιδευτική Πολιτική

(3 κείμενα)

Κεφάλαιο 5ο Πεποιθήσεις και Στάσεις Εκπαιδευτικών και
Μελλοντικών Εκπαιδευτικών
ο
Κεφάλαιο 6 Ιδέες - Αναπαραστάσεις των Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας

(2 κείμενα)

Κεφάλαιο 7ο Διδασκαλία Θεμάτων του Μακρόκοσμου

(3 κείμενα)

(3 κείμενα)

Κεφάλαιο 8ο Το Πρόγραμμα Water Ecoculture – Προγράμματα
Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
Κεφάλαιο 9ο Διδακτικές Παρεμβάσεις - Σχεδιασμός – Αξιολόγηση

(9 κείμενα)
(4 κείμενα)

Κεφάλαιο 10ο Συμπόσιο: Φύση και Ζωή - Πειραματίζομαι και
κατακτώ τη γνώση στο Νηπιαγωγείο

(5 κείμενα)
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Αντί επιλόγου
Η μάθηση των Φυσικών Επιστημών δεν περιορίζεται στη σχολική αίθουσα αλλά
αναπτύσσεται και έξω από τον τυπικό σχολικό χώρο, στη φύση. Τα παιδιά εισέρχονται στο
εκπαιδευτικό σύστημα με αρχικές εναλλακτικές ιδέες και ερμηνείες για διάφορα φαινόμενα
τα οποία θα διδαχτούν. Ο σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την
εξερεύνηση του φυσικού κόσμου από τα μικρά παιδιά, είναι μία μεγάλη πρόκληση. Η
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση αποτελεί ένα ιδιαίτερα
σημαντικό ζήτημα, αφού οι πρώτες εμπειρίες των παιδιών αποτελούν τα θεμέλια της σχέσης
που θα αποκτήσουν στο μέλλον με τις Φυσικές Επιστήμες.
Η δημιουργικότητα, η οποία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και
αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, δεν γίνεται να εισαχθεί από μόνη της στο εκπαιδευτικό μας
σύστημα. Η έρευνα στο πλαίσιο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών αναδεικνύει όλο
και περισσότερο τη σημασία της Προσχολικής Εκπαίδευσης στη νοητική συγκρότηση των
εννοιών των Φυσικών Επιστημών, των φυσικών φαινομένων και των ιδιοτήτων των φυσικών
αντικειμένων. Το παιδί μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες θέτει ερωτήματα και αναζητά
απαντήσεις στα ερωτήματά του, γνωρίζει και κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας του φυσικού
κόσμου, καθώς και των διαφόρων προϊόντων του πολιτισμού, ώστε να κατανοήσει ότι η
ποιότητα της ζωής του και η επιβίωσή του εξαρτώνται άμεσα από τη διατήρηση της
ισορροπίας στη φύση.
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Στο πλαίσιο της ενιαίας εκπαίδευσης αναμένεται η διαφοροποίηση της διδασκαλίας των
Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο, ούτως ώστε οι εκπαιδευτικές πρακτικές να
ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών
των οποίων η πρώτη γλώσσα δεν είναι η ελληνική. Μέσα από αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο
εφαρμόστηκε η παρούσα μελέτη περίπτωσης σε σχολείο της παροικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Στόχος της έρευνας ήταν η αξιολόγηση τριών μαθημάτων Φυσικών Επιστημών τα οποία
σχεδιάστηκαν με βάση τη χρήση τεχνικών δράματος για την εκμάθηση και ενδυνάμωση
λεξιλογίου Φυσικών Επιστημών στην ελληνική γλώσσα. Τα μαθήματα αυτά συγκρίθηκαν με τρία
άλλα μαθήματα, για τα οποία ο σχεδιασμός δεν περιείχε τεχνικές δράματος. Πραγματοποιήθηκε
παρατήρηση και των έξι μαθημάτων, ενώ στην αρχή και στο τέλος του κάθε μαθήματος έγιναν
σύντομες, ημι-δομημένες συνεντεύξεις με τα επτά παιδιά που συμμετείχαν, με στόχο την
διερεύνηση των νέων λέξεων που μάθαινε το κάθε παιδί. Η ανάλυση των δεδομένων φανερώνει
ενθαρρυντικά αποτελέσματα, κυρίως αναφορικά με την ικανότητα των παιδιών να
αποστηθίζουν αλλά και να χρησιμοποιούν το νέο λεξιλόγιο σε καινούρια περιβάλλοντα.
Παρατηρήθηκε επίσης αισθητή διαφορά στον βαθμό ενεργητικής συμμετοχής των παιδιών. Τα
αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την σημαντικότητα της διαφοροποίησης της διδασκαλίας των
Φυσικών Επιστημών, ώστε το κάθε παιδί να μπορεί να συμμετέχει.

Λέξεις κλειδιά: Διαφοροποίηση, Τεχνικές Δράματος, Λεξιλόγιο Φυσικών Επιστημών.
Εισαγωγή
Η διαφορετικότητα αποτελεί κανόνα στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, καθώς
είναι αποδεκτό ότι οι τάξεις στην προδημοτική εκπαίδευση είναι πλέον τάξεις μικτής
ικανότητας και φιλοξενούν παιδιά με διαφορετικά ενδιαφέροντα, γνώσεις, ικανότητες και
δεξιότητες. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τις ανάγκες παιδιών που δεν έχουν τα ελληνικά ως
πρώτη γλώσσα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την σύγχρονη τάξη κάθε Νηπιαγωγείου,
λόγω του αυξημένου αριθμού των παιδιών που έχουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα.
Στο πλαίσιο αυτό εμπίπτει και το μάθημα των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο, στο
οποίο τα αλλόγλωσσα παιδιά υποτιμούνται συχνά αναφορικά με τις ικανότητές τους στις
Φυσικές Επιστήμες, κάτι το οποίο σχετίζεται κυρίως με την έλλειψη λεξιλογίου (Ofsted 2001;
Goldberg 1997). Στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών, η γλώσσα και η χρήση λεξιλογίου
είναι εξαιρετικά σημαντική, αφού αποτελεί το κύριο μέσο διδασκαλίας, επικοινωνίας κι
εξερεύνησης (Wellington & Osborne, 2001), και κατά συνέπεια οι προσδοκίες των
νηπιαγωγών για τα παιδιά που έχουν τα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα δεν θα έπρεπε να
διαφέρουν από τις προσδοκίες που θέτουν για τα υπόλοιπα παιδιά. Ως εκ τούτου, υπάρχει
άμεση ανάγκη για διαφοροποίηση έτσι ώστε οι δραστηριότητες και εκπαιδευτικές πρακτικές
να ανταποκρίνονται ανάγκες όλων των παιδιών (Tomlinson, 2005).
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Οι τεχνικές δράματος για την εκμάθηση νέου λεξιλογίου Φυσικών Επιστημών
επιλέχθηκαν ως τεχνική που εμπίπτει μέσα στο πλαίσιο των αρχών της αποτελεσματικής
διδασκαλίας και της διαφοροποίησης, στα οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να προσφέρουν
ευκαιρίες συμμετοχής και επιτυχίας σε όλα τα παιδιά (Αμπαρτζάκη & Κυπριωτάκη, 2010). Η
χρήση των τεχνικών δράματος προέκυψε μέσα από τον εντοπισμό της χρησιμότητας και
πρακτικής τους στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, καθώς και τα δύο χρειάζονται αλλά
και ενισχύουν την χρήση και ανάπτυξη νέου λεξιλογίου και νοημάτων, καθώς και την
εμπλοκή και την ενεργό συμμετοχή των παιδιών.
Τα σημεία αυτά αποτελούν τον πυρήνα αυτής της έρευνας, που στόχο έχει τη διερεύνηση
της χρήσης τεχνικών δράματος για τη διδακτική λεξιλογίου σε παιδιά προδημοτικής ηλικίας
που έχουν τα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων
ερευνητικών στόχων, αλλά και λόγω του εργασιακού περιβάλλοντος των ερευνητριών, η
έρευνα έγινε σε παροικιακό σχολείο του Λονδίνου στο οποίο φοιτούν παιδιά που έχουν τα
Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα.
Θεωρητικό Πλαίσιο
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Ο Vygotsky, πρωτοπόρος στις έρευνες για την ανάπτυξη του παιδιού και των γλωσσικών του
ικανοτήτων, βοήθησε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά οικοδομούν νέα
γνώση (McLeod, 2014). Η θεωρία της γνωστικο-κοινωνικής ανάπτυξης τονίζει τον θεμελιώδη
ρόλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών (Vygotsky, 1978)
και αποτελεί τη βάση του θεωρητικού πλαισίου της παρούσας έρευνας. Η θεωρία αυτή
τονίζει τη σπουδαιότητα των εμπειριών των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους,
ιδιαίτερα σε σχέση με την οικοδόμηση γνώσης και με την ανάπτυξη δεξιοτήτων (Gupta,
2009), καθώς κάθε παιδί έχει ένα βασικό επίπεδο γνώσεων και με την κατάλληλη βοήθεια
μπορεί να εξασκήσει αυτό που ξέρει καλά και να προσθέσει σε αυτό νέα γνώση (Vygotsky,
1978). Και αυτό γίνεται, γιατί η κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ του παιδιού, του/της
εκπαιδευτικού και των άλλων παιδιών ενισχύει την αύξηση της γνώσης τους (Gupta, 2009;
Vygotsky, 1978), η οποία γίνεται πιο αποτελεσματική, όταν τα παιδιά ασχολούνται με
δραστηριότητες που εντάσσονται στη «ζώνη επικείμενης ανάπτυξής» (ΖΕΑ) τους (Leat &
Nichols, 1997).Στην παρούσα έρευνα η χρήση τεχνικών δράματος δύναται να προσφέρει ένα
μέσο για διαφοροποίηση και προσαρμογή της μαθησιακής διδασκαλίας στην ΖΕΑ του κάθε
παιδιού (Gupta, 2009).
Φυσικές Επιστήμες και Διαφοροποίηση
Για τις Φυσικές Επιστήμες η μάθηση είναι αποτέλεσμα των προηγούμενων εμπειριών των
παιδιών. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των εμπειριών προέρχεται από το περιβάλλον των παιδιών
(σπίτι, τηλεόραση, βιβλία) και τις πληροφορίες που μοιράζονται μαζί τους οι γύρω ενήλικες,
όπως οι γονείς τους (Bradley, 1996; Hollins, Whitby, Lander, Parson & Williams, 2001).
Συνεπώς, τα παιδιά αναπτύσσουν την ικανότητά τους να σκέφτονται και να κατασκευάζουν
έννοιες με βάση τις εμπειρίες και τις αλληλεπιδράσεις τους (de Kock, 2005; Guest, 2003).
Σύμφωνα με τον Guest (2003), η ανάπτυξη και η οικοδόμηση της γνώσης δεν έχουν να
κάνουν απλά με την ταχύτερη ή πληρέστερη γνώση. Υπάρχουν επίσης ποιοτικές αλλαγές
στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά επεξεργάζονται τα νέα στοιχεία, καθώς αναπτύσσουν το
γνωστικό τους επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναγνωρίσουν και να εξετάσουν αυτές
τις ποιοτικές αλλαγές, καθώς και τις ανάγκες που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση της
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (Yoon, 2006).
Η διαφοροποίηση χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα ως μια βασική παιδαγωγική
πρακτική, που έχει τις ρίζες της στην αρχή της ενιαίας εκπαίδευσης (Tomlinson, 2005). Πιο
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συγκεκριμένα, η διαφοροποίηση αναφέρεται στην προσαρμογή των μαθησιακών
δραστηριοτήτων, πηγών και εκπαιδευτικών ρουτινών, με τρόπο που να υποστηρίζονται οι
ανάγκες, το είδος και ο ρυθμός μάθησης όλων των παιδιών σε ανομοιογενείς τάξεις
(Κουτσελίνη, 2001). Οι τεχνικές δράματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο
διαφοροποίησης της διδασκαλίας, αφού επιτρέπουν την ενοποίηση του περιεχομένου
διδασκαλίας και ενθαρρύνουν την επικοινωνία (Rubin & Merrion,1996). Το δράμα και οι
τεχνικές δράματος έχουν αναγνωριστεί ως μέσα ενίσχυσης και διευκόλυνσης της διδασκαλίας
διαφόρων θεμάτων και μαθημάτων, ιδιαίτερα για παιδιά προδημοτικής και δημοτικής
εκπαίδευσης (Winston & Tandy, 2001; McGregor, 2014). Τα οφέλη που πηγάζουν από τη
χρήση του δράματος ως μέσου διδασκαλίας ποικίλλουν, από την εξωτερίκευση των
συναισθημάτων των παιδιών (Σέργη, 1987), μέχρι τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την
εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας (Rubin & Merrion, 1996).
Επιπρόσθετα, οι τεχνικές δράματος ως εκφραστικό μέσο προτείνονται στο πλαίσιο της
αποτελεσματικής διδασκαλίας και της διαφοροποίησης των Φυσικών Επιστημών από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011), καθώς ενδείκνυται ότι τα παιδιά μπορούν να κατακτήσουν
πιο εύκολα νέο λεξιλόγιο μέσω διαλόγου και φυσικών προτροπών. Ο Graiger (2003) ενισχύει
τη θέση αυτή αναφέροντας πως οι τεχνικές δράματος μπορούν να προσφέρουν πλούσιες
εμπειρίες στους εκπαιδευτικούς αλλά και στα παιδιά, αφού τους επιτρέπει να
χρησιμοποιήσουν νέες έννοιες και λεξιλόγιο μέσα από κοινωνικές πρακτικές σε ποικίλα
πλαίσια. Μερικές από τις πρακτικές που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις τεχνικές δράματος,
και οι οποίες ενθαρρύνονται μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα του Νηπιαγωγείου ως
μέρος της εκπαιδευτικής «ρουτίνας», αφορούν το παιχνίδι, την παντομίμα, και τις
δραστηριότητες δραματοποίησης (McGregor, 2014; Varelas, κ.ά. 2010; Δουμανίδου, 2016).
Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι πρακτικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο εξάσκησης και
εμπέδωσης νέου λεξιλογίου Φυσικών Επιστημών, αλλά και ως τρόπος χαλάρωσης και
εκτόνωσης του συναισθηματικού κόσμου των παιδιών (Δουμανίδου, 2016). Με αυτόν τον
τρόπο, επιτυγχάνεται ένας βασικός στόχος, όπως αυτός διατυπώνεται στα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών σε Ελλάδα και Κύπρο, και αφορά στην οικοδόμηση νέας γνώσης
χάρη στην αλληλεπίδραση με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον (Λοϊζου &
Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, 2011).
Προηγούμενες Έρευνες
Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα χρήσης τεχνικών δράματος για τη διδασκαλία διαφόρων
μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων και των
Φυσικών Επιστημών (Scher & Verrall, 1975; Sergi, 1991; Winston & Tandy, 2001; McGregor,
2014), αλλά η βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι υπάρχει κενό σε μελέτες που να
συνδυάζουν και τον παράγοντα παιδιών που μαθαίνουν την κύρια γλώσσα ως επιπρόσθετη ή
δεύτερη γλώσσα (Yoon, 2006). Για παράδειγμα, οι έρευνες των Metcalfe et al. (1984) στην
πρωτοβάθμια, και Varelas κ.ά. (2010) στην Προσχολική Εκπαίδευση, εξέτασαν τη χρήση των
τεχνικών δράματος για τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών και υπογράμμισαν το θετικό ρόλο
που έχει το δράμα στη μάθηση ως βοήθημα του παιδιού για την έκφραση νοημάτων και
κατανόησης.
Επιπλέον, οι Varelas et al. (2010) παρατήρησαν πως παιδιά Προσχολικής Εκπαίδευσης
μπορούν να κατανοήσουν έννοιες Φυσικών Επιστημών χρησιμοποιώντας τεχνικές δράματος,
όπως ο αυτοσχεδιασμός∙ η ενασχόληση με τέτοιου είδους ενδιαφέρουσες δραστηριότητες
τους πρόσφερε διαφορετική οπτική γωνία των Φυσικών Επιστημών. Σημειώνεται ότι οι
τεχνικές δράματος μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες έκφρασης και κατασκευής
επιστημονικών εννοιών και ιδεών στα παιδιά κατά την συνομιλία τους με τον/ην
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εκπαιδευτικό και τους συνομηλίκους τους για τα φαινόμενα και τα θέματα που μελετούν
(Varelas κ.ά. 2010).
Επιπρόσθετα, η έρευνα της McGregor (2014) επικεντρώθηκε σε παιδιά δημοτικής ηλικίας
(8-11 ετών) και είχε στόχο να ενδυναμώσει τις πρακτικές εκπαιδευτικών στο Ηνωμένο
Βασίλειο. H έρευνα εξέτασε και αξιολόγησε τον σχεδιασμό μαθημάτων Φυσικών Επιστημών,
από μία ομάδα 17 εκπαιδευτικών χρησιμοποιώντας τεχνικές δράματος με στόχοτην
διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης των πρακτικών έτσι ώστε να αυξήσουν τη δυνατότητα
μάθησης των παιδιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η χρήση τεχνικών δράματος
ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση και τον προβληματισμό των παιδιών, ενώ
παράλληλα βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν πιο πολύπλοκες εννοιολογικά ιδέες (McGregor,
2014).
Εν κατακλείδι, προηγούμενες έρευνες έχουν φανερώσει θετικά αποτελέσματα σε σχέση με
την χρήση τεχνικών δράματος για τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών, καθώς η προσέγγιση
αυτή προσφέρει ευκαιρίες στα παιδιά να εκφράζουν τις ιδέες τους και να συμμετέχουν ενεργά
στη μάθηση, με αποτέλεσμα να εμπλουτίζουν και να αναπτύσσουν τις ήδη υπάρχουσες
γνώσεις τους (Scher & Verrall, 1975; McGregor, 2014; Winston & Tandy,2001; Varelas et al.,
2010).
Μεθοδολογία της Έρευνας
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο σκοπός της παρούσας χρηματοδοτημένης έρευνας,
μέσω των Santander Scholarship Awards του The Open University ήταν η διερεύνηση της
χρήσης τεχνικών δράματος για την διδασκαλία λεξιλογίου Φυσικών Επιστημών σε παιδιά
προδημοτικής ηλικίας που έχουν τα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, και τα οφέλη αυτής.
Πιο συγκεκριμένα, επιχειρήθηκε να απαντηθούν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα και
υπό-ερωτήματα:
1. Ποια είναι η επίδραση της διδασκαλίας με χρήση τεχνικών δράματος στην οικοδόμηση
νέου λεξιλογίου Φυσικών Επιστημών για παιδιά που έχουν τα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα;
2. Μπορεί η χρήση τεχνικών δράματος να υποστηρίξει την εκμάθηση νέου λεξιλογίου
Φυσικών επιστημών;
3. Ποιες είναι οι στάσεις των παιδιών, που έχουν τα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, απέναντι
στη χρήση τεχνικών δράματος για την εκμάθηση λεξιλογίου Φυσικών Επιστημών;
Για την απάντηση των πιο πάνω ερωτημάτων πραγματοποιήθηκε μελέτη περίπτωση μιας
ομάδας επτά παιδιών προδημοτικής ηλικίας ενός σχολείου στην ελληνική παροικία στο
Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των κοινωνικών
συνθηκών (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Η συμμετοχή των παιδιών έγινε μετά από την
συγκατάθεση της διευθύντριας του σχολείου, των γονέων, αλλά και των ίδιων των παιδιών,
έπειτα από την προσωπική και κατ’ιδίαν ενημέρωσή τους μέσα από φύλλα πληροφόρησης.
Τα παιδιά και οι γονείς τους ήταν ενήμεροι, επίσης, για ηθικά ζητήματα, και πιο
συγκεκριμένα ότι η έρευνα θα έχει εμπιστευτικό και ανώνυμο χαρακτήρα, καθώς επίσης ότι
δεν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια, συναισθηματική ή ψυχολογική,
από τη συμμετοχή των παιδιών (Cohen, Manion & Morrison, 2011).
Η συλλογή δεδομένων στηρίχθηκε α) στη χρήση μη συμμετοχικής παρατήρησης έξι
μαθημάτων (ένα ογδοντάλεπτο το κάθε μάθημα), τρία από τα οποία βασίστηκαν στη χρήση
τεχνικών δράματος, και β) στις συνεντεύξεις με τα παιδιά ώστε να διαπιστωθεί ο αριθμός των
νέων λέξεων που μάθαιναν ανά θεματική ενότητα. Τα μαθήματα και οι δραστηριότητες
σχεδιάστηκαν από τις ερευνήτριες με βάση το επίπεδο των παιδιών και με στόχο να δοθούν
ευκαιρίες εξάσκησης του λεξιλογίου με παιγνιώδη τρόπο (NALDIC, 2002), ενώ στη συνέχεια
η μία ερευνήτρια υλοποιούσε το μάθημα και η άλλη έκανε την παρατήρηση.
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Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την εντατική επεξεργασία τους, και πιο συγκεκριμένα
με την καταγραφή και κωδικοποίηση των παρατηρήσεων και συνεντεύξεων και την εξαγωγή
ποσοτικών μετρήσεων αναφορικά με το νέο λεξιλόγιο, που κατακτούσε κάθε παιδί, και την
ενεργό συμμετοχή του στο μάθημα. Σημειώνεται επίσης ότι και οι δυο ερευνήτριες
συμμετείχαν στην ανάλυση των δεδομένων και η μεταξύ τους συζήτηση και ο αναστοχασμός
είχαν ιδιαίτερα σημασία στη διασφάλιση της εγκυρότητας της έρευνας (Cohen, Manion &
Morrison, 2011). Έπειτα, για τη σύνθεση των αποτελεσμάτων έγινε αρχική καταγραφή των
κύριων δεδομένων, συζήτηση και επιδίωξη απάντησης των ερευνητικών ερωτημάτων.
Δραστηριότητες με χρήση τεχνικών δράματος
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Στο παρόν άρθρο, λόγω του περιορισμένου αριθμού λέξεων, γίνεται εστίαση σε σύντομη
παρουσίαση τριών δραστηριοτήτων από την εκπαιδευτική παρέμβαση με θέμα τον «καιρό».
Οι δραστηριότητες παρουσιάζονται με τη σειρά που πραγματοποιήθηκαν και με στόχο τη
διάχυση πρακτικών που αποδείχθηκαν θετικές στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ώστε να υπάρχει
πιθανότητα εφαρμογής τους από άλλους χρήστες σε κατάλληλα πλαίσια (Florian & Spratt,
2013).
1η δραστηριότητα - Εκπαιδευτικός σε ρόλο: Η εκπαιδευτικός μπαίνει στην τάξη κρατώντας
μια ομπρέλα και φορώντας ένα αδιάβροχο σακάκι. Η αμφίεση αυτή βάζει την εκπαιδευτικό
μέσα σε ένα ρόλο (Dodwell 2009), ο οποίος αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον των
παιδιών. Μετά από σύντομη συζήτηση και την αφήγηση μιας σχετικής ιστορίας η
εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να παρατηρήσουν τον ουρανό και να περιγράψουν τον
καιρό, εντοπίζοντας έτσι τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών από άποψη λεξιλογίου
Φυσικών Επιστημών.
2η δραστηριότητα - Παντομίμα: Η παντομίμα θεωρείται μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος
η οποία είναι διασκεδαστική, εφόσον συνάδει με την ηλικία των παιδιών και την παιγνιώδη
διδασκαλία (Rahmanian, Haghshenas, Keshavarz & Narmani, 2012). Αφού γίνει ανάγνωση,
αναγνώριση και πρώτη γνωριμία με το νέο λεξιλόγιο (ήλιος, βροχή, σύννεφο, χιόνι, κρύο,
ζέστη), τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν τυχαία μια από τις πλαστικοποιημένες λέξεις με τα
σύμβολα του καιρού και να την αναπαραστήσουν με το σώμα τους και χωρίς να μιλήσουν. Το
πρώτο παιδί που θα καταλάβει ποια λέξη προσπαθεί να δείξει ο συμμαθητής ή η συμμαθήτριά
του θα πρέπει να την πει στα Ελληνικά, έτσι ώστε να είναι ο/η επόμενος/η που θα κάνει
παντομίμα.
3η δραστηριότητα - Παιδιά σε ρόλο: Σ’ αυτήν την τεχνική τα παιδιά μπαίνουν σε ρόλο
παρουσιαστή/άστριας καιρού, ώστε να επιδείξουν το νέο λεξιλόγιο που έχουν κατακτήσει και
να το συνδυάσουν με πραγματικές εμπειρίες που έχουν (Neelands & Goode, 2000). Τα παιδιά
ετοιμάζουν το δελτίο τους φτιάχνοντας μια αφίσα, στην οποία αναπαριστούν τον καιρό,
χρησιμοποιώντας γραπτό λόγο και εικονική αναπαράσταση/σύμβολα του καιρού. Έπειτα,
μπαίνουν σε ρόλο ακροατή/τριας ή παρουσιαστή/τριας στο σκηνικό παρουσίασης δελτίου
καιρού (καρέκλα, μικρόφωνο, τραπέζι, κλπ.), ενώ στο τέλος ενθαρρύνονται να δώσουν
ανατροφοδότηση αναμεταξύ τους.
Ερευνητικά Αποτελέσματα
Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν με τις παρατηρήσεις και τις συνεντεύξεις
επικεντρώθηκε στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων, στον αριθμό των νέων λέξεων που κάθε παιδί είχε μάθει, λαμβάνοντας υπόψη
την ικανότητα να τις μεταφράσουν στη μητρική τους γλώσσα (Αγγλικά), αλλά και την
ικανότητα να τις χρησιμοποιήσουν σε προτάσεις και νέα περιβάλλοντα που να δείχνουν ότι
κατανοούν το νόημα της λέξης.
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Διδασκαλία με
παραδοσιακό τρόπο

Γνώση λεξιλογίου
πριν το μάθημα
(σε λέξεις)

Γνώση λεξιλογίου
μετά το μάθημα
(σε λέξεις)

Οικοδόμηση νέου
λεξιλογίου
(σε λέξεις)

Μάθημα 1

5

9

4

Μάθημα 2

4

7

3

Μάθημα 3

6

14

8

Πίνακας 1: Οικοδόμηση νέου λεξιλογίου κατά τη διδασκαλία με παραδοσιακό τρόπο.
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Διδασκαλία με χρήση
τεχνικών δράματος

Γνώση λεξιλογίου
πριν το μάθημα
(σε λέξεις)

Γνώση λεξιλογίου
μετά το μάθημα
(σε λέξεις)

Οικοδόμηση νέου
λεξιλογίου
(σε λέξεις)

Μάθημα 1

4

12

8

Μάθημα 2

7

31

24

Μάθημα 3

6

25

19

Πίνακας 2: Οικοδόμηση νέου λεξιλογίου κατά τη διδασκαλία με χρήση τεχνικών δράματος.
Οι παραπάνω πίνακες (1 και 2) δείχνουν τα αποτελέσματα των συγκρίσεων για την
εννοιολογική κατανόηση και οικοδόμηση γνώσης νέου λεξιλογίου με βάση τις συνεντεύξεις
που έγιναν στην αρχή και στο τέλος κάθε μαθήματος. Όπως διαφαίνεται, η οικοδόμηση
γνώσης νέου λεξιλογίου είναι πάνω από διπλάσια όταν η διδασκαλία στηρίχτηκε σε τεχνικές
δράματος.
Επιπρόσθετα, οι ακόλουθοι πίνακες (3 και 4) δείχνουν τα αποτελέσματα των συγκρίσεων σε
σχέση με την συμμετοχή των παιδιών (τα λεπτά που δίνονται είναι κατά προσέγγιση) κατά τη
διάρκεια του μαθήματος. Σύμφωνα με την παρατήρηση, ο συνολικός αριθμός παρατηρήσεων
και διακοπών του μαθήματος από την εκπαιδευτικό είναι πολύ μικρότερος όταν το μάθημα
στηρίζεται σε δραστηριότητες που έχουν στη βάση τους τις τεχνικές δράματος. Παρομοίως, ο
συνολικός χρόνος της ενεργητικής συμμετοχής όλων των παιδιών κατά τη διάρκεια του κάθε
μαθήματος είναι πολύ μεγαλύτερος για τα μαθήματα στα οποία η διδασκαλία στηρίχτηκε σε
τεχνικές δράματος.
Διδασκαλία με
παραδοσιακό τρόπο

Συνολικός αριθμός
παρατηρήσεων από εκπαιδευτικό

Μάθημα 1
Μάθημα 2
Μάθημα 3

13
16
17

Συνολικός χρόνος
συμμετοχής παιδιών
(χωρίς διακοπές)
11 λεπτά
8 λεπτά
5 λεπτά

Πίνακας 3: Συμμετοχή παιδιών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων - διδασκαλία
με παραδοσιακό τρόπο.
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Διδασκαλία με χρήση
τεχνικών δράματος

Συνολικός αριθμός
παρατηρήσεων από εκπαιδευτικό

Μάθημα 1

9

Συνολικός χρόνος
συμμετοχής παιδιών
(χωρίς διακοπές)
18 λεπτά

Μάθημα 2

5

25 λεπτά

Μάθημα 3

7

20 λεπτά

Πίνακας 4: Συμμετοχή παιδιών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων - διδασκαλία
με χρήση τεχνικών δράματος.
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Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων φανερώνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην
εκμάθηση νέου λεξιλογίου Φυσικών Επιστημών, καθώς οι πιο πάνω πίνακες υποδεικνύουν
πως όταν η διαδικασία της διδασκαλίας στηρίζεται στην χρήση τεχνικών δράματος υπάρχουν
περισσότερες πιθανότητες για οικοδόμηση νέου λεξιλογίου. Αυτό διασταυρώνεται και με τα
αποτελέσματα ποιοτικά αποτελέσματα, που φανέρωσαν την ικανότητα των παιδιών για
απομνημόνευση και ανάκληση του νέου λεξιλογίου με πιο συστηματική συμμετοχή.
Επιπρόσθετα, μέσα από την ποιοτική ανάλυση των παρατηρήσεων των μαθημάτων
διαπιστώθηκε αύξηση της ικανότητας των παιδιών για ανάκληση νέου λεξιλογίου και
εφαρμογής του σε κατάλληλα πλαίσια στις δραστηριότητες χωρίς επιπρόσθετη στήριξη από
την εκπαιδευτικό. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό καθώς στην παρατήρηση με
παραδοσιακή διδασκαλία τα παιδιά φάνηκε να χρειάζονται επιπρόσθετη ανατροφοδότηση και
επιβεβαίωση από την εκπαιδευτικό στη συμπλήρωση δραστηριοτήτων.
Παράλληλα, με τη χρήση τεχνικών δράματος παρατηρήθηκε επίσης καλύτερη συνεργασία
και ομαδικότητα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της παντομίμας και της παρουσίασης του
δελτίου καιρού. Ο πίνακας 5 συνοψίζει τα ποιοτικά αποτελέσματα από την ανάλυση των
συνεντεύξεων των παιδιών, όπου εξέφραζαν τις εντυπώσεις τους για το μάθημα. Τα σχόλια
φανερώνουν τη θετική στάση των παιδιών απέναντι στη χρήση τεχνικών δράματος, κάτι το
οποίο επιβεβαιώνουν και οι Varelas et al. (2010).
Δραστηριότητα με
χρήση δράματος

Στόχος/Αποτέλεσμα

Εκπαιδευτικός σε
ρόλο

Κέντρισμα ενδιαφέροντος
παιδιών

Διαγωνισμός
Παντομίμας
«Μάντεψε τη λέξη»

Γνώση του τι σημαίνει η
λέξη και ικανότητα να την
ανακαλέσουν
Μεταφορά νέας γνώσης
και χρήση λεξιλογίου στον
προφορικό λόγο
Ενδυνάμωση γνώσης
λεξιλογίου και ενίσχυση
συμμετοχής

Παρουσιαστής/τρια
Δελτίου Καιρού
Αυτοσχεδιασμός με
δοσμένη ιστορία

Σχόλια από παιδιά
«Μου άρεσε που η δασκάλα ήρθε έτσι
ντυμένη.»
«Παραξενεύτηκα πολύ.»
«Η παντομίμα με βοήθησε να μάθω πιο
εύκολα τις λέξεις»
«Μου αρέσει να παίζουμε όλοιμαζί»
«Είχε πλάκα που φόρεσα το καπέλο»
«Όταν δεν θυμόμουν την λέξη έβλεπα
από τους άλλους και αυτό με βοηθούσε
να θυμάμαι την επόμενη φορά»

Πίνακας 5: Σχόλια παιδιών στο τέλος των μαθημάτων.
Συνοπτικά, η ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων φανερώνει ενθαρρυντικά
αποτελέσματα στην εκμάθηση νέου λεξιλογίου Φυσικών Επιστημών σε παιδιά που έχουν τα
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Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, αφού διαφαίνεται πως η χρήση τεχνικών δράματος ενισχύει
α) την απομνημόνευση και ανάκληση του νέου λεξιλογίου,
β) τη μεταφορά και χρήση του νέου λεξιλογίου σε κατάλληλα πλαίσια, και
γ) τον βαθμό ενεργητικής συμμετοχής των παιδιών.
Εξάλλου, τα ερευνητικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την σημαντικότητα της
διαφοροποίησης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, ώστε το κάθε παιδί να έχει τις
ευκαιρίες και τα μέσα να αναπτύξει στο μέγιστο βαθμό το λεξιλόγιο του, ενώ τονίζεται
παράλληλα και η αναγκαιότητα ενίσχυσης των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών ως
προς τη χρήση τεχνικών δράματος.
Καταληκτικά Σχόλια
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Σε κάθε τάξη προδημοτικής σχολικής εκπαίδευσης, ο/η εκπαιδευτικός επικαλείται να
διαφοροποιήσει το μάθημα του/της ώστε να προσφέρει στα παιδιά μια σειρά από
διαφορετικές και εξίσου σημαντικές προοπτικές μάθησης (Rubin & Merrion, 1996),
λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των παιδιών και την ποικιλία αναγκών, γνώσεων,
δυνατοτήτων και ενδιαφερόντων τους (Symeonidou & Phtiaka, 2009).
Η συγκεκριμένη έρευνα επιχείρησε να αξιολογήσει την χρήση και αποτελεσματικότητα
μιας σειράς μαθημάτων που στηρίχτηκαν στη χρήση τεχνικών δράματος για τη διδασκαλία
λεξιλογίου Φυσικών Επιστημών σε παιδιά που έχουν τα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Η
ανάλυση και αξιολόγηση των μαθημάτων επιβεβαιώνει την σημασία της διαφοροποίησης της
διδασκαλίας (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2008), ώστε το κάθε παιδί να έχει τις ευκαιρίες και τα
μέσα να οικοδομήσει νέα γνώση λεξιλογίου.
Παρόλο που τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δεν μπορούν να γενικευθούν λόγω του
μικρού αριθμού των συμμετεχόντων αλλά και του περιορισμένου αριθμού μαθημάτων,
εντούτοις επιβεβαιώνουν και τονίζουν τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών σχετικά με
τη χρήση δράματος για τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών (McGregor, 2014; Metcalfe et al.,
1984; Varelas et al., 2010). Με την ολοκλήρωσή της, η έρευνα παρέχει αξιόλογα δεδομένα
υπέρ της χρησιμότητας των τεχνικών δράματος ως μέσο διαφοροποίησης της διδασκαλίας
των Φυσικών Επιστημών, και τονίζει την αναγκαιότητα περαιτέρω διερεύνησης του
συγκεκριμένου θέματος ώστε να υπάρχει η δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων και
χρήσης των πρακτικών από εκπαιδευτικούς, προσαρμοσμένα στο δικό τους πλαίσιο. Αυτό θα
μπορούσε να αφορά, όχι μόνο στη διδασκαλία λεξιλογίου, αλλά και στη διδασκαλία πιο
αφηρημένων εννοιών των Φυσικών Επιστημών. Τελικός στόχος είναι η αναγνώριση της
σπουδαιότητας ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με κατάλληλες γνωστικές προκλήσεις που
να ενθαρρύνει τα παιδιά στην συμμετοχή τους, στη βελτίωση κοινωνικών και γνωστικών
δεξιοτήτων, και στην περαιτέρω ανάπτυξη της γλωσσικής τους ικανότητας.
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Με τη μέθοδο του Θεατρικού Παιχνιδιού, οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου είχαν την
δυνατότητα να παίξουν, να αλληλεπιδράσουν και να γνωρίσουν κάποια από τα φυσικά
φαινόμενα. Κύριος στόχος μας ήταν οι εμψυχούμενοι, με το βιωματικό αυτό εργαστήρι, να
αναπτύξουν θετική στάση ως προς τις Φυσικές Επιστήμες και πιο συγκεκριμένα ως προς τα
φυσικά φαινόμενα. Παίζοντας με τον ανεμοστρόβιλο, την παλίρροια, το ηφαίστειο και τον
σεισμό, τους δόθηκε η ευκαιρία να ανακαλύψουν και να διαπιστώσουν τα αίτια που τα
προκαλούν, αλλά και να «βιώσουν» τις συνέπειές τους. Με τις τεχνικές του Θεατρικού
Παιχνιδιού μπόρεσαν επίσης να συνειδητοποιήσουν τον ιδιαίτερο ρόλο των φαινομένων αυτών,
τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στο ανθρωπογενές. Με τα ερεθίσματα που δόθηκαν κατά
τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι εμψυχούμενοι στο τέλος κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα
δημιουργικής επίλυσης πρόβλημα, χωριζόμενοι σε υποομάδες και δημιουργώντας σκηνικά
δρώμενα. Τέλος, επιδιώχθηκε οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν χρήσιμες πληροφορίες και
ιδέες ώστε να μπορέσουν να κάνουν εφαρμογές και οι ίδιοι στο χώρο της Εκπαίδευσης, μιας και
οι στόχοι που τέθηκαν στηρίχθηκαν στο σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα.

Λέξεις κλειδιά: Φυσικό Περιβάλλον, Θεατρικό Παιχνίδι, Φυσικά Φαινόμενα, Διδακτικές
Προσεγγίσεις.
Εισαγωγή
Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο τα τέσσερα
στοιχεία της φύσης, τον αέρα, το χώμα, το νερό και τη φωτιά, προσεγγίζοντας διάφορα
φυσικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τον ανεμοστρόβιλο, την
παλίρροια, το σεισμό και το ηφαίστειο. Οι συμμετέχοντες, με οργανωμένο- κατευθυνόμενο ή
ελεύθερο σχεδιασμό, αναλαμβάνουν ρόλους αβίαστα και αυθόρμητα, αφού αρχικά δοθούν τα
κατάλληλα ερεθίσματα από τον εμψυχωτή. Λαμβάνοντας υπόψη τη νοητική ανάπτυξη των
μαθητών, το γνωστικό υπόβαθρο που διαθέτουν, τις δεξιότητες και τις προσδοκίες τους, το
παιχνίδι επιδιώκει στην καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος συνεργασίας για την επίτευξη
κοινών στόχων. Οι επιμέρους στόχοι που υλοποιούνται, σύμφωνα με το αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών είναι:
 η καλλιέργεια της περιέργειας για τα φυσικά φαινόμενα,
 η ανάπτυξη της επικοινωνιακής τους ικανότητας (δημιουργία και εξερεύνηση
φανταστικών κόσμων),
 η αξιοποίηση της περιέργειας και του εσωτερικού κινήτρου που έχουν τα μικρά

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

-25-

παιδιά για τη διερεύνηση του κόσμου που τα περιβάλλει,
 η έκφραση των ιδεών τους για απλά φυσικά φαινόμενα και η διαπραγμάτευσή τους
με τους άλλους,
 η αυθόρμητη ή παρακινούμενη από την πλευρά του εμψυχωτή έκφραση των
απόψεων των παιδιών σχετικά με διάφορα φυσικά φαινόμενα, μέσα από κινήσεις και
διάφορους συμβολισμούς.
Πιο συγκεκριμένα, με αυτό το θεατρικό παιχνίδι, οι συμμετέχοντες με τη σωματική
έκφραση και τον αυτοσχεδιασμό, καλούνται:
 να γνωρίσουν τις ιδιότητες των θερμών και ψυχρών μορίων του αέρα και να
κατανοήσουν ότι η δημιουργία του ανεμοστρόβιλου είναι αποτέλεσμα της πίεσης των
αντίθετων μορίων που μπαίνουν σε κυκλική τροχιά (αέρας),
 να κατανοήσουν ότι το φαινόμενο της παλίρροιας είναι αποτέλεσμα δύο επιμέρους
φαινομένων, της πλημμυρίδας και της άμπωτης και ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στο
φαινόμενο αυτό έχει η κίνηση της Σελήνης (νερό),
 να κατανοήσουν το φαινόμενο του σεισμού που προκαλείται από την κίνηση των
τεκτονικών πλακών στο φλοιό της γης (γη) με τη βοήθεια του μύθου του Εγκέλαδου,
 να συνδέσουν το φαινόμενο του σεισμού με το ηφαίστειο και με βιωματικό τρόπο να
περιπλανηθούν στα έγκατά του από όπου ξεκινάει το ταξίδι της η λάβα (φωτιά),
 να συνδέσουν τα φυσικά φαινόμενα με διάφορες καταστάσεις που βιώνουν στην
καθημερινότητά τους (όταν το θεατρικό παιχνίδι σχεδιάζεται και απευθύνεται σε
ομάδα μεγαλύτερων παιδιών ή ομάδα ενηλίκων).
Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της δομής του θεατρικού παιχνιδιού, που έρχεται να
πλαισιώσει όλους τους άξονες που αναφέρθηκαν προηγουμένως και σύμφωνα με το
αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Φυσικής (ΥΠΕΠΘ, 2006).
Μεθοδολογία της έρευνας
Το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθεί να δώσει έμφαση στο γνωστικό κομμάτι αλλά
και να ενισχύσει δραστηριότητες που να εστιάζουν στη δημιουργική σκέψη. Πρωταρχικό
ρόλο στην καλλιέργεια του δημιουργικού τρόπου έκφρασης παίζει και το θεατρικό παιχνίδι
στα χέρια έμπειρων εκπαιδευτικών (Bailey, 2009). Με τη σύμβαση του παιχνιδιού, δίδεται η
δυνατότητα στα παιδιά να ανακαλύψουν τους δικούς τους ορίζοντες (Κουρετζής, 2008). Το
θεατρικό παιχνίδι, εκτός από αυτόνομη δραστηριότητα, μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσον
διδασκαλίας, να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή, ως εναλλακτική ή συμπληρωματική μέθοδος, που
οδηγεί στη μάθηση με βιωματικό τρόπο, αλλά και στη σύσφιξη των σχέσεων των μελών μιας
ομάδας (Ανδριώτη, κ.ά., 2008).
Το θεατρικό παιχνίδι στηρίζεται στη δική του μεθοδολογία και κάθε εμψυχούμενος
καλείται να περάσει από κάθε στάδιο. Βέβαια, δεν συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες ως προς
το σύνολο των σταδίων στα οποία διακρίνεται ένα θεατρικό παιχνίδι. Ειδικότερα, το στάδιο
της προθέρμανσης (warm up) έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και περιλαμβάνει ασκήσεις χαλάρωσης
του σώματος και των αισθητηρίων οργάνων με πλήθος παιχνιδιών. Έπειτα, είναι το στάδιο
της σύνθεσης ενός σεναρίου, στο οποίο θα στηριχθεί το θεατρικό παιχνίδι, χωρίς ωστόσο να
είναι δεσμευτικό, μιας και μπορεί στην πορεία να τροποποιηθεί. Έπεται η συλλογή υλικού,
αντικειμένων ικανών να συμβάλουν στο θεατρικό παιχνίδι και στη συνέχεια η σκυτάλη
δίδεται στο στάδιο της επεξεργασίας, όπου ιδιαίτερα βαρύνει η ανάληψη δράσης και
έκφρασης του παιδιού με λόγο και κίνηση. Το θεατρικό παιχνίδι ολοκληρώνεται με την
αξιολόγηση όσων διαδραματίστηκαν και τη συζήτηση του εμψυχωτή με τα παιδιά.
Ένας άλλος διαχωρισμός, που γίνεται στο θεατρικό παιχνίδι, αναφέρεται σε τρεις φάσεις.
Η πρώτη αφορά τη συγκέντρωση και χαλάρωση του σώματος και των αισθήσεων των
παιδιών, έπειτα είναι το στάδιο της άσκησης και της σωματικής έκφρασης, λειτουργώντας ως
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ερέθισμα για την ενεργοποίηση των μαθητών, και, ολοκληρώνοντας, σειρά έχει το τρίτο
στάδιο, το οποίο αφορά σε αυτοσχεδιασμούς-παιχνίδια, που ως στόχο έχουν την ένωση
σωματικών, ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων, τη δράση, εν τέλει, των παιδιών, με κίνηση
και με λόγο (Γαλάντης, 1991; Κατσαρού, 1991).
Ωστόσο, το σύνολο των ερευνητών αναφέρεται στην ύπαρξη τεσσάρων σταδίων από τα
οποία οφείλει να περνάει ένα θεατρικό παιχνίδι. Αναλυτικότερα, το στάδιο της
απελευθέρωσης, σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση του παιδιού∙ όπου αυτό, με πλήθος
τεχνικών, αποφορτίζεται και αποβάλλει φόβους, άγχος, ένταση, αναστολές, επιφυλάξεις.
Έτσι, εντάσσεται σε ομάδα και κυριαρχεί η αισθητικοκινητική δράση (Κουρετζής, 1986,
1987, 1989α, 1989β, 1991α, 1991β, 1991γ, 1991δ, 1999, 2000). Στη βιβλιογραφία, βέβαια,
συναντάμε τη φάση αυτή και με άλλη ορολογία όπως «περίοδος προετοιμασίας» (Σέργη,
1991) ή «αρχική φάση» (Γραμματάς, 1999β).
Σειρά έχει μετά το στάδιο της αναπαραγωγής, όπου το παιδί επιλέγει ένα ρόλο και
συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός άξονα στον οποίο θα στηριχτεί το θεατρικό παιχνίδι
(Κουρετζής, 1991δ). Διαφορετικά ορίζεται και ως «περίοδος εκκόλαψης» (Σέργη, 1991) αλλά
και ως «παιχνίδι ρόλων» (Γραμματάς,1999α).
Το στάδιο του σκηνικού αυτοσχεδιασμού χαρακτηρίζεται ως πεμπτουσία της δράσης, μιας
και τα παιδιά παρουσιάζουν όσα έχουν σκεφτεί, έχουν βιώσει αλλά και φανταστεί.
Ουσιαστικά, ζουν και βιώνουν τη δράση (Κουρετζής, 1991), γίνονται ένα με τον ρόλο τους
στον οποίο έχουν εντάξει και προσωπικά στοιχεία.
Ολοκληρώνοντας, στο στάδιο της ανάλυσης ή συζήτησης κυριαρχεί η επεξεργασία
πολλαπλών επιπέδων, μιας και δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να συζητήσουν με τον
εμψυχωτή∙ εδώ σχολιάζουν όσα διαδραματίστηκαν και εκφράζουν τις προσωπικές τους
απόψεις προκειμένου να βελτιωθούν η ομάδα και οι τεχνικές που χρησιμοποίησαν. Τα
συμπεράσματα, στα οποία προβαίνει η ομάδα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα μιας και αποτελούν τη
μαγιά για τη βελτίωσή τους στις επόμενες συναντήσεις τους (Κουρετζής, 1986, 1991γ, 1991δ;
Γραμματάς, 1999α).
Στο συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήρι περνάμε από τις τέσσερις φάσεις, στηριζόμενοι
στη μεθοδολογία του Κουρετζή (2008):
Α΄ Φάση: Ευαισθητοποίηση και επικοινωνία. Συγκρότηση της ομάδας που πρόκειται να
μπει σε μια διαδικασία έκφρασης. Ανάπτυξη της δυναμικής.
Β΄ Φάση: Αναπαραγωγή. Το παιχνίδι των ρόλων, θέματα και καταστάσεις που
ανακαλύπτουν τα παιδιά, διαμόρφωση περιβάλλοντος δράσης, αναγνώριση των σημείων
«όψης»της θεατρικής πράξης.
Γ΄ Φάση: Εκτέλεση ενός σκηνικού δρώμενου που έχει σχέση με τις εμπειρίες που βίωσαν
τα παιδιά στις προηγούμενες φάσεις. Παρουσιάζουν εκείνο που έχει σχέση με τις ανάγκες
τους, την αισθητική τους, τη θέασή τους. μετατρέπουν το αόρατο σε ορατό, το ακαθόριστο σε
συγκεκριμένο σκηνικό παρόν. Αποσαφηνίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και τα προβλήματά
τους.
Δ΄ Φάση: Ανάλυση της επεξεργασίας πολλαπλών επιπέδων. Από το θεατρικό παιχνίδι
ενδέχεται η ομάδα να φτάσει σε μια οργανωμένη παράσταση, χωρίς το αισθητικό αποτέλεσμα
να παραβιάζεται.
Παρόλο που υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση από του επιστήμονες ως προς τα στάδια του
θεατρικού παιχνιδιού, στην πραγματικότητα από όλους τονίζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης
αλληλουχίας μεταξύ των σταδίων που περνάει ο εμψυχωτής την ομάδα του, ώστε να
μπορέσει να την οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα, ανεξάρτητα αν αυτό διαφέρει από το αρχικό
που πιθανόν να είχε υπόψη του πριν την έναρξη του Θεατρικού Παιχνιδιού.
Το θεατρικό παιχνίδι αξιοποιεί τη δημιουργική διάθεση των ατόμων που παίρνουν μέρος
σε αυτό και με την ευχάριστη ατμόσφαιρά του προωθεί την ανάπτυξη της προσωπικότητας,
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χωρίς, μάλιστα, να χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις∙ έτσι, κάθε μέλος με αβίαστο τρόπο
συμμετέχει στις ασκήσεις που παραθέτει ο εμψυχωτής (Σέξτου, 2007).
Επιπλέον, τα άτομα που παίρνουν μέρος δρουν ευχάριστα ακολουθώντας απλούς και
εύκολα κατανοητούς κανόνες, μέσα σε ομάδα, αντλώντας στοιχεία από τα βιώματά τους τα
οποία ανασύρουν σε κάθε δράση, ώστε να εκφράσουν όλα αυτά που έχουν βιώσει, χωρίς να
είναι απαραίτητη η χρήση του λόγου, ο οποίος συχνά λειτουργεί παραπλανητικά σε
αντιδιαστολή με τη μη λεκτική επικοινωνία που δύσκολα μπορεί να τιθασευτεί από τη νόηση
(ΥΠΕΠΘ, 1993; Γραμματάς, 1999β, 1999α; Κουρετζής, 1989β).
Το θεατρικό παιχνίδι ενισχύει την προσωπική έκφραση των παιδιών και αυτό κυρίως
προωθεί, δεδομένου ότι κανείς σε αυτό δεν δέχεται επικρίσεις και αρνητικά σχόλια∙ γιατί
αποτρέπει τέτοιου είδους ενέργειες με αρνητικές συνέπειες και δημιουργεί στο παιδί αίσθηση
ασφάλειας (Γραμματάς, 1999β; Κουρετζής, 1986, 1989α, 1989β, 1991α; Σέξτου, 2007).
Το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε το εργαστήριο είναι το ακόλουθο. Ένα φθινοπωρινό
πρωινό βρισκόμαστε σε ένα πάρκο. Χαιρετάμε όποιον συναντήσουμε και αφού τα βλέμματά
μας έχουν συναντηθεί με αρκετά από αυτά των συνοδοιπόρων μας, τους λέμε μια γλυκιά
καλημέρα. Η καλημέρα μας γίνεται βιαστική, τρομαγμένη, λυπημένη και καμιά φορά
θυμωμένη.
Ένα απαλό αεράκι μας λέει κι αυτό καλημέρα και μεταμορφώνει τα σώματά μας σε
φύλλα. Χορεύουμε μαζί του στο ρυθμό που εκείνο ορίζει ώσπου γίνεται πιο παγωμένο και
προσπαθούμε να ζεσταθούμε τρίβοντας τα χέρια μας ή τρίβοντας ο ένας την πλάτη του
άλλου.Ο δυνατός αέρας έφερε μια μπόρα και γρήγορα άνοιξαν οι ομπρέλες για να μας
προστατέψουν από τη βροχή. Το χώμα βράχηκε και αποφεύγουμε να πατήσουμε τις λάσπες.
Όπου όμως υπάρχουν μικρές λακούβες με νερό μας «καλούν» να βουτήξουμε. Η όμορφη
διαδρομή μας συνεχίζεται και τα δάχτυλα των χεριών μας γίνονται οι φυλλωσιές των
δέντρων. Μέσα από αυτές βλέπουμε τον ήλιο, κοιτάζουμε ο ένας τον άλλο, φανταζόμαστε
ολόκληρο τον κόσμο.
Όλη αυτή η διαδρομή μας προετοίμασε για να ζήσουμε στιγμές μοναδικές, που ελάχιστοι
άνθρωποι έχουν βιώσει. Με ένα άγγιγμα, η κίνησή μας γίνεται αέρινη και σταδιακά
γινόμαστε αέρινες μάζες. Οι αέρινες μάζες στέκονται σε δυο διαφορετικά σημεία του χώρου
(οριοθετημένα από τα πανιά). Η ομάδα που αποτελείται από τα θερμά μόρια του αέρα
κινείται γρήγορα και πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Αντίθετα, η ομάδα των ψυχρών μορίων
κινείται αργά μακριά ο ένας από τον άλλο. Τα ψυχρά και τα θερμά μόρια αρχίζουννα παίζουν
μεταξύ τους, μα κάτι συμβαίνει και δεν μπορούν να πλησιάζουν το ένα το άλλο. Σπρώχνουν
με τις παλάμες, με την πλάτη, με τον κορμό ολόκληρο. Ψυχρά και θερμά μόρια ενώνουν τις
δυνάμεις τους και ο χορός των ανέμων ξεκινά. Ένας τεράστιος ανεμοστρόβιλος φαίνεται να
στροβιλίζει ό,τι περνά από δίπλα του. Σε αυτή την τρομερή φασαρία εμφανίστηκε ο Αίολος, ο
οποίας ευτυχώς έκλεισε στους ασκούς του τους ανέμους.
Λίγο πιο πίσω από τον Αίολο ήταν οι Νηρηίδες, οι νύμφες του νερού, οι οποίες
μεταμορφώνουν όλους τους εμψυχούμενους σε νεροσταγόνες. Οι νεροσταγόνες γίνονται ένα
με τη θάλασσα, οπού άλλωτε κάνουν απαλούς κυματισμούς και άλλοτε θαλασσοταραχή.
Έρχεται η ώρα όμως που νεροσταγόνες κουράζονται και κάθονται στην επιφάνεια της
θάλασσας, απ’ όπου φουσκώνουν και φουσκώνουν για να φτάσουν το φεγγάρι (πλημμυρίδα)
και μετά από λίγο ξεφουσκώνουν και ηρεμούν (άμπωτη). Σαν την αναπνοή του ανθρώπου
είναι και η παλίρροια, μια φουσκώνει και μια ξεφουσκώνει.
Και εκεί που έχουν όλοι ηρεμήσει ένας δυνατός θόρυβος ακούγεται που ολοένα γ΄ίνεται
και δυνατότερος. Είναι ο αρχηγός των γιγάντων, ο Εγκέλαδος. Η γη σείεται. Σε κάθε του
χτύπημα οι άνθρωποι τραντάζονται.Έχει τόση δύναμη που δεν μπορούν να σταθούν όρθιοι.
Ένας δυνατός θόρυβος βγαίνει από τα έγκατά της. Μα τι συμβαίνει όμως πιο βαθιά; Τα
σώματα μας γίνονται τεκτονικές πλάκες και σε κάθε ήχο η μια πλησιάζει την άλλη και έτσι η
γη σείεται.
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Οι εμψυχούμενοι μεταμορφώθηκαν σε στοιχεία της φύσης. Βίωσαν έναν ανεμοστρόβιλο,
μια παλίρροια, έναν σεισμό. Έφτασε η στιγμή να αποφασίσουν ποια από όλα αυτά τα
στοιχεία τους έκανε να νιώσουν πιο δυνατές στιγμές και να δείξουν με τον δικό τους τρόπo.
Έπειτα δόθηκε χρόνος σε κάθε υποομάδα να σκεφτεί και να οργανώσει με όποιο τρόπο
επιθυμεί να παρουσιάσει ένα σύντομο σκηνικό δρώμενο σχετικό με την ομάδα της και τα
ερεθίσματα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αλλά και προσωπικά βιώματα.
Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των υποομάδων δινόταν χρόνος για να ξέρουν πότε
πρέπει να ολοκληρώσουν την προετοιμασία. Όποια ομάδα ολοκλήρωνε χτυπούσε παλαμάκια
και περίμενε τις άλλες ομάδες να τελειώσουν. Με τη λήξη του χρόνου, οι ομάδες με τη σειρά
που χειροκρότησαν παρουσιάσαν το δρώμενό τους και στη συνέχεια όλοι μαζί κάναμε ένα
κύκλο και με τη βοήθεια της μουσικής περάσαμε στην αποφόρτιση. Τέλος καθίσαμε στον
κύκλο και συζητήσαμε όλοι μαζί για τη δομή του θεατρικού παιχνιδιού, τις φάσεις που
περάσαμε, τους στόχους που τέθηκαν και τον τρόπο που μπορεί κάθε εκπαιδευτικός ή
συντονιστής ομάδας να εργαστεί με τη δική του ομάδα.
Συμπερασματικά, μέσα από το εργαστήριο αυτό, οι εμψυχούμενοι ευαισθητοποιούνται με
βιωματικό τρόπο για τα φυσικά φαινόμενα. Ολοκληρώνοντας το εργαστήριο, οι
συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει χρήσιμα εργαλεία που να τους καθιστούν ακόμα πιο
ευαισθητοποιημένους στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά και να πάρουν ιδέες για να οργανώσουν
δικές τους δραστηριότητες εφαρμόζοντας τεχνικές του θεατρικού παιχνιδιού σε δική τους
ομάδα
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Πρόκειται για μια μέθοδο, η οποία αξιοποιεί τη δημιουργική διάθεση των ατόμων που
παίρνουν μέρος σε αυτό. Με την ευχάριστη ατμόσφαιρα που δημιουργεί προωθεί την
ανάπτυξη της προσωπικότητας όσων ασχολούνται με αυτό. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να έχουν
ιδιαίτερες γνώσεις, το θεατρικό παιχνίδι από τη φύση του δημιουργεί ευχάριστο κλίμα και γι'
αυτό συμμετέχουν αυθόρμητα, με όρεξη, στις ασκήσεις που παραθέτει ο εμψυχωτής (Σέξτου,
2007). Επιπλέον, τα άτομα, που παίρνουν μέρος, δρουν ευχάριστα ακολουθώντας απλούς και
εύκολα κατανοητούς κανόνες, μέσα σε ομάδα, αντλώντας στοιχεία από τα βιώματά τους, τα
οποία ανασύρουν σε κάθε δράση, ώστε να εκφράσουν όλα αυτά που έχουν βιώσει. Σε όλη
αυτή τη διαδικασία δεν είναι απαραίτητη η χρήση του λόγου, ο οποίος μπορεί να
λειτουργήσει παραπλανητικά, σε αντιδιαστολή με τη μη λεκτική επικοινωνία που δύσκολα
την τιθασεύει η νόηση (ΥΠΕΠΘ, 1993; Γραμματάς, 1999β, 1999α; Κουρετζής, 1989β;
Μουδατσάκις, 2005). Το θεατρικό παιχνίδι ενισχύει την προσωπική έκφραση των παιδιών και
αυτήν κυρίως προωθεί, δεδομένου ότι κανείς, σ' αυτή τη διαδικασία δεν δέχεται επικρίσεις
και αρνητικά σχόλια∙ γιατί αποτρέπει τέτοιου είδους ενέργειες με απορριπτικές συνέπειες και
δημιουργεί στο παιδί αίσθηση ασφάλειας (Γραμματάς, 1999β; Κουρετζής, 1986, 1989α
1989β, 1991α; Σέξτου, 2007).

Λέξεις - Κλειδιά: Ηλεκτρομαγνητισμός, Μαγνήτης, Σιδηρομαγνητικά Υλικά, Μαγνητικοί
Πόλοι.
Πλαίσιο εργαστηρίου
Το πάτωμα είναι χωρισμένο σε κόκκινα και μπλε τετράγωνα από αφρώδες υλικό. Ο
εμψυχωτής εκμεταλλεύεται αυτή τη συνθήκη για τις ανάγκες του εργαστηρίου. Ο βασικός
εμψυχωτής καλεί τους εμψυχούμενους στον χώρο χρησιμοποιώντας τον ήχο από ένα
ταμπουρίνο, λέγοντάς τους ότι πρέπει να προλάβουν να μπουν μέσα στο εργαστήριο φυσικής
πριν εμφανιστούν οι επιστήμονες κι αρχίσουν τα πειράματα. Οι εμψυχούμενοι έχουν ήδη
φορέσει από πριν ένα κορδελάκι στο χέρι τους, χρώματος κόκκινο ή μπλε, το οποίο
συμβολίζει τους δύο πόλους ενός μαγνήτη. Η πρώτη οδηγία καλεί τους εμψυχούμενους να
κινηθούν ελεύθερα στο χώρο σε όποια κατεύθυνση επιθυμούν χωρίς να ακουμπούν ο ένας τον
άλλο. Όταν ακούγεται ο ήχος από το ταμπουρίνο μένουν ακίνητοι σε ένα τετράγωνο
αντίστοιχου χρώματος με το κορδελάκι που φορούν.
Μετά από λίγο η οδηγία αλλάζει. Αφού τα δύο μέρη ενός μαγνήτη είναι σαν δύο δίδυμα
αδελφάκια, που δεν χωρίζουν ποτέ και το κόκκινο πηγαίνει πάντα με το μπλε, οι
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εμψυχούμενοι προσπαθούν να γίνουν κι αυτοί το ίδιο. Βρίσκουν ένα άτομο του άλλου
χρώματος και γίνονται ζευγάρια. Κινούνται στον χώρο κι όταν ακούγεται ο ήχος από το
ταμπουρίνο αλλάζουν ζευγάρι χωρίς, όμως, να συναντηθούν δύο κόκκινα ή δύο μπλε μαζί.
Η οδηγία, στη συνέχεια, αλλάζει και ο βασικός εμψυχωτής λέει: «Υπάρχουν άνθρωποι που
τους κοιτάζουμε επίμονα κι άλλοι που προσπαθούμε να αποφύγουμε το βλέμμα τους.
Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούμε τα βήματά τους κι άλλοι που θέλουμε να τους
γυρίζουμε την πλάτη. Ας κινηθούμε ελεύθερα, έχοντας στο μυαλό μας αυτές τις οδηγίες κι ας
σκεφτούμε τι είναι αυτό που μας τραβά και μας μαγνητίζει στους άλλους ή τι είναι αυτό που
μας απωθεί;» Σε τρεις ήχους ο καθένας βρίσκει μια θέση και σχηματίζεται ένας κύκλος.
Ξαφνικά το σώμα του καθενός ξεκινάει να κινείται στους ρυθμούς ενός χορού. Είναι ο χορός
των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα των μαγνητών! Όσοι έχουν κόκκινο κορδελάκι
συγκεντρώνονται στη μέση του κύκλου, ο ένας πολύ κοντά στον άλλο και σχηματίζουν «μια
ανθρώπινη μπάλα», γίνονται δηλαδή ένας πυρήνας. Οι υπόλοιποι που έχουν μπλε κορδελάκι
χορεύουν γύρω τους στον ρυθμό της μουσικής, άλλοτε πιο έντονα, άλλοτε πιο χαλαρά.
Γίνονται, δηλαδή, τα ηλεκτρόνια που κινούνται γύρω από τον πυρήνα του ατόμου του υλικού.
Όταν ο χορός τελειώσει, εμφανίζεται ο πρώτος επιστήμονας. Ο επιστήμονας
«Φυσικούλης», καλεί τους εμψυχούμενους γύρω του, για να συστηθεί και να τους εξηγήσει
ότι οι μαγνήτες είναι ειδικά μέταλλα ή κράματα μετάλλων (σίδηρος, κοβάλτιο, νικέλιο) τα
οποία έλκουν μεταλλικά αντικείμενα, εκτός από αυτά που περιέχουν. Ακόμη, δεν έλκουν
άλλου είδους αντικείμενα, όπως πλαστικά, γυάλινα, ξύλινα ή άλλα. Μεταμορφώνει, λοιπόν,
κάποιους από τους εμψυχούμενους σε μαγνήτες, για να έλκουν ή να έλκονται από αυτούς που
κρατούν συγκεκριμένα μεταλλικά αντικείμενα, ενώ δεν έλκονται από αυτούς που κρατούν
πλαστικά ή άλλου είδους αντικείμενα. Ωστόσο, κινούνται όλοι στον ρυθμό της μουσικής σ’
ένα κυνήγι μαγνητών και ανάλογα έλκονται ή όχι.
Πείραμα με πηνίο: Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό
Εμφανίζεται ο δεύτερος επιστήμονας με τα κατάλληλα σημεία όψης (ρόμπα, εργαλεία,
ατημέλητα μαλλιά), συστήνεται και καλεί τους εμψυχούμενους να τον βοηθήσουν έμπρακτα
σε πειράματα που κάνει στο εργαστήριό του.
Απευθύνεται, λοιπόν, στους βοηθούς του: «Οι βοηθοί που έχουν μπλε κορδελάκι γίνονται μια
ομάδα. Πιάστε ο ένας το χέρι του άλλου και γίνεστε μια αλυσίδα. Η αλυσίδα αυτή γίνεται μια
σπείρα. Μοιάζετε με ελατήριο ή αλλιώς με πηνίο. Αυτός που είναι στο κέντρο και ο
τελευταίος ενώνονται με ένα πανί. Αυτή είναι η μπαταρία. Αν την κρατάτε και οι δύο το πηνίο
που έχετε δημιουργήσει διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα και εσείς κινείστε έντονα στο χώρο.
Η έντονη μουσική υπόκρουση βοηθά στη σωματική έκφραση. Δίνοντας σε αυτόν που
βρίσκεται στο κέντρο μια σιδερένια ράβδο, έχω φτιάξει έναν ηλεκτρομαγνήτη. Κάθε φορά
που ρέει ηλεκτρικό ρεύμα, η κόκκινη ομάδα «κολλάει» στη μπλε ομάδα που έχει γίνει
ηλεκτρομαγνήτης!» Το ρεύμα σταμάτησε να ρέει. Η κόκκινη ομάδα απομαγνητίζεται. Οι
αυξομειώσεις στην ένταση της μουσικής βοηθούν στην σωματική έκφραση. Ο εμψυχωτής
επαναλαμβάνει το πείραμα δυο-τρεις φορές.
Πείραμα με γεννήτρια: Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Δύο βοηθοί με κόκκινο και μπλε κορδελάκι γίνονται ζευγάρι και αποτελούν ένα μαγνήτη. Οι
βοηθοί της κόκκινης ομάδας δημιουργούν μια σπείρα, ένα πηνίο γύρω από αυτόν τον
μαγνήτη. Ο πρώτος και ο τελευταίος της σπείρας κρατούν ένα πανί στην άκρη του οποίου
βρίσκεται ένα άτομο που κρατάει ένα κίτρινο πανί και συμβολίζει τη λάμπα. Όποιον αγγίζω
γίνεται έλικας μιας ανεμογεννήτριας. Οι βοηθοί της μπλε ομάδας φυσούν τους έλικες και
αυτοί κινούνται γύρω από το πηνίο. Η ενέργεια του ανέμου δίνει κίνηση στον μαγνήτη που
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είναι μέσα στο πηνίο. Ο μαγνήτης αρχίζει να περιστρέφεται. Η κόκκινη ομάδα αρχίζει να
κινείται κι αυτή. Η μουσική υπόκρουση βοηθά στη σωματική έκφραση. Περνάει από μέσα
της ηλεκτρικό ρεύμα. Η λάμπα «ανάβει». Το άτομο σηκώνει ψηλά το κίτρινο πανί. Όταν
παύει ο άνεμος ο μαγνήτης σταματά την κίνησή του. Τα άτομα που συγκροτούν το πηνίο δεν
κινούνται και η λάμπα «σβήνει». Οι αυξομειώσεις στην ένταση της μουσικής βοηθούν στην
σωματική έκφραση.
Μετά την παροχή των ερεθισμάτων οι εμψυχούμενοι χωρίστηκαν σε 3 επιμέρους
υποομάδες, σύμφωνα με τους τρεις εμψυχωτές. Έπειτα δόθηκε χρόνος σε κάθε υποομάδα να
σκεφτεί, να οργανώσει και να παρουσιάσει ένα σύντομο σκηνικό δρώμενο σχετικό με την
ομάδα της και τα ερεθίσματα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και τα
προσωπικά της βιώματα. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των υποομάδων δινόταν
χρόνος για να ξέρουν πότε πρέπει να ολοκληρώσουν την προετοιμασία. Όποια ομάδα
ολοκλήρωνε χτυπούσε παλαμάκια και περίμενε τις άλλες ομάδες να τελειώσουν. Με τη λήξη
του χρόνου, οι ομάδες με τη σειρά που χειροκρότησαν παρουσίασαν το δρώμενό τους και στη
συνέχεια όλοι μαζί έκαναν ένα κύκλο και με τη βοήθεια της μουσικής πέρασαν στην
αποφόρτιση. Τέλος, καθίσαμε στον κύκλο και συζητήσαμε όλοι μαζί για τη δομή του
θεατρικού παιχνιδιού, τις φάσεις που το διέπουν, τους στόχους που τέθηκαν και τον τρόπο
που μπορεί κάθε εκπαιδευτικός ή συντονιστής ομάδας να εργαστεί με τη δική του ομάδα.
Συμπεράσματα
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Μέσα από αυτό το βιωματικό εργαστήριο, οι εμψυχούμενοι εξοικειώνονται με τα
ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα. Ολοκληρώνοντας, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει
χρήσιμα εργαλεία και ιδέες, για να οργανώσουν δικές τους δραστηριότητες, εφαρμόζοντας τη
μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού σε δική τους ομάδα. Στην Προσχολική Αγωγή ο βιωματικός
τρόπος προσέγγισης των φυσικών φαινομένων μέσω του θεατρικού παιχνιδιού ικανοποιεί τη
φυσική περιέργεια των παιδιών και τα βοηθά να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο που τα
περιβάλλει. Επίσης, προάγει τη δημιουργική τους απασχόληση και την ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης με τους προβληματισμούς και τις παρατηρήσεις που διατυπώνονται. Το παιδί
συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και διαμορφώνει από κοινού με τον
εκπαιδευτικό το τελικό αποτέλεσμα.
*Στο κείμενο θεωρούνται κοινές με αυτές της αμέσως προηγούμενης οι εξής ενότητες: περίληψη, εισαγωγή,
μεθοδολογία της έρευνας. Γι’ αυτό και παραλείπονται. Αφήνουμε ως εισαγωγή το θεωρητικό πλαίσιο για το
θεατρικό παιχνίδι και όσες αναφορές έχουν παραπομπές σε αυτές.
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Ο Ποντικούλης Παίζει με τα Σχήματα και Γίνεται Ζωγράφος. Μια
Προσέγγιση της Τέχνης μέσω του Έντεχνου Συλλογισμού (Artful Thinking Project Zero of Harvard)
Παπαδοπούλου Ελένη
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΦΠΨ, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης,
8ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου, emlenage[at]gmail.com

Περίληψη
Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί αφόρμηση για διερεύνηση των ιδιαιτέρων αναγκών των
νηπίων-προνηπίων σε σχέση με τα σχήματα και την προσέγγιση έργων τέχνης μέσω
συγκεκριμένης μεθοδολογίας όπως αυτή παρουσιάζεται από την ομάδα Project Zero of
Harvard και αξιοποιείται για την προσέγγιση των έργων τέχνης ως διαδικασίας ενεργοποίησης
και οπτικοποίησης των μηχανισμών της σκέψης. Το παρόν διδακτικό σενάριο αποτελεί πρόταση
για διαθεματική προσέγγιση στην τάξη του νηπιαγωγείου καθώς τα σχήματα αποτελούν τις
πρώτες έννοιες και φόρμες διερεύνησης μέσα και έξω από τη σχολική τάξη, αξιοποιώντας τόσο
συμβατικών μέσων και υλικών όσο και των νέων τεχνολογιών.

Λέξεις Κλειδιά: Πίνακες Ζωγραφικής, Σχήματα, Έντεχνος Συλλογισμός.
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Εισαγωγή
Τα σχήματα και τα χρώματα αποτελούν βασικά εννοιολογικά πεδία δράσης αλλά και
αφόρμησης για αναζήτηση, διερεύνηση και ανακάλυψη στο νηπιαγωγείο. Τα νήπια
αξιοποιώντας υλικά, μέσα και φόρμες, μπορούν με παιγνιώδη τρόπο να πειραματιστούν, να
ανακαλύψουν και ταυτόχρονα να εκφραστούν και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα. Η
αξιοποίηση έργων τέχνης μέσω του Έντεχνου Συλλογισμού, όπως αυτός προσεγγίζεται από
την ομάδα της Project Zero of Harvard, αποτελεί μια διαδικασία διερεύνησης αλλά
ταυτόχρονα και οπτικοποίησης των μηχανισμών σκέψης με τη συμβολή των νέων
τεχνολογιών. Ο «Ποντικούλης» - έτσι ονομάστηκε από νήπιο κατά τη διαδικασία γνωριμίας
με τον υπολογιστή και τα περιφερειακά του εργαλεία - αποτελεί το μέσο για να πουν τα νήπια
στον υπολογιστή «πού θέλουν να πάνε μέσα από την οθόνη του, τι να δουν, τι να ακούσουν, τι
να παίξουν και τι να ζωγραφίσουν» όπως τα ίδια ανέφεραν στην ολομέλεια της τάξης.
Η τέχνη εξάλλου αποτελεί ουσιαστικό μέσο έκφρασης και δημιουργίας για τους μαθητές
προσχολικής ηλικίας, καθώς ενισχύει την επικοινωνία, την αυτό-έκφραση και τη
δημιουργικότητα και τον προβληματισμό, αποτελώντας, ταυτόχρονα, πηγή εκτόνωσης και
διαχείρισης αντιλήψεων και καταστάσεων που τους απασχολούν. Επομένως «...ένα
λειτουργικό και πλούσιο σε ερεθίσματα μαθησιακό περιβάλλον προτρέπει τα παιδιά να
επιλέγουν ελεύθερα δραστηριότητες και τα ενθαρρύνει να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν»
(Οδηγός Νηπιαγωγού: 19). Σ’ ένα μαθησιακό περιβάλλον η χρησιμοποίηση λειτουργικών
ερεθισμάτων που ενισχύουν τον προφορικό και γραπτό λόγο καθώς και τα ερεθίσματα που
απορρέουν από τον τεχνολογικό εγγραμματισμό, δίνουν ώθηση στη διάθεση των μαθητών
της συγκεκριμένης ηλικίας για αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον,
ώστε με παιγνιώδη τρόπο να ενισχύσουν τη διάθεση για μάθηση και κατανόηση του κόσμου
που τα περιβάλλει. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αποτελεί διαθεματική προσέγγιση καινοτόμο πρόγραμμα στο Νηπιαγωγείο.
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Σκοπός της συγκεκριμένης πρότασης είναι η γνωριμία των νηπίων με τα σχήματα μέσω
της επεξεργασίας συγκεκριμένων έργων τέχνης, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και
την οπτικοποίηση των διαδικασιών της σκέψης τους. Η πρόταση αυτή μπορεί να
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του νηπιαγωγείου, στη γωνιά του υπολογιστή κατά κύριο
λόγο, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας να
αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, να πειραματιστούν με νέα υλικά και τεχνικές∙
ταυτόχρονα αποτελεί αφόρμηση για γνωριμία με έργα της παγκόσμιας πολιτιστικής μας
κληρονομιάς. Η διαθεματική προσέγγιση και η αξιοποίηση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου
συντελούν επίσης στην από κοινού ανακάλυψη της τέχνης μέσω των έργων της, ανοίγοντας
έτσι νέους δρόμους στην καλλιτεχνική έκφραση και τη χρήση συμβολικού κώδικα
επικοινωνίας.
Θεωρητικό πλαίσιο
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Η τέχνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού εκφράζοντας την
ανάγκη για έκφραση σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο (Μέγα, 2011). Η εικαστική
έκφραση οποιασδήποτε μορφής αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας και συνδιαλλαγής, έκφρασης
ιδεών αλλά και συναισθημάτων με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό πολλές φορές.
Αυτό γίνεται ορατό κυρίως στο παιδικό σχέδιο και τον τρόπο που οι μαθητές προσχολικής και
πρώτης σχολικής ηλικίας το αξιοποιούν για να εκφραστούν. Από την απλή γραμμή ώς το
μουτζούρωμα και τις σύνθετες φόρμες οι μικροί μαθητές συνομιλούν με τον κόσμο των
ενηλίκων, (Κρότι & Μάνι, 2003), εξερευνούν το περιβάλλον, διαπραγματεύονται,
δοκιμάζουν, συνθέτουν αξιολογούν.
Ειδικά για τους μαθητές Νηπιαγωγείου η εικαστική έκφραση καταλαμβάνει το 50% του
αναλυτικού προγράμματος και συνδέεται «… άμεσα με το ενδιαφέρον των παιδιών για τα
υλικά» (Οδηγός Νηπιαγωγού: 290). Οι μαθητές προσχολικής ηλικίας στους οποίους
αναφέρεται και το παρόν διδακτικό σενάριο, μαθαίνουν με παιγνιώδη τρόπο (ΔΕΠΠΣ, 2006),
καθώς μεταφέρουν στο σχολικό περιβάλλον σύμφωνα με το Vigotsky, γνώσεις αλλά και
δημιουργούν νέες γνώσεις. Σ’ ένα οργανωμένο περιβάλλον όπως αυτό της τάξης του
νηπιαγωγείου το νήπιο πρέπει να είναι ικανό να «… ανταποκρίνεται στις ικανότητες και στις
προηγούμενες εμπειρίες του αλλά πρέπει επίσης να τις ξεπερνά», (Κουτσουβάνου, 1990, 31) γι’
αυτό είναι σημαντικά ο έλεγχος και η οργάνωση διανοητικών ερεθισμάτων ικανών να
οδηγήσουν το παιδί σε νέα γνώση μέσω ενός οργανωμένου πλαισίου δραστηριοτήτων, όπως
αυτό του νηπιαγωγείου. Επιπλέον, το παιδί μέσω του παιχνιδιού μπορεί να αποφασίσει
ελεύθερα για τις πράξεις του παρόλο που αυτές «…υπόκεινται στο νόημα των αντικειμένων,
και το παιδί δρα ανάλογα» (Βοσνιάδου, 2003: 96-97).
Ο Bruner επίσης υποστηρίζει ότι η επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών των
συγκεκριμένων ηλικιών πραγματοποιείται μέσω «…επανεμφανιζόμενων σχημάτων
αλληλεπίδρασης» τα οποία ονομάζει « Συστήματα υποστήριξης της γλωσσικής κατάκτησης»,
ενώ μέσω της συχνής επανάληψης, τους δίδεται η ευκαιρία να ανακαλύψουν και να
αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους. Σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες μάθησης παίζουν οι
ενήλικες για την εκκίνηση πρώιμων σχημάτων αλληλεπίδρασης (Wood, 1999:197). Οι
μαθητές παρατηρούν, δοκιμάζουν διάφορα υλικά, σχήματα, χρώματα και όγκους, συνθέτουν,
με στόχο την ανάπτυξη της αναπαραστατικής τους σκέψης, μιας οπτικής γλώσσας (Μέγα,
2011:86) που τα βοηθά να κατανοήσουν και να επικοινωνήσουν με τον κόσμο που τα
περιβάλλει. Μέσω των εικαστικών τεχνών τα παιδιά μαθαίνουν να συσχετίζουν και να
επεξεργάζονται τις διαφορές των έργων τέχνης και του περιβάλλοντος, αποκτώντας έτσι
αισθητικές εμπειρίες∙ που συντελούν στην καλλιέργεια, παράλληλα, της φαντασίας, της
δημιουργικότητας και της κριτικής τους σκέψη (Μέγα, 2011: 87).

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

-36-

Η πολυτροπικότητα της έκφρασης και η οπτικοποίηση των νοητικών έργων των παιδιών
(οπτικοποίηση των μηχανισμών της σκέψης), ορατή σκέψη (Visual Τhinking) αποτελεί μια
προσέγγιση και της ομάδας Project Zero of Harvard. Ο Εντεχνος Συλλογισμός (Artful
Thinking) αποτελεί πρόταση της συγκεκριμένης ομάδας για την αξιοποίηση και επεξεργασία
έργων τέχνης διαθεματικά στοχεύοντας στην κατανόηση των μηχανισμών σκέψης και την
οπτικοποίησή τους με τη χρήση συμβατικών μέσων και λογισμικών προσαρμοσμένων στα
παιδιά αυτής της ηλικίας.
Σκοπός της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι η δημιουργία ισχυρών συνδέσεων μεταξύ
των έργων τέχνης ώστε να αποτελέσουν αφόρμηση για την ανάπτυξη στοχαστικών διαθέσεων
και την ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων
συντελείται αξιοποιώντας συγκεκριμένες ρουτίνες σκέψης, δηλαδή, επαναλαμβανόμενες
ερωτήσεις, απλές διαδικασίες και πρότυπα συμπεριφοράς για την ενίσχυση των μηχανισμών
της σκέψης. Σύμφωνα με την ομάδα Project Zero of Harvard, οι ρουτίνες σκέψης αποτελούν
βασικά εργαλεία, απλές στρατηγικές, τις οποίες άμεσα ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει
αλλά και οι μαθητές να καταλάβουν και να οικειοποιηθούν, μετασχηματίζοντας τον λόγο, τη
σκέψη και τη συμπεριφορά τους. Οι ρουτίνες σκέψης μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλες τις
δράσεις στο πλαίσιο ενός οργανωμένου περιβάλλοντος, (ατομικά, ομαδικά, στην ολομέλεια
της τάξης).
Επιπρόσθετα η εμπλοκή των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία για ψηφιακό
εγγραμματισμό, στηρίζονται τόσο στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του Vygotsky αλλά και
τις θεωρήσεις της ανακαλυπτικής μάθησης (Bruner) όπου οι μαθητές μέσω του
πειραματισμού, της δοκιμής και της επαλήθευσης ή της διάψευσης μπορούν να οδηγηθούν
στην ανακάλυψη βαθύτερων δομών, αρχών και εννοιών που διέπουν ένα φαινόμενο. Ο ρόλος
του/της νηπιαγωγού είναι σημαντικός, καθώς μπορεί να οδηγήσει στην καθοδηγούμενη
ανακάλυψη. (Ε.Π.Ε. & ΔΒΜ, 2013: 40-41). Επίσης οι νέες τεχνολογίες συνεισφέρουν στην
ανάπτυξη πολυδιάστατων σχεδίων εργασίας, καθώς αναπτύσσονται διερευνητικές
δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη του γνωστικού και του κοινωνικού τομέα με την
αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων. Η συνεργατική μάθηση ενισχύεται, ενώ η ποικιλία και
ο εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων της παραδοσιακής διδασκαλίας αποκτά νέο
περιεχόμενο για τους ίδιους τους μαθητές εφ’ όσον η πλειονότητά τους είναι εξοικειωμένη
στην καθημερινότητά τους με τις νέες τεχνολογίες (Κυνηγός, 2006).
Λίγα λόγια για το σενάριο
Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί στην τάξη νηπιαγωγείου κατά το
πρώτο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς αλλά και να επεκταθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του
σχολικού έτους καθώς τα χρώματα και τα σχήματα αποτελούν εννοιολογικά πεδία τα οποία
διερευνούν οι μαθητές/ήτριες του Νηπιαγωγείου όντας ιδιαίτερα προσφιλή και οικεία. Χώρος
δράσης είναι η τάξη του Νηπιαγωγείου και η γωνιά του υπολογιστή με την αξιοποίηση όλων
των εργαλείων του καθώς και η αξιοποίηση των λογισμικών και των ψηφιακών τους
εργαλείων, κατάλληλα σχεδιασμένων για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Η πρόταση αυτή
συνδέεται με όλους τους τομείς του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για το Νηπιαγωγείο
και είναι απόλυτα συμβατό με τα ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ.
Σκοπός: Η γνωριμία των νηπίων με τα σχήματα μέσω της επεξεργασίας συγκεκριμένων
έργων τέχνης, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την οπτικοποίηση των
διαδικασιών της σκέψης τους.
Στόχοι - Επιδιώξεις
 Η ανακάλυψη, ο σχεδιασμός και η αναγνώριση των σχημάτων μέσω έργων τέχνης.
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Η ενίσχυση της συνεργασίας, της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας μέσω της
ομαδοσυνεργατικής μεθόδου.
Η οπτικοποίηση του μηχανισμού της σκέψης για την καλλιέργεια και διεύρυνση
πρώιμων εμπειριών των μαθητών και η δημιουργία ισχυρών συνδέσεων μέσω της
παρατήρησης και της επεξεργασίας συγκεκριμένων έργων τέχνης σχετικών με το υπό
διερεύνση θέμα.
Η διαδικασία τηςδιατύπωσης, καταγραφής και οπτικοποίησης κάθε προϊόντος
στοχασμού το οποίο αναδεικνύεται ατομικά ή συλλογικά
Η ενίσχυση της πολυτροπικότητας της έκφρασης.
Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και ο εμπλουτισμός της γλώσσας.
Η επαφή με έργα της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς και η εξοικείωση με
φόρμες, χρώματα, σχήματα και μοτίβα.
Η ενίσχυση της δημιουργικής έκφρασης και η εκτόνωση μέσω των εικαστικών
τεχνών.
Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και την προσωπικότητα των άλλων.
Η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες ως μέσω έκφρασης και δημιουργίας.

Δραστηριότητα Αφόρμησης
Η επαφή των νηπίων με έργα τέχνης των Καντίνσκυ, Μιρό και Πάουλ Κλέε, με την
αξιοποίηση ρουτίνας σκέψης Δες- Σκέψου –Αναρωτήσου (χρήση συμβατικών μέσων Χαρτί
Α4 και post-it) και καταγραφή των απόψεών τους.
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Εικόνα 1: Πάουλ Κλέε, ρουτίνα σκέψης: Δες – Σκέψου - Αναρωτήσου
(Artful Thinking).
Δραστηριότητα 1η :Τριγωνοψαρούλης εναντίον μεγάλου Καρχαρία.
(https://www.youtube.com/watch?v=DDS-FeQaQnk)
Τα νήπια με αφορμή σχετικό παραμύθι στο YouTube : Τριγωνοψαρούλης εναντίον μεγάλου
καρχαρία δημιουργούν το δικό τους εννοιολογικό χάρτη με την αξιοποίηση του λογισμικού
εννοιολογικής χαρτογράφησης: Kidspiration

Εικόνα 2: Τριγωνοψαρούλης εναντίον μεγάλου καρχαρία. Δημιουργία εννoιολογικού χάρτη.
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Δραστηριότητες γνωστικού περιεχομένου
Δραστηριότητα 2η: Αξιοποίηση του λογισμικού TuxPaint
Τα νήπια αφού έχουν εξοικειωθεί με το συγκεκριμένο λογισμικό και τα εργαλεία του
δημιουργούν τους δικούς τους πίνακες ζωγραφικής αξιοποιώντας τα πλευρικά εργαλεία του
συγκεκριμένου λογισμικού(βιβλιοθήκη)με αφορμή τόσο τα συμβατικά μέσα όσο και την
αξιοποίηση του διαδικτύου και των μηχανών αναζήτησης
Στόχος ως προς το γνωστικό αντικείμενο: η ενίσχυση της γνώσης των σχημάτων και των
φορμών.
Ως προς τις νέες τεχνολογίες: η εξοικείωση με το λογισμικό Tux Paint και τα εργαλεία του
ώστε να εκφραστούν δημιουργικά και πολυεπίπεδα με την τέχνη και τις ΤΠΕ.
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Εικόνα 3: Μιρό.

Εικόνα 4: Κλεε: Το κόκκινο ποτάμι.

Δραστηριότητα 3η:Χρωμάτισε-Συμβόλισε–απεικόνισε
Τα νήπια αξιοποιούν τη συγκεκριμένη ρουτίνα χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή και τα
ψηφιακά εργαλεία. Αρχικά καλούνται να επιλέξουν ένα χρώμα που θεωρούν ότι
αντιπροσωπεύει τον πίνακα που μελετούν. Στη συνέχεια διαλέγουν κάποιο σύμβολο που τα
ενδιαφέρει, αιτιολογώντας την απάντησή τους, και στη συνέχεια επιλέγουν κάποια εικόνα
που να αιτιολογεί τις προηγούμενες επιλογές τους σε συνάρτηση με την αρχική ιδέα.
Στόχος της δραστηριότητας είναι η δημιουργία λογικών συσχετισμών σε σχέση με το υπό
διερεύνηση έργο τέχνης και η οπτικοποίησή τους μέσω του υπολογιστή.
Ως προς τις νέες τεχνολογίες: στόχος μας είναι η ανάπτυξη λεπτών δεξιοτήτων με τη χρήση
του ποντικούλη.

Εικόνα 5: Χρωμάτισε, συμβόλισε, απεικόνισε.
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Δραστηριότητα 4η: Δες - Σκέψου - Αναρωτήσου:
Τα νήπια με αφορμή πίνακα του Μιρό παρατηρούν, σκέφτονται και εκφράζουν απορίες για
τον συγκεκριμένο πίνακα.
Στόχος ως προς το γνωστικό αντικείμενο: η παρατήρηση και η διεξοδική ανάλυση του
πίνακα, των σχημάτων και των χρωμάτων καθώς και η οπτικοποίηση των διαδοχικών
σταδίων της σκέψης τους
Ως προς τις νέες τεχνολογίες: η οπτικοποίηση της σκέψης με τη χρήση του λογισμικού
Kidspiration και την εναλλαγή
Ως προς τον έντεχνο συλλογισμό: η διαδικασία καταγραφής των διαφορετικών απόψεων
και σκέψεων και η οπτικοποίηση της διαδικασίας με την αξιοποίηση του λογισμικού
εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration (κάθε βήμα με διαφορετικό χρώμα όπου γίνεται
ορατό στους μικρούς μαθητές το διαφορετικό στάδιο της σκέψης)
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Εικόνα 6: Kidspiration: Δες, σκέψου, αναρωτήσου.

Εικόνα 7: Μιρό, Τα φλεγόμενα φτερά.
Κωστάγγελος: βλέπω πολλά σχήματα και χρώματα Αλέξανδρος: Σκέφτομαι την ομάδα
μου, γιατί είμαι Ολυμπιακός, Μικαέλα: Θα ’θελα να ρωτήσω το παιδάκι αν θα φορέσει το
καπέλο Στέλλα: Μήπως είναι αερόστατο; Μαρία: Μήπως είναι πετσέτα απλωμένη στον ήλιο
και το σκοινί για να στεγνώσει; Γιατί βλέπω ότι μάλλον φυσάει.
Δραστηριότητα 5η: Αρχή - Τέλος
Τα νήπια με αφορμή πίνακα του Καντίνσκυ δημιουργούν τη δική τους ιστορία: Αν είναι αυτός
ο πίνακας η αρχή μιας ιστορίας ποια θα είναι η συνέχεια και το τέλος της;
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Στόχος ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Η καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού
λόγου, η ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των νηπίων.
Ως προς τις νέες τεχνολογίες: Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων zoom-in για την
διερεύνηση λεπτομερειών του πίνακα του Καντίνσκυ: Ομόκεντροι κύκλοι

Εικόνα 8: Καντίνσκυ, Ομόκεντροι Κύκλοι.
Επέκταση δραστηριότητας: ψηφιακό κόμικ με την αξιοποίηση του λογισμικού Comicstrip –
creator
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Εικόνα 9: Ψηφιακό κόμικ.
Δραστηριότητα Αξιολόγησης
Α)Τα νήπια μέσω του Paint παίζουν με τα σχήματα και τις γραμμές.

Εικόνα 10: Ζωγραφίζοντας με το paint.

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

Β) Δραστηριότητα αξιολόγησης 1η:
Τα νήπια αξιοποιώντας το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration και την
πλευρική βιβλιοθήκη εισάγουν σχήματα και γράφουν τις ονομασίες τους με τη βοήθεια
καρτών αναφοράς

Εικόνα 11: Εισάγω τα σχήματα με τη βοήθεια του ποντικούλη και γράφω τα ονόματά τους.
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Β) Δραστηριότητα Αξιολόγησης 2η: Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με τη βοήθεια του
λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration. Η νηπιαγωγός βοηθά τα νήπια να
δημιουργήσουν νέο εννοιολογικό χάρτη μέσω του οποίου αυτά διερευνούν τις
νεοαποκτηθείσες γνώσεις, απορρίπτοντας λανθασμένες εντυπώσεις και ιδέες, ενώ
ταυτόχρονα γίνεται ορατή η πολυεπίπεδη διαδικασία της σκέψης τους.

Εικόνα 12: Kidspiration Τελικός εννοιολογικός χάρτης.
Δραστηριότητα μεταγνωστικού αντικειμένου
Αξιοποίηση λογισμικού Revelation natural art.
Τα νήπια αξιοποιώντας το συγκεκριμένο λογισμικό και τα εργαλεία της βιβλιοθήκης του
δημιουργούν τα δικά τους ψηφιακά έργα με σχήματα και χρώματα. Με το συγκεκριμένο
λογισμικό χρησιμοποιούν τις νέες γνώσεις σχετικά με τα χρώματα και τα σχήματα και
δημιουργούν τα δικά τους εικαστικά δημιουργήματα, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τις νέες
τεχνολογίες.

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

Εικόνα 13: Revelation natural art.
Αναφορές
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Κεφάλαιο 2ο
ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση
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Η Χρήση των Εκπαιδευτικών Φορητών Εφαρμογών ως Μέσο για την
Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση των Μικρών Παιδιών.
Παπαδάκης Σταμάτιος
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Διδάκτορας Πανεπιστημιου Κρήτης, stpapadakis[at]gmail.com

Περίληψη
Η χρήση των έξυπνων κινητών συσκευών από τα μικρά παιδιά αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς,
καθώς έχουν πρόσβαση στις συσκευές αυτές τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό τους
περιβάλλον. Αντιστοίχως, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών, όπως η ευκολία
χρήσης, η αυξημένη φορητότητά τους κ.α. σε συνδυασμό με τις κατάλληλες συνοδευτικές
εφαρμογές τις καθιστούν (υπό όρους) ένα ιδανικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Ωστόσο η
εκπαιδευτική αξία των ποικίλων φορητών εφαρμογών είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Οι
γονείς και οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν μπορούν να προσδιορίσουν την καταλληλότητα μιας
εφαρμογής περιοριζόμενοι μόνο στην αυτο-κατηγοριοποίησή της ως «εκπαιδευτική». Στην
παρούσα εργασία επιχειρείται μέσω μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης να αποτυπωθεί η
τρέχουσα κατάσταση στον χώρο των φορητών εκπαιδευτικών εφαρμογών. Η ανάλυση έδειξε
ότι, μολονότι υπάρχουν χιλιάδες διαθέσιμες εφαρμογές αυτοαποκαλούμενες εκπαιδευτικές, στην
πλειονότητά τους ελάχιστα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μικρών παιδιών.
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Λέξεις κλειδιά: Έξυπνες Κινητές Συσκευές, Εκπαιδευτικές Εφαρμογές, Μικρά Παιδιά.
Εισαγωγή
Οι έξυπνες κινητές συσκευές (ΕΚΣ) σε συνδυασμό με τις εφαρμογές τους, μεταβάλλουν
ραγδαία τις ψηφιακές εμπειρίες των μικρών παιδιών (Zaranis, Kalogiannakis & Papadakis,
2013) δυνητικά συμβάλλοντας στη δημιουργία συναρπαστικών και αποτελεσματικών
περιβαλλόντων μάθησης, τόσο στο τυπικό όσο και στο άτυπο μαθησιακό περιβάλλον
(Goodwin 2012; Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2016a). Η πραγματικότητα, ωστόσο,
είναι διαφορετική, καθώς υπάρχουν ελάχιστα παραδείγματα αναπτυξιακά κατάλληλων
εκπαιδευτικών εφαρμογών για μικρά παιδιά (Hirsh-Pasek et al., 2015). Αναμφίβολα, η
επιλογή της ορθής «εκπαιδευτικής» εφαρμογής είναι καίριας σημασίας, καθώς μπορεί να
κάνει τη διαφορά μεταξύ μιας «ψηφιακής νταντάς» και ενός «εργαλείου» το οποίο μπορεί να
υποστηρίξει τη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών (Goodwin 2013).
Οι έξυπνες κινητές συσκευές στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση
Οι ΕΚΣ και ιδίως οι ταμπλέτες αποτελούν μέρος της νεανικής κουλτούρας (Papadakis et al.,
2014) και συνακόλουθα η κοινωνία ασκεί πίεση στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς να
διασφαλίσουν τον ψηφιακό γραμματισμό των νεαρών σε ηλικία παιδιών (Pearsall, 2014).
Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, παγκοσμίως, οι φορείς χάραξης
εκπαιδευτικών πολιτικών προωθούν τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων με ταμπλέτες,
καθώς «βλέπουν» τις συσκευές αυτές ως μέσα και σύμβολα νεωτερικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος (Trucano, 2015). Ήδη από το 2012, στις ΗΠΑ, η Εθνική Ένωση
για την Εκπαίδευση των Μικρών Παιδιών (NAEYC) στην έκθεσή της ενθαρρύνει τη χρήση
των ΕΚΣ και αναπτυξιακά ορθών εκπαιδευτικών εφαρμογών, ως μέσο της πρώιμης
ανάπτυξης του ψηφιακού και μη γραμματισμού των μικρών παιδιών (Ellingson, 2016). Στην
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Προσχολική Εκπαίδευση, η χρήση των ΕΚΣ μπορεί να παράσχει ψυχαγωγικές εμπειρίες στα
παιδιά, επιτρέποντάς τους να εκφράσουν δημιουργικά τις απόψεις τους, ενθαρρύνοντας τη
συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία, παρέχοντάς τους μια εξατομικευμένη μαθησιακή
εμπειρία (Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2016b).
Εντός και εκτός σχολικής τάξης, η ευκολία χρήσης και η φορητότητα των ΕΚΣ επιτρέπει
στα παιδιά να ασχοληθούν και να μάθουν με ποικίλους τρόπους πέρα από τον «παραδοσιακό»
στατικό τρόπο του θρανίου και της καρέκλας (Flewitt, Messer & Kucirkova, 2014; Ellingson
2016). Η δραστηριότητα με τις ΕΚΣ μπορεί να λάβει ποικίλους τρόπους. Τα παιδιά μπορούν
να αγγίξουν την οθόνη, να κινήσουν τη συσκευή, να μιλήσουν στο μικρόφωνο ή και να
πειραματιστούν με την ενσωματωμένη κάμερα (Hirsh-Pasek et al., 2015, σ.10). Καθώς η
χρήση των ΕΚΣ δεν απαιτεί να έχουμε ξεχωριστές περιφερειακές συσκευές, ακόμη και από
παιδιά ηλικίας 2 ετών μπορούν να τις χρησιμοποιούν (Beschorner & Hutchison, 2013).
Ποικίλες διεθνείς έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση αναπτυξιακά κατάλληλης τεχνολογίας
παρέχει σημαντικές ευκαιρίες για διαφοροποιημένη, αυτόνομη και εξατομικευμένη μάθηση
(Beschorner & Hutchison, 2013). Στο πλαίσιο αυτό, οι κατάλληλες εφαρμογές
διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο, καθώς μπορούν να παράσχουν μοναδικές δυνατότητες για
την ενίσχυση των αντιλήψεων των μικρών παιδιών για αφηρημένες έννοιες μέσα από την
παρουσίαση των δυναμικών αναπαραστάσεων και την συμπερίληψη ποικίλων διαδραστικών
στοιχείων (Goodwin, 2012). Αντίστοιχα, ποικίλες έρευνες από την Αυστραλία και τις ΗΠΑ
επισημαίνουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν μόνο μέσω της χρήσης «πραγματικών» εκπαιδευτικών
εφαρμογών (Goodwin, 2013). Δεδομένου ότι υπάρχουν χιλιάδες διαθέσιμες εκπαιδευτικές
εφαρμογές, η επιλογή των κατάλληλων εφαρμογών για τα παιδιά καθίσταται μια
προβληματική διαδικασία τόσο για τους γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς.
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Το οικοσύστημα των φορητών εφαρμογών
Στην κορυφή της θεαματικής αύξησης των ΕΚΣ είναι η εισαγωγή των εφαρμογών (HirshPasek et al., 2015) για τις συσκευές αυτές. Μια φορητή εφαρμογή (mobile application, app)
είναι λογισμικό σχεδιασμένο να «τρέχει» σε ΕΚΣ (Bouck, Satsangi & Flanagan, 2016). Η
Goodwin (2013) σχολιάζει ότι πέραν των δωρεάν και επί πληρωμή εφαρμογών, υπάρχουν
άλλοι τρεις τύποι εφαρμογών διαθέσιμες για χρήση (βλ. Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Οι πέντε διαφορετικοί τύποι φορητών εφαρμογών
(προσαρμογή από Goodwin 2013).
Σχετικά με την παιδαγωγική τους διάσταση, έχουν γίνει παρά το σύντομο χρονικό
διάστημα ύπαρξης τους, ποικίλες προσπάθειες κατηγοριοποίησης τους με κριτήρια τον
«ανοικτό – κλειστό» τους χαρακτήρα, το βαθμό διαδραστικότητάς τους κ.α. Σύμφωνα με την
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Goodwin (2012, σ.12), σε μια από τις πιο πλήρεις κατηγοριοποιήσεις κατατάσσει τις
εφαρμογές σε τρεις κατηγορίες:
 Εποικοδομητικές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν ανοικτού τύπου χαρακτήρα
επιτρέποντας στα παιδιά να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο.
 Καθοδήγησης, οι οποίες περιέχουν στοιχεία εφαρμογών τύπου «πρακτικής και
εξάσκησης» με τα θετικά και κυρίως αρνητικά στοιχεία που αυτές επιφέρουν στη
μαθησιακή διαδικασία.
 Προσαρμόσιμες, οι οποίες επιτρέπουν έναν ορισμένο βαθμό ελευθερίας στις επιλογές
του παιδιούστο πλαίσιο ενός προκαθορισμένου πλαισίου μάθησης. Οι εφαρμογές
αυτές απαιτούν περισσότερη νοητική συμμετοχή συγκριτικά με τις εφαρμογές
καθοδήγησης αλλά σαφέστατα λιγότερη από τις εφαρμογές εποικοδομητικού τύπου.
Σε μια διαφορετική κατηγοριοποίηση, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές για παιδιά
περιλαμβάνουν τρεις κύριους τύπους (Cohen, Hadley & Frank, 2011, σ.9):
 Παιχνίδια. Η εφαρμογή περιλαμβάνει μια σειρά προκλήσεων, δράσεων και
αντιδράσεως οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση δεξιοτήτων και επίτευξης στόχων στη
διάρκεια εξέλιξης του παιχνιδιού.
 Ανάγνωσης ή ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book). Η εφαρμογή επικεντρώνεται στην
ανάγνωση μιας ιστορίας. Αποτελείται από παιγνιώδεις δραστηριότητες
ενσωματωμένες στο γνώριμο σχήμα ενός βιβλίου.
 Δημιουργίας. Η εφαρμογή παρέχει εργαλεία για δημιουργικές δραστηριότητες, όπως
ζωγραφική.
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Οι «αυτοαποκαλούμενες» φορητές εφαρμογές
Με περισσότερες από το 80% των εκπαιδευτικών φορητών εφαρμογών στα 2 δημοφιλή
ψηφιακά καταστήματα iTunes και Google Play να απευθύνονται στα μικρά παιδιά, γονείς και
εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πλήθος διλημμάτων σχετικά με την επιλογή της
κατάλληλης εκπαιδευτικής εφαρμογής. Καθώς μόνο το δικτυακό κατάστημα της Apple
περιέχει περισσότερες από 80.000 εκπαιδευτικές εφαρμογές (Apple, 2016), οι RodríguezArancón, Arús & Calle (2013), αναφέρουν ότι είναι δύσκολο να υποθέσει κανείς ότι όλες οι
διαθέσιμες εφαρμογές (δωρεάν και μη) έχουν σχεδιαστεί με βάση τις σύγχρονες θεωρήσεις
σχετικά με τις αποτελεσματικές παιδαγωγικές πρακτικές (Walsh et al., 2010), προκειμένου η
χρήση τους να είναι επωφελής για τους μαθητές κάθε ηλικίας, και ιδιαίτερα για τα μικρά
παιδιά. Οι Henderson & Yeow (2012) επισημαίνουν ότι η επιλογή αναπτυξιακά κατάλληλων
εφαρμογών μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία για οποιονδήποτε μη ειδικό στο
χώρο της εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Συχνά οι γονείς επιλέγουν εκπαιδευτικές εφαρμογές για
τα παιδιά με κριτήριο το ψυχαγωγικό τους περιεχόμενο, δίχως να ενδιαφέρονται για το
παιδαγωγικό τους περιεχόμενο (Heider & Jalongo, 2014).
Η έρευνα υποδεικνύει ότι τα παιδιά μαθαίνουν όταν είναι γνωστικά ενεργά και
εμπλεκόμενα στη μαθησιακή διαδικασία, όταν οι μαθησιακές εμπειρίες έχουν νόημα για αυτά
επιτρέποντας και την κοινωνική αλληλεπίδραση, και όταν η μάθηση καθοδηγείται από ένα
συγκεκριμένο στόχο (Hirsh-Pasek et al., 2015). Κατά συνέπεια, μια ορθά σχεδιασμένη
εκπαιδευτική εφαρμογή πρέπει να στηρίζεται στους προαναφερθέντες τέσσερις πυλώνες της
μάθησης (βλ. Σχήμα 2) (Hirsh-Pasek et al., 2015).
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Συνεχής
εμπλοκή

Ενεργή
συμμετοχή

Περιεχόμενο με
νόημα

Κοινωνική
αλληλεπίδραση

Σχήμα 2: Οι τέσσερις πυλώνες μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής
(προσαρμογή από Hirsh-Pasek et al., 2015).
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Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών εφαρμογών σήμερα μπορούν να θεωρηθούν ότι
ανήκουν στο «πρώτο κύμα» της ψηφιακής επανάστασης (Hirsh-Pasek et al., 2015). Σε αυτό
το κύμα, οι εφαρμογές είναι στη μορφή φύλλων εργασίας, παιχνιδιών και παζλ τα οποία
έχουν αναπαραχθεί σε ένα ψηφιακό μορφότυπο δίχως κανένα θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά
με το πώς μαθαίνουν τα παιδιά ή/και πώς οι μοναδικές δυνατότητες των ΕΚΣ μπορούν να
αξιοποιηθούν προκειμένου να υποστηρίξουν την μάθηση (Hirsh-Pasek et al., 2015). Οι
Yelland & Gilbert (2011) σε μια έρευνά τους διαπίστωσαν ότι η πλειονότητα των
εκπαιδευτικών εφαρμογών ήταν τύπου «πρακτικής και εξάσκησης» και χαρακτηριζόταν από
περιορισμένες δυνατότητες επιλογής δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα ελεγχόμενα
αποτελέσματα. Αν και υπάρχει μια πληθώρα εφαρμογών τύπου «edutainment» στα ψηφιακά
καταστήματα, αυτές είναι σε μορφή «ψηφιακών φύλλων εργασίας» ή τύπου «πρακτικής και
εξάσκησης» (Flewitt et al., 2014).
Η πλειονότητα των εφαρμογών έχουν διαδραστικό μεν, κλειστό δε περιεχόμενο, δηλαδή,
οι δραστηριότητες που εμπεριέχουν δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να επεκταθούν από το
χρήστη. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές τύπου «πρακτικής και εξάσκησης» ενδεχόμενα σε
κάποιο βαθμό να προωθούν τη μηχανική μάθηση ορισμένων εννοιών, αλλά είναι απίθανο να
προωθήσουν μια βαθύτερη εννοιολογική κατανόησή τους (Hirsh-Pasek et al., 2015). Τέτοιες
εφαρμογές βασίζονται σε χαμηλά επίπεδα σκέψης και δεξιοτήτων και συχνά δεν κάνουν
τίποτε περισσότερο από την προώθηση της μηχανικής μάθησης, μια τεχνική απομνημόνευσης
η οποία βασίζεται στην επανάληψη (Grose, 2013), όπως οι εφαρμογές στις οποίες τα παιδιά
«παπαγαλίστικα» καλούνται να μάθουν τα χρώματα, τους αριθμούς, τα σχήματα ή γράμματα
(Goodwin, 2013).
Αν και οι Vaala, Ly & Levine (2015) προτείνουν στους ενδιαφερόμενους να αναζητούν
πληροφορίες για τις εφαρμογές σε ποικίλους δικτυακούς τόπους, συχνά η έρευνα αυτή δεν
επαρκεί, καθώς δεν είναι ούτε αποτελεσματική ούτε αξιόπιστη. Ο λόγος είναι ότι σε γενικές
γραμμές ελάχιστη πληροφορία για τις εφαρμογές αυτές είναι διαθέσιμη και αυτή συχνά
περιορίζεται σε σχόλια χρηστών ή στο σύστημα αξιολόγησης των δικτυακών τόπων (π.χ.
σύστημα αστεριών του Google Play), δηλαδή σε μορφές αξιολόγησης οι οποίες στερούνται
ένα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης (Stoyanov et al., 2015; Bouck et al., 2016). Οι
Yelland & Gilbert (2011) σε μια έρευνα τους διαπίστωσαν ότι η πλειονότητα των εφαρμογών
συνοδεύεται από αναληθείς χαρακτηρισμούς από τους σχεδιαστές τους, οι οποίοι στην
πλειονότητά τους δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά των ΕΚΣ (Yelland
& Gilbert, 2011, σ.19).

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

Σύνοψη
Οι ΕΚΣ είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο το οποίο όταν συνδυαστεί με εφαρμογές οι οποίες
έχουν το κατάλληλο περιεχόμενο και σχεδίαση, είναι ικανές να υποστηρίξουν τη νοητική
ανάπτυξη των μικρών παιδιών στο πλαίσιο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης (Hirsh-Pasek
et al., 2015). Ωστόσο, παρότι η ψηφιακή αγορά κατακλύζεται καθημερινά από χιλιάδες
αυτοαποκαλούμενες εκπαιδευτικές εφαρμογές, η χρήση του όρου «εκπαιδευτική» ή «για
παιδιά» δεν αποτελεί ένδειξη ότι μια εφαρμογή έχει επικυρωθεί και ελεγχθεί ως προς την
παιδαγωγική της καταλληλότητα (Guernsey, 2013).
Προς το παρόν θα πρέπει οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι
η πλειονότητα των «εκπαιδευτικών» εφαρμογών είναι σε μεγάλο βαθμό μη ελεγμένη και
χαμηλής στάθμης ως προς την παιδαγωγική τους αξία. Ζούμε στο πρώτο «κύμα» τους, της
ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών, οι οποίες αποτελούν απλά μεταφορές σε ψηφιακή
μορφή των παιχνιδιών και των σεναρίων μάθησης που ήδη υπάρχουν σε μη ψηφιακή μορφή
(Hirsh-Pasek et al., 2015). Πρέπει να μεταβούμε στο «δεύτερο» κύμα των φορητών
εκπαιδευτικών εφαρμογών, δηλαδή, σε εφαρμογές οι οποίες ενισχύουν την ψηφιακή
εμπειρία, συμβάλλουν στην ενεργοποίηση των παιδιών, έχουν ενδιαφέρον και νόημα για αυτά
προωθώντας και την κοινωνική τους αλληλεπίδραση στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου
μαθησιακού στόχου (Hirsh-Pasek et al., 2015). Μόνο όταν μεταβούμε επιτυχώς σε αυτό το
στάδιο, οι ΕΚΣ θα συμβάλουν στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών σύμφωνα με όσα
ευαγγελίζονται οι πολλαπλοί υποστηρικτές τους.
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Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν μία εξαιρετικά δημοφιλή ενασχόληση για τα παιδιά, τους
εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες. Η μεγάλη απήχηση των ψηφιακών παιχνιδιών στους
μαθητές όλων των ηλικιών αποτέλεσε το έναυσμα για τη μελέτη της ενσωμάτωσής τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και για την κατασκευή ψηφιακών παιχνιδιών εκπαιδευτικού
χαρακτήρα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικά εργαλεία υποστήριξης της διδασκαλίας
και της εκμάθησης ποικίλων επιστημονικών πεδίων. Για τις Φυσικές Επιστήμες, στη διεθνή
βιβλιογραφία είναι καταγεγραμμένη πληθώρα ψηφιακών παιχνιδιών που έχουν ως θέμα τους
νόμους του Νεύτωνα, τον ηλεκτρομαγνητισμό, έννοιες χημείας, κλπ., ενώ σε κάποια παιχνίδια
εισάγονται και περιβάλλοντα προσομοίωσης. Υπάρχει, επίσης, η παιδαγωγική αντίληψη
σύμφωνα με την οποία η χρήση έτοιμων ψηφιακών παιχνιδιών με σκοπό τη μάθηση δίνει τη
θέση της στην κατασκευή τους από τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι έτσι μετατρέπονται από
απλοί καταναλωτές σε ενεργούς δημιουργούς. Στο παρόν άρθρο, θα επιχειρηθεί μία
βιβλιογραφική επισκόπηση των παραπάνω θεμάτων και θα παρουσιαστούν εκπαιδευτικά
ψηφιακά παιχνίδια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία μάθησης για την
ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας στο πλαίσιο της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών
στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακά Παιχνίδια, Προσχολική Εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήμες.
Εισαγωγή
Όταν οι υπολογιστές έπαψαν να είναι μεγάλα και πανάκριβα συστήματα και έγιναν προσιτοί
στο ευρύ κοινό, αναδύθηκε η δυνατότητα δημιουργίας εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που θα
βοηθούσαν τους ανθρώπους στην κατάκτηση της γνώσης. Η εμφάνιση και η σταδιακή
εξάπλωση των προσωπικών υπολογιστών ενθάρρυνε τη δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών που
σκοπό είχαν τη βαθύτερη κατανόηση επιστημονικών εννοιών. Στον τομέα των φυσικών
επιστημών κατασκευάστηκε πληθώρα εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Ενδεικτικά, αναφέρουμε
παιχνίδια που έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία και ως θέμα τους έχουν: τους
νόμους του Νεύτωνα (White, 1984), τον ηλεκτρομαγνητισμό (Squire et al., 2004), έννοιες
χημείας (Rastegarpour & Marashi, 2012), κλπ. Μάλιστα, κάποια από τα παιχνίδια που
κατασκευάστηκαν για να διευκολύνουν την κατανόηση εννοιών στο πλαίσιο της διδασκαλίας
των φυσικών επιστημών, υποστηρίζουν περιβάλλοντα προσομοίωσης (Sitzmann, 2011;
Squire et al., 2004).
Στη διεθνή βιβλιογραφία υποστηρίζεται η χρήση των υπολογιστών στη σχολική τάξη και
παρουσιάζεται ο θετικός τους αντίκτυπος στις επιδόσεις των παιδιών (Glaubke, 2007;
McCarrick & Li, 2007). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση παιχνιδιών υπολογιστών για την
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των σύγχρονων μαθητών (Oblinger, 2010; Van
Eck, 2006). Ωστόσο, τα επιτεύγματα της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθούν για
εκπαιδευτικούς σκοπούς θα πρέπει:
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(α) να έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να είναι κατάλληλα για παιδιά,
(β) να εμπεριέχουν εργαλεία που θα διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς να τα
χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και
(γ) να σχεδιαστούν στρατηγικές ενσωμάτωσής τους στα προγράμματα σπουδών και στη
σχολική τάξη (Clements & Sarama, 2003; Glaubke, 2007).
Για να πιστοποιηθεί εάν ένα λογισμικό γενικότερα, και ένα ψηφιακό παιχνίδι ειδικότερα,
μπορεί να ικανοποιήσει εκπαιδευτικούς στόχους, αξιολογείται ως προς το περιεχόμενο και
την αποτελεσματικότητά του από κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης. Κατά τη διαδικασία της
αξιολόγησης ενός λογισμικού, έμφαση δίνεται στον έλεγχο πέντε χαρακτηριστικών που
μπορούν να επηρεάσουν ισχυρά την εκπαιδευτική εμπειρία. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:
(1) η εκπαιδευτική του αξία,
(2) η δυνατότητά του να προσελκύσει και να εμπλέξει ένα παιδί στη μαθησιακή διαδικασία,
(3) η φιλικότητά του προς το παιδί-χρήστη,
(4) η διαδραστικότητα ανάμεσα στο πρόγραμμα και το παιδί-χρήστη,
(5) η δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου του παιδιού (McManis & Gunnewig, 2012).
Στο άρθρο αυτό επιχειρείται βιβλιογραφική επισκόπηση της χρήσης και της δημιουργίας
ψηφιακών παιχνιδιών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παρουσιάζονται κάποια
εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της διδασκαλίας των
φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Ας σημειωθεί εδώ ότι σε
ολόκληρο το άρθρο χρησιμοποιείται το αρσενικό γραμματικό γένος όταν γίνεται αναφορά σε
γυναίκες και άντρες εκπαιδευτικούς, όπως επίσης σε μαθητές και μαθήτριες. Αυτό γίνεται
χωρίς καμία σεξιστική διάθεση, αλλά για λόγους συντομίας και οικονομίας χώρου.
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Η ενσωμάτωση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
Για αρκετά χρόνια υπήρχε μεγάλη προκατάληψη απέναντι στα ψηφιακά παιχνίδια ως
εκπαιδευτικά εργαλεία. Ωστόσο, η έντονη ερευνητική δραστηριότητα στο αντίστοιχο
επιστημονικό πεδίο, η ισχυρή απήχηση των ψηφιακών παιχνιδιών στους μαθητές όλων των
ηλικιών, καθώς και η ευρύτερη ψηφιακή κουλτούρα των νέων σήμερα, οδήγησαν στην
ενσωμάτωση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος αυτής της
προσέγγισης είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και απαιτήσεων των σημερινών
μαθητών, που δεν ικανοποιούνται πια από τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές παροχές και
τακτικές.
Οι νέοι σήμερα επιζητούν τη μάθηση μέσω δραστηριοτήτων και όχι μέσω διαλέξεων,
ελκύονται από ομαδικές δραστηριότητες, εντυπωσιάζονται από τις νέες τεχνολογίες,
λειτουργούν καλύτερα όταν η πληροφορία απεικονίζεται με τη βοήθεια γραφικών, προτιμούν
περιβάλλοντα με ποικίλα μαθησιακά ερεθίσματα, θέλουν άμεση πρόσβαση στην πληροφορία
και δυνατότητα αλληλοεπίδρασης με το εκπαιδευτικό υλικό – απαιτήσεις που ικανοποιούνται
από την καθιέρωση εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών ως εργαλείων μάθησης (Oblinger,
2010; Van Eck,2006).
Η δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εκπαιδευτικά
παιχνίδια που κατασκεύασαν ακαδημαϊκοί και παιδαγωγοί, δεν είχαν απήχηση στους
μαθητές, επειδή οι δημιουργοί τους είχαν περιορισμένες γνώσεις σχετικά με την τέχνη, την
επιστήμη και την κουλτούρα του σχεδιασμού παιχνιδιών. Αντίστοιχη τύχη είχαν παιχνίδια που
κατασκευάστηκαν από επαγγελματίες δημιουργούς παιχνιδιών, οι οποίοι δεν είχαν το
απαιτούμενο παιδαγωγικό υπόβαθρο κι έτσι δεν κατάφεραν να πετύχουν τους εκπαιδευτικούς
στόχους που είχαν τεθεί. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι για την κατασκευή
δημοφιλών και μαθησιακά αποτελεσματικών ψηφιακών παιχνιδιών είναι απαραίτητη η
συνεργασία παιδαγωγών και σχεδιαστών παιχνιδιών (Van Eck, 2006).
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Κατασκευή παιχνιδιών από τους μαθητές
Οι νέοι σήμερα αφιερώνουν αρκετές ώρες παίζοντας παιχνίδια στον υπολογιστή. Αρκετοί από
αυτούς ονειρεύονται να μπορέσουν κάποια μέρα να κατασκευάσουν τα δικά τους παιχνίδια.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί προγραμματιστικά περιβάλλοντα και γλώσσες
προγραμματισμού που δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα δικά τους
ψηφιακά παιχνίδια, χωρίς να απαιτείται ακριβός τεχνολογικός εξοπλισμός, ούτε μεγάλη
εμπειρία στη σχεδίαση και στον προγραμματισμό παιχνιδιών (Kafai, 2006).
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Σχήμα 1: Κύκλος δημιουργίας.
Οι μαθητές υλοποιούν έργα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ακολουθώντας μία
επαναληπτική διαδικασία πέντε βημάτων: φαντάζονται, δημιουργούν, παίζουν, μοιράζονται
και στοχάζονται. Η επαναληπτική αυτή διαδικασία αποτυπώνεται στο Σχήμα 1, το οποίο
κατασκευάστηκε μεταβάλλοντας ελαφρά το σκαρίφημα παραπλήσιου σπειροειδούς μοντέλου
που προτείνεται σε άρθρο του Resnick το 2008.
Στο πλαίσιο του κυκλικού μοντέλου του σχήματος 1, οι μαθητές συλλαμβάνουν μία ιδέα
σχετικά με το τι θα ήθελαν να φτιάξουν και στη συνέχεια χρησιμοποιούν την τεχνολογία για
να το δημιουργήσουν. Κατόπιν παίζουν με το δημιούργημά τους και προσκαλούν φίλους τους
να παίξουν κι αυτοί. Οι εμπειρίες που αποκομίζουν καθώς υλοποιούν και στη συνέχεια
χρησιμοποιούν το έργο τους, τους καθιστούν ικανούς να οραματιστούν νέα έργα. Έτσι,
χαράσσεται ένας κύκλος δημιουργίας, ο οποίος επαναλαμβάνεται (Resnick, 2008). Σε όλη
αυτή τη δημιουργική διαδικασία, καθοριστικό ρόλο παίζει η ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων.
Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν τα δικά τους έργα,
αλλά και τα έργα φίλων και συμμαθητών τους (Buckingham & Burn, 2007).
Φάση
Προσέλκυση
Εξερεύνηση
Εξήγηση

Περίληψη
Οι εκπαιδευτικοί επιχειρούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών
με σύντομες δραστηριότητες, που δημιουργούν συνδέσεις ανάμεσα στην
προηγούμενη αποκτηθείσα γνώση και στις νέες μαθησιακές εμπειρίες.
Οι μαθητές υλοποιούν ερευνητικές δραστηριότητες, αποκτούν εμπειρίες
και δεξιότητες, εκφράζουν νέες ιδέες, ρωτούν, σχεδιάζουν.
Οι μαθητές παρουσιάζουν τι αποκόμισαν από την ερευνητική διαδικασία.
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Ανάπτυξη
Αξιολόγηση

Οι εκπαιδευτικοί ωθούν τους μαθητές στη βαθύτερη κατανόηση εννοιών,
προχωρώντας στις απαραίτητες επεξηγήσεις.
Οι εκπαιδευτικοί θέτουν νέους στόχους στους μαθητές, ώστε να
προχωρήσουν στη βαθύτερη κατάκτηση της γνώσης και την περαιτέρω
ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν την πρόοδο των μαθητών και την επίτευξη
των εκπαιδευτικών στόχων.
Πίνακας1: Τμήμα του BSCS 5E Instructional Model.

Ο κύκλος δημιουργίας του Σχήματος 1 είναι συνεπής ως προς το εκπαιδευτικό μοντέλο
BSCS 5E Instructional Model, το οποίο αποτελείται από πέντε φάσεις: προσέλκυση
(engagement), εξερεύνηση (exploration), εξήγηση (explanation), ανάπτυξη (elaboration)
καιαξιολόγηση (evaluation) (Bybee et al., 2006). Κατ’ αρχήν, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην
πρότερη γνώση των μαθητών. Οι μαθητές αποκτούν νέες ιδέες και εμπειρίες που συνδέονται
με την πρότερη γνώση και έτσι αρχίζουν να σχηματίζονται νέες αντιλήψεις. Οι εκπαιδευτικοί
παρεμβαίνουν μόνο για να εξηγήσουν τις έννοιες που οι μαθητές δεν αναμένεται να
ανακαλύψουν μόνοι τους και παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές να παρουσιάσουν τη γνώση
που κατέκτησαν. Ο Πίνακας 1 αποτελεί μετάφραση τμήματος του αντίστοιχου πίνακα άρθρου
του Bybbe το 2006 και παρουσιάζει περιληπτικά την εκπαιδευτική προοπτική κάθε φάσης
(Bybee et al., 2006).
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Η επαφή των μαθητών με τις Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική και πρώτη σχολική
ηλικία
Οι τρόποι εκμάθησης των φυσικών επιστημών, στο πλαίσιο της προσχολικής και πρώτης
σχολικής ηλικίας, ενδείκνυται να ομοιάζουν με τους τρόπους που τα ίδια τα παιδιά μαθαίνουν
τον κόσμο. Σύγχρονες εκπαιδευτικές προτάσεις τονίζουν την αποφυγή του περιορισμού της
εκπαιδευτικής διαδικασίας στη σχολική αίθουσα. Αντίθετα, δίνεται έμφαση στη μελέτη των
φυσικών επιστημών στη φύση, μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, με σεβασμό στη γνωστική ανάπτυξη και στην ηλικία των παιδιών, ώστε να
ενθαρρύνεται και να καλλιεργείται η έμφυτη ερευνητική διάθεσή τους. Σίγουρα πάντως δεν
υποστηρίζονται παλαιότερες διδακτικές προσεγγίσεις, όπου η εκμάθηση των φυσικών
επιστημών στηριζόταν στην εκλαΐκευση του επιστημονικού αντικειμένου, με την αφήγηση
και τη συζήτηση να αποτελούν τα βασικά εργαλεία διδασκαλίας (Καλογιαννάκης 2009;
Μωραΐτη, 2006).
Σύγχρονες παιδαγωγικές προτάσεις ενθαρρύνουν τη γνωριμία των μαθητών με τις
επιστήμες μέσα από τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών (Mayo, 2007). Τα εκπαιδευτικά ψηφιακά
παιχνίδια εμπλέκουν τους μαθητές στην ερευνητική διαδικασία, τους βοηθούν να
κατανοήσουν επιστημονικές έννοιες και διαδικασίες και διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τη
διάθεση για μάθηση. Οι νεαροί χρήστες δέχονται κίνητρα μάθησης μέσω δοκιμασιών και
άμεσης ανατροφοδότησης, ενώ τους παρέχονται οδηγίες χρήσης προσαρμοσμένες στις
ανάγκες και στα ενδιαφέροντά τους (Honey et al., 2011).
Ειδικά τα ψηφιακά παιχνίδια προσομοίωσης επιτρέπουν στους μαθητές να μελετήσουν
φυσικά φαινόμενα, με τα οποία διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να αλληλοεπιδράσουν, ούτε
καν να παρατηρήσουν. Για την καθιέρωση των ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία
διάφορων επιστημονικών κλάδων στα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
έχουν γίνει προσπάθειες κατασκευής κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών (French, 2004;
Gelman & Brenneman, 2004).
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Ψηφιακά παιχνίδια
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Στον τομέα των φυσικών επιστημών κατασκευάστηκε πληθώρα εκπαιδευτικών παιχνιδιών για
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Κάποια από τα παιχνίδια αυτά διατίθενται
δωρεάν και κάποια επί πληρωμή. Κάποια απαιτούν σύνδεση στο Διαδίκτυο, ενώ αλλά
εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην έξυπνη φορητή συσκευή του νεαρού χρήστη. Τέλος,
κάποια παιχνίδια ακολουθούν το συμπεριφοριστικό μοντέλο μάθησης, άλλα το
εποικοδομητικό μοντέλο, ενώ μερικά βασίζονται στο συνδυασμό των παραπάνω μοντέλων.
Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση επιλεγμένων εκπαιδευτικών παιχνιδιών που σχετίζονται
με τη μελέτη των φυσικών επιστημών. Τα παιχνίδια αυτά εντοπίστηκαν κατόπιν αναζήτησης
στο Διαδίκτυο.
Star chart - εφαρμογή που εγκαθίσταται σε έξυπνες φορητές συσκευές. Παρέχει χάρτη του
νυχτερινού ουρανού και είναι κατάλληλη για παιδιά και για ενήλικες. Αναγνωρίζει πλανήτες,
αστέρια, αστερισμούς και γαλαξίες και τη χρησιμοποιούν περισσότεροι από 20 εκατομμύρια
ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Η απλή εκδοχή της διατίθεται δωρεάν, ενώ η πλήρης
παρέχεται έναντι χαμηλού αντιτίμου.
Επιστημονικό πείραμα για παιδιά (Science Experiment For Kids) – εφαρμογή για παιδιά
που διατίθεται από την Google Play και εστιάζει στον επιστημονικό πειραματισμό ώστε να
απαντηθούν ερωτήματα, όπως «γιατί η φωτιά ενός κεριού σε μεγαλύτερο ποτήρι διατηρείται
περισσότερη ώρα από τη φωτιά ενός κεριού σε μικρότερο ποτήρι;» Τα πειράματα μπορούν να
εκτελεστούν είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι. Τα παιδιά πειραματίζονται, καταλήγουν σε
συμπεράσματα και τελικά κατακτούν τη γνώση. Η Google Play παρέχει αρκετές ακόμα
ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές εφαρμογές όπως: επιστημονικά πειράματα με νερό (Science
ExperimentsWith Water), επιστημονικά πειράματα με αλάτι (Science Experiments With Salt),
κ.ά.
http://www.sheppardsoftware.com/preschool/preschool.htm - Ιστότοπος που παρέχει
ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια για το αλφάβητο, τα μαθηματικά, τις επιστήμες, τα ζώα, την
υγεία, τη διατροφή, κλπ.
http://www.learninggamesforkids.com/preschool_games.html - Ιστότοπος με ψηφιακά
εκπαιδευτικά παιχνίδια, τραγούδια και βίντεο για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά
μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα χρώματα, τα σχήματα, τους αριθμούς, τα γράμματα, τους
ήχους των φωνηέντων και των συμφώνων. Μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή, τις ημέρες
της εβδομάδας, κλπ.
http://www.education.com/games/preschool/ - Ιστότοπος που απευθύνεται σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας και εμπεριέχει ψηφιακά παιχνίδια, τραγούδια και ιστορίες που
διευκολύνουν τη μάθηση.
Τομείς που χρειάζονται διερεύνηση
Τα ψηφιακά παιχνίδια που παρουσιάστηκαν στο παρόν άρθρο επιλέχθηκαν κατόπιν
εκτεταμένης αναζήτησης στο Διαδίκτυο. Η αναζήτηση ανέδειξε πληθώρα ψηφιακών
παιχνιδιών, στα οποία δεν έγινε αναφορά στο άρθρο και τα οποία πιθανόν να αξίζει να
παρουσιαστούν αναλυτικά σε κάποιο μελλοντικό.
Τα παιχνίδια που παρουσιάστηκαν δεν ελέγχθηκαν για την παιδαγωγική τους αξία. Αυτός
ο έλεγχος θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης μελλοντικού άρθρου. Επίσης,
ενδιαφέρον θα παρουσίαζε περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη μέθοδο ενσωμάτωσης των
παιχνιδιών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα που
θα προέκυπταν από ένα τέτοιο εγχείρημα.
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Συμπεράσματα
Τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν πλέον γίνει διεθνώς αποδεκτά ως μέσα βελτίωσης της
εκπαιδευτικής εμπειρίας ποικίλων μαθησιακών πεδίων. Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια
κατασκευάζονται για διάφορα επιστημονικά πεδία, ενώ ο σχεδιασμός τους διαμορφώνεται
ανάλογα με την ηλικία των μαθητών στους οποίους απευθύνονται. Ωστόσο, αναδύεται
επιτακτική η ανάγκη για τον έλεγχο της εκπαιδευτικής αξίας των παιχνιδιών αυτών, καθώς
και των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιφέρει η χρήση τους.
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Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η συμβολή του e-portfolio στην προαγωγή της συνεργατικής
ελευθερίας στην Ευέλικτη Ζώνη σε μαθητές Β΄ Δημοτικού. Ο ψηφιακός φάκελος (e-portfolio)
αποτελεί μια εκπαιδευτική καινοτομία η οποία πληροί το κριτήριο της πολυμορφικότητας. Οι
προοπτικές του δυναμικού αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος που καθιερώθηκε με την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση μπορούν να διευρυνθούν με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ως βασικό ερευνητικό εργαλείο συγκροτήσαμε ένα eportfolio αξιοποιώντας το λογισμικό Mahara. Στην έρευνα συμμετείχαν 12 μαθητές. Η
εισαγωγή του e-portfolio πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις κατά το σχολικό έτος 2014-15 με
την πιλοτική εφαρμογή στο πρόγραμμα: «Όλη η γη μια αγκαλιά» και με την κυρίως εφαρμογή
στο πρόγραμμα «Το νερό». Μέσα από τη μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας δράσης
διαπιστώσαμε ότι μπορεί να επιτευχθεί συνεργασία και αυτονομία στο πλαίσιο της κοινότητας
μάθησης σε εξ αποστάσεως περιβάλλον. Με την εμφάνιση της παρωθητικής επικοινωνίας οι
δεσμοί των μαθητών ενισχύθηκαν και εξασφαλίζοντας την ενεργοποίησή τους στη θεματική του
συγκεκριμένου προγράμματος από το χώρο των Φυσικών Επιστημών.

Λέξεις κλειδιά: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Διαθεματικότητα, e-portfolio, Συνεργατική
Ελευθερία.
Εισαγωγή
Η ενσωμάτωση της διαθεματικότητας στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών ανέδειξε τη
γνώση ως αποτέλεσμα κοινωνικογνωστικής δόμησης και τη μάθηση ως προϊόν αυτονομίας
και αλληλεπίδρασης θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την καλλιέργεια δεξιοτήτων
μεταγνώσης και αυτορρύθμισης. Μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική καινοτομία για την
εφαρμογή των βασικών αρχών της διαθεματικότητας, της αυθεντικής αξιολόγησης και της
αυτόνομης μάθησης για τη δημιουργία δυναμικού εξ αποστάσεως περιβάλλοντος είναι ο
ψηφιακός φάκελος – γνωστός και ως e-portfolio (Abrami et al., 2013).
Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η δυνατότητα συνύπαρξης αυτονομίας και συνεργασίας
μεταξύ των μαθητών Β΄ Δημοτικού με τη χρήση του e-portfolio για τη διδασκαλία ενός
θέματος από το χώρο των Φυσικών Επιστημών.
Αυτονομία ή συνεργασία; προσπερνώντας το δίλημμα με τη χρήση e-portfolio
Το μοντέλο της διασυνδετικής παιδαγωγικής συνδυάζει τα οφέλη της εποικοδομητικής
συνεργατικής μάθησης με την ευελιξία της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης χρησιμοποιώντας
εργαλεία τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης web 2.0 (Anderson et al., 2010). Αξιοποιώντας

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

τα οφέλη της κοινωνικής μάθησης η γνώση και η κατασκευή νοήματος πραγματοποιούνται σε
συσχέτιση με τους άλλους και είναι αποτέλεσμα αλληλεξάρτησης μεταξύ εκπαιδευόμενων,
διδασκόντων, περιβάλλοντος, εργαλείων, γνώσης και ταυτότητας σε κοινότητες πρακτικής
(Carson et al., 2014).
Το e-portfolio αποτελεί έναν καθοδηγητικό διδακτικό σχεδιασμό που μετουσιώνει στην
πράξη τα οφέλη της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης αξιοποιώντας εποικοδομητικές θεωρίες
(Gibson & Barret, 2003) και τη διαθεματική προσέγγιση για τη δημιουργία ενός μαθησιακού
περιβάλλοντος όπου η αυτόνομη μάθηση προωθείται και ενισχύεται ως αποτέλεσμα της
συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης. Επίσης, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του
αναστοχασμού σε περιβάλλον προσωπικής μάθησης με τις κοινωνικές παροχές που
προσφέρονται σε ένα forum συζήτησης (Ehiyazarian-White, 2012).
Συνοπτική βιβλιογραφική επισκόπηση
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Η συμβολή του ψηφιακού φακέλου στην υποστήριξη της αυτόνομης μάθησης καλλιεργώντας
τις δεξιότητες του σχεδιασμού, ελέγχου και ρύθμισης (μεταγνώση) και στην ενίσχυση των
δεξιοτήτων αλφαβητισμού έχει καταγραφεί από διάφορες μελέτες (Abrami et al., 2013; Wade
et al., 2005; Zellers & Muldrey, 2007).
Επιπρόσθετα, η σημασία του στοχασμού στη μάθηση έχει επισημανθεί στο πέρασμα των
χρόνων (Jenson, 2011). Παρόλα αυτά δεν έχουν αναφερθεί ικανοποιητικά στοιχεία για το
ρόλο του σε μια ηλεκτρονική τάξη (Irvin, 2004). Γενικότερα, επικρατεί μια τάση εξομοίωσης
των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης και στοχασμού (Hoel & Haugaloken, 2004). Σε μια
προσπάθεια διαχωρισμού των εννοιών της αυτορρύθμισης και του στοχασμού αναδείχτηκε
ότι οι έρευνες και οι συζητήσεις στην τάξη σε συνδυασμό με τις αναθέσεις στο e-portfolio όχι
μόνο αύξησαν κατακόρυφα το εύρος και το βάθος του στοχασμού πάνω στη μάθηση αλλά και
με σκόπιμες διδακτικές στρατηγικές αναπτύχθηκε η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (Jenson,
2011).
Οι Klenowski et al. (2006) υπογραμμίζουν τη σημασία του κριτικού στοχασμού και της
μεταγνώσης κατά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου και όχι στ’ αποτελέσματα. Ο
ηλεκτρονικός φάκελος αποτελεί κατάλληλο εργαλείο για την παροχή ευκαιριών όλων των
ειδών στοχασμού πριν τη δράση, κατά τη διάρκειά της, μετά τη δράση (Riedinger, 2006). Σ’
αυτό το πλαίσιο, η Lamont (2008) αξιοποίησε τα οφέλη του λογισμικού Mahara και τις
δυνατότητες μάθησης που παρέχει χρησιμοποιώντας e-portfolio για την υποστήριξη της
αυθεντικής μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευόμενων δασκάλων,
παρέχοντάς τους την ευκαιρία του αναστοχασμού πάνω στην πολυδιάστατη μάθηση και
πρακτική τους.
Ωστόσο, έχει αναφερθεί η ανάπτυξη εικονικών μαθησιακών συνεργατικών περιβαλλόντων
με τη συμβολή e-portfolio που επιτρέπουν στους μαθητές να διατηρούν την ατομική τους
ελευθερία (Luchoomun et al., 2010; McDermott & Gallaher, 2011; Tur & Marin, 2014).
Συνεπώς, με το e-portfolio μπορούν να δομηθούν περίπλοκες αλληλεπιδράσεις
οικειοποιώντας τα οφέλη της ατομικής και της συλλογικής γνώσης.
Στη βάση των παραπάνω στοιχείων αναδεικνύεται η αναγκαιότητα διερεύνησης του
τρόπου προαγωγής της συνεργατικής ελευθερίας με τη χρήση ψηφιακού φακέλου σε
μικρότερες ηλικιακά πληθυσμιακές ομάδες που διαπραγματευόμαστε στην παρούσα έρευνα.
Μεθοδολογικό πλαίσιο -Προσδιορισμός του προβλήματος - Ερευνητικά ερωτήματα
Κεντρικό ζήτημα της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της συμβολής του e-portfolio
στην προαγωγή της συνθήκης της συνεργατικής ελευθερίας στην Ευέλικτη Ζώνη σε μαθητές
Β΄ Δημοτικού μέσα από το πρόγραμμα «Το νερό». Επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα είναι:
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(α) Πώς προάγεται η αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων μέσα από τη χρήση του
ψηφιακού φακέλου;
(β) Με ποιον τρόπο μπορούν να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες επίλυσης προβληματικών
καταστάσεων εφαρμόζοντας μέσα από το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα της
έρευνας;
Η έρευνα δράσης για την ενσωμάτωση του e-portfolio
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Η προώθηση και η ταχεία ενσωμάτωση του e-portfolio στη διδακτική πράξη, η
ανατροφοδότηση κατά την εφαρμογή του με στόχο την ορθολογική αναδόμηση των
πρακτικών μας και την βελτίωση της πρακτικής σκέψης των μαθητών (Cohen et al., 2011)
αποτέλεσαν τα κυριότερα κριτήρια για την υιοθέτηση της έρευνας δράσης ως βασικής
μεθοδολογικής προσέγγισης. Τα κυριότερα στάδια ανάπτυξης ήταν:
(α) Αναγνώριση του προβλήματος μη ολοκληρωμένης επικοινωνίας μέσα στην τάξη και
αναγκαιότητα ανάπτυξης διαδικαστικής γνώσης.
(β) Συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους (γονείς και μαθητές) και ανοιχτή διαπραγμάτευση
για τη σκοπιμότητα της εφαρμογής του διδακτικού εργαλείου.
(γ) Σχεδιασμός εφαρμογής του e-portfolio πάνω σε δεξιότητες μεταγνώσης και
αυτορρύθμισης.
(δ) Εφαρμογή ψηφιακών φακέλων ως προ-έλεγχος στο πρόγραμμα «Όλη η γη μια
αγκαλιά».
(ε) Παρατήρηση πορείας ανάπτυξης ατομικού στοχασμού και αλληλεπιδράσεων για τη
συλλογή πληροφοριών, τη συζήτηση και την αξιολόγηση της πορείας του διδακτικού
εργαλείου.
(στ) Επανακαθορισμός αρχικού προβλήματος. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου μας ως
παρατηρητή-εκπαιδευτή.
(ζ) Ανάπτυξη της εφαρμογής της έρευνας στο πρόγραμμα «Το νερό», χρησιμοποιώντας το
μοντέλο των 5E (Bybee, 2002).
(η) Ερμηνεία των δεδομένων για την εξαγωγή πορισμάτων και για την ανάπτυξη
συλλογισμού με στόχο την τελική αξιολόγηση του προγράμματος.
Τα δεδομένα ήταν ποιοτικά και εκφράστηκαν περιγραφικά καθώς προέκυψαν από
παρατήρηση ως σημειώσεις πεδίου, από αναφορές, από γραπτές καταχωρήσεις σε
ηλεκτρονικό σημειωματάριο ή ημερολόγιο (Blog) του forum, από εικόνες και άλλο
οπτικοακουστικό υλικό με τη χρήση πολυμέσων.
Για την εφαρμογή του προγράμματος «Το νερό» ακολουθήσαμε το μοντέλο των 5E
(Bybee, 2002) για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Σχήμα 1).
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Εμπλέκω

Εξερευνώ

Αξιολογώ

Επεξηγώ

Επεξεργάζομαι

Σχήμα 1:. Το μοντέλο των 5E (Bybee, 2002).
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Αναλυτικότερα, οι φάσεις ανάπτυξης όπως προτείνονται από το μοντέλο των 5Ε (Bybee,
2002) ήταν οι ακόλουθες:
- Εμπλέκω (Engage), όπου παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να
προσδιορίσουν τις ιδέες και τις αντιλήψεις των μαθητών.
- Εξερευνώ (Explore) στην οποία παρέχεται ένα σύνολο εμπειριών και ευκαιριών στους
μαθητές να ελέγξουν τις προσωπικές τους αντιλήψεις σε σχέση με τις εμπειρίες τους αλλά και
με αυτές των συμμαθητών τους και του εκπαιδευτικού.
- Επεξηγώ (Εxplain) όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν τις προηγούμενες εμπειρίες τους για
να αναγνωρίσουν εναλλακτικές αντιλήψεις και να αρχίσουν την εννοιολογική κατανόηση των
δραστηριοτήτων μέσα από την κατασκευή νέων ιδεών και σημασιών.
- Επεξεργάζομαι (Elaborate) κατά την οποία οιμαθητές εφαρμόζουν τις καινούριες ιδέες σε
νέες δραστηριότητες και συνδέουν την προηγούμενη εμπειρία τους με τις τρέχουσες
δραστηριότητες.
- Αξιολογώ (Evaluate) στην οποία γίνεται μια αποτίμηση του τι γνωρίζουν και τι μπορούν
να κάνουν οι μαθητές μέχρι αυτό το σημείο.
Δείγμα - Εργαλεία της έρευνας
Στην έρευνα συμμετείχαν 12 μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης στην Αθήνα.
Συγκροτήθηκε e-portfolio ανοιχτής μορφής για τη δημιουργία, συλλογή, οργάνωση και
διαμοιρασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων και ιδεών (Abrami et al., 2013) με στόχο την
προαγωγή της συνεργατικής ελευθερίας. Η ανάπτυξή του στηρίχτηκε στη δόμηση μαθητικής
κοινότητας με χρήση του Μahara το οποίο είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που
λειτούργησε ως ένας πλήρης ψηφιακός φάκελος.
Η παρατήρηση στην ερευνητική διαδικασία
Στην παρούσα μελέτη υιοθετήθηκε η μη δομημένη παρατήρηση για την ανάδειξη σχημάτων
συμπεριφοράς μέσα σε μικρές ηλικιακά ομάδες (Πετρογιάννης, 2008). Επιπλέον,
εφαρμόστηκε αθέατη παρατήρηση σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου για ν’
αποκαλυφθούν οι καταστάσεις και οι αιτιώδης σχέσεις δράσης όπως αβίαστα εξελίσσονται,
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με το ρόλο του παρατηρητή ως συμμετέχοντα (Cohen et al., 2011) συγκαθορίζουμε στόχους
και δραστηριότητες ως μέλη της ίδιας κοινότητας. Η παρατήρηση εστιάστηκε στην
καταγραφή:
(α) συμπεριφορών ως αποτέλεσμα χρήσης μεταγνωστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων
αυτορρύθμισης (Ματσαγγούρας, 2003α)
και
(β) ομαδοσυνεργατικών δράσεων που βασίζονται αφενός στις προϋποθέσεις της θετικής
αλληλεξάρτησης και της παρωθητικής επικοινωνίας (Ματσαγγούρας, 2003β).
Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων
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Η κωδικοποίηση του υλικού πραγματοποιήθηκε με ποιοτική ανάλυση περιεχομένου
στοχεύοντας κυρίως στις εκφραζόμενες ιδέες για την εκμαίευση ενδείξεων αυτορρύθμισης ως
προς τις δεξιότητες επίλυσης προβληματικών καταστάσεων σε συνεργατικό περιβάλλον
(Avouris et al., 2007). Ως ενότητα ανάλυσης επιλέχτηκε η θεματική ανάλυση εστιάζοντας σε
θέματα-νοήματα που σχετίζονται με τη συνεργατική ελευθερία όπως συμπεριφορές
ομαδοσυνεργατικών δράσεων, δεξιότητες μεταγνώσης και αυτορρύθμισης. Ως μονάδα
ανάλυσης καθορίστηκε η ανάλυση φράσεων και παραγράφων με βάση το θέμα και η ανάλυση
κατ’ αυτοτελή τεκμήρια χρησιμοποιώντας εικόνες, συνθήματα ή άλλο οπτικο-ακουστικό
υλικό ως μονάδες (Robson, 2007).
Πλαίσιο της συγκρότησης κατηγοριών που αφορούν τις ομαδοσυνεργατικές δράσεις
αποτελεί ο συνδυασμός του «Μοντέλου Ανάλυσης Αλληλεπίδρασης» των Gunawardena et al.,
(1997) και του Μοντέλου Κωδικοποίησης της Αλληλεπίδρασης των Garrison et al., (2000),
Avouris et al., (2007). Το πλαίσιο καθορίστηκε με βάση τα εξελικτικά στάδια
συνοικοδόμησης της γνώσης εντός της ομάδας προσθέτοντας τη διδακτική διαμεσολάβηση
του εκπαιδευτικού στη συνομιλία. Ως προς τις δεξιότητες επίλυσης προβληματικών
καταστάσεων χρησιμοποιήθηκε το «Πλαίσιο Ανάλυσης Κριτικής Σκέψης» και το «Μοντέλο
Γνωστικής Μαθητείας» (Ματσαγγούρας, 2003α).
Οι παράγοντες που διερευνήθηκαν καθορίστηκαν με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα.
Έτσι, για τη συνεργατική ελευθερία εξετάστηκαν αφενός η θετική αλληλεξάρτηση και η
παρωθητική επικοινωνία ως διαστάσεις των ομαδοσυνεργατικών δράσεων. Οι έννοιες αυτές
κωδικοποιήθηκαν με τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, και η θεματική των ομαδοσυνεργατικών
δράσεων με τον αριθμό 1 (Πίνακας 1).
1. Ομαδοσυνεργατικές Δράσεις
Α. Θετική
Αλληλεξάρτηση

Β. Παρωθητική επικοινωνία
Ι.
Διαμοιρασμός
Πληροφοριών

Επιδίωξη κοινού
σκοπού

ΙΙ.
Σύγκριση
πληροφοριών

ΙΙΙ.
Ανακάλυψη και
εξερεύνηση
διαστάσεων ή
ασυνεπειών
ανάμεσα σε ιδέες,
έννοιες ή
ισχυρισμούς

ΙV.
Διαπραγμάτευση
του
νοήματος

V.
Συνοικοδόμηση
της γνώσης

Πίνακας 1: Καταγραφόμενες συμπεριφορές για τις ομαδοσυνεργατικές δράσεις.
Ωστόσο, για τη συνεργατική ελευθερία από την άποψη της αυτονομίας προσδιορίστηκε η
παράμετρος «δεξιότητες επίλυσης προβληματικών καταστάσεων για την ανάπτυξη
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μεταγνώσης και αυτορρύθμισης με
(Ματσαγγούρας, 2003α) (Πίνακας 2).

τα

αντίστοιχα

υποσύνολα

συμπεριφοράς»

Δεξιότητες επίλυσης προβληματικών καταστάσεων
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Αναγνώριση, ορισμός και περιγραφή του προβλήματος
Προσδιορισμός της φύσης του
Ανάλυση δομικών στοιχείων σε δεδομένα και ζητούμενα
Ανάλυση διάκριση σχέσεων μεταξύ δομικών στοιχείων (αίτιο- αποτέλεσμα,
σκοπός-δράση)
Υποθέσεις για τις πιθανές λύσεις
Υπέρβαση με χρήση πρόβλεψης για την εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης ή μιας
λύσης
Προγραμματισμός ενεργειών σχεδίου δράσης
Επιλογή στρατηγικών για την επίλυση του προβλήματος
Επιλογή ορθής λύσης για την επίλυση του προβλήματος
Έλεγχος πορείας επίλυσης του προβλήματος
Διεξαγωγή συμπερασμάτων κι επεξήγησή τους
Ερμηνεία γεγονότων
Στήριξη - αιτιολόγηση θέσεων
Επαναδιαπραγμάτευση-βελτίωση του αρχικού σχεδίου δράσης
Δηλώσεις ότι η κατανόησή τους για τον τρόπο σκέψης τους έχει αλλάξει ως
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους
Ευαισθησία στην έμμεση και άμεση ανατροφοδότηση
Μεταφορά γνώσεων και ιδεών σε ρεαλιστικές προβληματικές καταστάσεις
Κρίση
Αξιολόγηση
Κριτική επιλογή |πληροφοριών
Ιεράρχηση λύσεων
Αυτοαξιολόγηση:
- Έλεγχος των δεδομένων που μοιράζεται ο μαθητής σε σχέση με τη
συνθετική άποψη της ομάδας.
- Έλεγχος και σύγκριση των προσωπικών αντιλήψεων (υπάρχον γνωσιακό
σχήμα) σε σχέση με αυτές των συμμαθητών τους και σε σχέση με τα επίσημα
δεδομένα.
- Σύγκριση του προσωπικού τους τρόπου διερεύνησης και ερμηνείας των
εμπειριών με αυτόν των συμμαθητών τους και του εκπαιδευτικού.
- Σύγκριση δεδομένων με την προσωπική τους εμπειρία.
Πίνακας 2: Δεξιότητες Μεταγνώσης και Αυτορρύθμισης.
Αποτελέσματα
Ομαδοσυνεργατικές δράσεις και αλληλεπίδραση εκπαιδευόμενων
Θετική αλληλεξάρτηση στο πλαίσιο των ομαδοσυνεργατικών δράσεων
Μεταξύ των μελών της ομάδας των παιδιών εμφανίστηκαν συμπεριφορές που φανέρωναν
αμοιβαία αλληλεξάρτηση και στα δύο προγράμματα όπως οι δηλώσεις συμφωνίας,

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

επευφημίας για τις απόψεις των συμμαθητών τους «εξαιρετική ιδέα», η σύγκλιση των
απόψεων και η ανάδειξη κοινής συνισταμένης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων κυρίως
στο πρόγραμμα «Το νερό» «Νομίζω κοινή άποψη όλων μας». Ως ένδειξη θετικής
αλληλεξάρτησης αποτυπώνεται η επιδίωξη κοινού σκοπού της ομάδας στην κυρίως εφαρμογή
του φακέλου, δηλαδή η συνειδητοποίηση της πολυτιμότητας του νερού στην καθημερινή μας
ζωή.
Ομαδοσυνεργατικές δράσεις ως αποτέλεσμα παρωθητικής επικοινωνίας
Η επιδίωξη του κοινού σκοπού στηρίζεται στην παρωθητική επικοινωνία που συντελείται
εντός της ομάδας με βασική προϋπόθεση τη θετική αλληλεξάρτηση των μελών
(Ματσαγγούρας, 2003β). Έτσι, ως πρώτη δραστηριότητα καταγράφεται ο διαμοιρασμός
πληροφοριών κυρίως με την κοινοποίηση εικόνων, φανερώνοντας ότι οι εκπαιδευόμενοι
εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες του portfolio ως πολυμορφικού εργαλείου.
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Εικόνα 1: Κοινοποιήθηκε από τους μαθητές στο forum του ψηφιακού φακέλου.
Η σύγκριση πληροφοριών ως καταγραφόμενη δραστηριότητα αναπτύχθηκε με την
επιβεβαίωση παραδειγμάτων. Δεν καταγράφηκαν ερωτήσεις για τη διασαφήνιση στοιχείων
από πληροφορίες. Καταγράφεται ερώτηση μόνο στην κυρίως εφαρμογή για την αποσαφήνιση
λεπτομερειών των ισχυρισμών: «Τι παραπάνω θα μπορούσες να γράψεις για τις συνέπειες που
προκαλεί η έλλειψη του νερού στους ζωντανούς οργανισμούς ώστε να γίνουν πιο
συγκεκριμένες;».
Έτσι, ο εκπαιδευόμενος προέβη σε ανακάλυψη διαστάσεων ανάμεσα στους ισχυρισμούς
του, γεγονός που τον οδήγησε στην αναδιατύπωση των θέσεών του και στη βελτίωση των
επιχειρημάτων του, επιτυγχάνοντας σύγκριση των απόψεών του με τα επίσημα δεδομένα:
«Θα πρόσθετα ότι το νερό είναι βασικό συστατικό για όλες τις μορφές ζωής και όχι μόνο για
τον άνθρωπο».
Η ύπαρξη αμοιβαίας αλληλεξάρτησης φανερώνει ότι η γνώση αποτελεί προϊόν κοινής
κατασκευής και κοινωνικής διαπραγμάτευσης, αξιοποιώντας τα οφέλη της εποικοδομητικής
προσέγγισης σε εξ αποστάσεως περιβάλλον. Άρα, η γνωστική συνοικοδόμηση αποτελεί
αφετηρία και προϊόν και στα δύο προγράμματα. Στην πιλοτική εφαρμογή του προωθήθηκε
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κυρίως απ’ τις συμπεριφορές της αναγνώρισης και ανάδειξης κοινής συνισταμένης των
απόψεων της ομάδας (Πίνακας 3α).
Συνοικοδόμηση της Γνώσης
1. Αναγνώριση και ανάδειξη της
κοινής συνισταμένης των
απόψεων της ομάδας
Όλοι
μαζί
μπορούμε
βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά...

να

Άρα ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
αδιαφορία!!!

όχι

και

2. Κατάθεση, διαπραγμάτευση και
επέκταση νέων ισχυρισμών που
προκύπτουν από συνοικοδόμηση
δεν αρκεί απλά να ανεχόμαστε τη
διαφορετικότητα των ατόμων και
των ομάδων. Πρέπει ειλικρινά να
την καλοδεχόμαστε και να την
αντιμετωπίζουμε ως πηγή πλούτου
της ύπαρξής μας

3. Σύνθεση συλλογικού έργου

Δεν δεχόμαστε παθητικά κάποιοι
με προσβολές, σχόλια, απειλές
να τρομοκρατούν και να βάζουν
στο περιθώριο άτομα που
διαφέρουν.

Μπορούμε εμείς τα παιδιά να το
πετύχουμε!»

Πίνακας 3α: Ομαδοασυνεργατικές Δράσεις-Παρωθητική Επικοινωνία-πιλοτική
εφαρμογή e-portfolio.
Συνοικοδόμηση της Γνώσης
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1. Αναγνώριση και ανάδειξη της
κοινής συνισταμένης των απόψεων
της ομάδας
Νομίζω κοινή άποψη όλων μας
είναι ότι χωρίς νερό δεν υπάρχει
ζωή.

Συμφωνώ με τα παιδιά. Θα
καλούσαμε τον Δήμο όσο πιο
γρήγορα γινόταν για να φτιάξει τη
βλάβη.
Πιστεύω ότι όλοι οι συμμαθητές
μου έχουν καταλάβει για τη σημασία
του νερού

2. Κατάθεση, διαπραγμάτευση
και επέκταση νέων
ισχυρισμών που προκύπτουν
από συνοικοδόμηση
Θα
μπορούσαμε
να
συμπεριλάβουμε και το τι
πρέπει να γίνει μιας και το νερό
δεν είναι ένας ανεξάντλητος
φυσικός πόρος.
Και εγω θα καλουσα την Ευδαπ
κ τον δημο, αλλα επισης θα
κοιταγα
μηπως
καποιις
συναθρωπος μου χρειαζοταν
βοηθεια.
Συζητωντας ολα αυτα κ
βλεποντας
ολες
τις
φωτογραφιας καταλαβα ποσο
νερο σπαταλαμε καθημερινα.
Αν ολοι μαζι κανουμε μια
προσπαθεια να ειμαστε πιο
προσεχτικοι, θα μπορουσαμε
να μην σπαταλαμε τοσο
ασκοπα νερο
επισης θα πρεπει ολοι οι
ανθρωποι
να
αγαπανε
περισσοτερο τον πλανητη μας κ
να τον προσεχουν πιο πολυ
ωστε κ εκεινος να ειναι πιο
φιλικος σε εμας.

3. Σύνθεση συλλογικού έργου

Σύνθημα
[Το
νερό
αν
σπαταλάς τη ζωή αντίστροφα
μετράς!!]

Πίνακας 3β: Ομαδοασυνεργατικές Δράσεις-Παρωθητική Επικοινωνία –
κυρίως εφαρμογή του e-portfolio.
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Στη βάση της κοινής συνισταμένης των απόψεων προέκυψαν συμπεριφορές ως
αποτέλεσμα γνωστικής συνοικοδόμησης, όπως η κατάθεση, διαπραγμάτευση κι επέκταση
κοινών ισχυρισμών της ομάδας: «δεν αρκεί απλά να ανεχόμαστε τη διαφορετικότητα των
ατόμων και των ομάδων. Πρέπει ειλικρινά να την καλοδεχόμαστε και να την αντιμετωπίζουμε
ως πηγή πλούτου της ύπαρξής μας.» (Πίνακας 3α). Οι δράσεις αυτές είναι πολύ περισσότερες
(4) στο πρόγραμμα «Το νερό» (Πίνακας 3β) δείχνοντας ότι αποτέλεσαν την κύρια μορφή
γνωστικής συνοικοδόμησης είτε ως προϊόν, «Συζητώντας όλα αυτά και βλέποντας όλες τις
φωτογραφίες κατάλαβα ποσό νερό σπαταλάμε καθημερινά.» είτε ως κίνητρο παρωθητικής
επικοινωνίας «Και εγώ θα καλούσα την ΕΥΔΑΠ και τον δήμο, αλλά επίσης θα κοίταζα μήπως
κάποιος συνάνθρωπός μου χρειαζόταν βοήθεια».
Οι συμπεριφορές αυτές οδήγησαν στη σύνθεση και παρουσίαση συλλογικού έργου είτε ως
κοινού ισχυρισμού όλης της ομάδας που προήλθε από συνοικοδόμηση (Πίνακας 3α), είτε με
τη δημιουργία ενός κοινού συνθήματος (Πίνακας 3β).
Η καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβληματικών καταστάσεων εφαρμόζοντας το
πρόγραμμα «Το νερό» με τη χρήση ψηφιακού φακέλου

-65-

Οι μαθητές στη φάση της εμπλοκής μπορούν ν’ αναγνωρίσουν το πρόβλημα της έλλειψης
νερού και να το περιγράψουν. Ως συνέπεια αυτών των συμπεριφορών έπεται ο
προσδιορισμός της φύσης του, ο οποίος στηρίζεται κυρίως στα αποτελέσματα της
λειψυδρίας: «Προέρχεται από κακοδιαχείριση υδάτινων πόρων με κυριότερη αιτία τις απώλειες
απ’ το κακοσυντηρημένο δίκτυο». Οι συμπεριφορές αυτές αναπτύσσονται με τη βοήθεια των
εικόνων στο portfolio.
Σημαντικές ωστόσο δεξιότητες για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αποτέλεσαν η
ανάλυση των δομικών στοιχείων του προβλήματος σε δεδομένα και ζητούμενα και η
διάκριση των μεταξύ τους σχέσεων (σχέσεις αιτιότητας και σκόπιμης δράσης): «Αν δεν είχαμε
νερό για 2 ημέρες δεν θα μπορούσαμε να μαγειρέψουμε, να πιούμε νερό και να κάνουμε
μπάνιο». Βασικό ρόλο στην ανάπτυξη του μεταγνωστικού έπαιξαν οι δεξιότητες υπέρβασης
(Ματσαγγούρας, 2003α) είτε με τη διεξαγωγή υποθέσεων για τις πιθανές λύσεις, είτε με τη
χρήση πρόβλεψης εάν εφαρμοστεί ένα σχέδιο δράσης ή μια λύση. Η διατύπωση προβλέψεων
αφορά κυρίως τη φάση της επεξήγησης και επεξεργασίας για την εφαρμογή λύσεων σε χωριό
που αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψυδρίας «Στην περίπτωση αυτή θα εφάρμοζα ως πρώτη λύση
την εγκατάσταση υδρομετρητών. Οι κάτοικοι θα υποχρεώνονταν να καταναλώνουν με σύνεση
το νερό.».
Ο προγραμματισμός ενεργειών σχεδίου δράσης, η επιλογή στρατηγικών για την επίλυση
του προβλήματος, η ιεράρχηση λύσεων και η επιλογή ορθής λύσης εντοπίστηκαν στις φάσεις
της εμπλοκής, της επεξήγησης και της επεξεργασίας αναπτύσσοντας τη διαδικαστική
διάσταση της γνώσης. Συμπεριφορά που δείχνει επιλογή στρατηγικών για την εξοικονόμηση
νερού είναι: «Ελέγχουμε για διαρροές στα υδραυλικά. Αν υπάρχει δυνατότητα, συλλέγουμε σε
δεξαμενή το βρόχινο νερό. Βάζουμε αυτόματο πότισμα όπου απαιτείται, πλένουμε τα αυτοκίνητα
σε πλυντήρια που ανακυκλώνουν το νερό». Συνολικά καταγράφονται 26 δράσεις για τις
παραπάνω μεταγνωστικές λειτουργίες με την επιλογή ορθής λύσης να εμφανίζει τις
περισσότερες (9) δείχνοντας την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας των συμμετεχόντων.
Ωστόσο στη φάση της εξερεύνησης ως σημαντική μεταγνωστική δράση εντοπίζεται και η
διεξαγωγή αυτοαξιολόγησης που έλαβε τη μορφή:
(α) ελέγχου των δεδομένων που μοιράζεται ο μαθητής σε σχέση με τη συνθετική άποψη
της ομάδας: «νομίζω κοινή άποψη όλων μας είναι ότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή.»,
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(β) ελέγχου και σύγκρισης των προσωπικών αντιλήψεων σε σχέση με αυτές των
συμμαθητών τους και με τα επίσημα δεδομένα: «Όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο Γιάννης, η
πρώτη ενέργεια θα ήταν να ενημερώσουμε την ΕΥΔΑΠ...».
(γ) σύγκρισης του προσωπικού τρόπου διερεύνησης κι ερμηνείας των εμπειριών με αυτόν
των συμμαθητών τους και του εκπαιδευτικού: «Ακριβώς όπως μας διδάξατε, κύριε
Παναγιώτη».
(δ) Σύγκρισης των δεδομένων με την προσωπική εμπειρία.
Οι κυριότερες μορφές συμπεριφοράς που καλλιεργήθηκαν με το πρόγραμμα «Το νερό»
χρησιμοποιώντας e-portfolio ήταν οι δεξιότητες παραγωγικής επεξεργασίας
καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο αριθμό σχολίων (69). Αυτές βοηθούν στην ανάδειξη
λανθανόντων στοιχείων, στον αλληλοσυσχετισμό μεταξύ τους και με την προϋπάρχουσα
γνώση οδηγώντας στην παραγωγή νέας:
(α) διεξαγωγής συμπερασμάτων κι επεξήγησής τους: «Απ’ τα φυτά τρέφονται τα φυτοφάγα
ζώα τα οποία με τη σειρά τους τρέφουν τα σαρκοφάγα. Έτσι με την έλλειψη νερού χιλιάδες είδη
άγριας ζωής θα εξαφανιστούν».
(β) ερμηνείας γεγονότων: «Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί, γιατί το νερό εξατμίστηκε από τη
θερμότητα κι έγινε υδρατμός»,
(γ) στήριξης κι αιτιολόγησης θέσεων: «Χρειαζόμαστε μια συμπεριφορά πρόληψης ένα
σχέδιο δράσης γιατί όλες οι προγνώσεις των επιστημόνων δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε
συνθήκες παρατεταμένης λειψυδρίας»,
(δ) διατύπωσης κρίσεων «Πάνω απ’ όλα χρειάζεται ωστόσο συνείδηση»,
(ε) αξιολόγησης: «Δεν θα εφάρμοζα, αν και είναι απαραίτητη λύση σε περιοχές που
αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το νερό, την κατασκευή φραγμάτων, γιατί αλλοιώνει το φυσικό
τοπίο» και
(στ) κριτικής επιλογής πληροφοριών.
Από τις δεξιότητες αυτές η κρίση και η αξιολόγηση αποτελούν τις κυριότερες
συμπεριφορές (με 18 και 20 σχόλια αντίστοιχα) και εντοπίζονται κυρίως στη φάση της
επεξήγησης. Βοηθούν τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις εμπειρίες τους για την
αναγνώριση εναλλακτικών αντιλήψεών τους και να προβούν σε εννοιολογική κατανόηση των
δραστηριοτήτων κατασκευάζοντας νέες ιδέες (Bransford et al., 1999) αξιοποιώντας
λειτουργικά τη γνώση και κατακτώντας το ανώτερο επίπεδο μάθησης το παραγωγικό
(Ματσαγγούρας, 2003α). Οι δεξιότητες παραγωγικής επεξεργασίας αποτελούν συστατικά της
κριτικής και επιστημονικής σκέψης ενώ συμβάλλουν και στην αυτορρύθμιση των μαθητών
(Ματσαγγούρας, 2003α).
Συμπεράσματα - Συζήτηση
Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της έρευνας οι δεσμοί των μαθητών ενισχύθηκαν
εξασφαλίζοντας συνοχή, ισοτιμία και ενεργοποίηση, εξαιτίας της εμφάνισης παρωθητικής
επικοινωνίας. Μ’ αυτό τον τρόπο πιστοποιείται ότι η γνώση και η μάθηση είναι κοινωνικά
προσδιορισμένες (Ματσαγγούρας, 2003β).
Με την καταγραφή ομαδοσυνεργατικών δράσεων ως αποτέλεσμα θετικής αλληλεξάρτησης
και παρωθητικής επικοινωνίας οι εκπαιδευόμενοι ανέπτυξαν συλλογικότητα και έντονη
κοινωνική παρουσία οδηγώντας τους στην επιτυχία του κοινού έργου. Συνεπώς δομήθηκε
μαθητική μικροομάδα αξιοποιώντας το κοινωνικό λογισμικό, τις βασικές αρχές της
διαθεματικότητας και του εποικοδομητισμού με τη χρήση του ψηφιακού φακέλου
(Ehiyazarian-White, 2012) με απώτερο στόχο την προώθηση της ατομικής μάθησης μέσα από
τη γνωστική συνοικοδόμηση.
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Ωστόσο, τα μέλη της οικειοποιήθηκαν μορφές ομαδικής δράσης αναπτύσσοντας ανώτερες
όπου τελικά τις εξέφρασαν ως ατομικό επίτευγμα. Συνεπώς, η ομαδική αλληλεπίδραση
βοήθησε στην ατομική ανάπτυξη (Ματσαγγούρας, 2003β) καλλιεργώντας δεξιότητες
επίλυσης προβληματικών καταστάσεων και επιβεβαιώνοντας ότι είναι εφικτή η ανάπτυξή
τους στις μικρές ηλικίες επίσης. Οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσουν την πνευματική
πρωτοβουλία και αυτονομία ως δομικά στοιχεία της κριτικής σκέψης αποτελώντας αφετηρία
της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης.
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Η φορητή μάθηση (mobile learning), είναι ίσως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή σε όλο τον
τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση. Καλύπτει κάθε
μορφή μάθησης που γίνεται με τη μεσολάβηση μιας κινητής υπηρεσίας ή ακριβέστερα, με τη
χρήση μιας φορητής συσκευής. Η εφαρμογή της κινητής μάθησης, μέσω ταμπλετών, μπορεί να
γίνει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, ακόμα και την
προσχολική, είναι εξοικειωμένα με τη χρήση των φορητών συσκευών. Ωστόσο, η πλειονότητα
των αυτοαποκαλούμενων φορητών εφαρμογών δεν εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες της φορητής
Τεχνολογίας αναπαράγοντας αναποτελεσματικές παιδαγωγικές τεχνικές. Ένας λόγος είναι ότι οι
προγραμματιστές στερούνται κατάλληλων παιδαγωγικών γνώσεων. Στον αντίποδα, οι
εκπαιδευτικοί στερούνται γνώσεων Προγραμματισμού προκειμένου οι ίδιοι να δημιουργήσουν
αναπτυξιακά κατάλληλες εκπαιδευτικές εφαρμογές. Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση
της πλατφόρμας και ενός ηλεκτρονικού μαθήματος για νηπιαγωγούς, το οποίο στοχεύει στην
εκμάθηση, με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο, του Προγραμματισμού έξυπνων φορητών
συσκευών σε μορφή κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών. Με βάση τις ενότητες του μαθήματος,
οι νηπιαγωγοί θα γνωρίσουν και θα χρησιμοποιήσουν βασικές υπηρεσίες, όπως τη δημιουργία
ιστοσελίδων μέσω του Google Sites για τη δημιουργία ενός e-portfolio. Επίσης, θα μάθουν να
προγραμματίζουν έξυπνες φορητές συσκευές, για να δημιουργούν τις δικές τους εκπαιδευτικές
εφαρμογές τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους.

Λέξεις κλειδιά: Φορητή Μάθηση, Εκπαιδευτικές Εφαρμογές, App Inventor for Android.
Εισαγωγή
Οι ΤΠΕ αποτελούν μια ελκυστική προσθήκη στην εκπαιδευτική διαδικασία (Papadakis,
Kalogiannakis & Zaranis, 2016). Τα τελευταία χρόνια, οι έξυπνες φορητές συσκευές σε
συνδυασμό με τις συνοδευτικές τους εκπαιδευτικές εφαρμογές αλλάζουν δραματικά τις
ψηφιακές εμπειρίες των μικρών παιδιών (Goodwin, 2012; Chiong & Shuler, 2010; Zaranis et
al., 2013). Η βιομηχανία λογισμικού αντιλαμβανόμενη την ευρεία αποδοχή των ΕΚΣ από τα
παιδιάνεαρής ηλικίας συνεχώς δημιουργεί εφαρμογές οι οποίες στοχεύουν στη συγκεκριμένη
ηλικιακή μονάδα (Hiniker et al., 2015). Για παράδειγμα, η Shuler (2012) σε μια μελέτη της
διαπίστωσε ότι ο αριθμός των εφαρμογών οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και
πρώτης σχολικής ηλικίας αυξήθηκε από το 47% το 2009 στο 72% το 2012. Ωστόσο, πλήθος
ερευνητών έχει διαπιστώσει μια αναντιστοιχία μεταξύ της αυξανόμενης προσφοράς των
«αυτοαποκαλούμενων» φορητών εφαρμογών και της πραγματικής εκπαιδευτικής αξίας των
εφαρμογών αυτών (Hirsh-Pasek et al., 2015; Goodwin, 2013; Bouck, Satsangi & Flanagan,
2016). Στην πλειονότητά τους οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αν και η πλειονότητα των
εκπαιδευτικών εφαρμογών έχει έναν ψυχαγωγικό προσανατολισμό, στην πραγματικότητα -
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πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- δεν υποστηρίζουν την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών
σταοποία απευθύνονται. Ένας από τους λόγους της ακαταλληλότητας των φορητών
εφαρμογών είναι ότι οι εφαρμογές έχουν δημιουργηθεί από προγραμματιστές οι οποίοι
στερούνται το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
μαθαίνουν τα παιδιά. Στην καλύτερη περίπτωση, αναπαράγουν συμπεριφοριστικές τακτικές
στη σχεδίαση και τον τρόπο λειτουργίας των εφαρμογών, διότι αυτός ήταν ο τρόπος με τον
οποίο διδάχθηκαν και οι ίδιοι τα διάφορα διδακτικά αντικείμενα κατά τη διάρκεια της
φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι διεθνείς έρευνες
διαπιστώνουν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εφαρμογών είναι κλειστού τύπου,
«πρακτικής και εξάσκησης», με προκαθορισμένο περιεχόμενο και απαιτούν μια ομοιογενή
απόκριση από το χρήστη (Goodwin, 2012; Cohen, Hadley & Frank, 2011; Hirsh-Pasek et al.,
2015; Crescenzi-Lanna & Grané-Oró, 2016; Cardenal & López, 2015).
Η δημιουργία φορητών εκπαιδευτικών εφαρμογών από τους εκπαιδευτικούς
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Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το κλειδί για την πραγματική αξιοποίηση των φορητών
συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η χρήση αναπτυξιακά κατάλληλων
εκπαιδευτικών εφαρμογών. Το ιδανικό σενάριο θα ήταν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να ήταν σε
θέση να δημιουργούν τις δικές τους εκπαιδευτικές εφαρμογές, καθότι αναμφίβολα γνωρίζουν
καλύτερα από τον οποιοδήποτε τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά.
Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι η δημιουργία εφαρμογών
απαιτούσε μέχρι πρότινος αυξημένες προγραμματιστικές γνώσεις και την ύπαρξη
εξειδικευμένων επαγγελματικών εργαλείων Προγραμματισμού με δύσχρηστο συντακτικό, τα
οποία δεν απευθύνονταν σε έναν αρχάριο χρήστη (Papadakis, Kalogiannakis, Orfanakis &
Zaranis, 2014). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η διαδικασία του Προγραμματισμού έχει γίνει
πιο φιλική και ευχάριστη στους αρχάριους χρήστες, καθώς έχουν αναπτυχθεί
προγραμματιστικά περιβάλλοντα για αρχάριους (NPEs, Novice Programming Environments).
Ένα τέτοιο προγραμματιστικό περιβάλλον είναι το App Inventor for Android (ΑΙΑ), το
οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία Google σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο
της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) (Roy, 2012).Το App Inventor (ΑΙ) ανακοινώθηκε για πρώτη φορά
ως ένα μικρό έργο των εργαστηρίων της Google (Google Lab) στα τέλη του 2010. Στη
συνέχεια, μεταφέρθηκε στο κέντρο για τη εκμάθηση της φορητής μάθησης του MIT για
δημόσια χρήση ως λογισμικό ανοικτού κώδικα. Το ΑΙ αποτελεί ένα νέο δωρεάν οπτικό
περιβάλλον Προγραμματισμού με πλακίδια (blocks), για τη δημιουργία εφαρμογών για
κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές τρέχουν και
σε προσομοιωτή (emulator).
Πρόκειται για ένα δικτυακό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών, το οποίο επιτρέπει τη
δημιουργία εφαρμογών για συσκευές με λειτουργικό Android, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα
του οποίου είναι ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις στον Προγραμματισμό ή εναλλακτικά η
εκμάθησή του λόγω της παιγνιώδους φύσης του είναι αρκετά εύκολη, συγκρινόμενη με άλλα
προγραμματιστικά περιβάλλοντα (Lohr, 2010).
Προγραμματιστικά περιβάλλοντα τύπου «drag & drop» όπως το AI και το Scratch,
αντικαθιστούν τον προς συγγραφή κώδικα με οπτικά αντικείμενα, τα οποία επιλέγονται μέσω
ενός μενού επιλογών, μειώνοντας το νοητικό φορτίο που απαιτείται για τη συγγραφή κώδικα
και ταυτόχρονα βοηθώντας τους χρήστες να επικεντρωθούν στην επίλυση ενός προβλήματος
(Brennan, 2009). Επίσης, οι Resnick et al. (2009) αναφέρουν ότι προγραμματιστικά
περιβάλλοντα αυτού του τύπου θεωρούνται εύκολα στην εκμάθησή τους για όλες τις ηλικίες,
διαφορετικά εκπαιδευτικά υπόβαθρα και ενδιαφέροντα καθώς επιτρέπουν στους χρήστες να
πειραματίζονται με προγραμματιστικές δομές, απλά ενώνοντας κομμάτια κώδικα με παρόμοιο
τρόπο που συνδέουν τουβλάκια τύπου Lego. Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, η παραπάνω
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προσέγγιση είναι ιδανική για αρχάριους στον Προγραμματισμό χρήστες, καθώς τους
προσφέρεται η δυνατότητα να επικεντρωθούν στη δομή των λύσεων παρά στη σύνταξη
προγραμματιστικών εντολών (Papadakis et al., 2014).
Δομή Μαθήματος
Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη απόκτησης προγραμματιστικών γνώσεων από τους
εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών, δημιουργήσαμε το
ηλεκτρονικό μάθημα με τίτλο «App Inventor» το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και
εκπαιδευτικούς της Προσχολικής Εκπαίδευσης και έχει στόχο την εκμάθηση με εύκολο και
διασκεδαστικό τρόπο, του Προγραμματισμού φορητών συσκευών που χρησιμοποιούν το
λειτουργικό σύστημα Android. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί – φοιτητές θα
αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη δημιουργία και διαχείριση των εφαρμογών
τους. Πιο συγκεκριμένα, θα μάθουν να δημιουργούν ένα λογαριασμό Google, ο οποίος είναι
απαραίτητος για τη χρήση του App Inventor. Στη συνέχεια θα μάθουν να δημιουργούν μια
ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας το εργαλείο Google Sites, γιατί θα πρέπει να δημιουργήσουν το
ηλεκτρονικό τους portfolio με τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια του
μαθήματος, ενώ παράλληλα θα αναρτούν στο προσωπικό τους ιστολόγιο μέσω του Blogger
(https://www.blogger.com) τις προσωπικές τους απόψεις και σκέψεις σαν ένα είδος
ημερολογίου για κάθε ενότητα. Με αυτόν τον τρόπο, το όφελος είναι διττό. Από τη μια οι
σπουδαστές μαθαίνουν πώς να δημιουργούν μία ιστοσελίδα και ένα blog, το οποίο θα τους
βοηθήσει μελλοντικά στην επαγγελματική τους πορεία και από την άλλη κατανοούν τη
σπουδαιότητα που έχει η δημιουργία ενός e-portfolio για την παρουσίαση του εαυτού τους.
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Αρχιτεκτονική
Η αρχιτεκτονική του μαθήματος φαίνεται στο Σχήμα 1 που ακολουθεί.

Σχήμα 1: Αρχιτεκτονική ηλεκτρονικού μαθήματος App Inventor for Android.
Προσαρμογή από Hsu & Ching (2012).
Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα προκειμένου οι σπουδαστές να γνωρίσουν τα βασικά
γύρω από τον Προγραμματισμό των φορητών συσκευών με τη χρήση του
AppInventorforAndroid, θα μάθουν παράλληλα το χειρισμό νέων σύγχρονων Web 2.0
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εργαλείων, όπως είναι η δημιουργία ιστοσελίδων μέσω του GoogleSiteκαι η ενημέρωση ενός
blogμέσω του Blogger, ενώ παράλληλα θα εξοικειωθούν με τη χρήση του Συστήματος
Διαχείρισης Μάθησης Moodle.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημιουργία του συγκεκριμένου μαθήματος έγινε αποκλειστικά
με τη δημιουργία πακέτων SCORM v1.2, μέσω του εργαλείου συγγραφής RELOAD Editor
(http://www.reload.ac.uk), με σκοπό την εύκολη μεταφορά του σε οποιαδήποτε άλλη
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.
Πλατφόρμα
Μετά από σύντομη έρευνα στα διαθέσιμα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ),
επιλέχθηκε το Moodle (Σχήμα 2), καθώς την εκπαιδευτική κοινότητα την ενδιαφέρουν λύσεις
χωρίς οικονομικό κόστος. Ανάμεσα στα Claroline, Dokeos, Ilias και Moodle, και με τις
περισσότερες απαιτήσεις που έχουν τεθεί να καλύπτονται σχετικά από όλα (Kumar,
Gankotiya & Dutta, 2011), επιλέχθηκε το Moodle, καθώς η ιδιαίτερη απήχησή του και η
τεράστια κοινότητα υποστήριξης που διαθέτει (Caminero, Hernandez, Ros, Robles-Gomez &
Tobarra, 2013), είναι στοιχεία που βοηθούν στη συνεχή ανανέωση, επικαιροποίηση και
εξέλιξη του συστήματος. Ο προσανατολισμός του στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και η
αρθρωτή δομή που επιτρέπει εύκολες επεμβάσεις και προσθήκες καθώς και το υψηλό επίπεδο
ασφάλειας και αξιοπιστίας, αποτέλεσαν επίσης καθοριστικά κριτήρια.

-72-

Σχήμα 2: Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης.
Μαθήματα
Το ηλεκτρονικό μάθημα για την εκμάθηση του AppInventor for Android αποτελείται από 8
ενότητες, των οποίων η δομή έχει ως εξής:
 στην αρχή τίθενται οι στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας (Σχήμα 3),
 στη συνέχεια υπάρχει ένα τεστ ανίχνευσης πρότερων γνώσεων (Σχήμα 4),
 ακολουθεί η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, είτε σε μορφή κειμένου είτε
μέσω οδηγών βίντεο (Σχήμα 5),
 γίνονται οι δραστηριότητες που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη ενότητα (Σχήμα 6)
και
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 γίνεται ολοκλήρωση της ενότητας, πάλι με το ίδιο τεστ, όπου διαφαίνεται ο βαθμός
κατανόησης του εκπαιδευτικού υλικού.
 Τέλος, υπάρχει και ο χώρος συζητήσεων για κάθε ενότητα, όπου οι σπουδαστές
μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις και να διατυπώσουν απορίες.

Σχήμα 3: Στόχοι μαθήματος.
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Σχήμα4: Τεστ ανίχνευσης πρότερων γνώσεων.
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Σχήμα 5: Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό.
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Σχήμα 6: Ενδεικτική δραστηριότητα.
Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μαθήματος το οποίο
στοχεύει στην εκπαίδευση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών αλλά και των φοιτητών στη
δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών. Τα αποτελέσματα από την πειραματική εφαρμογή του
μαθήματος σε ομάδα υπηρετούντων νηπιαγωγών σε δημόσια Νηπιαγωγεία του νομού
Λασιθίου κρίνεται ως ιδιαίτερα ενθαρρυντική.
Για το προσεχές μέλλον, προγραμματίζεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, η συμπληρωματική εφαρμογή του
παραπάνω ηλεκτρονικού μαθήματος, στο πλαίσιο του μαθήματος «ΤΠΕ στην εκπαίδευση».
Οι προγραμματιστικές γνώσεις που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι του Τμήματος με παιγνιώδη
τρόπο, θα τους βοηθήσουν στο να δημιουργούν εύκολα τις δικές τους εκπαιδευτικές
εφαρμογές.
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Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης που αναμένεται να
ξεκινήσουν σύντομα καθώς και της προώθηση δράσεων ΕΛΛΑΚ στα Ελληνικά σχολεία, η
επίσημη Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να προωθήσει μαθήματα τέτοιου περιεχομένου
προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους νυν και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να
αξιοποιήσουν στο έπακρο τις παιδαγωγικές τους ικανότητες και εμπειρίες.
Αναφορές
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Αξιολόγηση των Ελληνικών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών για Συσκευές με
Λειτουργικό Σύστημα Android για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας
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Περίληψη
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Σε ελάχιστα χρόνια από την εισαγωγή της πρώτης συσκευής τύπου ταμπλέτας (2010 –
AppleiPad), η χρήση του λογισμικού για φορητές συσκευές, (mobile applications – apps), έχει
αυξηθεί ραγδαία σε δημοτικότητα και έχει γίνει ένα πολυσυζητημένο αντικείμενο στους τομείς
της εκπαίδευσης και της παιδικής ανάπτυξης. Ωστόσο, ένα θέμα που ανακύπτει είναι αν η
αύξηση της δημοτικότητας συμβαδίζει και με αντίστοιχη αύξηση στην ποιότητα των εφαρμογών
που απευθύνονται στα μικρά παιδιά, καθώς υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία σχετικά με την
αξία και την καταλληλότητα των αυτοαποκαλούμενων «εκπαιδευτικών» εφαρμογών.Ο σκοπός
της παρούσης εργασίας είναι να εξετάσει τον βαθμό στον οποίο οι «αυτοαποκαλούμενες»
φορητές εκπαιδευτικές εφαρμογές με ελληνικό περιεχόμενο, οι οποίες προορίζονται για χρήση
από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με αναπτυξιακά κατάλληλες
πρακτικές και πρότυπα, προκειμένου να συμβάλουν στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών στο
τυπικό και άτυπο περιβάλλον μάθησης. Τα αποτελέσματα από τη διεξαγωγή της έρευνας δεν
είναι ενθαρρυντικά, καθώς στην πλειονότητά τους οι διαθέσιμες εφαρμογές είναι τύπου
«πρακτικής και εξάσκησης», βασιζόμενες σε χαμηλά επίπεδα σκέψης και δεξιοτήτων, με
αποτέλεσμα να προωθούν τη μηχανική μάθηση ορισμένων εννοιών, αδυνατώντας να
συμβάλουν σε μια βαθύτερη εννοιολογική κατανόησή τους.

Λέξεις κλειδιά: Έξυπνες Κινητές Συσκευές, Εκπαιδευτικές Εφαρμογές, Παιδιά Προσχολικής
Ηλικίας.
Εισαγωγή
Ανέκαθεν η δημιουργία μιας ψηφιακής εκπαιδευτικής εφαρμογής δεν θεωρούνταν ως εύκολη
διαδικασία. Ωστόσο, στις φορητές εκπαιδευτικές εφαρμογές η διαδικασία περιπλέκεται
περισσότερο, καθώς ο σχεδιαστής-προγραμματιστής εκτός των διαχρονικών παιδαγωγικών
ζητημάτων που σχετίζονται με τη σχεδίαση μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής (π.χ. θεωρία
μάθησης), πρέπει να λάβει υπόψιν του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μέσου καθώς και
του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Για παράδειγμα, στις φορητές συσκευές με οθόνες αφής
ποικίλα θέματα χρηστικότητας αναδύονται, όπως η έλλειψη σωματικής ανατροφοδότησης, η
οποία σχετίζεται με τη χρήση των «soft buttons», καθώς και οι αλλαγές στο στυλ
αλληλεπίδρασης με τις οποίες ο χρήστης πρέπει να εξοικειωθεί (Zaranis, Kalogiannakis &
Papadakis, 2013). Ως εκ τούτου, σχεδιαστικές προσεγγίσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για
δεκαετίες και βασίζονται σε παραδοσιακές τεχνολογίες αλληλεπίδρασης, όπως το ποντίκι ή το
πληκτρολόγιο, λόγω της χρήσης οθονών αφής, πρέπει να αναθεωρηθούν πλήρως.
Επιπρόσθετα, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα χρηστών και οι
κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό φορητών εφαρμογών προέρχονται από την έρευνα
ή την εμπειρία η οποία βασίζεται σε άλλου τύπου συσκευές ή από διαφορετικές ομάδες
χρηστών. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να μεταφερθούν με επιτυχία στη σχεδίαση εφαρμογών
που απευθύνονται σε παιδιά (Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2016).
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Επιπρόσθετα, ποικίλες ενστάσεις εγείρονται σχετικά και με την παιδαγωγική
καταλληλότητα των εκπαιδευτικών εφαρμογών για παιδιά. Διεθνώς είναι ελάχιστα τα
παραδείγματα ορθά σχεδιασμένων εκπαιδευτικών εφαρμογών για παιδιά (Papadakis et al.,
2016). Η πλειοψηφία των εφαρμογών ανήκει στο «πρώτο κύμα» της φορητής επανάστασης,
πρόκειται δηλαδή για εφαρμογές οι οποίες είναι απλά ψηφιακά φύλλα εργασίας, παιχνίδια και
παζλ τα οποία έχουν αναπαραχθεί σε ένα ψηφιακό μορφότυπο, δίχως ρητή θεώρηση στο πώς
μαθαίνουν τα παιδιά ή στο πώς θα αξιοποιηθούν οι μοναδικές δυνατότητες των έξυπνων
φορητών συσκευών (Hirsh-Paseket al., 2015).
Μια εφαρμογή για παιδιά ορίζεται ως αναπτυξιακά κατάλληλη, ότανέχει δημιουργηθεί με
σκοπό να υποστηρίξει τη μάθηση και ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία,
μια εφαρμογή πρέπει να πληρεί τις παρακάτω 3 προϋποθέσεις (Zaranis et al., 2013; Papadakis
et al., 2016):
 Σχεδίαση: η εφαρμογή πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη για να ανταποκριθεί
στα αναπτυξιακά στάδια και στις ανάγκες των μικρών παιδιών.
 Περιεχόμενο: η εφαρμογή πρέπει να αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης των
μικρών παιδιών στους τομείς της γνωστικής λειτουργίας, στις ακαδημαϊκές δεξιότητες, στις
κοινωνικές-συναισθηματικές δεξιότητες.
 Αλληλεπίδραση: η εφαρμογή πρέπει να συμβαδίζει με τις ποικίλες γνωστικές,
κοινωνικές, συναισθηματικές, ανάγκες των παιδιών ωθώντας τα σε δραστηριότητες και
συμπεριφορές κατάλληλες για την ηλικία τους.
Σκοπός της παρούσας εργασίας
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Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να εξετάσει αν οι «αυτοαποκαλούμενες» φορητές
εκπαιδευτικές εφαρμογές για έξυπνες φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android, οι
οποίες προορίζονται για χρήση από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, έχουν σχεδιαστεί
σύμφωνα με αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές, συμβάλλοντας στη γνωστική ανάπτυξη των
παιδιών στο τυπικό και άτυπο περιβάλλον μάθησης.
Περιορισμοί της παρούσας έρευνας
Αναμφίβολα, ο χώρος των φορητών εκπαιδευτικών εφαρμογών για παιδιά προσχολικής
ηλικίας είναι χαώδης. Παρότι ο χώρος των ψηφιακών εφαρμογών κυριαρχείται από δυο
μεγάλες διαδικτυακές αγορές, τις Apple'siOSAppStore και Google'sAndroidPlayStore, ο
όγκος των εφαρμογών τις οποίες εμπεριέχουν είναι τεράστιος. Κάθε ένα από αυτά τα 2
καταστήματα εμπεριέχει περισσότερες από 100.000 εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων
παιχνιδιών, εκπαιδευτικών βοηθημάτων και άλλων χρήσιμων εφαρμογών οι οποίες
διαφημίζονται ως εκπαιδευτικές ή έστω κατάλληλες για παιδιά (Apple, 2016; Olmstead &
Atkinson, 2015). Επιπρόσθετα, στο χώρο της φορητής Τεχνολογίας η οποία απευθύνεται σε
παιδιά, δραστηριοποιούνται και πολλές άλλες μικρότερες εταιρείες οι οποίες παράγουν
εφαρμογές ή/και ταμπλέτες, όπως τα προϊόντα Fuhu's Nabi και NabiJr, το Leap Frog’s και
LeapPad Τablet και το VTech's Innotab. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι στον
ίδιον χώρο δραστηριοποιούνται λοιπά δημοφιλή φορητά συστήματα, όπως το NintendoDS
καθώς και γνωστές παιχνιδομηχανές όπως το Microsoft’sXboxKinect και το Nintendo’sWii.
Κάθε μια από αυτές τις πλατφόρμες έχει τη δική της βιβλιοθήκη με ψηφιακό περιεχόμενο,
καθώς κάθε συσκευή έχει διαφορετικές δυνατότητες.
Στην παρούσα πρώτη φάση της έρευνας ήταν φύσει αδύνατο να καλυφθούν όλοι οι
διαφορετικοί τύποι συσκευών και οι αντίστοιχες εφαρμογές τους. Ο ερευνητής επέλεξε να
αξιολογήσει τις εφαρμογές με ελληνικό περιεχόμενο, οι οποίες προορίζονται για χρήση σε

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

έξυπνες φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android, απευθύνονται σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας και διατίθενται δωρεάν.
Κριτήρια επιλογής δείγματος
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Κατά την επιλογή του δείγματος, ο ερευνητής έλαβε υπόψιν του τη διεθνή βιβλιογραφία
(Shuler, 2012; Goodwin & Highfield, 2012; Richards, Stebbins & Moellering, 2013),
προκειμένου να παραχθούν συγκρίσιμα συμπεράσματα με αντίστοιχες έρευνες οι οποίες
έχουν λάβει χώρα στο Εξωτερικό σε εκπαιδευτικές εφαρμογές με αγγλικό περιεχόμενο.Ο
ερευνητής για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποίησε τα ακόλουθα κριτήρια, ώστε οι
εφαρμογές να:
 ανήκαν στην εκπαιδευτική κατηγορία για παιδιά προσχολικής ηλικίας.
 διετίθεντο δωρεάν ή υπό καθεστώς δοκιμαστικής (trial) ή freemium έκδοσης.
 ήταν συμβατές σε περιβάλλον Android και δεν απαιτούσαν κατά την εγκατάστασή
τους αποκλειστικά την τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος, το οποίο το χρονικό
διάστημα της έρευνας ήταν το Android 6.0 Marshmallow.
 ήταν διαθέσιμες στο δικτυακό κατάστημα της Google κατά τη χρονική στιγμή της
δειγματοληψίας (Δεκέμβριος, 2015).
 εμπεριείχαν τουλάχιστον και Ελληνικό περιεχόμενο.
Στις προαναφερθείσες διεθνείς μελέτες, ο μέσος όρος των προς αξιολόγηση εφαρμογών
κυμαίνεται από τις 19 έως και τις 240 εφαρμογές. Στην παρούσα έρευνα, αξιολογήθηκαν 40
εφαρμογές, σχεδόν το σύνολο των εφαρμογών που υπήρχαν στο Google Play και
απευθύνονταν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στην Εικόνα 1, παρουσιάζονται ορισμένες από
τις εφαρμογές οι οποίες αξιολογήθηκαν από τον ερευνητή.

Εικόνα 1: Ορισμένες από τις εφαρμογές οι οποίες αξιολογήθηκαν από τον ερευνητή.
Το εργαλείο αξιολόγησης
Ως εργαλείο αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε η «Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων για την
αξιολόγηση εκπαιδευτικώνφορητών εφαρμογών για προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία»
(Ζαράνης, Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2014). Η συγκεκριμένη κλίμακα, η οποία είναι η
μοναδική στην Ελληνική γλώσσα για την αξιολόγηση φορητών εκπαιδευτικών εφαρμογών,
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διαφοροποιείται από λοιπές διεθνείς έρευνες λόγω του γεγονότος ότι δεν περιορίζεται μόνο
στα παιδαγωγικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά ή στα προϊόντα μιας μόνο εταιρείας (Apple),
αλλά λαμβάνει υπόψιν της όλες τις πτυχές που αφορούν μια φορητή εφαρμογή και τις
ιδιαιτερότητες του τεχνολογικού μέσου στο οποίο αναφέρεται. Συνοπτικά, η ρουμπρίκα
αξιολογεί τις εφαρμογές στους παρακάτω τέσσερις βασικούς τομείς: εκπαιδευτικό
περιεχόμενο, σχεδίαση, λειτουργικότητα και τεχνικά χαρακτηριστικά.
Αποτελέσματα ανάλυσης
Κατηγοριοποίηση εφαρμογών
Ο ερευνητής σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, κωδικοποίησε τις εφαρμογές σε 3 μη
αποκλειστικές κατηγορίες: εφαρμογές σε μορφή παιχνιδιών, σε μορφή διαδραστικών
ηλεκτρονικών βιβλίων και σε μορφή χρήσιμων εφαρμογών ποικίλου περιεχομένου. Από το
σύνολο των εφαρμογών, το 95% ήταν σε μορφή παιχνιδιών (τύπου edutainment), το 5% ήταν
σε μορφή διαδραστικών ηλεκτρονικών βιβλίων, ενώ δεν υπήρχαν καθόλου εφαρμογές στην
τρίτη κατηγορία. Σχεδόν στο σύνολό τους οι εφαρμογές ήταν τύπου «πρακτικής και
εξάσκησης» (drill-and-practice), με τα παιδιά να μαθαίνουν μέσω δοκιμής και λάθους. Οι
εφαρμογές βασίζονταν σε χαμηλά επίπεδα σκέψης και δεξιοτήτων και δεν έκαναν τίποτε
περισσότερο από την προώθηση της μηχανικής μάθησης, μια τεχνική απομνημόνευσης η
οποία βασίζεται στην επανάληψη (Goodwin, 2013). Εφαρμογές τέτοιου τύπου, έχουν απλά
την τάση να αξιολογούν τις γνώσεις των παικτών και όχι να προσπαθούν να τους διδάξουν
νέες έννοιες, προωθώντας τη μηχανική μάθηση ορισμένων εννοιών (Hirsh-Pasek et al., 2015).
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Περιεχόμενο εφαρμογών
Η ανάλυση έδειξε ότι οι εφαρμογές στόχευαν στο Γραμματισμό (70%) και στα Μαθηματικά
(30%). Οι εφαρμογές Γραμματισμού στόχευαν στην εκμάθηση της αλφαβήτας, ενώ αυτές
των Μαθηματικών στην εκμάθηση των αριθμών. Επιπρόσθετα, σε κάποιες εφαρμογές τα
παιδιά καλούνταν να μάθουν τα χρώματα και τα σχήματα, ενώ υπήρχαν και 2 εφαρμογές οι
οποίες στόχευσαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μνήμης. Ωστόσο απουσίαζαν οι εφαρμογές οι
οποίες θα έπρεπε να εστιάζουν στην ανάπτυξη γενικών γνωστικών δεξιοτήτων, όπως η
αντιστοίχιση και η ταξινόμηση. Η πλειονότητα των εφαρμογών είχε διαδραστικό μεν, κλειστό
δε περιεχόμενο, δηλαδή, οι δραστηριότητες που εμπεριείχαν, δεν μπορούσαν να
τροποποιηθούν ή να επεκταθούν από το χρήστη.
Αναπτυξιακές κατάλληλες πρακτικές σχεδιασμού
Ο ερευνητής χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα της κλίμακας αξιολόγησης προκειμένου να
υπολογίσει το βαθμό στον οποίο οι προς μελέτη εφαρμογές είχαν υιοθετήσει αναπτυξιακά
κατάλληλες πρακτικές σχεδιασμού, οι οποίες εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των παιδιών
προσχολικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα:
 Στην ενότητα «Σχεδίαση» (γραφικά, σκηνικό, ήχος, χρήση πολυμεσικών στοιχείων,
διάταξη-διαρρύθμιση, σχεδίαση μενού), οι εφαρμογές σημείωσαν μια μέση βαθμολογία 13
μονάδων (SD = 5) (Μέγιστη βαθμολογία: 24, Ελάχιστη: 6).
 Στην ενότητα «Λειτουργικότητα» (φιλικότητα, διαδραστικότητα αυτονομία χρήστη,
παροχή οδηγιών, δυνατότητα παραμετροποίησης, διαφημίσεις, ασφάλεια ηλεκτρονικών
συναλλαγών), η βαθμολογία ήταν παρεμφερής αν όχι και χειρότερη (Μ = 10, SD = 8)
(Μέγιστη βαθμολογία: 28, Ελάχιστη: 7). Υπήρχε μια μεγάλη ποικιλία αναπτυξιακά
ακατάλληλων πρακτικών, όπως η εκτεταμένη ύπαρξη διαφημίσεων, η χρήση οδηγιών μόνο
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σε γραπτή μορφή, δύσχρηστα μενού, η χρήση μη κατάλληλων για τα νήπια χειρισμών
(gestures) (π.χ. double tap).
Γενικές παρατηρήσεις
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Ορισμένες γενικές παρατηρήσεις, οι οποίες αφορούν την πλειονότητα των προς εξέταση των
εφαρμογών είναι οι ακόλουθες:
 Σε αντίθεση με τις βέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού, καμία προς αξιολόγηση
εφαρμογή δεν περιελάμβανε έναν επί της οθόνης χαρακτήρα, ο οποίος θα καθοδηγούσε το
παιδί σε όλα τα στάδια της εφαρμογής.
 Υπήρχε μια πολύ χαμηλή ποιότητα ήχου στην πλειονότητα των εφαρμογών.
 Αντίστοιχα, υπήρχε και μια πολύ χαμηλή ποιότητα στη χρήση εικόνων και γενικότερα
πολυμεσικών στοιχείων στην πλειονότητα των εφαρμογών.
 Σε αρκετές εφαρμογές δεν υπήρχε η πρόβλεψη ύπαρξης «Palm-rest».
 Σε ορισμένες εφαρμογές τα μενού δεν ήταν ορθά σχεδιασμένα και συχνά δεν υπήρχε
αντιστοιχία στη χρήση των χειριστηρίων μεταξύ των εναλλαγών των οθονών.
 Ορισμένες εφαρμογές δεν παρείχαν καθόλου οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση της
εφαρμογής.
 Στην πλειονότητα των εφαρμογών απουσίαζε η επιλογή ρυθμίσεων π.χ. για την
σίγαση του ήχου ή την αυξομείωση του επιπέδου δυσκολίας της εφαρμογής.
 Υπήρχαν εφαρμογές οι οποίες επανειλημμένα σε ποικίλες συσκευές με διάφορες
εκδόσεις του λειτουργικού, τερματίζονταν ανορθόδοξα.
 Η πλειονότητα των εφαρμογών δεν ήταν ενημερωμένες και ήταν σχετικά παλαιές.
Στις εικόνες 2 και 3 παρουσιάζονται στιγμιότυπα από την αξιολόγηση των εφαρμογών.

Εικόνα 2: Παραδείγματα συμπεριφοριστικού τύπου εφαρμογών εκμάθησης Αριθμητικής.
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Εικόνα 3: Παραδείγματα εφαρμογών εκμάθησης αλφαβήτας, χρωμάτων και ζώων.
Αποτελέσματα
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Ο στόχος αυτής της προκαταρκτικής έρευνας ήταν να εξετάσει το βαθμό στον οποίο οι
φορητές εφαρμογές με ελληνικό περιεχόμενο είναι σχεδιασμένες με αναπτυξιακά
κατάλληλους τρόπους για την προώθηση της βέλτιστης ανάπτυξης των παιδιώνπροσχολικής
ηλικίας. Με δεδομένη την «παιδική» ηλικία του χώρου των φορητών εφαρμογών, η παρούσα
μελέτη είναι η πρώτη απόπειρα αποτύπωσης του χώρου αυτού στην Ελλάδα, σε σχέση με το
είδος των φορητών ψηφιακών εμπειριών οι οποίες προσφέρονται στα παιδιά.
Σε γενικές γραμμές, η έρευνα αξιολογεί αρνητικά το συγκεκριμένο τοπίο στη συμβολή του
στη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η
πλειονότητα των εφαρμογών του δείγματος δεν ήταν αναπτυξιακά κατάλληλες - δηλαδή, δεν
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να παρακινούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν την Τεχνολογία με
τρόπο που να προωθεί τη βέλτιστη ανάπτυξή τους. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης
έδειξαν ότι η πλειοψηφία των φορητών εφαρμογών για παιδιά προσχολικής ηλικίας σε
περιβάλλον Android, ανήκαν στην κατηγορία των συμπεριφοριστικών εφαρμογών τύπου
«πρακτικής και εξάσκησης» ή και απλά σε εφαρμογές παιχνιδιών ελεύθερου περιεχομένου
δίχως να στοχεύουν σε κάποιο διδακτικό στόχο. Όλες σχεδόν οι εφαρμογές, σε κάποιο βαθμό,
προωθούν τη μηχανική μάθηση ορισμένων εννοιών στα παιδιά, δίχως να ενδιαφέρονται να
προωθήσουν μια βαθύτερη εννοιολογική κατανόησή τους (Hirsh-Pasek et al., 2015). Ως εκ
τούτου, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι ο ελληνικός χώρος Android εφαρμογών για
παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ποιοτικά ρηχός με σοβαρή έλλειψη σε ποιοτικό περιεχόμενο
το οποίο να συμβαδίζει με τις ποικίλες αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών προσχολικής
ηλικίας.Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σε αντιστοιχία με αντίστοιχες διεθνείς έρευνες οι
οποίες επισημαίνουν την αναντιστοιχία μεταξύ του μεγάλου όγκου διαθέσιμων
«εκπαιδευτικών» εφαρμογών και της χαμηλής εκπαιδευτικής τους αξίας. Ωστόσο, στον
Ελλαδικό χώρο, εντύπωση προκαλεί και ο μη αναμενόμενος χαμηλός όγκος «εκπαιδευτικών»
εφαρμογών οι οποίες απευθύνονται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
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Επίλογος
Σε σχέση με τη διαχρονική διαμάχη για την έκθεση των παιδιών στα ψηφιακά μέσα, οι
εμπλεκόμενοι στον χώρο της εκπαιδευτικής Τεχνολογίας έχουν συμφωνήσει ότι η πραγματική
ερώτηση που θα πρέπει να τεθεί είναι όχι πόσο χρόνο πρέπει τα παιδιά να «καταναλώνουν»
αλλά τι θα «καταναλώνουν».Με τη ραγδαία διάδοση των έξυπνων φορητών συσκευών και
των συνοδευτικών τους εφαρμογών ο όρος «contentmatters» (Guernsey, 2012) γίνεται ακόμη
πιο επίκαιρος. Δυστυχώς τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας στον χώρο των
«εκπαιδευτικών» εφαρμογών προσχολικής ηλικίας με ελληνικό περιεχόμενο, σε περιβάλλον
Android, δεν είναι ενθαρρυντικά
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Η δημιουργική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη σχολική τάξη προσφέρει ποικίλες γνώσεις και
εμπειρίες διερεύνησης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, συμβάλλοντας έτσι στην
ενίσχυση του ρόλου των Φυσικών επιστημών στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου. Στην
παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση σύνδεσης των Τ.Π.Ε. και των Φυσικών
Επιστημών, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης, διερεύνησης και κατανόησης
εννοιών από το φυσικό κόσμο των νηπίων. Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αποτελεί μέρος
της διαθεματικήςπροσέγγισης που υλοποιήθηκε με παιδιά προσχολικής ηλικίας με θέμα το
φυσικό φαινόμενο του ουράνιου τόξου. Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι οι μικροί
μαθητές να εξοικειωθούν με το τεχνολογικό περιβάλλον της τάξης και να το χρησιμοποιούν
ανάλογα, ως εργαλείο ενίσχυσης των διδακτικών και μαθησιακών τους επιδιώξεων, ώστε να
διερευνήσουν και να κατανοήσουν τις φυσικές έννοιες σχετικά με το ουράνιο τόξο και τα
χρώματα της φύσης. Το διδακτικό σενάριο αξιοποιεί παιδαγωγικά τη χρήση των Τ.Π.Ε.
χρησιμοποιώντας WEB 2.0 εφαρμογές και λογισμικά και στηρίζεται σε γνωστικές,
εποικοδομηστικές καικοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης.

Λέξεις κλειδιά: Ουράνιο Τόξο, Ίριδα, Νηπιαγωγείο, Τ.Π.Ε.
Εισαγωγή
Η ανάπτυξη της γνώσης για το φυσικό κόσμο στην Προσχολική Εκπαίδευση δεν είναι μια
εύκολη υπόθεση. Η φυσική περιέργεια των παιδιών για τον κόσμο που τα περιβάλλει, το
ενδιαφέρον τους να ανακαλύψουν και να διερευνήσουν καθετί καινούριο, δίνει στα παιδιά
την ευκαιρία να γίνουν τα ίδια «μικροί επιστήμονες» και να προσεγγίσουν τις Φυσικές
Επιστήμες με ενδιαφέρον διαμορφώνοντας τη δική τους «εκδοχή» για τα φαινόμενα του
φυσικού κόσμου (Ραβάνης, 2003; Yoon & Onchwari, 2006).
Παράλληλα, η εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στη διδασκαλία των
Φυσικών επιστημών διευκολύνει το μαθησιακό περιβάλλον και ενισχύει τη συνεργατική
αναζήτηση της γνώσης (Kollias & Kikis, 2005; McFarlane & Sakellariou, 2002). Το
προτεινόμενο διδακτικό σενάριο παρουσιάζει το σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών
λογισμικών και ψηφιακών εφαρμογών κατά τη διάρκεια υλοποίησης της διαθεματικής
προσέγγισης «Το ουράνιο τόξο της χαράς και των χρωμάτων».
Συνδυαζόμενες γνωστικές περιοχές
Το βασικό γνωστικό αντικείμενο από το οποίο αντλούνται ο σκοπός και οι στόχοι του
διδακτικού σεναρίου αφορά στη γνωστική περιοχή Παιδί και περιβάλλον: Φυσικό περιβάλλον
και αλληλεπίδραση, καθώς έχει θεματικό άξονα το φυσικό φαινόμενο του ουράνιου τόξου.
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Παράλληλα, η επεξεργασία του θέματος διαχέεται στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: Παιδί
και Δημιουργία - Έκφραση, Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Μαθηματικά, Παιδί και
Πληροφορική.
Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών
Για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου, τα παιδιά γνωρίζουν αρκετά σχετικά με το
ουράνιο τόξο, καθώς έχουν υλοποιηθεί εκ των προτέρων διαθεματικές δραστηριότητες
σχετικά με το φως και τις ιδιότητές του και πειραματικοί σχεδιασμοί από αποσπασμένο
εκπαιδευτικό του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Χανίων στον χώρο του
νηπιαγωγείου. Γνωρίζουν πολλές έννοιες που σχετίζονται με το φως, όπως: εναλλαγή ημέρας
και νύχτας, σκιές, διαφανή και αδιαφανή σώματα, φυσικό και τεχνητό φως.
Από την πλευρά της χρήσης των Τ.Π.Ε. τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί σε ικανοποιητικό
βαθμό όσον αφορά τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην τάξη και τις βασικές του
λειτουργίες (εκκίνηση λογισμικών, χρήση πληκτρολογίου-ποντικιού, λειτουργία «σύρε και
άφησε», αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο με την καθοδήγηση του/της νηπιαγωγού,
εκτύπωση εικόνων-εγγράφων).
Εκτιμώμενη διάρκεια και συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
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Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο είχε διάρκεια 16 περίπου διδακτικές ώρες. Οι
προτεινόμενες δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου δεν ξεπερνούν συνήθως τα 45
περίπου λεπτά και αυξομειώνονται ανάλογα με το ενδιαφέρον και το ηλικιακό επίπεδο των
μαθητών. Το διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του
Νηπιαγωγείου και εντάσσεται στη μεθοδολογία της διαθεματικής προσέγγισης, όπως
αναφέρεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003). Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) στη θεματική
προσέγγιση «δίνεται έμφαση στη διαθεματικότητα, την ολιστική αντίληψη της γνώσης και
την αξιοποίηση του ενδιαφέροντος και των ιδεών των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης»
(σελ. 591).
Ανάλυση του περιεχομένου
Οι κυριότερες νέες γνώσεις αφορούν την εξοικείωση, τη διερεύνηση και την ανακάλυψη
διαδικτυακών εφαρμογών και Web 2.0 εργαλείων μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού
υπολογιστή με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων των παιδιών σχετικά με το φυσικό
φαινόμενο του ουράνιου τόξου.
Οι πρότερες γνώσεις και αναπαραστάσεις των μαθητών
Οι πρότερες γνώσεις και οι αναπαραστάσεις των παιδιών για το ουράνιο τόξο προέκυψαν
στην ολομέλεια της τάξης μέσα από τη διαδικασία της ιδεοθύελλας. Ο/Η νηπιαγωγός
καταγράφει σε χαρτί του μέτρου τις απόψεις των μαθητών, ώστε να υπάρχει συνολικά η
εικόνα των γνώσεων και των απόψεων όλων των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά:
(α) γνωρίζουν τι είναι και πώς δημιουργείται το ουράνιο τόξο, καθώς αποτελεί ένα αγαπημένο
φυσικό φαινόμενο των παιδιών,
(β) αναγνωρίζουν τα περισσότερα χρώματα που εμπεριέχονται στο ουράνιο τόξο,
(γ) δυσκολεύονται να κατανοήσουν το φαινόμενο της ανάλυσης του φωτός και
(δ) δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν το σχηματισμό του ουράνιου τόξου, παρόλο που
γνωρίζουν τις συνθήκες δημιουργίας του.
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Σκοπός και στόχοι του διδακτικού σεναρίου
Ο σκοπός του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου είναι τα παιδιά να αναπτύξουν βασικές
γνώσεις σχετικά με το φαινόμενο του ουράνιου τόξου, συμμετέχοντας ενεργά σε κάθε
προτεινόμενη δραστηριότητα και αξιοποιώντας συμπληρωματικά τη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή στην οικοδόμηση των γνώσεων τους.
Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά επιδιώκεται: (α) να επεκτείνουν τις γνώσεις τους, να
συζητήσουν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα αναφορικά με το φαινόμενο του ουράνιου
τόξου, (β) να εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά μέσα από τις τέχνες των εικαστικών, της
μουσικής και του θεάτρου, (γ) να σχεδιάζουν το συμμετρικό ενός σχήματος ως προς τον
άξονα συμμετρίας του, (δ) να γράψουν, όπως μπορούν, τα χρώματα του ουράνιου τόξου, (ε)
να συλλέγουν και να οργανώνουν δεδομένα, να κατασκευάσουν διαγράμματα και να εξάγουν
συμπεράσματα, (στ’) να αξιοποιήσουν κατάλληλα τις Τ.Π.Ε. μέσω της αναζήτησης
πληροφοριών στο διαδίκτυο, να τις οργανώνουν, να τις επεξεργάζονται και να τις
παρουσιάζουν, (ζ) να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο και να αναγνωρίζουν τις Τ.Π.Ε. ως
μέσο για ψυχαγωγία, εργασία και αλληλεπίδραση, (η) να αναπτύξουν και να παράγουν ιδέες
με τη χρήση κατάλληλων ψηφιακών μέσων, (θ) να χρησιμοποιούν υπολογιστικά
περιβάλλοντα για να διερευνήσουν, να ανακαλύψουν τη γνώση και να σκεφτούν κριτικά και
(ι) να συνεργάζονται σε ομάδες με κοινούς στόχους και επιδιώξεις για την παραγωγή κοινού
έργου.
Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για το διδακτικό σενάριο
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Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του
διδακτικού σεναρίου είναι η εξής: (α) η γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογιστή, (β) εκτυπωτής –
σαρωτής, (γ) ψηφιακή κάμερα και (δ) προτζέκτορας. Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει: α)
εποπτικό υλικό με εικόνες για το φως και το ουράνιο τόξο, β) πληροφοριακά και λογοτεχνικά
κείμενα για το ουράνιο τόξο, γ) όργανα φυσικών επιστημών και διάφορα υλικά για τη
διεξαγωγή πειραμάτων και δ) μαρκαδόροι, ξυλομπογιές και λευκά χαρτιά Α4.
Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου είναι:
 Υπηρεσία διαδικτύου και διαμοιρασμού οπτικοακουστικού υλικού You Tube: Το
κανάλι κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο κοινοποιούνται, διαμοιράζονται και αναπαράγονται
ψηφιακές ταινίες.
 Λογισμικό γενικής χρήσης-δημιουργίας παρουσιάσεων MS Power Point με τη χρήση
της προσθετικής εφαρμογής Microsoft Mouse Mischief: Η χρήση της πρόσθετης εφαρμογής
MicrosoftMouseMischief βοηθάει στη δημιουργία δημοσκοπήσεων και αλληλεπιδραστικών
ασκήσεων με ερωτήσεις-απαντήσεις ενώ οι μαθητές μπορούν, μόνοι τους ή σε ομάδες, να
ενεργούν δραστικά χρησιμοποιώντας το δικό τους ποντίκι.
 Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration: Ανοιχτό υπολογιστικό
περιβάλλον που υποστηρίζει την εννοιολογική χαρτογράφηση εννοιών.
 Λογισμικό έκφρασης-ανάπτυξης της δημιουργικότητας Revelation Natural Art:
Λογισμικό επεξεργασίας γραφικών γενικής χρήσης με μεγάλη ποικιλία εργαλείων
ζωγραφικής.
 Εφαρμογή σε περιβάλλον Web 2.0 Jigsaw Planet: Δωρεάν ιστοσελίδα, που δίνει τη
δυνατότητα δημιουργίας παζλ με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας.
 Λογισμικό αξιολόγησης Hot Potatoes: Λογισμικό δημιουργίας ασκήσεων διαφόρων
μορφών, όπως: κουίζ πολλαπλών επιλογών ή σύντομων απαντήσεων, ασκήσεις σύνθεσης
προτάσεων, σταυρόλεξα, ασκήσεις αντιστοίχισης - συμπλήρωσης κενών.
 Εφαρμογή σε περιβάλλον Web 2.0 εννοιολογικής χαρτογράφησης Mindmeister:
Δωρεάν εργαλείο δημιουργίας νοητικών χαρτών.
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 Λογισμικό προσομοίωσης από εκπαιδευτικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.
 Λογισμικό γενικής χρήσης-επεξεργασίας κειμένου MS Word.
 Λογισμικό έκφρασης-ανάπτυξης της δημιουργικότητας TuxPaint: Ελεύθερο λογισμικό
ζωγραφικής με εύχρηστη διεπαφή για μικρά παιδιά και ποικιλία εικόνων και γραφικών.
 Διαδικτυακή εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας σε περιβάλλον Web 2.0 Pixlr: Δωρεάν
Web 2.0 εργαλείο επεξεργασίας και τροποποίησης διάφορων εικόνων.
 Εφαρμογή σε περιβάλλον Web 2.0 εννοιολογικής χαρτογράφησης SpiderScribe:
Εργαλείο δημιουργίας νοητικών χαρτών με δυνατότητα προσθήκης και ενσωμάτωσης
εικόνων, αρχείων κειμένου, χαρτών.
 Διαδικτυακή υπηρεσία δημιουργίας και επεξεργασίαςυπολογιστικών φύλλων
Googleforms: Εργαλείο δημιουργίας φόρμας ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από τη Google.
 Εφαρμογή δημιουργίας-επεξεργασίας βίντεο Windows Movie Maker: Δωρεάν
πρόγραμμα δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο με τη δυνατότητα προσθήκης αρχείων
βίντεο, εικόνων και ήχου.
Περιγραφή και δραστηριότητες υλοποίησης της διδακτικής παρέμβασης
Οργάνωση της τάξης και μεθοδολογική προσέγγιση
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Η οργάνωση της τάξης περιλαμβάνει τις παρακάτω μορφές: (α) Εργασία σε ομάδες: η
δημιουργία των ομάδων γίνεται σε συνεργασία με τα παιδιά, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη
το μαθησιακό επίπεδο ή τον τεχνολογικό τους αλφαβητισμό. (β) Ατομική εργασία: με βάση το
σχεδιασμό του διδακτικού σεναρίου, τα παιδιά δημιουργούν ατομικές εργασίες, στο πλαίσιο
υλοποίησης της διαθεματικής προσέγγισης. Για την κατανόηση των βασικών εννοιών και τη
σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης, το διδακτικό σενάριο υλοποιείται στο πλαίσιο και τις
αρχές της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης. Το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο ευνοεί τις
συλλογικές μορφές σκέψης και δράσης, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση καθιστώντας
το έτσι ως ιδανικό πλαίσιο μάθησης και ανάπτυξης του μαθητή. Η αξιοποίηση της ψηφιακής
τεχνολογίας μέσα σε ένα ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον γίνεται αποτελεσματική οδηγώντας
έτσι σε σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα (Ζωγόπουλος, 2013; Κακλαμάνης, 2005;
Ματσαγγούρας, 1995).
Δραστηριότητες υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου στην τάξη
Α. Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας
1η δραστηριότητα: Τα παιδιά έπαιξαν στην αυλή του σχολείου διάφορα ψυχοκινητικά
παιχνίδια με ένα πολύχρωμο αερόστατο που θύμιζε το ουράνιο τόξο. Όλα τα παιδιά μαζί
κράτησαν το αλεξίπτωτο με το αριστερό χέρι και κινήθηκαν αριστερά και έπειτα με το δεξί
χέρι κινήθηκαν δεξιά. Στη συνέχεια επέλεξαν ζευγάρια που βρίσκονταν ακριβώς απέναντι
τους και πέρασαν κάτω από το αλεξίπτωτο αλλάζοντας συνεχώς θέσεις. Τέλος όλοι
σκεπάστηκαν με το αλεξίπτωτο αφήνοντας τα πόδια έξω και ένα παιδί προσπαθούσε να
μαντέψει ποιοι κρύβονται από κάτω, αναγνωρίζοντας τους από τα παπούτσια.
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Εικόνα 1: Παιχνίδια με το πολύχρωμο αερόστατο στην αυλή του Νηπιαγωγείου.
2η δραστηριότητα: Στη συνέχεια τα παιδιάπαρακολουθούν στο YouTube σχετικό βίντεο
με την αγαπημένη τους ηρωίδα, την Πέπα το γουρουνάκι. Η οικογένεια της Πέπας συναντάει
το ουράνιο τόξο και συζητάει για το πώς εμφανίζεται και τα χρώματα που έχει. Τα παιδιά
στην ολομέλεια της τάξης συζητούν αυτά που είδαν και εκφράζουν τις απόψεις τους.
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Εικόνα 2: Η Πέπα το γουρουνάκι και το ουράνιο τόξο.
3η δραστηριότητα: Στα παιδιά παρουσιάζονται πληροφοριακά και λογοτεχνικά κείμενα
σχετικά με το ουράνιο τόξο. Μετά την ανάγνωση τους, τα παιδιά συζητούν και εκφράζουν τη
γνώμη τους σχετικά με αυτά που έμαθαν από τα κείμενα καθώς και τις πιθανές νέες γνώσεις
που αποκόμισαν.
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Εικόνα 3: Ψάχνοντας για το ουράνιο τόξο σε πληροφοριακά και λογοτεχνικά κείμενα.
4η δραστηριότητα: Μετά προχωρήσαμε στην ανίχνευση των πρότερων γνώσεων και των
αναπαραστάσεων των παιδιών για το ουράνιο τόξο δημιουργώντας ένα εννοιολογικό χάρτη
με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής εννοιολογικής χαρτογράφησης SpiderScribe.
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Εικόνα 4: Εννοιολογικός χάρτης με τη χρήση του SpiderScribe.
Β. Δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου
1η δραστηριότητα: Τα παιδιά παρακολουθούν τη διαδραστική προσομοίωση του
ουράνιου τόξου που βρίσκεται στον ιστοχώρο: http://scijinks.jpl.nasa.gov/rainbowssimulation/
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Εικόνα 5: Προσομοίωση του ουράνιου τόξου.
2η δραστηριότητα: Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, τα
παιδιά χωρισμένα σε προνήπια και νήπια, δημιούργησαν δυο κάρτες αναφοράς. Με τη χρήση
του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου MSWord, τα προνήπια έγραψαν τα ονόματα των
χρωμάτων και σχεδίασαν τα αντίστοιχα κουτιά ενώ τα νήπια συμπλήρωσαν την παραπάνω
δραστηριότητα με την προσθήκη ενός πρίσματος.
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Εικόνα 6: Κάρτες αναφοράς με τα χρώματα του ουράνιου τόξου.
3η δραστηριότητα: Ο/Η νηπιαγωγός προτρέπει τα παιδιά να ψηφίσουν ποιο είναι το
αγαπημένο τους χρώμα από αυτά που έχει το ουράνιο τόξο. Τα παιδιά παρωθούνται να
ψηφίσουν ηλεκτρονικά σε ένα υπολογιστικό φύλλο μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της
Google. Μετά, ο/η νηπιαγωγός παρουσίασε το συγκεντρωτικό πίνακα όπου είχαν καταγραφεί
οι απαντήσεις των παιδιών και τέλος πρότεινε την εκτύπωση του αντίστοιχου γραφήματος.
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Εικόνα 7: Ψηφίζοντας το αγαπημένο χρώμα με τη χρήση των Googleforms
και γράφημα με τις προτιμήσεις.
4η δραστηριότητα: Τα παιδιά σε ζευγάρια δημιουργούν ένα ουράνιο τόξο με τη χρήση του
λογισμικού NaturalRevelationArt ώστε να αντιληφθούν παράλληλα την έννοια της
συμμετρίας. Σχεδίασαν το ουράνιο τόξο επιλέγοντας κάθε φορά διαφορετικά εργαλεία
ζωγραφικής από την εργαλειοθήκη του λογισμικού (μαρκαδόροι, πινέλα).

Εικόνα 8: Δημιουργώντας το ουράνιο τόξο με το λογισμικό Natural Revelation Art.
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Γ. Δραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου
1η δραστηριότητα: Τα παιδιά στα τραπεζάκια εργασίας δημιουργούν ατομικές συνθέσεις
με θέμα το ουράνιο τόξο. Μετά, ο/η νηπιαγωγός σκανάρει τις ζωγραφιές τους και τις
αποθηκεύει σε φάκελο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα παιδιά σε ζευγάρια στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή αναζητούν στη μπάρα πλοήγησης της διαδικτυακής εφαρμογής
δημιουργίας παζλ Jigsawplanet εικόνες-παζλ με το ουράνιο τόξο με τη βοήθεια του/της
νηπιαγωγού. Η αναζήτηση γίνεται με αγγλικούς χαρακτήρες από πίνακα αναφοράς που έχει
δημιουργηθεί ενώ παράλληλα ρυθμίζεται ο βαθμός δυσκολίας του παζλ με την τροποποίηση
του αριθμού των κομματιών του παζλ σε 6 κομμάτια.
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Εικόνα 9: Δημιουργία παζλ με την εφαρμογή Jigsaw Planet.
Κλείνοντας, οι σκαναρισμένες ζωγραφιές των παιδιών φορτώθηκαν στην διαδικτυακή
εφαρμογή Jigsawplanet, τροποποιήθηκε ο αριθμός των κομματιών του παζλ και τα παιδιά
συνέθεσαν τα δικά τους παζλ.

Εικόνα 10: Δημιουργία ατομικού παζλ με την εφαρμογή Jigsaw Planet.
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2η δραστηριότητα: Ο/Η νηπιαγωγός προτείνει στα παιδιά τη δημιουργία ενός ψηφιακού
κολλάζ με τις ζωγραφιές τους μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής επεξεργασίας εικόνας
Pixlr.Μετά το ανέβασμα των σκαναρισμένων ζωγραφιών στην πλατφόρμα της διαδικτυακής
εφαρμογής, τα παιδιά επιλέγουν τις ζωγραφιές τους, τις τοποθετούν στο οριζόμενο
περίγραμμα του κολλάζ και το αποθηκεύουν σε jpeg μορφή στην επιφάνεια εργασίας του
ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Εικόνα 11: Δημιουργία ομαδικού κολλάζ με την εφαρμογή Pixlr.
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3η δραστηριότητα: Τα παιδιά, με τη χρήση του λογισμικού έκφρασης και δημιουργίας
TuxPaint, δημιουργούν ελεύθερα ατομικές συνθέσεις με θέμα το ουράνιο τόξο.

Εικόνα 12: Ατομική ζωγραφική με την εφαρμογή TuxPaint.
4η δραστηριότητα: Τα παιδιά χρησιμοποίησαν την εφαρμογή δημιουργίας-επεξεργασίας
βίντεο WindowsMovieMaker, για τη δημιουργία δύο βίντεο. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική
stopmotionanimation, με την οποία επιτυγχάνουμε τη δημιουργία κίνησης μέσα από
συνεχόμενες στατικές εικόνες, τις οποίες έχουμε επεξεργαστεί με ψηφιακό τρόπο. Ο/Η
νηπιαγωγός μαζί με τα παιδιά, με τη χρήση της ψηφιακής κάμερας, φωτογραφίζουν φυσικά
αντικείμενα και τοποθετούν ένα καρέ τη φορά δημιουργώντας έτσι την ψευδαίσθηση της
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κίνησης. Στο πρώτο βίντεο το υλικό από το οποίο «στήθηκε» η σκηνή ήταν η πλαστελίνη
(clayanimation) απεικονίζοντας το ουράνιου τόξο με τον ήλιο και τη βροχή.

Εικόνα 13: Δημιουργία βίντεο με πλαστελίνη με την εφαρμογή Windows Movie Maker.
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Στο δεύτερο βίντεο το υλικό που χρησιμοποιούν τα παιδιά είναι σχέδια ζωγραφικής με
μαρκαδόρους σε Α4 λευκά χαρτιά. Μετά την ανάγνωση του παραμυθιού «Το παραμύθι με
ταχρώματα» του Αλέξη Κυριτσόπουλου, τα παιδιά ζωγραφίζουν τις εικόνες του παραμυθιού
και δημιουργούν το αντίστοιχο βίντεο.

Εικόνα 14: Δημιουργία βίντεο με ζωγραφιές με την εφαρμογή Windows Movie Maker.
Δ. Δραστηριότητααξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου
1η δραστηριότητα: Ο/Η νηπιαγωγός δημιούργησε με το λογισμικό αξιολόγησης
Hotpotatoesδυο δραστηριότητες: (α) ένα παιχνίδι γνώσεων και (β) μια άσκηση
αντιστοίχισης. Τα παιδιά σε ζευγάρια έπρεπε να συμπληρώσουν τις λέξεις που έλειπαν σε ένα
πληροφοριακό κείμενο που έχει δημιουργηθεί. Ο/Η νηπιαγωγός διάβαζε μία-μία πρόταση από
το κείμενο και τα παιδιά συμπλήρωναν τη λέξη που έλειπε, αντιγράφοντας από κάρτες
αναφοράς.
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Εικόνα 15: Άσκηση συμπλήρωσης κενών με το λογισμικό Hotpotatoes.
Τέλος, στην άσκηση αντιστοίχισης τα παιδιά έπρεπε να αντιστοιχίσουν κάθε ένα από τα
εφτά χρώματα του ουράνιου τόξου με ένα αντικείμενο το οποίο είχε το αντίστοιχο ίδιο
χρώμα.
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Εικόνα 16: Άσκηση αντιστοίχισης με το λογισμικό Hotpotatoes.
2η δραστηριότητα: Με την προσθετική εφαρμογή MicrosoftMouseMischief του
λογισμικού δημιουργίας παρουσιάσεων MSPowerPoint δημιουργήθηκε ένα δεύτερο παιχνίδι
γνώσεων. Οι ερωτήσεις του παιχνιδιού στηρίχθηκαν στα πληροφοριακά κείμενα που είχαμε
διαβάσει και οι απαντήσεις ήταν πολλαπλών επιλογών.
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Εικόνα 17: Παιχνίδι γνώσεων με το λογισμικό MSPowerPoint.
Ε. Μεταγνωστικές δραστηριότητες
Τα παιδιά με τη χρήση του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration
αποτύπωσαν τις νέες γνώσεις που αποκόμισαν ενώ με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής
εννοιολογικής χαρτογράφησης MindMeister ανέφεραν τους τρόπους πρόσκτησης των
γνώσεων τους αναφορικά με το ουράνιο τόξο.
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Εικόνα 18: Εννοιολογικός χάρτης με το λογισμικό Kidspiration.
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Εικόνα 19: Εννοιολογικός χάρτης με το λογισμικό Mind Meister.
Αξιολόγηση των μαθητών και του διδακτικού σεναρίου
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Τα παιδιά κατάφεραν να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους μέσα από τις
προτεινόμενες δραστηριότητες, λειτουργώντας τις περισσότερες φορές υπό το πρίσμα της
συνεργατικής αναζήτησης της γνώσης. Αξιοποιώντας τα λογισμικά και τις ψηφιακές
εφαρμογές με αποτελεσματικό τρόπο, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους αναφορικά με το θέμα
του ουράνιου τόξου δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
σεναρίου. Μπόρεσαν να διερευνήσουν το υπό μελέτη θέμα, να αναπτύξουν την κριτική τους
σκέψη και να αποκτήσουν νέες γνώσεις μέσα από κατάλληλα για αυτά υπολογιστικά
περιβάλλοντα. Η εξοικείωση των παιδιών με τις εφαρμογές και τα λογισμικά σε προηγούμενο
χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της χρονιάς αποτέλεσε θετική παράμετρο στην
προσέγγιση του υπολογιστή χωρίς να παρουσιαστούν ιδιαίτερες δυσκολίες.
Αξιολογώντας το διδακτικό σενάριο, καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:
 Τα παιδιά κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως
συμπληρωματικό εργαλείο στην απόκτηση νέων γνώσεων καθώς υποστηρίχθηκαν από το/τη
νηπιαγωγό να εμπλακούν ενεργά σε διερευνητικού και ανακαλυπτικού τύπου μαθησιακές
καταστάσεις.
 Ο σκοπός και οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό
βαθμό.
 Το διδακτικό σενάριο αποτέλεσε μια θετική και εποικοδομητική εμπειρία για όλους.
 Η εμπλοκή διάφορων γνωστικών αντικειμένων και διδακτικών εργαλείων στην
αποτελεσματική μάθηση και διδασκαλία του προτεινόμενου σεναρίου συνέβαλε
ικανοποιητικά στην οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης, η οποία συνάδει με το πεδίο των
Φυσικών επιστημών.
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Παραθέτουμε δυο πειράματα χημείας απλά, εύκολα και ασφαλή, κατάλληλα για παιδιά στις
πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης: (1) Μπαταρίες φρούτων. Απλές κατασκευές μπαταριών
φρούτων, που δίνουν τη δυνατότητα στους μικρούς μαθητές να ανάψουν λυχνίες, να
τροφοδοτήσουν με ρεύμα μικροσυσκευές, να πειραματιστούν και να συζητήσουν τις
παρατηρήσεις τους στους παράγοντες που καθορίζουν τη λειτουργία ενός ηλεκτροχημικού
στοιχείου. (2) Φυσικοί δείκτες. Τα παιδιά μπορούν να παρασκευάσουν διαλύματα από φρούτα,
λαχανικά και λουλούδια και να τα αναμείξουν με χυμό λεμονιού, νερό και διάλυμα σόδας
φαγητού. Μπορούν, δηλαδή, να αναζητήσουν φυσικούς δείκτες, ουσίες πολύ ωφέλιμες για τη
διατροφή μας, σε υλικά του περιβάλλοντός τους και να καταλάβουν την παρουσία φυσικών
δεικτών με την ανάπτυξη όμορφων χρωμάτων. Ο πειραματισμός και η διερεύνηση στους
παραπάνω παράγοντες κεντρίζει το ενδιαφέρον του παιδιού, το κάνει να αγαπά τις Φυσικές
Επιστήμες και να έρθει πιο κοντά σε έννοιες που θα ξανασυναντήσει μέχρι και το Λύκειο, στο
πλαίσιο ενός σπειροειδούς αναλυτικού προγράμματος.

Λέξεις κλειδιά: Μπαταρία, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Δείκτες, Ανθοκυανίνες.
Εισαγωγή
Η προσχολική ηλικία αποτελεί κρίσιμη περίοδο στη ζωή του ανθρώπου κατά την οποία
μπαίνουν οι βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξή του και αποκτώνται οι γνώσεις, δεξιότητες,
στάσεις και αξίες για τη μετέπειτα ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο. Είναι η
σημαντικότερη περίοδος του ανθρώπου για την ανάπτυξη θεμελιωδών κινητικών δεξιοτήτων,
για την απόκτηση σταθερού συναισθηματικού υπόβαθρου, για την ανάπτυξη του εγκεφάλου,
για τη συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη. Η αισθησιoκινητικές εμπειρίες αποτελούν τη
βάση για την κατανόηση του κόσμου από τους μικρούς μαθητές και αποτελούν τα θεμέλια
της νοημοσύνης του νηπίου (Piaget, 1970 στο Χατζηγεωργίου, 2001: 363).
Στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, κυρίαρχη δραστηριότητα πρέπει να είναι το
παιχνίδι, επικεντρωμένο στο θεματικό και οργανωμένο ομαδικό παιχνίδι. Στόχος είναι η
αλληλεπίδραση του παιδιού με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και η παροχή
ερεθισμάτων, αισθησιοκινητικών εμπειριών. Η καλύτερη ανάπτυξη σε αυτή την περίοδο
συμβαίνει όταν τα παιδιά έχουν ευκαιρίες να αναπτύσσουν θετικές σχέσεις με άλλα νήπια και
ενηλίκους και να εξερευνούν ενδιαφέροντα περιβάλλοντα. Αποδεχόμενοι την άποψη του
Bruner ότι ένα παιδί μπορεί να μάθει ο, τιδήποτε, αρκεί αυτό να παρουσιάζεται κατάλληλα
δομημένο (Bruner 1966, p. 46), εστιάζουμε σε μια διαδικασία κατασκευής γνωστικών δομών,
με τις οποίες νοηματοδοτείται και οργανώνεται η εμπειρία. Παρ’ ότι στην άποψη του Bruner,
έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις, ας κρατήσουμε ότι «Η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε δεν
είναι αν τα ίδια μπορούν να μάθουν κάποιες προχωρημένες ιδέες, αλλά αν, συμμετέχοντας σε
διάφορες δραστηριότητες έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν, παράλληλα δε να εισαχθούν
στις βασικές ιδέες της Φυσικής» (Χατζηγεωργίου, 2001). Η ίδια εμπειρία, στο πλαίσιο ενός
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σπειροειδούς αναλυτικού προγράμματος, θα αποκτήσει διαφορετικό νόημα για κάθε
εξελικτικό στάδιο του μαθητή, κατά το οποίο το ίδιο πείραμα θα αντιμετωπίζεται με
διαφορετική οπτική και παραμετροποίηση. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων της επιστημονικής
αναδεικνύει τη σπουδαιότητα των φυσικών επιστημών σε όλους τους τομείς της
Εκπαίδευσης. Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στις πρώτες βαθμίδες Εκπαίδευσης
σχετίζεται με την εξερεύνηση και την άσκηση σε δεξιότητες όπως η παρατήρηση, η
ταξινόμηση, η μέτρηση, η επικοινωνία, η επίλυση προβλήματος, η αναγνώριση δεδομένων
και ζητούμενων, ο σχεδιασμός και έλεγχος στρατηγικής διατύπωσης προβλημάτων, η
ερμηνεία της παρατήρησης, η διατύπωση υπόθεσης και η εξαγωγή συμπερασμάτων και
γενικεύσεων, μέσα από τον πειραματισμό με καθημερινά υλικά, σε μια προσπάθεια
κατανόησης του κόσμου που μας περιβάλλει (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου,
2010).
Η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών συντελεί στη δημιουργία βάσης για
προώθηση της επιστημονικής γνώσης, είναι καθοριστική και αποτελεί καίριο κομμάτι στην
επίτευξη του επιστημονικού εγγραμματισμού του παιδιού. Επί πλέον, επιδιώκεται η
αμεσότερη εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία δεδομένου ότι τα παιδιά από
τη φύση τους θέλουν να μαθαίνουν. Όταν η μάθηση γίνεται παιχνίδι, πεδίο εξερεύνησης του
κόσμου, τα παιδιά νιώθουν σαν μαθητευόμενοι μάγοι και τότε βάζουμε τα πρώτα θεμέλια για
την αγάπη της γνώσης. Τα παιδιά εκπαιδεύονται να δουλεύουν ομαδικά και αυτό βοηθά στην
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων όπως είναι συνεργασία, η κατανόηση επιστημονικών φαινομένων,
κριτική σκέψη, η ανάπτυξη του προφορικού λόγου κ.ά. Δεν παραδίδει, δηλαδή, ο ίδιος ο
εκπαιδευτικός έτοιμη τη γνώση, αλλά την αναζητά σε συνεργασία με τον μαθητή. Ο μαθητής
μπορεί να αναζητήσει τη γνώση με τον δικό του προσωπικό ρυθμό, θέτοντας τους δικούς του
κανόνες και έχοντας τον έλεγχο των διαχειριζόμενων εργαλείων που έχουν οριοθετηθεί εξ
αρχής. Η εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες είναι πρωταρχικής σημασίας και δεν μπορεί να
μην ξεκινά στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς αυτό το χρονικό σημείο είναι
κατάλληλο για να δημιουργηθούν οι δομές που θα διαμορφώσουν προσωπικότητες με δια
βίου ενδιαφέρον για την επιστήμη.
Μπαταρίες φρούτων
Θεωρία: Η Χημεία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τη μετακίνηση και την
ανακατανομή των ηλεκτρονίων μεταξύ των ατόμων, για τον σχηματισμό μορίων, ατόμων ή
ιόντων. Η ανακατανομή αυτή εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους: έκλυση ή απορρόφηση
θερμότητας, αλλαγή χρωμάτων, σχηματισμό ιζημάτων, κ.λπ. Η αμεσότερη εκδήλωση της
μετακίνησης και ανακατανομής των ηλεκτρονίων μεταξύ των ατόμων, είναι τα
ηλεκτροχημικά στοιχεία, οι μπαταρίες, στις οποίες η χημική ενέργεια μετατρέπεται σε
ηλεκτρική. Στην περίπτωση αυτή η μετακίνηση ή η τάση για μετακίνηση, εμφανίζεται είτε
σαν ηλεκτρικό ρεύμα είτε σαν διαφορά δυναμικού. Κατά συνέπεια, φαίνεται να είναι ο πλέον
πρόσφορος μηχανισμός προσέγγισης των χημικών φαινομένων, σαν διαδικασιών
μετακίνησης ηλεκτρονίων, αφού η διερευνώμενη εκδήλωση των φαινομένων είναι το
ηλεκτρικό ρεύμα. Το σύνηθες ηλεκτροχημικό στοιχείο, η μπαταρία φρούτου, αποτελείται από
ένα λεμόνι στο οποίο βυθίζουμε δυο ηλεκτρόδια, ένα χαλκού και ένα ψευδαργύρου (Εικόνα
1). Το στοιχείο είναι ικανό να τροφοδοτήσει ένα ψηφιακό ρολόι, ή να ανάψει ένα λαμπτήρα
LED, εφ’ όσον δυο στοιχεία συνδεθούν σε σειρά.
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Εικόνα 1: Μπαταρία φρούτου.
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Είναι ένα εντυπωσιακό πείραμα που αγαπούν τα παιδιά, παρέχει όμως περιορισμένη
δυνατότητα διερευνητικού πειραματισμού από τον μαθητή. Πρόκειται για μία
πολυπαραμετρική πειραματική κατασκευή, η μελέτη της οποίας απαιτεί αποδόμηση και
διερεύνηση των επιμέρους συστατικών της στοιχείων. Ένα ηλεκτροχημικό στοιχείο
αποτελείται από δυο ανόμοια μέταλλα τα οποία είναι βυθισμένα στο αντίστοιχο κατιόν τους
και χωρίζονται από μια ηλεκτρολυτική γέφυρα. Στις μπαταρίες φρούτου, ο ιστός του φρούτου
αναλαμβάνει τον ρόλο της ηλεκτρολυτικής γέφυρας, η δε οξύτητα του (pH) καθορίζει τη
συμπεριφορά του φρούτου σαν ηλεκτρολυτικού αντιστάτη. Συνοψίζοντας, η λειτουργία της
μπαταρίας φρούτου, δηλαδή, η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορεί να δώσει,
εξαρτάται από το είδος του φρούτου/λαχανικού που χρησιμοποιούμε, του ζεύγους των
μετάλλων, αλλά και από την εσωτερική της αντίσταση, η οποία εξαρτάται, εκτός από το είδος
του φρούτου, και από την επιφάνεια και την απόσταση των ηλεκτροδίων (μετάλλων) μεταξύ
τους. Ο πειραματισμός και η διερεύνηση στους παράγοντες που επιδρούν στη λειτουργία της
μπαταρίας είναι ευκολότερος και δίνει την δυνατότητα μελέτης των μεταβλητών μέσα από
αυτήν την ιδιαίτερα ευέλικτη πειραματική διάταξη (Χημεία Γ΄ Λυκείου).

Εικόνα 2: Αριστερά ψηφιακό ρολόι που λειτουργεί με μπαταρία φρούτου: χαλκός/φέτα
λεμόνι/ψευδάργυρος και δεξιά λειτουργεί με κοινή μπαταρία 1,3V.
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Πειραματική διαδικασία : Η πειραματική πρότασή μας είναι η κατασκευή μπαταριών σε
μορφή «σάντουιτς» οι οποίες αποτελούνται από τα δυο μέταλλα, χαλκό και ψευδάργυρο, για
παράδειγμα, ανάμεσα στα όποια έχει παρεμβληθεί μια λεπτή φέτα φρούτου ή λαχανικού
(εικόνα 2). Το όλο σύστημα σταθεροποιείται με ένα κοινό λαστιχάκι.
Όπως προαναφέραμε, η λειτουργία της μπαταρίας φρούτου εξαρτάται από το είδος του
φρούτου/λαχανικού που χρησιμοποιούμε, του ζεύγους των μετάλλων, αλλά και από την
εσωτερική της αντίσταση οποία εξαρτάται, εκτός από το είδος του φρούτου και από την
επιφάνεια και την απόσταση των μετάλλων μεταξύ τους. Έτσι, το «παιχνίδι» των
παραμέτρων μπορεί να χωριστεί σε δυο κατηγορίες: τα μέταλλα και το φρούτο ή το λαχανικό.
Κατ’ αρχήν ο μικρός μαθητής κατασκευάζει μια μπαταρία με χαλκό, ψευδάργυρο και μια
φέτα λεμόνι ανάμεσα (Εικόνα 2).Για τον έλεγχο λειτουργίας της μπαταρίας του χρησιμοποιεί
ένα ψηφιακό ρολόι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να συνδέεται εύκολα. Με την
καθοδήγηση του δασκάλου παρατηρεί ότι το ρολόι λειτουργεί σε μια μόνο πολικότητα και
εφόσον τα δυο μέταλλα δεν έχουν μεταξύ τους άμεση επαφή, αλλά μόνο μέσω του λεμονιού.
Στη συνέχεια κατασκευάζεται μια δεύτερη μπαταρία και οι δυο συνδέονται σε σειρά (Εικόνα
3). Παρατηρείται ότι οι δύο μπαταρίες, μπορούν πλέον να ανάψουν ένα κόκκινο LED. Στο
πλαίσιο μιας μετρικής ποσοτικοποίησης, οι μαθητές μπορούν να διαπιστώσουν ότι το ρολόι
λειτουργεί με μια μπαταρία, ενώ το LED με δυο. Άρα, μπορεί να αντιστοιχίσει την μπαταρία
που κατασκεύασε με μια μπαταρία του εμπορίου. Είναι όμως όλες οι μπαταρίες φρούτων η
λαχανικών το ίδιο καλές ;
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Εικόνα 3: Αριστερά το κόκκινο LED λειτουργεί με δύο κοινές μπαταρίες.
Δεξιά αντίστοιχη λειτουργία με δυο μπαταρίες φρούτου.

Διερευνώντας το πείραμα, τα παιδιά μπορούν, πρώτα πρώτα, να διαπιστώσουν ότι τα δυο
μέταλλα πρέπει να είναι διαφορετικά. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να φτιάξουμε
μπαταρίες με δύο φύλλα χαλκού ή δύο φύλλα ψευδαργύρου. Μια ενδεχόμενη συνέχεια είναι
να δοκιμάσουμε διάφορα ζεύγη μετάλλων με μια φέτα λεμονιού. Άρα, να ολοκληρώσουμε τη
διερεύνηση που αφορά τα μέταλλα.
Διερευνούμε, σε δεύτερο στάδιο, την επίδραση του είδους του φρούτου ή του λαχανικού.
Τοποθετώντας διάφορα φρούτα και λαχανικά (πορτοκάλι, πατάτα, παντζάρι, αγγούρι,
κολοκύθι, μήλο, ακτινίδιο, κ.λπ) οι μαθητές παρατηρούν ότι κάποια από αυτά είναι
κατάλληλα και κάποια όχι. Προχωρώντας τη διερεύνηση, μπορούμε να τα οδηγήσουμε στη
διαπίστωση ότι τα πιο κατάλληλα είναι τα ξινά: λεμόνι, πορτοκάλι, μήλο, ακτινίδιο κλπ. Μια
πορεία διερεύνησης είναι η προσθήκη σε μια φέτα αγγουριού, η οποία αρχικά είναι
ακατάλληλη για ηλεκτρολυτική γέφυρα, κόκκων κιτρικού οξέως (ξινό) που χρησιμοποιείται
στην μαγειρική, οπότε παρατηρούν ότι η φέτα του αγγουριού γίνεται πλέον μια εξαιρετική
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ηλεκτρολυτική γέφυρα, καταγράφοντας έναν πρωταρχικό εμπειρικό συσχετισμό μεταξύ της
ξινής γεύσης και της αγωγιμότητας (κατιόντα υδρογόνου).
Φυσικοί δείκτες
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Θεωρία: Μετά από πολλά χρόνια έρευνας έχει διαπιστωθεί ότι το φυσικό χρώμα των
φρούτων, λαχανικών και λουλουδιών είναι ένδειξη για την περιεκτικότητά τους σε ορισμένες
φυτοχημικές και θρεπτικές ουσίες. Αυτές οι φυτοχημικές ουσίες έχουν πολλές ευεργετικές
ιδιότητες οι οποίες συντελούν στην καλή υγεία και στη γενική ευεξία του ανθρώπου. Μια
κατηγορία φυτοχημικών ουσιών οι οποίες δίνουν το χαρακτηριστικό κόκκινο, μπλε και μωβ
χρώμα σε πολλές ποικιλίες φρούτων, λαχανικών και λουλουδιών είναι οι ανθοκυανίνες.
Ανήκουν στα φλαβονοειδή και έχουν αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες. Υπάρχουν
περίπου 500 γνωστά είδη χρωστικών ανθοκυανινών. Οι διατροφολόγοι προτείνουν σε όλους
μια διατροφή που να περιλαμβάνει τροφές πολλών και διαφόρων χρωμάτων αντί για ένα
διαιτολόγιο που περιλαμβάνει μόνο μπεζ, καφέ και λευκά τρόφιμα (Wrolstad, 2000).
Παρακάτω προτείνεται μια απλή πειραματική διαδικασία όπου μπορούμε να
διαπιστώσουμε αν ένα φρούτο ή λαχανικό περιέχει ανθοκυανίνες ή όχι. Η διαδικασία αυτή
μπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί από τα ίδια τα παιδιά. Οι ανθοκυανίνες είναι φυσικοί
δείκτες.
Δείκτες είναι ουσίες που δίνουν ένα ορατό σημάδι λόγω της παρουσίας ή απουσίας
κάποιων άλλων ουσιών. Δείκτες οξέων βάσεων είναι ουσίες που αλλάζουν χρώμα λόγω της
παρουσίας οξέος ή βάσης (δηλ. ανάλογα το ρΗ). Στη Χημεία οι διάφορες ουσίες χωρίζονται
σε κατηγορίες ανάλογα με τις ιδιότητές τους. Οξέα περιέχονται στον χυμό λεμονιού, στα
αναψυκτικά, στο ξύδι, στα όξινα καθαριστικά κ.α. και έχουν ρΗ από 0 ως 7. Βάσεις
περιέχονται στη σόδα φαγητού, στα καθαριστικά για τα τζάμια, στα αποφρακτικά νιπτήρων,
στα απορρυπαντικά κ.α. και έχουν ρΗ από 7 ως 14. Ουδέτερα διαλύματα είναι το καθαρό
νερόκαι κάποια διαλύματα αλάτων (π.χ. αλατόνερο) και έχουν ρΗ = 7 (Φυσικά Στ΄
Δημοτικού, Χημεία Γ΄ Γυμνασίου).
Πώς δρουν οι δείκτες οξέων βάσεων; Οι δείκτες οξέων βάσεων είναι ασθενή οξέα ή βάσεις
που έχουν διαφορετικό χρώμα στην όξινη και στη βασική τους μορφή, αν βρίσκονται σε
όξινο ή βασικό περιβάλλον (Χημεία Γ΄ Λυκείου).
ΗΔ+ Η2Ο↔ Δ-+ Η3Ο+
Όξινη μορφή (χρώμα 1) Βασική μορφή (χρώμα 2)
Υπάρχουν οι εργαστηριακοί δείκτες, όπως φαινολοφθαλείνη, μπλε της βρωμοθυμόλης, οι
οποίοι παρουσιάζουν ωραία έντονα χρώματα αλλά είναι τοξικοί και ερεθιστικοί για το δέρμα.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πειράματα επίδειξης από τον δάσκαλο, αλλά δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν από τα ίδια τα παιδιά. Όμως οι φυσικοί δείκτες, οι οποίοι βρίσκονται
στα περισσότερα φρούτα, λαχανικά και λουλούδια που έχουν έντονα χρώματα (κόκκινο, ροζ,
μπλε, μωβ) μπορούν σίγουρα να γίνουν πεδίο εξερεύνησης στα χέρια των νηπίων. Φυσικοί
δείκτες περιέχονται στα κεράσια, στη φλούδα του μήλου, στα κόκκινα σταφύλια, στα μούρα
διαφόρων ειδών, στα δαμάσκηνα, στις φράουλες, στο κόκκινο λάχανο, στα ραπανάκια, στα
παντζάρια, στα κόκκινα κρεμμύδια, στα κόκκινα και ροζ τριαντάφυλλα και γεράνια, στις
ντάλιες, στις παπαρούνες, στις βιολέτες, στους πανσέδες, στους ιβίσκους κ.α. (Fuleki, 1969).
Πειραματική διαδικασία: Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες. Η κάθε ομάδα φτιάχνει τα
παρακάτω διαλύματα και τα μεταφέρει σε πλαστικά σταγονομετρικά μπουκαλάκια, βάζοντας
ετικέτες. Στις ετικέτες, τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν το περιεχόμενο, π.χ., μια φέτα
λεμόνι για το οξύ, ένα μπουκαλάκι για τη σόδα φαγητού, μια βρύση ή μια σταγόνα για το
νερό.
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Όξινο διάλυμα: άσπρο ξύδι, ή χυμό λεμονιού ή διάλυμα κιτρικού οξέος (μια κουταλιά
ξινό σε ένα ποτήρι νερό)
 Βασικό διάλυμα: διάλυμα σόδας φαγητού (μια κουταλιά σόδας σε ένα ποτήρι νερό).
 Ουδέτερο διάλυμα: νερό
Έπειτα η κάθε ομάδα παρασκευάζει διαλύματα φυσικών δεικτών, όποια θέλει, από
φρούτα, λαχανικά ή λουλούδια:
 Κόβουμε ή πολτοποιούμε το φρούτο ή το λαχανικό. Για τα λουλούδια, αφήνουμε να
αποξηρανθούν τα πέταλα.
 Τα βάζουμε σε νερό για να γίνει η εκχύλιση, δηλ. να διαλυθούν οι ανθοκυανίνες στο νερό.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νερό βρύσης και τα αφήνουμε για μια μέρα. Μπορούμε
επίσης να χρησιμοποιήσουμε βραστό νερό (μόνο από το διδάσκοντα) αν θέλουμε να
περάσουμε αμέσως στη διήθηση.
 Κάνουμε διήθηση, δηλ. σουρώνουμε με σουρωτήρι και διηθητικό χαρτί (π.χ. φίλτρο καφέ).
 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χυμούς έτοιμους που πιθανόν έχουν μαζί τους τα παιδιά
για πρόγευμα (χυμό ρόδι, κράνμπερυ, σαγκουίνι κ.α.), ή τσάγια και κόκκινο κρασί όπως
είναι αποφεύγοντας όλη την παραπάνω διαδικασία.
 Σε όλα τα παραπάνω μπουκαλάκια βάζουμε αυτοκόλλητες ετικέτες με το περιεχόμενό τους
σε ζωγραφιά και φυλάμε στο ψυγείο. Μπορούμε και να προσθέσουμε λίγο άσπρο
οινόπνευμα για να διατηρηθούν περισσότερο (Brubaker, 1914)
Έπειτα ο δάσκαλος φτιάχνει και εκτυπώνει ένα φύλλο εργασίας με την παρακάτω μορφή
(με λιγότερους ή περισσότερους φυσικούς δείκτες, όποιους έχει η κάθε ομάδα που τους
ζωγραφίζει στην πρώτη στήλη) και βάζει το φύλλο μέσα σε ζελατίνα ή πλαστικοποιεί.
(Εικόνα 4).

Εικόνα 4: Φύλλο εργασίας.
Έπειτα τα παιδιά, συνεργαζόμενα μεταξύ τους, ρίχνουν πάνω στο φύλλο εργασίας 2
σταγόνες οξέος στο πλαίσιο κατακόρυφα του οξέος, ρίχνουν 2 σταγόνες νερού στο πλαίσιο
κατακόρυφα του νερού και 2 σταγόνες σόδας στο πλαίσιο κατακόρυφα της βάσης.
Στη συνέχεια, αν στην πρώτη γραμμή έχουν κόκκινο λάχανο, προσθέτουν 2 σταγόνες
κόκκινο λάχανο στο πλαίσιο οριζόντια της πρώτης γραμμής, πάνω στο όξινο, ουδέτερο και
βασικό διάλυμα. Συνεχίζουν και στις άλλες γραμμές με τους υπόλοιπους δείκτες.
Τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν τα διαφορετικά χρώματα που αναπτύσσονται ή που
δεν αναπτύσσονται (Εικόνα 5). Μπορούν να αναρωτηθούν γιατί συμβαίνει αυτό. Μπορούν να
υποθέσουν και συζητήσουν με το δάσκαλο. Μπορούν να επαναλάβουν τη διαδικασία και με
άλλους φυσικούς δείκτες, μπορούν να πειραματιστούν.
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Εικόνα 5: Ανάπτυξη χρωμάτων φυσικών δεικτών σε όξινο, βασικό και ουδέτερο διάλυμα.
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Μια άλλη εντυπωσιακή πειραματική εφαρμογή, σε πείραμα επίδειξης αυτή τη φορά, είναι
η αλλαγή χρώματος σε άνθη in vivo, με την προσθήκη οξέως ή βάσης στον αέρα που
περιβάλλει το άνθος. Ένα άνθος περικοκλάδας, για παράδειγμα, αλλάζει σε μικρό χρονικό
διάστημα (10 λεπτά περίπου) χρώμα, από βαθύ μωβ σε ροζ αν σε κλειστό δοχείο παραχθεί
διοξείδιο του θείου, από την καύση μικρής ποσότητας (στη μύτη ενός κουταλιού) θείου. Το
πείραμα μπορεί να γίνει από τον δάσκαλο σε εξωτερικό χώρο και οι μαθητές να
παρατηρήσουν τη χρωματική αλλαγή. Στην εικόνα, βλέπουμε το άνθος της περικοκλάδας
αρχικά, στη συνέχεια καίμε λίγο θειο σκεπάζοντας το αμέσως, και μετά από λίγη ώρα
παρατηρούμε την αλλαγή του χρώματος σε ροζ (Εικόνα 6).

Εικόνα 6: Αριστερά άνθος περικοκλάδας πριν την καύση θείου. Δεξιά, το αριστερό άνθος
μετά την καύση θείου, το δεξιό άνθος είναι το αρχικό και έχει τοποθετηθεί για σύγκριση.
Συμπεράσματα - Προοπτικές
Τα παραπάνω πειράματα είναι κατάλληλα για πειραματική διερεύνηση από μαθητές της
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας επειδή είναι:
 Είναι απλά, εύκολα και απόλυτα ασφαλή.
 Είναι θεματικά οργανωμένα ομαδικά παιχνίδια.
 Κεντρίζουν το ενδιαφέρον του παιδιού.
 Σχετίζονται με απλά υλικά από την καθημερινή του ζωή.
 Το παιδί μπορεί να συμμετέχει σε όλη την πειραματική διαδικασία και να τη
διαμορφώσει.
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Το παιδί μαθαίνει να παρατηρεί, να εξερευνά, να ταξινομεί και να εξάγει συμπεράσματα –
ένα χρήσιμο εργαλείο.
Το παιδί μπορεί να προβληματιστεί και να δοθεί η αφορμή για συζήτηση.
Το παιδί μαθαίνει να αγαπά τις Φυσικές Επιστήμες.
Χρησιμοποιώντας άλλους τρόπους μέτρησης, παρατήρησης και ερμηνείας, το παιδί
μαθαίνει να αξιοποιεί τις παρατηρήσεις του και να εξάγει συμπεράσματα, καθ’ όλη τη
διάρκεια του σχολικού του βίου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο ενός σπειροειδούς αναλυτικού προγράμματος, όπου οι ίδιες έννοιες θα
επανέλθουν συνθετότερες, τα προτεινόμενα πειράματαθα αποτελέσουντην απαρχή
τηςεννοιολογικής κατανόησης σημαντικώντης Χημείας και της Φυσικής.

Αναφορές
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Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο δεν είναι αυτοσκοπός αλλά στοχεύει
και στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και όχι την εκμάθηση του περιεχομένου.
Λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για διασφάλιση των παιδοκεντρικών προσεγγίσεων διδασκαλίας
και μάθησης, και ικανοποιεί την ανάγκη του παιδιού για πειραματισμό, παιχνίδι και αυτενεργό
συμμετοχή. Τα παιδιά, μετά το Νηπιαγωγείο, πρέπει να έχουν: αναπτύξει δεξιότητες
επιστημονικής μεθόδου και συλλογισμού, αποκτήσει εμπειρίες και καλλιέργεια στάσεων,
αναπτύξει εννοιολογική κατανόηση και επιστημολογική ετοιμότητα. Η συγκεκριμένη εργασία
αναδεικνύει την αναγκαιότητα προσέγγισης της θεωρίας με την πράξη στις Φυσικές Επιστήμες,
στην Προσχολική, στη Δημοτική και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο). Δίνει τη
δυνατότητα σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν, να πειραματιστούν και να
ανακαλύψουν επιστημονικές έννοιες και φαινόμενα, χρησιμοποιώντας υλικά της καθημερινής
ζωής. Οι συγκεκριμένες κατασκευές και τα πειράματα συμβάλλουν στην κατανόηση βασικών
εννοιών των Φυσικών Επιστημών, δίνουν μικροσκοπικές εξηγήσεις και ανατρέπουν
λανθασμένες αντιλήψεις και απόψεις. Η αλληλεπίδραση των κατασκευών με μαθητές και
εκπαιδευτικούς, θεωρείται δεδομένη, αφού έχουν δοκιμαστεί στην πράξη, στο ΕΚΦΕ Χανίων,
εδώ και έξι σχολικές χρονιέςσε παραπάνω από οκτώ χιλιάδες μαθητές και δυόμισι χιλιάδες
εκπαιδευτικούς (Νηπιαγωγοί – Δάσκαλοι), με θετικά αποτελέσματα.

Λέξεις κλειδιά: Κατασκευές, Μικρόκοσμος, Πειράματα, ΕΚΦΕ.
Εισαγωγή
Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μια μικρή βοήθεια στους εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό), για καλύτερη κατανόηση και
εμβάθυνση στο μικρόκοσμο των φαινομένων που περιγράφονται, γιατί «δεν έχεις πλήρη
κατανόηση για κάτι, αν δεν μπορείς να το εξηγήσεις στη γιαγιά σου», μας λέει ο Αϊνστάιν. Οι
κατασκευές και τα πειράματα περιγράφονται με λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ
Χανίων (http://ekfe.chan.sch.gr/Dimotiko/dimotiko.html). Οι πειραματικές δραστηριότητες
μπορούν να πάρουν τη μορφή θεατρικού παιχνιδιού και να προσαρμοστούν στο επίπεδο της
προσχολικής αγωγής.
Με τις κατασκευές και τα πειράματα (βλ. «Διδακτικές προτάσεις και παρεμβάσεις για τις
Φυσικές Επιστήμες»), ανακαλύπτουμε αν ο φακίρης είναι μάγος (πίεση) ή ακούμε την καρδιά
σας (μετάδοση ήχου). Παίζουμε με τα ηλεκτρόνια και το στατικό ηλεκτρισμό (μοντέλο
ατόμου με βάση το πρότυπο του BOHR – ηλέκτριση με τριβή – παιχνίδια με το στατικό
ηλεκτρισμό). Παρατηρούμε την περιπέτεια ενός βρασμένου αυγού (όγκος αερίων –
υγροποίηση – βρασμός – εξαέρωση – τριβή – ατμοσφαιρική πίεση – συστολή αερίων – ροή
θερμότητας – διαστολή αερίων). Εξηγούμε με ένα κολιέ τη διαστολή (μοντέλο διαστολής) και
διαπιστώνουμε αν είστε ερωτευμένοι (διαστολή αερίων).
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Μεθοδολογία της έρευνας
Τα σχολικά έτη 2010-11 και 2011-12, το ΕΚΦΕ Χανίων σε συνεργασία με τη Σχολική
σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής Χανίων, πραγματοποίησε έντεκα (11) ημερίδες με
εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής, σε 11 διαφορετικές τοποθεσίες του νομού Χανίων.
Εισηγητής των ημερίδων ήταν ο συνεργάτης του ΕΚΦΕ για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Στυλιανακάκης Γιάννης, Δάσκαλος με θέμα «οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο».
Επίσης πραγματοποιήθηκαν έξι δίωρες επιμορφωτικές συναντήσεις με το ίδιο θέμα. Σκοπός
των ημερίδων και των συναντήσεων ήταν η επιμόρφωση των Νηπιαγωγών και όχι η έρευνα
που έμμεσα πραγματοποιήθηκε. Συμμετείχαν 410 Νηπιαγωγοί. Κατά τη διάρκεια κάθε
ημερίδας και συνάντησης δόθηκαν έξι απλές ερωτήσεις για προβληματισμό.
Ερώτηση 1η: Τι είναι για εμένα Φυσική; (Απαντώ με 2-3 λέξεις ή φράσεις)
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Απαντήσεις
Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση – έννοιες
Τα στοιχεία της φύσης – οι ιδιότητες των υλικών
Το περιβάλλον – τα φυσικά φαινόμενα
Ερωτήματα – υποθέσεις
Παρατηρήσεις – πειράματα
Συμπεράσματα – ανακαλύψεις
Μελέτη – επιστήμη
Έρευνα – λογική σκέψη
Μαγικό – ενδιαφέρον – δύσκολο
Διασκεδαστικό – ξεγελά τις αισθήσεις
Ιδέες
Εμπειρίες
Βιώματα
Εφαρμογές
Σύνολο

Ποσότητα Ποσοστό
49
12%
44
10,7%
44
10,7%
41
10%
41
10%
39
9,3%
37
9%
32
7,8%
28
6,8%
26
6,5%
10
2,4%
9
2,2%
6
1,5%
5
1,1%
410
100%

Ερώτηση 2η: Τι με δυσκολεύει;
Δυσκολίες
Έννοιες – γνώσεις
Χρήση εποπτικών μέσων
Η μετάδοση γνώσεων
Η εκτέλεση των πειραμάτων
Η μεθοδολογία
Η προετοιμασία
Η ελλιπής επιμόρφωση
Η έλλειψη βιβλίων και χρημάτων
Το λεξιλόγιο και η ορολογία
Η ανανέωση – η αξιολόγηση
Η ασφάλεια
Η οργάνωση
Τα στάδια
Οι στόχοι
Το νοητικό επίπεδο των παιδιών

Ποσότητα
59
47
44
41
36
27
27
25
22
14
14
14
11
11
8

Ποσοστό
14%
11,4%
10,7%
10%
8,7%
6,5%
6,5%
6%
5%
4%
4%
4%
2,5%
2,5%
2%
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Η ενεργή εμπλοκή των παιδιών
Ο μετασχηματισμός
Σύνολο

6
4
410

1,4%
1%
100%

Ερώτηση 3η: Πώς ένιωσα κατά την διάρκεια της ημερίδας;
Συναισθήματα
Πολύ ευχάριστα – ενθουσιάστηκα
Δημιουργικά
Ανακούφιση
Καλά
Πολύ καλά όταν παρουσιάστηκαν τα
πειράματα
Κουραστικά – πληκτικά
Σύνολο

Ποσότητα
133
107
76
52
38

Ποσοστό
32%
26%
19%
13%
9%

4
410

1%
100%

Ερώτηση 4η: Τι πήρα από την σημερινή ημερίδα;
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Απαντήσεις
Καινούργιες γνώσεις για τις Φυσικές Επιστήμες
Πειράματα που μπορούν να γίνουν μέσα στην τάξη
Ερέθισμα για να ασχοληθώ περισσότερο με τις Φ. Ε
Διαφορετική προσέγγιση των Φ. Ε. με λόγια
κατανοητά
Μεθοδολογία
Θετικός προβληματισμός
Ανατροφοδότηση
Πηγές γνώσεις
Προετοιμασία σαν επιστήμονας
Σύνολο

Ποσότητα
111
104
69
48

Ποσοστό
27%
25%
17%
12%

26
22
15
8
7
410

6%
5%
4%
2%
2%
100%

Ερώτηση 5η: Τι θα ήθελα ακόμα που δεν έγινε σήμερα;
Επιθυμίες
Περισσότερα πειράματα
Επικέντρωση σε μία δύο ενότητες
Λιγότερη θεωρία
Μεγαλύτερη εμπλοκή στα εργαστήρια με
ομάδα νηπίων
Αυτοσχέδια υλικά για τα πειράματα
Υλικό για το αρχείο μου
Περισσότερη θεωρία
Λιγότερη φασαρία
Ήταν όλα τέλεια
Σύνολο

Ποσότητα
62
53
47
40

Ποσοστό
15%
13%
11%
10%

36
32
28
11
101
410

9%
8%
7%
2%
25%
100%
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Ερώτηση 6η: Με τι είδους παρέμβαση νομίζετε ότι θα σας βοηθούσε το ΕΚΦΕ Χανίων στην
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Αγωγή;
Είδος παρέμβασης
Επιμορφωτικές ημερίδες
Επιμορφωτικές συναντήσεις 2ωρες
Επιμόρφωση σε ημέρες αργιών
Σύνολο

Ποσότητα
203
177
30
410

Ποσοστό
50%
43%
7%
100%

Η έρευνα αναδεικνύει αντιλήψεις, απόψεις, και στάσεις των νηπιαγωγών για τις Φυσικές
Επιστήμες. Επίσης αναδεικνύει δυσκολίες που συνάντησαν, συναισθήματα που ένιωσαν,
επιθυμίες και απόκτηση γνώσεων. Τέλος δείχνει την αναγκαιότητα για επιμόρφωση. Η έρευνα
δεν αποτέλεσε το σκοπό των ημερίδων και γι` αυτό το λόγο γίνεται μια απλή αναφορά.
Κατασκευές – Μικρόκοσμος – Πειράματα
Κατασκευή – Πειραματική δραστηριότητα: Καρέκλα φακίρη.
Πού προτιμάτε να καθίσετε στα λίγα ή στα πολλά καρφιά; Εικόνα 1.
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Εικόνα 1: Λίγα και πολλά καρφιά σε ξύλο κόντρα πλακέ θαλάσσης.
Πριν βρεθεί κάποιος τολμηρός, δοκιμάστε να πιέσετε ένα φουσκωμένο μπαλόνι στα λίγα
και ένα στα πολλά καρφιά. (βλ. εικόνα 2).

Εικόνα 2: Τα τολμηρά… μπαλόνια.
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Το αποτέλεσμα θα σας δώσει την απάντηση. Η δύναμη που ασκούμε στα λίγα καρφιά
κατανέμεται (μοιράζεται) στη μικρή τους επιφάνεια και η πίεση είναι πολύ μεγάλη (βλ.
εικόνα 3).

Εικόνα 3: Στα λίγα καρφιά.
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Το αντίθετο συμβαίνει όταν ασκούμε ίδια δύναμη ή και μεγαλύτερη στα πολλά καρφιά. Η
δύναμη κατανέμεται στη μεγάλη επιφάνειά τους και η πίεση είναι πολύ μικρή (βλ. εικόνα 4).

Εικόνα 4: Στα πολλά καρφιά.
Μπορούμε τώρα και να καθίσουμε στην καρέκλα του φακίρη. Η δύναμη (βάρος) που
ασκούμε στα πολλά καρφιά,κατανέμεται στην μεγάλη επιφάνειά τους και έτσι δημιουργείται
μικρή πίεση με αποτέλεσμα να μη μας καρφώνουν (βλ. εικόνα 5).
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Εικόνα 5: Καρέκλα του φακίρη… Σίγουρα θα βρεθούν τολμηροί και τολμηρές …
Κατασκευή – Πείραμα: Άκου πώς χτυπά η καρδιά σου
Προσαρμόζουμε το χωνί στη μια άκρη του λάστιχου, βάζουμε στο αυτί μας την άλλη άκρη
και τοποθετούμε το χωνί στο μέρος της καρδιάς μας (βλ. εικόνα 6). Μπορούμε να παίξουμε
και με ένα φίλο. «Τι ακούμε;» «Ακούμε τους χτύπους της καρδιάς μας ή της καρδιάς του
φίλου μας». Το υλικό μέσα από το οποίο διαδίδεται ο ήχος είναι ο αέρας και το λάστιχο.

Εικόνα 6: Στηθοσκόπιο.
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Κατασκευή: Παίζοντας με τα ηλεκτρόνια
Με τη συγκεκριμένη κατασκευή, οι μαθητές κατανοούν και εμβαθύνουν στη δομή της ύλης,
και του ατόμου, στην κίνηση των ηλεκτρονίων και στον τρόπο που φορτίζονται τα σώματα
(θετικά ή αρνητικά) μέσα από το μικρόκοσμο, με την πιο απλουστευτική ερμηνεία τους.
Επίσης κατανοούν έννοιες όπως: πυρήνας ατόμου, τροχιές ή στοιβάδες ηλεκτρονίων,
πρωτόνια, νετρόνια, αριθμός πρωτονίων, αριθμός ηλεκτρονίων. Στο κέντρο του ατόμου
βρίσκεται ο πυρήνας και γύρω του κινούνται τα ηλεκτρόνια, με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο,
σε διαφορετικές τροχιές ή στοιβάδες. Μέσα στον πυρήνα βρίσκονται τα πρωτόνια, με θετικό
ηλεκτρικό φορτίο και τα νετρόνια, χωρίς ηλεκτρικό φορτίο - ουδέτερα. Ο αριθμός των
πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων (άτομο ηλεκτρικά ουδέτερο). Τα
πρωτόνια και τα νετρόνια δεν μπορούν να μετακινηθούν από τον πυρήνα γιατί συγκρατούνται
με πολύ ισχυρές δυνάμεις (βλ. εικόνα 7).
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Εικόνα 7: Μοντέλο ατόμου με βάση το πρότυπο του BOHR.
Αυτά που μπορούν να μετακινηθούν, αν «πειράξουμε» το σώμα (π.χ. με τριβή), είναι τα
ηλεκτρόνια και συγκεκριμένα εκείνα που βρίσκονται σε μακρινές τροχιές από τον πυρήνα. Αν
ένα σώμα προσλάβει ηλεκτρόνια (βλ. εικόνα 8), φορτίζεται αρνητικά και αν χάσει ηλεκτρόνια
φορτίζεται θετικά (Εμμανουήλ Αποστολάκης κ.ά., 2006).

Εικόνα 8: Άτομο θετικά και αρνητικά φορτισμένο.
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Ηλέκτριση με τριβή – Παιχνίδια με το στατικό ηλεκτρισμό
Μπορούμε να ηλεκτρίσουμε ένα σώμα π.χ. μπαλόνι ή πλαστικό καλαμάκι τρίβοντάς το με
μάλλινο ύφασμα ή με χαρτί κουζίνας (βλ. εικόνα 9). Από την μάλλινη μπλούζα ή το χαρτί
κουζίνας μετακινούνται ηλεκτρόνια και πηγαίνουν στο μπαλόνι ή στο καλαμάκι, επομένως η
μπλούζα ή το χαρτί φορτίζεται θετικά και το μπαλόνι ή το καλαμάκι αρνητικά. (Κόκκοτος Β.
κ.ά., 2001)
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Εικόνα 9: Ηλέκτριση με τριβή.
Τα σώματα που είναι όμοια φορτισμένα απωθούνται και τα σώματα που είναι διαφορετικά
φορτισμένα έλκονται (βλ. εικόνα 10).

Εικόνα 10: Άπωση - Έλξη σωμάτων.
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Πλησιάζοντας το φορτισμένο μπαλόνι σε κόκκους ζάχαρης ή σε ρίγανη, «δημιουργούμε»
ένα μπαλόνι ζαχαρωτό ή ριγανάτο (βλ. εικόνα 11).
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Εικόνα 11: Μπαλόνι με ζάχαρη και με ρίγανη.
Το φορτισμένο καλαμάκι ή το μπαλόνι έλκει το ηλεκτρικό εκκρεμές (απλή κατασκευή)
(βλ. εικόνα 12).

Εικόνα 12: Ηλεκτρικό εκκρεμές.
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Εικόνα 13: Το φορτισμένο μπαλόνι… τραβάει τα μαλλιά…
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Εικόνα 14: … εκτρέπει μια λεπτή φλέβα νερού.
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Εικόνα 15: Με ηλεκτρισμένο καλαμάκι ή μπαλόνι σχηματίζουμε τα μονογράμματά μας,
«κολλώντας» τα στον τοίχο, αφού τα φορτίσουμε με τριβή.
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Περισσότερα παιχνίδια με τον στατικό ηλεκτρισμό στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Χανίων.
(http://ekfe.chan.sch.gr/Dimotiko/dimotiko.html). Εξήγηση: Όταν πλησιάσουμε ένα
φορτισμένο σώμα (θετικά ή αρνητικά) σε ένα άλλο που δεν είναι φορτισμένο, πχ. το
φορτισμένο αρνητικά μπαλόνι στον ουδέτερο τοίχο, συμβαίνει το εξής. Ο τοίχος, όπως και
κάθε σώμα, αποτελείται από ίσο αριθμό πρωτονίων και ηλεκτρονίων (ηλεκτρικά ουδέτερος).
Τη στιγμή που πλησιάζουμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή του τοίχου το αρνητικά φορτισμένο
μπαλόνι, τα ηλεκτρόνια του μπαλονιού απωθούν, «διώχνουν» τα όμοιά τους (τα ηλεκτρόνια
του τοίχου) από την συγκεκριμένη περιοχή και ο τοίχος φορτίζεται θετικά με αποτέλεσμα το
μπαλόνι να κολλά στον τοίχο (διαφορετικά σώματα φορτισμένα έλκονται). Το ίδιο συμβαίνει
και με τις προηγούμενες δραστηριότητες.
Πείραμα επίδειξης: «Η περιπέτεια ενός βρασμένου αυγού»: Βρασμός, εξαέρωση,
υγροποίηση, τριβή, ατμοσφαιρική πίεση, ροή θερμότητας, διαστολή αερίων.
Καθαρίζουμε προσεκτικά το αυγό, ώστε η επιφάνειά του να μείνει λεία και δοκιμάζουμε να
το βάλουμε μέσα στη φιάλη, πιέζοντάς το λίγο. Γιατί δε μπαίνει; Βάζοντας το αυγό στο
στόμιο της φιάλης, ο αέρας που υπάρχει μέσα της, εγκλωβίζεται και καταλαμβάνει τον όγκο
της, το χώρο της. Άρα ο αέρας πιάνει τόπο, έχει όγκο. Λαδώνουμε το αυγό για να μειώσουμε
τις τριβές (βλ. εικόνα 16).

Εικόνα 16: Ο εγκλωβισμένος αέρας πιάνει τόπο έχει όγκο – Μείωση τριβών.
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Βάζουμε 30 ml νερό στη φιάλη και την ζεσταίνουμε σταδιακά, γιατί αν την
τοποθετήσουμε αμέσως πάνω στο καμινέτο, μπορεί να σπάσει λόγω απότομης διαστολής, αν
και είναι πυρίμαχη. Παρατηρούμε ότι από τη φιάλη εξέρχονται υδρατμοί. Στο εσωτερικό της
οι υδρατμοί συμπυκνώνονται στα τοιχώματά της. Μετά από λίγο ξεκινά ο βρασμός και οι
υδρατμοί γίνονται περισσότεροι. Κλείνουμε το καμινέτο, κατεβάζουμε προσεκτικά τη φιάλη
και τοποθετούμε το αυγό στο στόμιό της. Εξήγηση: Όταν το νερό βράζει στη φιάλη, οι
υδρατμοί που εξέρχονται, λόγω εξαέρωσης, παρασέρνουν και διώχνουν τον περισσότερο
αέρα της. Η φιάλη γεμίζει με υδρατμούς. Οι υδρατμοί ψύχονται, υγροποιούνται και η πίεση
μέσα στη φιάλη γίνεται μικρότερη σε σύγκριση με την εξωτερική (την ατμοσφαιρική). Η
ατμοσφαιρική πίεση σπρώχνει το αυγό και να το αναγκάζει να μπει στη φιάλη (βλ. εικόνα
17).
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Εικόνα 17: Η ατμοσφαιρική πίεση αναγκάζει το αυγό να εισχωρήσει στη φιάλη.
Πώς θα βγάλουμε τώρα το αυγό από τη φιάλη, χωρίς να γίνει ομελέτα; Ρίχνουμε σταδιακά
νερό βρύσης μέσα και έξω στη φιάλη για να κρυώσει. Βγάζουμε το νερό μέσα από τη φιάλη
γυρνώντας την ανάποδα, και ρίχνουμε πάλι νερό κρύο μέσα και έξω στη φιάλη για να
κρυώσει όσο μπορούμε πιο πολύ. Αποφεύγουμε να κρυώσουμε τη φιάλη απότομα με
παγωμένο νερό, γιατίμπορεί να σπάσει λόγω απότομης συστολής. Γυρίζουμε τη φιάλη
ανάποδα για να φύγει το νερό και φροντίζουμε το αυγό να εφαρμόσει στο στόμιό της
εσωτερικά. Καλούμε ένα μαθητή με ζεστά χέρια να αγκαλιάσει τη φιάλη. Παρατηρούμε ότι
το αυγό κατεβαίνει αρκετά στο στόμιο της φιάλης. Εξήγηση: Από τα ζεστά χέρια του μαθητή
μεταδίδεται θερμότητα, η οποία ζεσταίνει τη φιάλη και τον αέρα που βρίσκεται μέσα της. Ο
αέρας παθαίνει διαστολή και μην έχοντας διέξοδο σπρώχνει το αυγό προς το στόμιο της (βλ.
εικόνα 18).
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Εικόνα 18: Το αυγό καταβαίνει στο στόμιο της φιάλης.
Μπορούμε όμως να ζεστάνουμε το αέρα της φιάλης πιο γρήγορα με το μπιστολάκι για τα
μαλλιά. (βλ. εικόνα 19). Εξήγηση: Ζεσταίνοντας τον αέρα της φιάλης, παθαίνει μεγάλη
διαστολή. Μέσα στη φιάλη προκαλείται μεγαλύτερη πίεση από την εξωτερική
(ατμοσφαιρική), η οποία σπρώχνει το αυγό και το αναγκάζει να βγει (Κουμαράς, 2000).
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Εικόνα 19: Η διαστολή του αέρα της φιάλης, αιτία της εξόδου του αυγού.
Κατασκευή: Εξηγούμε με ένα … κολιέ: Μοντέλο διαστολής – συστολής
Το ελατήριο παίζει το ρόλο κάποιας μεταλλικής ράβδου και οι χάντρες το ρόλο των μορίων ή
των ατόμων της (βλ. εικόνα 20).
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Εικόνα 20: Μοντέλο διαστολής – συστολής (κατασκευή).
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Αν θερμάνουμε τη ράβδο θα πάθει διαστολή. Η διαστολή προκαλεί αύξηση του όγκου και
του μήκους του σώματος. Κατά τη διαστολή αυξάνεται ο κενός χώρος μεταξύ των μορίων και
όχι το μέγεθός τους. Η μάζα του σώματος παραμένει σταθερή, άρα η πυκνότητά του
ελαττώνεται (βλ. εικόνα 21). Το αντίθετο συμβαίνει όταν τα υλικά σώματα (στερεά, υγρά και
αέρια) ψύχονται.

Εικόνα 21: Κατά τη διαστολή αυξάνεται ο κενός χώρος μεταξύ των μορίων
και όχι το μέγεθός τους.
Πείραμα: Μήπως είστε … ερωτευμένοι; Διαστολή αερίων
Βουτώντας την κατασκευή (http://ekfe.chan.sch.gr/Dimotiko/dimotiko.html 2014), μέσα στο
κρύο νερό του δοχείου, παρατηρούμε ότι η στάθμη του οινοπνεύματος μέσα στο σωληνάκι
κατεβαίνει (συστολή). Αγκαλιάζοντας και με τις δύο παλάμες μας για 10-15 δευτερόλεπτα τη
συσκευή, παρατηρούμε ότι η στάθμη του οινοπνεύματος ανεβαίνει στο σωληνάκι (διαστολή).
Όσο το οινόπνευμα ανεβαίνει στο σωληνάκι τόσο πιο πολύ ερωτευμένος -η είναι εκείνος -η
που αγκαλιάζει τη φιάλη. Αν το οινόπνευμα πεταχτεί έξω από το σωληνάκι, τότε… (βλ.
εικόνα 22).
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Εικόνα 22: Συστολή – Διαστολή αερίων.
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Συμπέρασμα – Επίλογος
«Δεν έχεις πλήρη κατανόηση για κάτι, αν δεν μπορείς να το εξηγήσεις στη γιαγιά σου», είπε ο
Αϊνστάιν, όπως είδαμε παραπάνω. Η συγκεκριμένη εργασία προσεγγίζει άμεσα τη θεωρία με
την πράξη στις Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο Προσέγγιση,
που βοηθά και υποστηρίζει συναδέλφους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μα και της
Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο). Παρουσιάστηκαν μερικές κατασκευές και ενδεικτικά
πειράματα, χρησιμοποιώντας απλά καθημερινά υλικά, και ελάχιστα επιστημονικά όργανα.
Είναι πολύ σημαντικό και επιβάλλεται να συνδέουμε τα φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών
με την καθημερινότητα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιούμε τις εμπειρίες των
μαθητών, αλλά και τις δικές μας, να ψάχνουμε και να ψαχνόμαστε, για να ανακαλύπτουμε και
να ερμηνεύουμε. Αναδείξαμε ότι με την πειραματική διδασκαλία οι Φυσικές Επιστήμες, στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, είναι ευχάριστες και διασκεδαστικές.
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Πειράματα Φυσικών Επιστημών για Μαθητές Προσχολικής και Πρώτης
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Αναστασιάδης Γεώργιος1, Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος2, Βενέτης Κωνσταντίνος3,
Κωβαίος Ηλίας4, Τσίγκρης Μιλτιάδης5
1
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3
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Χημικός, υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ρεθύμνου, mtsigris[at]edc.uoc.gr

Περίληψη
Προτείνεται μια σειρά πειραμάτων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, τα οποία στοχεύουν,
προκαλώντας και παίζοντας, στη δημιουργία ισχυρών εντυπώσεων στους μικρούς μαθητές και
στην πρόκληση παρατηρήσεων και συζητήσεων ανάμεσα στην ομάδα και στο δάσκαλο. Τα
πειράματα αυτά αφορούν ενότητες της επιστήμης που οι μαθητές θα συναντήσουν σε διάφορες
εκδοχές στο μέλλον, στο πλαίσιο του σπειροειδούς αναλυτικού προγράμματος. Ο στόχος είναι
να παραμείνει η εντύπωση και οι παρατηρήσεις του πειράματος και να εξελίσσονται οι
ερμηνείες και η τεκμηρίωση τους, στην πορεία των μαθητών στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
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Λέξεις κλειδιά: Πίεση, Μαγνήτες, Χρώματα, Φωτοσύνθεση.
Εισαγωγή
Οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για τις Φυσικές Επιστήμες βασίζονται στην άποψη ότι
η μάθηση είναι μια διαδικασία κατασκευής νέων ιδεών που βασίζονται στην ήδη υπάρχουσα
γνώση του μαθητή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται
στην ανακάλυψη της γνώσης μέσα από την παρατήρηση και τη διερεύνηση. Η διερεύνηση δε
χρησιμοποιείται ως μέθοδος για να οδηγηθεί ο μαθητής στο «σωστό» συμπέρασμα αλλά ως
διαδικασία προσέγγισης της γνώσης.
Στις Φυσικές Επιστήμες η διερεύνηση της γνώσης περνά μέσα από το πείραμα. Τα
πειράματα που οργανώνονται σε κάθε ηλικιακή, άρα και γνωστική βαθμίδα των μαθητών, θα
πρέπει να είναι κατάλληλα για το επίπεδο τους (Ραβάνης, 2005). Αποδεχόμενοι την άποψη
του Bruner ότι ένα παιδί μπορεί να μάθει οτιδήποτε, αρκεί αυτό να παρουσιάζεται κατάλληλα
δομημένο (Bruner, 1966, σ. 46) και την τεκμηρίωση του για τη σπειροειδή οργάνωση των
αναλυτικών προγραμμάτων, σχεδιάζουμε τις πειραματικές εφαρμογές, ώστε με βάση το ίδιο
πείραμα, ο μαθητής να συναντήσει την ίδια έννοια σε επομένη τάξη και να την αντιμετωπίσει
με διαφορετική οπτική, βασισμένος στην ήδη υπάρχουσα γνώση του. Η γνώση αυτή, έχει
δομηθεί με βάση την προηγούμενη πρόσληψη και κατασκευή αυτής της ιδέας. Με βάση αυτή
τη φιλοσοφία, η παραγωγή πειραμάτων για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ενσωματωμένη δυνατότητα εφαρμογής τους σε
αναβαθμισμένο επίπεδο, ακολουθώντας την ηλικιακή και γνωστική εξέλιξη των μαθητών. Ο
σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το επόμενο στάδιο της διδασκαλίας του
φαινόμενου.

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

Μεθοδολογία της έρευνας
Τα πειράματα αναπτύχθηκαν στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ)
Ρεθύμνου και παρουσιάστηκαν σε μορφή επίδειξης στους μαθητές προσχολικής,
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τις επισκέψεις στο ΕΚΦΕ,
προσαρμοζόμενα κάθε φορά στο αντίστοιχο επίπεδο. Στην παρούσα εργασία
επικεντρωνόμαστε στην εφαρμογή τους στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.
Πειράματα βασισμένα στο φαινόμενο Bernoulli
Τα πειράματα που παρουσιάζουμε έχουν σχέση με τα φαινόμενα που εμφανίζονται στα
κινούμενα ρευστά και κυρίως του κινούμενου αέρα (Ντε Βρις, 1987). Η κοινή αντίληψη, ότι
ο κινούμενος αέρας ασκεί μεγαλύτερη πίεση από τον ακίνητο είναι λανθασμένη. Όταν η
ταχύτητα μιας φλέβας αέρα αυξάνεται, η πίεση που ασκεί κάθετα στον άξονα της αυξάνεται,
αλλά η πίεση παράλληλα με τον άξονα της μειώνεται. Η μείωση της πίεσης λόγω της κίνησης
του αέρα περιγράφεται από το νόμο του Bernoulli.
Τα φαινόμενα που προκύπτουν εξαιτίας της ελαττωμένης πίεσης, δημιουργούν την
αίσθηση στους μικρούς μαθητές ότι συμβαίνει κάτι μαγικό.
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Α. Ροή αέρα ανάμεσα σε δύο φύλλα χαρτιού
Κρατούμε δύο κατακόρυφα φύλλα χαρτιού κοντά μεταξύ τους και φυσάμε με το στόμα
ανάμεσα στα δύο φύλλα (Σχήμα 1). Η ροή του αέρα μεταξύ των δύο φύλλων δημιουργεί
υποπίεση σε σχέση με τον αέρα εκτός αυτών. Τα δύο φύλλα συμπιέζονται και προσεγγίζουν
το ένα το άλλο, παρ’ ότι αναμένεται να απομακρύνονται.

Σχήμα 1: Κίνηση φύλλων χαρτιού, εξαιτίας της ροής του αέρα ανάμεσά τους.
Μια παραλλαγή του προηγούμενου πειράματος γίνεται με ένα φύλλο χαρτί, το οποίο
κρατάμε όρθιο μπροστά στο στόμα μας (Σχήμα 2). Αν φυσήξουμε στην πάνω επιφάνεια θα
δούμε το χαρτί να ανασηκώνεται, αψηφώντας την βαρύτητα. Όμοια, όπως και προηγουμένως,
το ρεύμα του αέρα ασκεί λιγότερη πίεση στην πάνω επιφάνεια από εκείνη που ασκεί ο
ακίνητος αέρας στην κάτω.

Σχήμα 2: Κίνηση φύλλου χαρτιού, εξαιτίας της ροής του αέρα πάνω από αυτό.
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Β. Ψεκασμός νερού (σπρέι)
Χρησιμοποιούμε ένα ποτήρι νερό και δύο καλαμάκια το ένα είναι βυθισμένο στο νερό και
το δεύτερο κρατιέται οριζόντιο με το στόμιο του πάνω από το στόμιο του βυθισμένου (Σχήμα
3). Φυσούμε δυνατά στο οριζόντιο καλαμάκι και παρατηρούμε ότι εκτοξεύονται σταγονίδια
νερού. Η ροή του αέρα πάνω από το κατακόρυφο καλαμάκι δημιουργεί χαμηλότερη πίεση σε
σχέση με το περιβάλλον. Το νερό ανεβαίνει μέσα στο σωληνάκι και εκτοξεύεται έξω από
αυτό (αεροψεκασμός).

Σχήμα 3: Κίνηση σταγονιδίων νερού εξαιτίας της ροής του αέρα πάνω από το καλαμάκι.
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Γ. Ενσφήνωση σφαίρας σε χωνί
Στο πείραμα αυτό χρησιμοποιούμε ένα χωνί το οποίο κρατάμε κατακόρυφο μέσα στο
οποίο έχουμε τοποθετήσει ένα μπαλάκι του πινγκ-πονγκ και φυσάμε δυνατά στο εσωτερικό
του. Το μπαλάκι σφηνώνει στο εσωτερικό του χωνιού καθώς η μεγάλη ταχύτητα του αέρα στα
σημεία που το μπαλάκι εφάπτεται με το χωνί, δημιουργεί υποπίεση με αποτέλεσμα ακίνητος
αέρας στο κέντρο της μπάλας να ασκεί μεγαλύτερη πίεση και να το συγκρατεί μέσα στο χωνί.

Σχήμα 4: Ενσφήνωση σφαίρας σε χωνί εξαιτίας της ροής του αέρα.
Δ. Αιώρηση ελαφριάς σφαίρας
Χρησιμοποιούμε ένα πιστολάκι μαλλιών και ένα μπαλάκι του πινγκ-πονγκ. Κρατούμε
κατακόρυφα το πιστολάκι και προκαλούμε ένα κατακόρυφο ρεύμα αέρα προς τα πάνω.
Τοποθετούμε το μπαλάκι προσεκτικά στη ροή του αέρα (Σχήμα 5). Παρατηρούμε ότι το
μπαλάκι αιωρείται εγκλωβισμένο στο εσωτερικό της φλέβας του κινούμενου αέρα. Το
προηγούμενο πείραμα, με το μπαλάκι στο χωνί, θα μας επιτρέψει μια απλή ερμηνεία αυτού
του πειράματος. Το ρεύμα αέρα κτυπά το μπαλάκι, και ακολουθώντας την επιφάνεια του,
φεύγει με μεγάλη ταχύτητα περιμετρικά της μπάλας. Άρα έχει περιμετρικά μικρότερη πίεση.
Όταν απομακρυνθεί από το ρεύμα του αέρα, τότε το μισό μπαλάκι θα βρεθεί εκτός ρεύματος,
όπου η πίεση είναι μεγαλύτερη, και το μισό μέσα στο ρεύμα. Άρα το μπαλάκι θα αναγκαστεί
να ξαναμπεί στο ρεύμα του αέρα.
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Σημείωση: Αντίστοιχο πείραμα μπορεί να γίνει με ροή νερού από μια βρύση. Κρατώντας
ένα μπαλάκι του πινγκ-πονγκ στο οποίο έχουμε κολλήσει ένα νήμα στη ροή του νερού,
παρατηρούμε ότι δεν μπορούμε να το απομακρύνουμε.

Σχήμα 5: Αιώρηση σφαίρας από τον αέρα που προέρχεται από ένα πιστολάκι μαλλιών.
Ο «αχινός της ξηράς» (μαγνητικό πεδίο)
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Ένα εντυπωσιακό πείραμα για τους μικρούς μαθητές γίνεται με ένα μαγνήτη και ρινίσματα
σιδήρου, ως εξής. Κάτω από ένα πιατάκι ή σε μια μεγάλη ύαλο ωρολογίου τοποθετούμε ένα
μαγνήτη στο κέντρο του. Στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός χαρτιού ρίχνουμε από ψηλά με
λεπτή ροή, τα ρινίσματα σιδήρου στο πιάτο (Εικόνα 1) Τα ρινίσματα τοποθετούνται στο
μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη, σχηματίζοντας ίνες που ακολουθούν τις μαγνητικές δυναμικές
γραμμές. Στρέφοντας τον μαγνήτη στην κάτω επιφάνεια του πιάτου, με τρόπο που να μη
γίνεται αντιληπτός από τους μαθητές, οι ίνες κινούνται και φαίνεται σαν ένα ζωντανό πλάσμα
(το ονομάζουμε αχινό της ξηράς). Εξηγούμε στους μαθητές την ιδιότητα του μαγνήτη να
κάνει αόρατες γραμμούλες γύρω του οι οποίες εμφανίζονται όταν ρίξουμε τα ρινίσματα του
σιδήρου. Κινώντας τον μαγνήτη κινούνται και οι γραμμούλες με τα ρινίσματα του σιδήρου.

Εικόνα 1: Ο «αχινός» της ξηράς.
Χρώματα
Είναι γνωστό ότι το λευκό φως, αποτελείται από ένα πλήθος χρωμάτων, που μπορούμε να
δούμε με την ανάλυση του μέσα από ένα πρίσμα. Ένα αντικείμενο συγκεκριμένου χρώματος,
για παράδειγμα κόκκινου, απορροφά όλα τα χρώματα, εκτός από το κόκκινο που εκπέμπει και
φτάνει στο μάτι μας. Κατ’ αντιστοιχία, όταν έχουμε μια έγχρωμη διάφανη μεμβράνη, μια
κόκκινη ζελατίνα, για παράδειγμα, αυτή κατακρατά όλα τα χρώματα, εκτός από το κόκκινο
που φτάνει στο μάτι μας.
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Το χρώμα που προκύπτει από την ανάμειξη δυο χρωμάτων και με αυτό βαφεί μια
επιφάνεια, είναι διαφορετικό από το χρώμα που θα αποκτήσει μια λεύκη επιφάνεια, η οποία
φωτίζεται από δυο φωτεινές πηγές διαφορετικού χρώματος. Αν, για παράδειγμα, αναμείξουμε
πράσινο και κόκκινο χρώμα και χρωματίσουμε μια επιφάνεια, το χρώμα της θα είναι σκούρο
καφέ-μαύρο, διότι η κόκκινη ακτινοβολία που εκπέμπεται από το κόκκινο χρώμα
απορροφάται από το πράσινο και αντίστοιχα η πράσινη από το κόκκινο. Άρα, η επιφάνεια δεν
εκπέμπει καμιά ακτινοβολία και φαίνεται μαύρη. Αν φωτίσω μια λεύκη επιφάνεια με κόκκινο
και πράσινο φως ταυτόχρονα, τότε αυτή φαίνεται σχεδόν λευκή (μπεζ), διότι φτάνει στο μάτι
μας και κόκκινη και πράσινη ακτινοβολία, άρα δίνει την αίσθηση του λευκού φωτός. Η
παραγωγή και μείξη έγχρωμου φωτός στο εργαστήριο είναι μια σχετικά δύσκολη διαδικασία.
Μπορούμε όμως να παραγάγουμε έγχρωμο φως με μια απλή διαδικασία. Καλύπτουμε ένα
καθρέπτη με έγχρωμο φιλμ (κοινή χρωματιστή ζελατίνα) και τον βγάζουμε στον Ήλιο. Το
ηλιακό φως που ανακλάται έχει το χρώμα του έγχρωμου φιλμ. Κατασκευάζοντας καθρέφτες
σε διάφορα χρώματα, οι μαθητές μπορούν να τα προβάλουν ανά δυο ή ανά τρία σε ένα λευκό
πέτασμα (π.χ. τοίχο) και να παρατηρήσουν τα χρώματα που προκύπτουν από την ανάμειξη.
Στην εικόνα 2 παρατηρούμε την ανάμειξη κόκκινου, μπλε και κίτρινου χρώματος που δίνουν
λευκό και την ανάμειξη κόκκινου και πράσινου που δίνουν ένα ανοιχτό μπεζ χρώμα (πολύ
κοντά στο λευκό).
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Εικόνα 2: Παραγωγή λευκού φωτός από την ανάμειξη χρωμάτων.
Το χρώμα των φυτών και τι χρώμα ακτινοβολία χρησιμοποιεί το φυτό κατά τη
φωτοσύνθεση
Οι μαθητές, σε επόμενο στάδιο, προχωρούν ένα βήμα πιο πέρα από την ανάλυση και τη
σύνθεση του φωτός σε χρώματα και τη συσχετίζουν με το χρώμα των φυτών και τη
φωτοσύνθεση. Οι μαθητές σε αυτό το στάδιο έχουν ήδη παρατηρήσει ότι:
 Το φως αναλύεται σε χρώματα.
 Η ανάμειξη κόκκινου και πράσινου μου δίνει λευκό φως.
 Όταν ένα σώμα απορροφά όλα τα χρώματα, είναι μαύρο.
 Όταν ένα σώμα εκπέμπει όλα τα χρώματα, είναι λευκό.
 Το χρώμα που έχει ένα σώμα είναι εκείνο που δεν απορροφά, και το εκπέμπει.
 Τα φυτά χρειάζονται φως για να αναπτυχθούν.
Διαδικασία
Οι μαθητές χρησιμοποιούν έναν καθρέφτη, γύρω από τον οποίο έχουν τυλίξει πράσινη
διαφανή ζελατίνα και έναν καθρέφτη, γύρω από τον οποίο έχουν τυλίξει κόκκινη διαφανή
ζελατίνα. Τοποθετούν τους καθρέφτες με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντανακλούν το φως του
ήλιου σε έναν τοίχο, στο ίδιο σημείο. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές παρατηρούν το εξής
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φαινόμενο: όταν χρησιμοποιούν μεμονωμένα τους καθρέφτες, τα χρώματα της αντανάκλασης
είναι πράσινο και κόκκινο, ενώ, όταν συνδυαστούν οι καθρέφτες, το χρώμα του
αντανακλώμενου φωτός προσεγγίζει το λευκό. Έτσι, οι μαθητές αναγνωρίζουν τα δύο αυτά
χρώματα ως βασικά χρώματα του λευκού φωτός. Στη συνέχεια, συνδυάζουν την πληροφορία
αυτή με την παρατήρηση ότι στα φυτά κυριαρχεί το πράσινο χρώμα και έτσι, αναγνωρίζουν
τα εξής:
 Τα φυτά αντανακλούν το πράσινο χρώμα και γι’ αυτό είναι πράσινα, ενώ απορροφούν
το κόκκινο αφού αυτό είναι το συμπληρωματικό χρώμα του λευκού.
 Άρα το χρώμα που χρησιμοποιείται για τη φωτοσύνθεση θα πρέπει να είναι (υπόθεση)
κυρίως το κόκκινο.
Έλεγχος της υπόθεσης
Δυο όμοια φυτά καλύπτονται το ένα με κόκκινη και το άλλο με πράσινη ζελατίνα (2-3
επάλληλα φύλλα ζελατίνας) και αφήνονται να αναπτυχθούν. Μετά από μερικές ημέρες
παρατηρούμε ότι το φυτό στην πράσινη ζελατίνα δεν αναπτύσσεται (δεν περνά η κόκκινη
ακτινοβολία που είναι απαραίτητη για τη φωτοσύνθεση) ενώ στην κόκκινη αναπτύσσεται
κανονικά.
Καλλιεργώντας ζυμομύκητες

-129-

Οι μαθητές μπορούν να καλλιεργήσουν ζυμομύκητες και να εντοπίζουν ορισμένα βασικά
συστατικά, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξή τους, αλλά και προϊόντα που παράγονται
από αυτούς. Προαπαιτούμενη γνώση για την κατανόηση του πειράματος είναι ότι η μαγιά
αποτελείται από ζυμομύκητες, που είναι μικρόβια και, επομένως, ζωντανοί οργανισμοί.
Διαδικασία
Οι μαθητές τοποθετούν ένα φακελάκι μαγιάς και μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη σε κωνική
φιάλη των 500 ml. Στη συνέχεια, προσθέτουν στη φιάλη 200 ml νερό, θερμοκρασίας 38°C,
σκεπάζουν τη φιάλη με ένα μπαλόνι και την τοποθετούν σε υδατόλουτρο στους 38°C.
Παρατηρούν μετά από λίγη ώρα ότι το μπαλόνι αρχίζει να φουσκώνει (συλλέγεται διοξείδιο
του άνθρακα).
Με τη διαδικασία αυτή, οι μαθητές αναγνωρίζουν ορισμένους παράγοντες που είναι
απαραίτητοι για την ανάπτυξη των οργανισμών (π.χ. θερμοκρασία, ζάχαρη-θρεπτικό
συστατικό) και παρατηρούν την παραγωγή προϊόντων από αυτούς.
Μυστικές γραφές
Στο πείραμα αυτό, όταν ένα λευκό χαρτί ψεκάζεται με καθαριστικό τζαμιών, μια φράση ή
ένα σχήμα εμφανίζεται επάνω του. Η φαινολοφθαλεΐνη είναι ένας δείκτης οξέων-βάσεων,
που αλλάζει χρώμα σε υδατικά διαλύματα, ανάλογα με την οξύτητά τους. Έτσι, σε όξινο και
ουδέτερο περιβάλλον τα διαλύματά της είναι άχρωμα, ενώ σε αλκαλικό περιβάλλον δίνει
διαλύματα χρώματος φούξια. Στο πείραμα αυτό, σε κοινό χαρτί γράφουμε με διάλυμα
φαινολοφθαλεΐνης, με τη βοήθεια μιας μπατονέτας, μια φράση η οποία δεν φαίνεται, αφού
έχει στεγνώσει. Αν, όμως, ψεκάσουμε το χαρτί με ένα αλκαλικό διάλυμα, π.χ., καθαριστικό
τζαμιών που περιέχει αμμωνία, τότε η μυστική γραφή εμφανίζεται, καθώς το περιβάλλον
γίνεται αλκαλικό και το χρώμα του δείκτη φούξια. Χρησιμοποιώντας μια δεύτερη
μπατονέτα, με λεμόνι ή ξύδι, μπορούμε να σβήσουμε τα γράμματα ή τα σχήματα αφού θα
κάνουμε το περιβάλλον όξινο και τον δείκτη άχρωμο. Το πείραμα αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγικό ή ως καταληκτικό σε μια σειρά χημικών πειραμάτων ή μιας
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ομιλίας με χημικό περιεχόμενο, διαλέγοντας κατάλληλες μυστικές φράσεις όπως «καλώς
ήρθατε» ή «ευχαριστούμε για την προσοχή σας».
Μια φιάλη που αλλάζει χρώματα
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Στο πείραμα αυτό, μια φιάλη με ένα πράσινο υγρό διάλυμα ηρεμεί πάνω στο τραπέζι.
Σταδιακά το χρώμα του διαλύματος γίνεται κόκκινο και μετά κίτρινο. Με λίγη ανάδευση της
φιάλης, το χρώμα του διαλύματος γίνεται πάλι κόκκινο και με περισσότερη ανάδευση το
χρώμα γίνεται πάλι πράσινο. Αν η φιάλη αφεθεί σε ηρεμία, ο κύκλος των χρωμάτων
ξαναρχίζει (Fleming, 2014).
Στο πείραμα αυτό εκμεταλλευόμαστε την ιδιότητα μιας μπλε χρωστικής τροφίμων να
αλλάζει χρώμα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο διάλυμά της. Σε μια φιάλη
έχουμε διαλυμένη την χρωστική μαζί με γλυκόζη και καυστική σόδα, οπότε το διάλυμα που
βρίσκεται σε ηρεμία αρχικά έχει πράσινο χρώμα. Η χρωστική όμως αντιδρά με τη γλυκόζη
σταδιακά και έτσι το χρώμα του διαλύματος μετατρέπεται σε κόκκινο και έπειτα σε κίτρινο.
Όταν αναδεύσουμε ελαφρά την φιάλη, επιταχύνουμε την διάλυση του οξυγόνου του αέρα στο
διάλυμα. Το οξυγόνο αντιδρά με την χρωστική και έτσι το χρώμα του διαλύματος
επανέρχεται σε κόκκινο. Αν αναδεύσουμε την φιάλη ισχυρότερα, το χρώμα του διαλύματος
επανέρχεται σε πράσινο. Αν αφήσουμε το διάλυμα να ηρεμήσει, η χρωστική αντιδρά πάλι με
τη γλυκόζη και παρατηρούμε τις αντίστοιχες χρωματικές μεταβολές.
Το πείραμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει στα παιδιά ότι ο ατμοσφαιρικός
αέρας περιέχει χημικές ουσίες (οξυγόνο εν προκειμένω) που δεν είναι αδρανείς αλλά
αλληλεπιδρούν με άλλες ουσίες παράγοντας ορατά αποτελέσματα όπως είναι η αλλαγή
χρώματος ενός υγρού. Επίσης, το πείραμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να οπτικοποιήσει
την διάλυση οξυγόνου στο θαλασσινό νερό με την βοήθεια των κυμάτων. Όπως ο κυματισμός
της θάλασσας βοηθάει την είσοδο του αέρα στο θαλασσινό νερό και αυξάνει το διαθέσιμο
οξυγόνο για τους υδρόβιους οργανισμούς, έτσι και η δημιουργία κυματισμού στο διάλυμα της
φιάλης (ανάδευση) αυξάνει το διαθέσιμο οξυγόνο προκαλώντας την αλλαγή του χρώματος.
Χημικά, σκεύη και όργανα
70mL διαλύματος καυστικής σόδας0.4M, ~0.02g χρωστικής E-132 (ινδικοτίνη), ~2.5g
γλυκόζης, αποσταγμένο νερό, 3 ποτήρια ζέσης των 100 mL, κωνική φιάλη των 250 mL με
πώμα, ποτήρι ζέσης των 500 mL που θα χρησιμοποιηθεί για θερμό υδατόλουτρο,
θερμόμετρο, ογκομετρικός κύλινδρος των 100mL, γκαζάκι, ζυγός. Τα χημικά και τα σκεύη
μπορεί να τα προμηθευτεί ο ενδιαφερόμενος από κάποιο σχολικό εργαστήριο ή από κάποιο
ΕΚΦΕ.
Προετοιμασία
1. Προσθέστε 20mL νερού στο πρώτο ποτήρι, στο δεύτερο ποτήρι προσθέστε 70mL
διαλύματος καυστικής σόδας 0,4 mg και στο τρίτο ποτήρι διαλύστε 2,5 gr γλυκόζης σε 10 ml
νερό.
2. Ζεστάνετε το ποτήρι με το διάλυμα της καυστικής σόδας στους 40 –50°C,σε υδατόλουτρο.
Το υδατόλουτρο μπορεί να φτιαχτεί προσθέτοντας μικρή ποσότητα νερού στο ποτήρι των 500
mL, το οποίο θερμαίνεται με το γκαζάκι.
3. Προσθέστεπερίπου0,02 g χρωστικής E-132 στην κωνική φιάλη και τοποθετήστε την έτσι
ώστε στα παιδιά να φαίνεται άδεια.
Παρουσίαση στα παιδιά
1. Προσθέστε το νερό στην κωνική φιάλη και αναδεύστε, ώστε να διαλυθεί η χρωστική
δίνοντας ένα διάλυμα με βαθύ μπλε χρώμα.
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2. Προσθέστε στην κωνική φιάλη το θερμό διάλυμα καυστικής σόδας, ώστε το διάλυμα να
πάρει έντονο πράσινο χρώμα.
3. Προσθέστε το διάλυμα γλυκόζης, το οποίο θα δώσει μια διαφορετική απόχρωση πράσινου
στο διάλυμα, τοποθετήστε το πώμα και περιμένετε.
4. Στα επόμενα δευτερόλεπτα, το πράσινο χρώμα θα αλλάξει πρώτα σε κόκκινο και μετά σε
κίτρινο. Αναδεύοντας σύντομα την φιάλη, το χρώμα γίνεται πάλι κόκκινο και αναδεύοντας
περεταίρω το χρώμα γίνεται πάλι πράσινο. Αν η φιάλη μείνει σε ηρεμία, το χρώμα θα αλλάξει
πάλι σε κόκκινο και έπειτα κίτρινο. Με ανάδευση της φιάλης ο κύκλος ξαναρχίζει.
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια σειρά από πειραματικές δραστηριότητες για την
προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία οι οποίες εφαρμόστηκαν μέσα στην τάξη.
Παρουσιάζονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την πραγματοποίηση των πειραμάτων και
οι αντιδράσεις των μικρών μαθητών. Όπως προκύπτει, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, οι
μικροί μαθητές αντεπεξήλθαν στις αυξημένες απαιτήσεις των πειραματικών δραστηριοτήτων,
παρατηρώντας, διατυπώνοντας εικασίες, επιχειρώντας να δώσουν απαντήσεις, έστω
φανταστικές ή λανθασμένες, στα προβλήματα που τέθηκαν. Το σημαντικότερο όμως, επέδειξαν
ενθουσιασμό και ενδιαφέρον για το αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών.

Λέξεις κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Πειράματα, Καθημερινά Υλικά.
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Εισαγωγή
H διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) βοηθά τους μαθητές να αναγνωρίσουν ένα
πρόβλημα, να διατυπώνουν ερωτήσεις και υποθέσεις και να συγκρίνουν διάφορες
καταστάσεις, όχι μόνο όσον αφορά στο μάθημα των Φ.Ε. αλλά και σε διάφορα θέματα που
συναντούν στην καθημερινότητά τους. Παρατηρώντας, συγκρίνοντας και σχολιάζοντας
καταστάσεις και διαδικασίες, προκαλείται το ενδιαφέρον τους, ενώ δημιουργούνται θετικές
στάσεις απέναντι στην καινοτομία και στις διάφορες αλλαγές, καθώς και στην αποδοχή της
διαφορετικότητας. Τα παιδιά γίνονται κριτικά σκεπτόμενοι άνθρωποι γύρω από την επιστήμη
και την τεχνολογία οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα ζωής (Σέρογλου, 2006 & Κουμαράς,
2014).
Κάνοντας πειράματα
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε έξι πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης που
πραγματοποιήθηκαν από παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Τα πειράματα
είχαν σκοπό να απαντήσουν σε καθημερινά ερωτήματα των παιδιών. Μεγάλο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η αλλαγή της σκέψης των παιδιών μετά από αυτήν τους την ενασχόληση.
Φαινόμενο υγροποίησης
Ένα σύνηθες ερώτημα των παιδιών που προκύπτει από την παρατήρηση του φυσικού κόσμου
είναι το πώς δημιουργείται η βροχή. Συζητώντας για τις βροχερές μέρες του φθινοπώρου,
αποφασίσαμε να επιδείξουμε στα παιδιά πώς το νερό από την επιφάνεια της Γης φθάνει στα
σύννεφα και από εκεί ξανά πέφτει ως βροχή. Στην αρχή ρωτήσαμε τα παιδιά τι πιστεύουν ότι
συμβαίνει. Οι απαντήσεις ποικίλες, ενέπλεξαν μάγους, θεούς, τον ήλιο: η μικρή ηλικία, οι
ελλιπείς γνώσεις και μπόλικη φαντασία έδωσαν ενδιαφέρουσες εκδοχές.
Για το πείραμα χρειαστήκαμε ως υλικά ένα γκαζάκι, ένα μπρίκι, ένα πιατάκι και νερό
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βρύσης. Ζεσταίνοντας το νερό στο μπρίκι δημιουργήσαμε υδρατμούς και, καθώς αυτοί
μετακινούνται από το μπρίκι προς τον αέρα, παρεμβάλλαμε στην πορεία τους ένα πιάτο (βλ.
εικόνα 1). Στην επιφάνεια του πιάτου εμφανίστηκαν σταγόνες οι οποίες πολλαπλασιάζονταν
και τελικά άρχισαν να πέφτουν προς τα κάτω (Κασάμπαλης, 1996; Μάντελ, 1998).
Τα παιδιά ήθελαν να πλησιάσουν το μπρίκι για να δουν τις σταγόνες από κοντά, να τις
πιάσουν και να δουν αν όντως είναι ζεστό το πιάτο. Για λόγους ασφαλείας προσπαθήσαμε να
τα κρατήσουμε σε ασφαλή απόσταση. Σε κάθε περίπτωση διαρκώς χαμογελούσαν και άφηναν
επιφωνήματα ενθουσιασμού. Εξηγήσαμε τι συμβαίνει και κάναμε τον παραλληλισμό με το
συμβαίνει στην ίδια τη φύση.
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Εικόνα 1: Οι υδρατμοί μετατρέπονται σε σταγόνες.
Η γυμνή αλήθεια για το αβγό που ξεντύνεται
Με αφορμή ένα παιχνίδι οπού οι κότες δεν πρέπει να σπάσουν τα αβγά τους, ψάχνουμε να
βρούμε τρόπους ώστε τα αβγά να μην σπάνε τόσο εύκολα.
Τα παιδιά άρχισαν να σκέφτονται και να διατυπώνουν τις ιδέες τους:
- Να το κάνουμε πέτρα
- Να το βάλουμε κάτω από μαξιλάρια
- Να το βάλουμε σε γύψο (λέει ένα παιδί που είχε σπάσει το χέρι του)
- Να μην το πειράζουμε
- Να το κρύψουμε
- Να μην το πετάξουμε κάτω
- Να το προσέχουμε
Το ερώτημα ήταν δύσκολο και τα παιδιά άρχισαν να επαναλαμβάνονται. Στο σημείο αυτό
προτείναμε και εμείς κάποια ιδέα: αντί να το κάνουμε πέτρα (που δεν μπορούμε) γιατί να μην
προσπαθήσουμε να το κάνουμε μαλακό, σαν πλαστελίνη;
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Εικόνα 2: Το αβγό μέσα στο βάζο με το ξύδι.
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Στα παιδιά άρεσε και η δική μας η ιδέα οπότε αρχίσαμε να δοκιμάζουμε τις ιδέες που ήταν
εφικτές. Για την εφαρμογή της δικής μας ιδέας χρειαστήκαμε ένα ωμό αβγό, ξύδι και ένα
βάζο. Προτείναμε να τοποθετήσουμε το αβγό μέσα στο βάζο με ξύδι και να δούμε τι θα
συμβεί (βλ. εικόνα 2). Αφήσαμε το αβγό ένα 24ωρο και έπειτα το παρατηρήσαμε. Οι μαθητές
παρατήρησαν κάποιες φυσαλίδες μέσα στο ξύδι καθώς και ότι το χρώμα από το τσόφλι του
αβγού είχε εξαφανιστεί. Καθώς όμως δεν είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα (το αβγό δεν ήταν
μαλακό) το αφήσαμε ακόμα ένα 24ωρο μέσα στο βάζο το οποίο γεμίσαμε ξανά με ξύδι.
Τα παιδιά κάθε μεσημέρι ανυπομονούσαν να ελέγξουμε το αβγό. Στεκόντουσαν και το
παρατηρούσαν πολλές φορές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ανέφεραν στα παιδιά του
άλλου τμήματος καθώς και στα αδέλφια τους. Καθημερινά είχαμε επισκέψεις από παιδιά
άλλων τμημάτων για να δουν το ξακουστό αβγό μας. Μέχρι και γονείς επισκέφθηκαν την
τάξη για να το παρατηρήσουν. Με το πέρας του δεύτερου 24ώρου είχαμε τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Το αβγό μας δεν είχε τσόφλι (βλ. εικόνα 3).

Εικόνα 3: Το αβγό όταν το βγάζουμε από το ξύδι, μετά από 48 ώρες.
Μπορούσαμε να το πιέσουμε με τα δάχτυλα μας και να παρατηρήσουμε το εσωτερικό του.
Τα παιδιά το άγγιζαν με απαλότητα και ενθουσιασμό, το πρόσεχαν σαν να το είχαν
μεγαλώσει. Τα μάτια τους έλαμπαν και ακόμα και η φωνή τους είχε μαλακώσει για να μην το
ενοχλήσουν. Ήταν μια τρυφερή στιγμή. Τελικά, για να επιβεβαιώσουμε ότι είναι ένα ωμό
αβγό, το σπάσαμε σε μια λεκάνη.
Η ερμηνεία του πειράματος είναι δύσκολη για τους μικρούς μαθητές (το τσόφλι του αβγού
περιέχει ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο αντιδρά όταν έρχεται σ’ επαφή με το ξίδι, με
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αποτέλεσμα την παραγωγή φυσαλίδων διοξειδίου του άνθρακα και την εξαφάνιση του
τσοφλιού). Η δραστηριότητα ωστόσο επεκτάθηκε μετά από απαίτηση των παιδιών, καθώς
ήθελαν να δουν τι θα γίνει αν τοποθετήσουμε το αβγό μέσα σε νερό (Κασάμπαλης, 1996).
Στεγανοποιημένη σακούλα
Γεμίσαμε ένα σακουλάκι φαγητού με νερό και το κλείσαμε προσεκτικά. Ρωτήσαμε να παιδιά
αν μπορούν να τρυπήσουν το σακουλάκι και αν ναι με ποιον τρόπο. Τα παιδιά αναφέρθηκαν
σε διάφορα αιχμηρά αντικείμενα όπως οι πινέζες το ψαλίδι κ.λπ. Τους προσφέραμε ξυσμένα
μολύβια και τους ρωτήσαμε αν μπορούν να τρυπήσουν το σακουλάκι με αυτά, και αν ναι τότε
τι πιστεύουν ότι θα συμβεί.
Η πλειονότητα των παιδιών απάντησε ότι το σακουλάκι μπορεί να τρυπηθεί και όταν θα
συμβεί αυτό θα υπάρξει απώλεια νερού. Τους καλέσαμε να δοκιμάσουν, τοποθετώντας μια
λεκάνη κάτω από το σακουλάκι για λόγους ασφαλείας (βλ. εικόνα 4).
Τα περισσότερα παιδιά τρυπώντας τη σακούλα παρατήρησαν πράγματι κάποια απώλεια
νερού: λόγω της μικρής τους δύναμης δεν έσπρωχναν πολύ το μολύβι. Με την επανάληψη
όμως της δραστηριότητας και με τη βοήθεια μας, κατάφεραν να τρυπούν τη σακούλα
διεισδύοντας αρκετά το μολύβι μέσα στη σακούλα χωρίς να τρέχει σχεδόν ποτέ νερό. Τα
παιδιά και ενθουσιάστηκαν. Ήθελαν να το δοκιμάζουν ξανά και ξανά!
Επιχειρήθηκε να συζητηθούν στοιχεία της χημείας των πολυμερών με απλά παραδείγματα:
Οι πολυμερείς αλυσίδες συνεργάζονται για να εμποδίσουν το νερό να διαρρεύσει έξω από μια
σακούλα φαγητού.
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Εικόνα 4: Ένα παιδί προσπαθεί να περάσει το μολύβι μέσα από το σακουλάκι.
Μίξη και διαχωρισμός χρωμάτων
Η αφορμή για το πείραμα που ακολουθεί δόθηκε κοιτώντας το ουράνιο τόξο μετά από μια
ανοιξιάτικη βροχούλα. Έγινε συζήτηση με τα παιδιά για το αγαπημένο τους χρώμα. Πολλά
από αυτά ανέφεραν χρώματα που παρατηρούν γύρω τους όπως το ροζ, το πράσινο, το μωβ
και άλλα.
Στη συνέχεια βγήκαμε στην αυλή και χρησιμοποιήσαμε για καμβά ένα χαρτί και για
χρώματα υλικά της φύσης: λουλούδια, πέτρες, κλαδιά κ.λπ.
Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν, έψαχναν με αγωνία υλικά για να χρησιμοποιήσουν. Τα πίεζαν
με δύναμη και απογοητευόντουσαν όταν δεν μπορούσαν να αφήσουν χρώμα στο χαρτί τους
(βλ. εικόνα 5). Το ένα έδειχνε στο άλλο τα χρώματα που σχημάτιζε.
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Εικόνα 5: Τα παιδιά ζωγραφίζουν με υλικά από τη φύση.
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Στη συνέχεια δείξαμε ένα βιβλίο με τα χρώματα και αναζητήσαμε τα βασικά χρώματα: το
μπλε, το κίτρινο, το κόκκινο ενώ προσθέσαμε το άσπρο και το μαύρο για να μας βοηθήσουν
με τις μίξεις που θα ακολουθούσαν. Ρωτήσαμε τα παιδιά τι πιστεύουν ότι θα γίνει αν
αναμείξουμε το μπλε με το κίτρινο, το κίτρινο με το κόκκινο, το κόκκινο με το άσπρο, το
μαύρο με το άσπρο κ.ο.κ.
Ακούσαμε προσεκτικά όλες τις απόψεις των παιδιών και στη συνέχεια τους αφήσαμε να
πειραματιστούν προσφέροντας ως υλικά λευκό χαρτόνι, νερομπογιές, τέμπερες, χαρτί
κουζίνας, διαφανείς χρωματιστές ζελατίνες, με τα οποία έτρεξαν τρεις δραστηριότητες.
Αρχικά, δημιουργήσαμε τεμνόμενους κύκλους άνω σε χαρτόνι διάστασης Α3 και
χρωματίσαμε με νερομπογιές τον ένα κύκλο με ένα χρώμα και αφήσαμε τα παιδιά να
διαλέξουν ένα άλλο χρώμα για να χρωματίσουν το δεύτερο κύκλο. Στο σημείο οπού οι δύο
κύκλοι τέμνονται εμφανίστηκε το νέο χρώμα που προήλθε από τη μείξη των δύο
προηγούμενων. Τα παιδιά παρατήρησαν τις μίξεις χρωμάτων, τις σχολίασαν και έβγαλαν
συμπεράσματα. Τα παιδιά, παρ’ όλο που ήδη γνώριζαν τα χρώματα, φάνηκαν να
ενθουσιάζονται και να μεταφέρουν τη γνώση και στο σπίτι τους, αφού την επόμενη μέρα
έφεραν μίξεις χρωμάτων που έκαναν με τους γονείς τους (Ashbrook, 2003).
Συνεχίζοντας, πήραμε 3 βάζα, γεμίσαμε τα δύο με ίσες ποσότητες νερού και ρίξαμε στο
καθένα λίγο (διαφορετικό) χρώμα ώστε το νερό να χρωματιστεί (βλ. εικόνα 6). Το τρίτο βάζο
το αφήσαμε άδειο και το τοποθετήσαμε στη μέση. Πήραμε χαρτί κουζίνας και τοποθετήσαμε
το ένα άκρο του στο πρώτο βάζο με το χρώμα και το άλλο του άκρο έτσι ώστε να καταλήγει
στο άδειο βάζο. Αντίστοιχα κάναμε μεταξύ του τρίτου και το άδειου βάζου. Ρωτήσαμε τα
παιδιά τι πιστεύουν ότι θα συμβεί. Οι πιο συνηθισμένες απαντήσεις ήταν ότι:
- θα σκιστεί το χαρτί
- δε θα συμβεί τίποτα
- θα βαφτεί το χαρτί με το ένα χρώμα.
Τα παιδιά δηλαδή συγκεντρώθηκαν σε ένα στοιχείο δείχνοντας ότι η πολυπλοκότητα της
σκέψης τους είναι περιορισμένη. Όταν διαπίστωσαν ότι τα χρώματα σκαρφάλωναν στο χαρτί
και κατέληγαν στο άδειο βάζο πραγματικά ενθουσιάστηκαν.
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Εικόνα 6: Τα παιδιά ετοιμάζουν τα βάζα με τα χρώματα.
Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν οι πολύχρωμες διάφανες ζελατίνες, τις οποίες τα παιδιά έκοψαν
και τις τοποθέτησαν στη φωτοτράπεζα (φωτεινό τραπέζι) ώστε να υπάρχει λευκό φόντο (βλ.
εικόνα 7). Παρατήρησαν τα χρώματα από τις ζελατίνες και ρωτήθηκαν να προβλέψουν τι
συμβαίνει όταν οι ζελατίνες ενώνονται ή σκεπάζουν η μία την άλλη. Προκύπτει πάντα το ίδιο
χρώμα;
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Εικόνα 7: Τα παιδιά κάνουν αναμίξεις χρωμάτων πάνω στην φωτοτράπεζα.
Τα παιδιά για να απαντήσουν στα ερωτήματα ξεκίνησαν να πειραματίζονται. Τοποθέτησαν
τις ζελατίνες στα χέρια τους, σε διάφορα αντικείμενα και κοιτούσαν μέσα από αυτές. Άρχισαν
να βλέπουν τον κόσμο γύρω τους με άλλο χρώμα. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να
τοποθετήσουν δύο ζελατίνες και να δουν μέσα από αυτές. Τότε το χρώμα άλλαζε. Αρχίσαμε
πάλι να βγάζουμε πάλι συμπεράσματα για τις μίξεις των χρωμάτων.
Το μπαλόνι που φουσκώνει μόνο του
Στη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας, αποφασίσαμε να έχουμε σκανδαλιάρικα ξωτικά τα οποία
έκαναν «μαγικά» για να μπορέσουν να μοιράσουν τα δώρα στα παιδιά. Ένα από αυτά τα
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ξωτικά, αποφάσισε να φουσκώσει, όχι φυσώντας αλλά με καθημερινά υλικά, μπαλόνια για να
μοιράσει στα παιδιά. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ξύδι, μαγειρική σόδα, μία λεκάνη,
ένα μπουκάλι διαφανές, ένα μπαλόνι, ένα κουταλάκι
Βάλαμε μαγειρική σόδα μέσα σε ένα μπαλόνι με το κουταλάκι. Αδειάσαμε μισό μπουκάλι
ξύδι μέσα σε ένα άδειο μπουκάλι. Τοποθετήσαμε στο στόμιο του μπουκαλιού το μπαλόνι και
προσεκτικά το αναποδογυρίσαμε ώστε να πέσει η σόδα μέσα στο μπουκάλι με το ξύδι.
Ζητήσαμε από τα παιδιά να εκφράσουν ό,τι παρατηρούν. Γιατί άραγε φουσκώνει το μπαλόνι;
Πότε αρχίζει να φουσκώνει;
Το συγκεκριμένο πείραμα έγινε σε κάθε πρόβα της γιορτής μας. Τα παιδιά το είχαν
κατακτήσει. Άλλες φορές δε φούσκωνε πολύ το μπαλόνι με αποτέλεσμα να θέλουν να το ξανά
δοκιμάσουμε για να φουσκώσει όσο περισσότερο γίνεται, και άλλες φορές φούσκωνε τόσο
πολύ που έσκαγε! Ώσπου βρήκαμε την ισορροπία.
Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και ήθελαν όλα να κάνουν «μαγικά» στη χριστουγεννιάτικη
γιορτή μας. Μετά από απαίτηση τους, βάλαμε ακόμα ένα ξωτικό να φουσκώνει ένα γάντι μιας
χρήσεως ώστε να χαιρετήσει τον κόσμο που ήρθε να μας δει.
Το ιπτάμενο ρύζι
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Τοποθετήσαμε σε τραπέζι ένα μικρό πλαστικό μπουκάλι νερού γεμισμένο με ρύζι και
αφήσαμε ένα ξυλάκι από σουβλάκι δίπλα στο μπουκάλι. Θέσαμε στα παιδιά μια πρόκληση:
μπορείτε να μετακινήσετε το μπουκάλι χωρίς να το πιάσετε με τα χέρια;
Τα παιδιά έκαναν διάφορες υποθέσεις για το πώς μπορεί να μετακινηθεί το μπουκάλι:
-να το πιάσουμε με το στόμα
-να το μετακινήσουμε με τα πόδια μας
-να το σπρώξουμε τη μύτη μας
- να το πιάσουμε με το ξυλάκι από το σουβλάκι
- να το σπρώξουμε με μια σκούπα
- με το ξυλάκι από το σουβλάκι
Έπειτα δοκίμασαν την κάθε υπόθεσή τους.
Όταν σηκώθηκε το παιδί που είχε προτείνει «με το ξυλάκι από το σουβλάκι», δεν άργησε
πολύ να βρει τον τρόπο (βλ. εικόνα 8).

Εικόνα 8: Το παιδί μεταφέρει το μπουκάλι με το ρύζι, στο οποίο κάρφωσε
το ξυλάκι από το σουβλάκι.
Μας δόθηκε έτσι η ευκαιρία να θίξουμε μερικά ζητήματα σχετικά με την τριβή.
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Συζήτηση
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Η παρουσίαση και η διδασκαλία φυσικών φαινόμενων μέσα από πραγματοποίηση
πειραμάτων αποτέλεσε τόσο για μας όσο και για τα παιδιά μια εξαιρετική εμπειρία
παιχνιδιού, διασκέδασης και πρόκλησης ενδιαφέροντος. Προσπαθήσαμε όσο ήταν εφικτό να
εφαρμόσουμε ένα διερευνητικό μοντέλο ανάδειξης της γνώσης. Εφόρμηση ήταν μια
συζήτηση, μια εικόνα, μια παρατήρηση ενός στοιχείου της καθημερινής ζωής των παιδιών.
Στην συνέχεια εμφυτεύαμε την απορία στα παιδιά: για ποιο λόγο συμβαίνει κάτι, κάνοντας το
να φαντάζει ως δικό τους ερώτημα, και μετά μέσα από μια σειρά δράσεων οδηγούμασταν σε
συναγωγές. Αυτό το κομμάτι αποδείχθηκε πολύ ενδιαφέρον. Η φαντασία των παιδιών σε
αυτήν την ηλικία καλπάζει και σε εκπλήσσει ευχάριστα ανεξάρτητα από το αν αυτό που
λέγεται είναι το αποδεκτό σύμφωνα με την ισχύουσα γνώση. Σημασία έχει η ίδια η
διατύπωση της υπόθεσης, όποια και να είναι αυτή, καθώς και ο έλεγχός της. Αυτό μπορεί να
κατέληγε σε λερωμένα και βρεγμένα ρούχα και σκορπισμένα ρύζια αλλά και σε ενθουσιασμό,
γέλια, σε παραδοχές και αλήθειες.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις αντιδράσεις των παιδιών σε κάποια πειράματα. Σε όλη την
σειρά των πειραμάτων που αφορούσαν την ανάμειξη χρωμάτων δεν υπήρξε παιδί που να μην
εμπλακεί από την πρώτη στιγμή, να αρχίσει να μπερδεύει χρώματα, να φωνάζει, να
ανακαλύπτει αποχρώσεις και να καταλήγει στα τρία βασικά χρώματα. Χρειάστηκε βέβαια να
δοκιμάσουμε αρκετές φορές για να καταλήξουμε στα βασικά χρώματα καθώς κάποιες φορές
συνεπαίρνονταν από το παιχνίδι και τα παιδιά δεν παρατηρούσαν πάντα με προσοχή. Όταν η
διαδικασία έπαιρνε την μορφή κουίζ το ενδιαφέρον στρέφονταν και πάλι στο να
ανακαλύψουμε τι ισχύει για τις μίξεις των χρωμάτων. Στο τέλος όλα τα παιδιά ήξεραν πώς
προκύπτουν τα χρώματα. Από αυτά που μας είπαν οι γονείς, τα παιδιά μετέφεραν την γνώση
αλλά και την διάθεση για περαιτέρω δοκιμές και στο σπίτι.
Ακόμη ένα πείραμα που παίδεψε αλλά και άρεσε αρκετά στα παιδιά ήταν το πείραμα με τη
στεγανοποιημένη σακούλα. Στην αρχή λόγω δύναμης και τεχνικής τα παιδιά δεν το
πετύχαιναν και το νερό χυνόταν. Όταν όμως μετά από πολλές δοκιμές το κατάφεραν ένιωσαν
σαν μικροί μάγοι. Προσπαθήσαμε τότε να τους πείσουμε ότι μαγικά δεν υπάρχουν αλλά κάτι
άλλο συμβαίνει. Μας απαντούσαν πως στριμώχνονται πολύ καλά τα μολύβια και δεν αφήνει
το νερό να βγει. Φυσικά δεν περιμέναμε να μας πουν για την χημεία των πολυμερών.
Θεωρήσαμε πως εφόσον κινήθηκε το ενδιαφέρον το παιδιών για δοκιμές και εικασίες ο
στόχος μας επετεύχθη.
Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι αντιδράσεις των παιδιών στο πείραμα με το αυγό που
«ξεντύνεται», έπιαναν το αυγό σαν ήταν βρέφος, κάποια φώναζαν, το προστάτευαν αν και
εμείς πιστεύαμε πως θα ήθελαν αμέσως να το ζουλήξουν. Όταν το ζουλήξαμε εμείς για να
δουν όντος ότι είχε παραμείνει ωμό από μέσα κάποια παιδιά απογοητεύθηκαν. Ήταν γι’ αυτά
το δικό τους κατόρθωμα που ήθελαν να δείχνουν στους γονείς τους και στα αλλά παιδιά. Γι
αυτό κάναμε το πείραμα ξανά. Κάποια παιδιά ζήτησαν από τους γονείς και το έκαναν και
σπίτι και αρνούνταν να το πετάξουν αλλά το επιδείκνυαν σε επισκέπτες και έλεγαν σε όλους
για το ξύδι που αλλάζει το ασβέστιο στο τσόφλι του αυγού.
Το πείραμα της υγροποίησης ενθουσίασε τα παιδιά αλλά για λόγους ασφάλειας γινόταν
κατά βάση σαν επίδειξη από μας με μικρή συμμετοχή των παιδιών ωστόσο και έτσι τα παιδιά
γνώρισαν το μηχανισμό σχηματισμού της βροχής. Το ίδιο εκρηκτικές και έντονες ήταν οι
αντιδράσεις των παιδιών σε όλα τα πειράματα. Σε άλλα καταλήγαμε εύκολα σε συναγωγές,
σε άλλα εμμέναμε περισσότερο στην διαδικασία του πειραματισμού και των δοκιμών, σε
κάθε περίπτωση τα παιδιά εξασκούνταν στο να σκέφτονται, να επιδίδονται σε καταιγισμό
ιδεών, να συγκρούονται οι πρωταρχικές τους ιδέες με αυτό που έβλεπαν να συμβαίνει και να
αναρωτιούνται το γιατί. Υπήρχε καθολική συμμέτοχη των παιδιών στην τάξη όχι στον ίδιο
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βαθμό για όλα, αλλά κανένα παιδί δεν έμεινε εντελώς αμέτοχο και όλα ενθουσιάζονταν.
Κάποια ήταν πιο εκδηλωτικά και αλλά πιο συγκρατημένα, αυτό ήταν αναμενόμενο.
Οι γνώσεις στις οποία καταλήγαμε ήταν υπεραπλουστευμένες λόγω της ηλικίας των
παιδιών αλλά φάνηκε να τις θυμούνται και σε μελλοντικές μας αναφορές στα διάφορα
φαινόμενα που ερευνήσαμε. Υπήρξαν βέβαια και περιπτώσεις που κάποια παιδιά
θυμόντουσαν τι κάναμε και τι βρίσκαμε αλλά δυσκολεύονταν στην εξήγηση. Με λίγη όμως
βοήθεια και υποκίνηση απαντούσαν. Βέβαια θεωρούσαμε επιτυχές κάθε πείραμα που έθετε
τα παιδιά στην διαδικασία της ανακάλυψης της γνώσης ανεξάρτητα από αν καταλήγαμε σε
γνώση.
Εν κατακλείδι
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Μέσα από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εργασίας
διαπιστώθηκε ότι η πειραματική διδασκαλία βοηθά τους μαθητές, διότι μεταξύ άλλων
προκαλεί το ενδιαφέρον και την περιέργειά τους. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι
μαθητές ξεκινούν να σκέπτονται σαν τους επιστήμονες χωρίς να θεωρούν τα πάντα δεδομένα
οικοδομώντας τη γνώση θέλοντας να δοκιμάσουν και να διαπιστώσουν τα λάθη. Επιπλέον,
αποκτούν θάρρος, μαθαίνουν να σκέπτονται, να συνεργάζονται, να κάνουν υποθέσεις και να
έχουν υπομονή.
Βέβαια οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι ότι δεν είναι όλα τα
πειράματα για όλες τις ηλικίες και για όλες τις τάξεις. Η σύσταση της τάξης είναι αυτή που θα
καθορίσει τα πειράματα και τον τρόπο που θα γίνουν και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.
Δηλαδή αν θα υπάρχει ενεργή συμμέτοχη των παιδιών ή αν θα λειτουργούν πιο πολύ ως
παρατηρητές. Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προβούν για χάρη ασφαλείας σε
παραλλαγές ενός πειράματος, και αυτό να κάνει το αποτέλεσμα αμφισβητήσιμο.
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Ηφαίστεια: «Τι Μπορεί να Προκαλέσει την Έκρηξή τους και Ποιος Είναι ο
Μηχανισμός Λειτουργίας τους;». Μία Διδακτική Πρόταση για Παιδιά
Προσχολικής Ηλικίας
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Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας διδακτικής πρότασης για την
προσέγγιση του φαινομένου της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών,φαινόμενο που μπορεί να
οδηγήσει σε ποικίλες μορφές φυσικών καταστροφών. Η έρευνα επικεντρώθηκε στις εκρήξεις
των ηφαιστείων, αφού ήταν ένα θέμα που επιλέχθηκε από τα παιδιά. Αφού ανιχνεύτηκαν αρχικά
οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους για το θέμα μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων και
ιχνογραφημάτων, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να συμφωνεί με
τις μεθοδολογικές προτάσεις του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο, και περιλαμβάνει πληθώρα
δραστηριοτήτων, ανάμεσα στις οποίες: διεξαγωγή πειραμάτων, παιχνίδια ρόλων, ανάγνωση
χαρτών, ψυχοκινητικές δραστηριότητες, κατασκευή μακέτας, επίλυση προβλημάτων, εμπλοκή
των ΤΠΕ και σύνδεση με το δημοτικό σχολείο. Ως τελική μορφή αξιολόγησης του σχεδίου
εργασίας υπήρξαν ο σχεδιασμός και η μαγνητοσκόπηση ενός εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ όπου
τα ίδια τα παιδιά πρωταγωνιστούν και επεξηγούν το φαινόμενο της κίνησης των λιθοσφαιρικών
πλακών και τη σύνδεση μεταξύ αυτού του φαινομένου και της έκρηξης ενός ηφαιστείου. Παρά
τις δυσκολίες και τους περιορισμούς της παιδικής σκέψης τα αποτελέσματα υπήρξαν ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά ως προς την αρχική επίτευξη των στόχων στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των
Φυσικών Επιστημών και συγκεκριμένα στις γνώσεις, στην κατανόηση και στη σύνδεση του
φαινομένου της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών και της έκρηξης ενός ηφαιστείου.

Λέξεις κλειδιά: Λιθοφαιρικές Πλάκες, Έκρηξη, Ηφαίστειο, Φυσικές Καταστροφές.
Εισαγωγή
Τα παιδιά, όταν βρίσκονται στην ηλικία της προσχολικής περιόδου, διακατέχονται από
έμφυτη περιέργεια, για ανακάλυψη και πειραματισμό του κόσμου που τα περιβάλλει. Αυτό
είναι και το χαρακτηριστικό στοιχείο που ωθεί τους εκπαιδευτικούς να το αξιοποιήσουν προς
όφελός των παιδιών, ενσωματώνοντας ολοένα και περισσότερο στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό
τους, τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί πως ακόμη και στην
ηλικία των 5 ετών, υπάρχουν ήδη διαμορφωμένες ιδέες, για έννοιες και φαινόμενα του
φυσικού κόσμου, που αναπτύσσουν τα παιδιά από τις καθημερινές παρατηρήσεις τους και την
επαφή τους με τους ενήλικους, γεγονός που συντείνει στην οργανωμένη ενασχόληση με
σχετικά ζητήματα.
Από την άλλη πλευρά, πολυάριθμες μελέτες αποδεικνύουν ότι, πέρα από την ικανοποίηση
της περιέργειας και του εσωτερικού κινήτρου που έχουν τα παιδιά για τον κόσμο που τα
περιβάλλει, υποστηρίζεται και ο «επιστημονικός εγγραματισμός». Τα παιδιά, δηλαδή, να είναι
σε θέση να διερευνούν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους συστηματικά, να κατανοούν
βασικές λειτουργίες, να επιλύουν προβλήματα, να διαμορφώνουν κριτική στάση και να
λαμβάνουν αποφάσεις που υποστηρίζουν την ανάδειξη της αλληλεξάρτησης επιστήμης,
τεχνολογίας και κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιούν τη σκέψη τους και
αναπτύσσουν στρατηγικές μάθησης που συμβάλλουν στην προοδευτική συγκρότηση της

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

αφηρημένης σκέψης (Ραβάνης, 1999). Επιπλέον, αναπτύσσεται θετική στάση απέναντι στην
επιστήμη. Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι υπάρχει θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ της
διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στο Nηπιαγωγείο και καλύτερων ακαδημαϊκών
επιδόσεων στο μέλλον (Eshach & Fried, 2005).
Μεθοδολογία της έρευνας
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Η συγκεκριμένη εργασία, αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης, και υλοποιήθηκε στο κλασικό
τμήμα του 6ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Θήβας κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014. Το
δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 22 παιδιά προσχολικής ηλικίας. Δύο αγόρια, εκ των οποίων
το ένα νήπιο και το άλλο πρόνήπιο, αποτελούσαν ιδιαίτερες περιπτώσεις.Το νήπιο ανήκε στο
φάσμα του αυτισμού και το προνήπιο καταγόταν από τη Ρουμανία, και δεν γνώριζε την
ελληνική γλώσσα. Η σύσταση της ομάδας των παιδιών ήταν τυχαία κατανεμημένη σε νήπια προνήπια, αγόρια - κορίτσια. Η κύρια μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν το
project. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ήταν σχεδόν πέντε μήνες (ΦεβρουάριοςΙούνιος). Κύριος στόχος του σχεδίου εργασίας ήταν εκτός από το να καταλάβουν τα παιδιά
«τι είναι ένα ηφαίστειο» και «πώς λειτουργεί», να αντιληφθούν τον κύριο λόγο που μπορεί να
προκαλέσει έκρηξη σ’ ένα ηφαίστειο. Ακόμη, να γνωρίσουν και να συνδέσουν στο μυαλό
τους ότι οι περισσότερες φυσικές καταστροφές (σεισμοί, τσουνάμι, εκρήξεις ηφαιστείων),
καθώς και η γένεση κάποιων νησιών, έχουν τις ρίζες τους στην κίνηση των λιθοσφαιρικών
πλακών και ότι ολόκληρη η Γη αποτελείται από αυτές.
Ως βασικά ερευνητικά μεθοδολογικά εργαλεία επιλέχθηκαν το ιχνογράφημα και η
ημιδομημένη συνέντευξη, η οποία παρέχει πληροφορίες που αναδεικνύουν τις προσωπικές
αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας και τα βιώματά τους, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει,
με τη μεθοδολογία της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου των απαντήσεων, να ερμηνεύσουμε
τις γνώσεις τους για τα φυσικά φαινόμενα του μακρόκοσμου πριν και μετά τη διδακτική
παρέμβαση (Cohen & Manion, 1994).
Οι συνεντεύξεις των παιδιών ήταν ατομικές και συνοδεύτηκαν από ζωγραφιές, εκτιμώντας
το γεγονός ότι τα παιδιά κατά την προσχολική ηλικία, εκφράζονται με λέξεις και όρους που
δεν αποτυπώνουν πάντα την πραγματική διάσταση των αντικειμένων, κάτι που μπορεί να
γίνει σαφέστερο και πιο αντιπροσωπευτικό μέσα από το ιχνογράφημά τους. Τα ερωτήματα
που διατυπώθηκαν προκειμένου να καταγραφούν οι αντιλήψεις των παιδιών πριν και μετά τη
διδακτική παρέμβαση ήταν τα ακόλουθα:

Ηφαίστεια

• Τι είναι ένα ηφαίστειο;
• Τι είναι η λάβα;
• Πώς δημιουργείται η έκρηξη ενός
ηφαιστείου;
• Βγαίνει κάτι κατά τη διάρκεια της έκρηξης;

Σεισμοί

• Τι είναι ο σεισμός;
• Τι προκαλείται όταν συμβαίνει;
• Πως δημιουργείται ένας σεισμός;

Σχήμα 1: Ερωτήματα που τέθηκαν πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση.
Η διδακτική παρέμβαση που εφαρμόστηκε περιλάμβανε τρεις φάσεις. Πιο συγκεκριμένα:
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1η Φάση:Εισαγωγή στο θέμα. Πραγματοποιούνται συνεντεύξεις και ιχνογραφήματα για
την αρχική καταγραφή των αντιλήψεων των παιδιών πάνω στο θέμα. Ειδικότερα,
μαγνητοφωνήθηκαν οι αρχικές αντιλήψεις των παιδιών μέσω των ατομικών συνεντεύξεων,
και έπειτα ζωγράφισαν την εικόνα που είχαν στο μυαλό τους με βάση τα ερωτήματα αυτά.
2η Φάση: Σχεδιασμός και υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης. Ως αφόρμηση
χρησιμοποιήθηκε η επικαιρότητα, καθώς λίγες μέρες πριν είχε συμβεί ο μεγάλος σεισμός
στην Κεφαλλονιά. Αναλυτικότερα τα βήματα προσέγγισης του θέματος ήταν τα εξής:
 Προβολή εποπτικού υλικού και δελτίων ειδήσεων με φυσικές καταστροφές.
 Συλλογή πληροφοριακού υλικού με θέμα τις φυσικές καταστροφές (έντυπος τύπος,
διαδίκτυο, κόμιξ).
 Ομαδοποίηση και διαχωρισμός του υλικού μας σε τρεις κατηγορίες (ηφαίστεια,
σεισμοί, τσουνάμι).
 Γράφουμε με αναδυόμενο τρόπο «ταμπέλες» για τα «σύνολα» που δημιουργήσαμε.
 Με τη μέθοδο του κολλάζ κατασκευάζουμε τρεις αφίσες, αντίστοιχες με τις
κατηγορίες που δημιουργήθηκαν.
 Ψηφίζουμε το θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο να ασχοληθούμε και
καταλήγουμε στα ηφαίστεια.
 Με τη μέθοδο του «καταιγισμού των ιδεών», σχηματίζουμε έναν εννοιολογικό χάρτη
με πράγματα που γνωρίζουμε για το θέμα και ένα αραχνόγραμμα με διάφορα ερωτήματα
στα οποία θα θέλαμε να βρούμε απαντήσεις.
 Δημιουργούμε ακροστοιχίδες με σχετικό λεξιλόγιο.
 Παίζουμε, γράφοντας πάνω σε κινητές καρτέλες τις λέξεις: λάβα, ηφαίστειο κ.α. και
προσπαθούμε να βάλουμε τις καρτέλες στη σωστή σειρά ώστε να διαβάζονται.
 Παίζουμε διάφορα ψιχοκινητικά παιχνίδια με θέμα την έκρηξη του ηφαιστείου.
 Παιχνίδι Ρόλων:Γινόμαστε ηφαιστειολόγοι (τί κάνει ένας ηφαιστειολόγος).
 Φωτογραφιζόμαστε και βγάζουμε ταυτότητες με άλλα ονόματα και αποτυπώματα,
μαθαίνοντας έτσι και τη χρησιμότητα της ταυτότητας, με την ιδιότητα του
ηφαιστειολόγου.
 Βρίσκουμε σχετικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και παρακολουθούμε
βιντεάκια/ντοκυμαντέρ με ηφαιστειολόγους κοντά σε ηφαίστεια.
 Μελετάμε χάρτες εντός ρόλου (παγκόσμιο, πανελλήνιο), εντοπίζουμε ηφαίστεια ανά
τον κόσμο και συζητάμε για τα διαφορετικά είδη τους.
 «Εκπαιδευόμαστε ως ηφαιστειολόγοι»... Για την εκπαίδευση των ηφαιστειολόγων
έρχεται ειδικός στην τάξη (εκπαιδευτικός σε ρόλο), όπου εκτελεί μαζί με τα παιδιά μια
σειρά πειραμάτων, για να εισαχθούν οι έννοιες των λιθοσφαιρικών πλακών.
 Πείραμα 1ο: Παρομοιάζουμε τη Γη με ένα πορτοκάλι, και αναρωτιόμαστε πώς να
είναι στο εσωτερικό της ...;
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Εικόνα 1: Pro-test στην αριστερή πλευρά, post-test στη δεξιά.
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 Πείραμα 2ο: Με την ίδια λογική, παρομοιάζουμε τη Γη με ένα βραστό αυγό και
κάνουμε προβλέψεις για το εσ ωτερικό της.
 Πείραμα 3ο: Με αφρώδη τουβλάκια μέσα σε λεκάνη με νερό αναπαριστούμε την
κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών πάνω στον μανδύα.
 Πείραμα 4ο: Με τα ίδια υλικά αναπαριστούμε τα είδη της τριβής που μπορεί να
προκληθούν στις λιθοσφαιρικές πλάκες, έχοντας ως συνέπεια ένα σεισμό και μια έκρηξη
ηφαιστείου.
 Πείραμα 5ο: Με λεπτά αφρώδη φύλλα, αναπαριστούμε τις λιθοσφαιρικές πλάκες και
παρατηρούμε τι συμβαίνει όταν συμπιεστούν και τι μπορεί να προκληθει από αυτό (βουνά,
εκρήξεις ηφαιστείων αν υπάρχει μάγμα από κάτω και δίοδος, γέννεση νησιών υπό συνθήκες
κτ.λ.).
 Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ηφαιστειολόγων και μετά τα πειράματα γίνονται
διάφορες εργασίες αξιολόγησης με θέμα: τον πυρήνα της Γης, το εσωτερικό της, καθώς και
τα πιθανά αίτια ενός σεισμού και πώς συνδέεται με την έκρηξη ενός ηφαιστείου.
 Ομαδική εργασία με θέμα: Το εσωτερικό της Γης.
 Αναπαριστούμε τη Γη και το εσωτερικό της με διάφορα στρώματα από πλαστελίνη.
Γράφουμε αναδυόμενα τα «στρώματα» του εσωτερικού της Γης.
 Στα πλαίσια των αναγκών της εκπαίδευσης των ηφαιστειολόγων, καλείται ειδικός (ο
«τρελός επιστήμονας», παιδί της Α΄ Δημοτικού), ο οποίος μας παρουσιάζει μια εικονική
έκρηξη ηφαιστείου (διασύνδεση και μετάβαση με το δημοτικό σχολείο).
 Όταν η εκπαίδευση των ηφαιστειολόγων φτάνει στο τέλος της, δίνουν «εξετάσεις»,
συμπληρώνοντας αναδυόμενα μία γραπτή φόρμα και κάνοντας κάποια σχετικά φύλλα
εργασίας.
 «Εκδίδεται» το περιοδικό των ηφαιστειολόγων με σχετικές πληροφορίες,
φωτογραφίες και άρθρα.
 Δημιουργείται το «Λεξικό του ηφαιστείου», όπου καταγράφονται σχετικές με το θέμα
λέξεις.
 Δημιουργία μακέτας με προοπτική να πραγματοποιηθεί μία εικονική έκρηξη
ηφαιστείου.
 Ελεύθερες εικαστικές δημιουργίες γύρω από το θέμα.
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 Γιορτή και ομαδική έκθεση με όλα τα έργα των παιδιών, όπου τα ίδια γίνονται ξεναγοί
και επεξηγούν στον κόσμο τα εκθέματα.
 Γύρισμα ερασιτεχνικής «ταινίας μικρού μήκους»/«ντοκυμαντέρ» με τα παιδιά να
πρωταγωνιστούν και να επεξηγούν όλα όσα είχαν μάθει. (Δομή ταινίας: Επεξήγηση του
εσωτερικού στον πυρήνα της Γης, κίνηση λιθοσφαιρικών πλακών, πρόκληση σεισμού και
έκρηξης ηφαιστείου).
3η Φάση: Αξιολόγηση. Η αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης πραγματοποιήθηκε με
βάση τα ίδια ερωτήματα που χρησιμοποίηθηκαν και στον «προ-έλεγχο», με τη διαφορά ότι
προστέθηκε στα εργαλεία συλλογής δεδομένων και η δημιουργία ενός «ντοκυμαντέρ», που
ουσιαστικά παρουσίαζε την αφομοίωση των διδακτέων εννοιών από τα παιδιά και την
αναπαραγωγή της κεκτημένης πια γνώσης τους.
Τέλος, εξετάστηκε εάν και σε ποιο βαθμό καλύφθηκαν οι στόχοι του ΔΕΠΠΣ (2003) για το
Νηπιαγωγείο.
Αποτελέσματα
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Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, που πραγματοποιήθηκε στο αρχικό υλικό των
συνεντεύξεων με τα σχετικά ερωτήματα, έδειξε τα παρακάτω αποτελέσματα:
Στο ερώτημα «Τί είναι ένα ηφαίστειο», δόθηκαν οι εξής απαντήσεις:
- Μοιάζει με βουνό (7 άτομα)
- Δεν γνώριζαν (4)
- Είναι σαν κάτι πέτρες ενωμένες, βράχος (3)
- Μοιάζει σαν φωτιά με καπνό (3)
- Σαν λάκκος, σαν καροτσάκι μωρού (2)
- Μοιάζει με κορμό δέντρου (2)
- Είναι σαν τη Σαντορίνη που έμεινε το μισό της (1 παιδί).
Στην ερώτηση «Τί προκαλεί την έκρηξη ενός ηφαιστείου», δόθηκαν οι παρακάτω
απαντήσεις:
- Βγαίνει λάβα, όταν γίνεται σεισμός (1 παιδί)
- Δεν γνώριζαν (7)
- Μη αποδεκτά επιστημονικός τρόπος σκέψης (π.χ. όποτε θέλει, όταν έχει κύμα η
θάλασσα, όταν θυμώσει, όταν πέσει κεραυνός και αστραπές κ.λπ.), (14).
Στην ερώτηση «Αν βγαίνει κάτι από το ηφαίστειο κατά την έκρηξη», τα παιδιά απάντησαν
ως εξής:
- Λάβα (10 παιδιά)
- Δεν γνώριζαν (5)
- Ειδικές μπάλες από πλαστικό/φουσκωτές (4)
- Καπνός/Κεραυνοί (3)
Στο ερώτημα «τι είναι λάβα», πήραμε τις εξής απαντήσεις:
- Δεν γνώριζαν (9 παιδιά)
- Φωτιά/Κάτι πολύ καυτό που καταστρέφει τα πάντα (7)
- Μη αποδεκτός τρόπος σκέψης (καυτό λάδι, πλαστελίνη, σκελετοί) (5)
- Λιωμένα πετρώματα (1)
Επιπλέον, στα ερωτήματα (α) «τι είναι σεισμός» και (β) «τί μπορεί να προκαλέσει το
σεισμό» δόθηκαν αντίστοιχα οι εξής απαντήσεις:
(α) 12/22 παιδιά απάντησαν: «όταν κουνιόμαστε,όταν σπάνε δρόμοι, σπίτια, το πάτωμα, η
γη», ενώ 10/22 παιδιά δεν γνώριζαν, και
(β) 17/22 παιδιά, δεν γνώριζαν, ενώ 5/22 παιδιά απάντησαν με μη αποδεκτό επιστημονικό
τρόπο: «άμα πέσει αεροπλάνο», «άμα χοροπηδήσουν όλα τα παιδιά του κόσμου», «άμα
θυμώσει κάποιος).
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Διαπιστώνεται από τις παραπάνω απαντήσεις πως πολλά παιδιά μπορεί να είχαν μια γενική
εικόνα του τι είναι ένα ηφαίστειο ή ένας σεισμός, δεν μπορούσαν όμως όλα να
αποσαφηνίσουν ακριβώς τις εικόνες και τις έννοιες που είχαν στο μυαλό τους. Όσο για τα
ερωτήματα που μελετούσαν τις αιτίες πρόκλησης ενός σεισμού ή μιας ηφαιστειακής έκρηξης,
διαπιστώθηκε πως οι απαντήσεις των περισσότερων παιδιών ήταν μη επιστημονικά
αποδεκτές.
Μετά τη διδακτική παρέμβαση η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών (20/22) έδωσαν σε
όλα τα ερωτήματα επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις. Οι ορθές απαντήσεις των παιδιών
αποτυπώθηκαν τόσο στα ιχνογραφήματά τους, στο λεξικό του ηφαιστείου, όσο και στις
ατομικές συνεντεύξεις και τέλος στην καταγραφή των γνώσεών τους στη μαγνητοσκόπηση
του ντοκιμαντέρ. Ενδεικτικά:
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Εικόνα 3: «Τα στρώματα της γης» μετά τη διδακτική παρέμβαση.

Εικόνα 4: «Τα στρώματα της γης» μετά τη διδακτική παρέμβαση.
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Εικόνα 5: «Ηφαίστειο», μετά τη διδακτική παρέμβαση.
Πότε γίνεται σεισμός; «Άμα κουνηθούν οι λιθοσφαιρικές πλάκες που επιπλέουν.»
Πότε γίνεται έκρηξη σε ένα ηφαίστειο; «Άμα κουνιούνται οι λιθοσφαιρικές πλάκες και έχει
μαζευτεί κάτω από το βουνό μάγμα, τότε μπορεί να κάνει έκρηξη και να βγει η λάβα και να
τα διαλύσει όλα.»
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Συζήτηση - Συμπεράσματα
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώνεται ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
είναι ικανά να προσεγγίσουν με μεγάλη επιτυχία έννοιες των Φυσικών Επιστημών όπως
άλλωστε επιβεβαιώνουν και οι βιβλιογραφικές αναφορές. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε μεγάλη
συνάφεια στα αποτελέσματα των βιβλιογραφικών αναφορών με τη δική μας έρευνα.Πιο
συγκεκριμένα, παρατηρείται τόσο στη δική μας έρευνα όσο και στη βιβλιογραφία ότι τα
παιδιά πριν από τη διδακτική παρέμβαση έχουν ήδη διαμορφώσει κάποιες διαισθητικές
αντιλήψεις σχετικές με το θέμα που δεν είναι όμως απαραίτητα και ορθές.
Ο βαθμός προσέγγισης όμως των επιστημονικά αποδεκτών απόψεων για τα ηφαίστεια και
τους σεισμούς, μετά τη διδακτική παρέμβαση είναι πολύ ικανοποιητικός όπως διαπιστώνουν
και οι Καλογιαννάκης, κ.ά. (2011), και Simsek (2007). Το ίδιο συμβαίνει και στην παρούσα
έρευνα, καθώς μόνο δύο παιδιά δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν ορθά το θέμα μας για
ιδιαίτερους λόγους το καθένα (όπως έχει ήδη αναφερθεί). Τα υπόλοιπα παιδιά ήταν σε θέση
να αιτιολογούν τις απαντήσεις τους, χρησιμοποιώντας καινούριο και επιστημονικό
λεξιλόγιο/ορολογίες, κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα στις δραστηριότητες αξιολόγησης και
κυρίως στο ντοκιμαντέρ.
Στο σημείο αυτό, σημαντικό θα ήταν να σκεφτούμε στο θέμα που επιλέγεται, να
λαμβάνεται υπόψη το ενδιαφέρον των παιδιών. Ακόμη, να δίνεται αρκετό χρονικό περιθώριο
ώστε να ολοκληρωθεί, έτσι ώστε να υπάρξει διαφοροποιημένη διδασκαλία όπου και όπως
χρειάζεται. Ιδιαίτερα βοηθητική επίσης αποδεικνύεται και η χρήση πειραματικών/βιωματικών
μεθόδων, η εμπλοκή με τις Τ.Π.Ε. καθώς και η συνεργασία με την οικογένεια και το δημοτικό
σχολείο.
Γιατί το παιδί μέσα από αυτή τη γνώση θα απομυθοποιήσει τα φαινόμενα αυτά και θα τα
αντιμετωπίζει με την απαιτούμενη ψυχραιμία, ενώ παράλληλα θα γνωρίζει τις βασικές
ενέργειες αντιμετώπισής τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο (Καλογιαννάκης κ.α., 2011).
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Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δραστηριότητες με τις οποίες μπορούμε να εισαγάγουμε
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο στις
διεργασίες απολιθώσεως των οργανισμών και του τρόπου σχηματισμού απολιθωμάτων. Η
απολίθωση ενός οργανισμού είναι μια τυχαία διαδικασία, η οποία, για να επιτευχθεί πρέπει να
υπάρξουν δύο βασικές συνθήκες: (α) η γρήγορη ταφή του οργανισμού, για να επιβραδυνθεί η
αποσύνθεση από τα βακτηρίδια, τη διάβρωση ή την καταστροφή από άλλους οργανισμούς και
(β) ο οργανισμός να διαθέτει τμήματα σκληρών μερών ικανά για να απολιθωθούν. Η
απολίθωση ξεκινάει μετά τον θάνατο, με το θάψιμο του οργανισμού σ' ένα υγρό ίζημα ή σε μια
άλλη ουσία. Η συγκεκριμένη διαδικασία προφυλάσσει τον οργανισμό από τη διάβρωση και την
αποσύνθεση, φυσικές συνέπειες μιας παρατεταμένης έκθεσης στον αέρα και τα βακτηρίδια. Τα
απολιθώματα αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες της εξέλιξης της ζωής πάνω στον πλανήτη
μας, έχουν μεγάλη σημασία διότι παρέχουν ένα μοναδικό μέσο με το οποίο μπορούμε να
διαρθρώσουμε τα διάφορα στάδια εξέλιξης του πλανήτης μας. Η υλοποίηση, από την
προσχολική ηλικία, κατάλληλων δραστηριοτήτων με απολιθώματα παρέχει την ευκαιρία να
μελετήσουμε την επαλληλία των στρωμάτων της λιθόσφαιρας, επιτρέποντας έτσι να
παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των οργανισμών στον χρόνο και το παλαιό περιβάλλον στο
οποίο ζούσαν.

Λέξεις κλειδιά: Απολιθώματα, Απολίθωση, Προσχολική Ηλικία.
Εισαγωγικά στοιχεία
Τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα στον τομέα της Φυσικής, της Χημείας και Βιολογίας
έχουν σημαντική κοινή αφετηρία τη Γη. Οι έννοιες των πετρωμάτων, των ορυκτών, και των
απολιθωμάτων παρέχουν τις βασικές δομικές μονάδες για την κατανόηση βασικών εννοιών
από τον χώρο της γεωλογίας. Τα παιδιά μαθαίνουν την συμπεριφορά αντικειμένων και των
διαφόρων υλικών, αναγνωρίζουν τις ιδιότητές τους, δημιουργούν σχέσεις, κάνουν υποθέσεις,
δίνουν ερμηνείες και εξηγήσεις και με αυτά τα εργαλεία ανιχνεύουν και συγκροτούν το
φυσικό κόσμο (Ραβάνης, 1999).
Για να κατανοήσουν διάφορες έννοιες από τον χώρο της Γεωλογίας, χρειάζονται ανάλογες
εμπειρίες, οι οποίες μπορεί να ξεκινούν από την προσχολική ηλικία μέσω του Εργαστηρίου
των Φυσικών Επιστημών (Ιωαννίδου, 2001; Καλογιαννάκης & Ρεκούμη, 2013; 2014;
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Ρεκούμη & Καλογιαννάκης, 2016). Η Ιωαννίδου (2001) στο πλαίσιο της διδακτορικής της
διατριβής πραγματοποίησε έρευνα σε παιδιά διαφορετικών ηλικιακών ομάδων με σκοπό την
χαρτογράφηση των απόψεών τους για θέματα σχετικά με τη Γεωλογία με ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, τα παιδιά με κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις
μπορούν να σχηματίσουν καλές αναπαραστάσεις για τη δομή του εσωτερικού της Γης
(Kalogiannakis & Violintzi, 2012; Χαχλιουτάκη, 2014). Ο Oversby (1996), σε έρευνα για την
κατανόηση των απολιθωμάτων, έχει δείξει ότι πολλοί μαθητές και εκπαιδευτικοί, όταν
δόθηκαν περιγραφές των απολιθωμάτων και των μη απολιθωμάτων, δεν μπορούσαν να
κάνουν τη μεταξύ τους διάκριση.
Οι εναλλακτικές ιδέες αντανακλούν ευρύτερα πρότυπα κατανόησης ή εναλλακτικά
πλαίσια τα οποία μπορεί να επηρεάζουν την αντίληψη του φυσικού κόσμου, οι εκπαιδευτικοί
όλων των βαθμίδων είναι σημαντικό να στρέψουν την προσοχή τους περισσότερα σ’ αυτά,
παρά σε μεμονωμένες έννοιες που σχετίζονται με την επιστήμη της Γης (Blake, 2005).
Αναλυτικότερα, για τα παιδιά που λειτουργούν χρησιμοποιώντας ένα μη-επιστημονικό
εναλλακτικό πλαίσιο, είναι σημαντικές οι στρατηγικές που προσφέρουν γνώσεις οι οποίες
βοηθούν στην ανάπτυξη φυσικών εξηγήσεων για τα φαινόμενα που αφορούν τη Γη (Blake,
2005).
Θεωρητικό πλαίσιο
Διδακτική παρέμβαση για τα απολιθώματα
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Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου αντικειμένου της διδασκαλίας απολιθωμάτων και της
δημιουργίας τους από το επίπεδο της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας έγκειται στην
απουσία τις περισσότερες φορές βιωματικής εμπειρίας μαθητών και εκπαιδευτικών για αυτές
τις έννοιες. Η γεωλογική λογική, η γεωλογική πληροφόρηση και η γεωλογική γνώση δεν
φαίνονται τόσο χρήσιμες (Ρεκούμη & Καλογιαννάκης, 2008) ώστε να καλλιεργηθούν και να
αναπτυχθούν μέσα στο ελληνικό σχολείο (Καλογιαννάκης & Ρεκούμη, 2008).
Ο κόσμος των απολιθωμάτων, έργα της φύσης, είναι ένας κοινός τόπος, όπου οι Φυσικές
Επιστήμες, τα Μαθηματικά και οι Τέχνες συναντώνται από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής
τους και στην ιστορική τους εξέλιξη διαμόρφωσαν αμοιβαίες σχέσεις, παρά το γεγονός ότι
αντιμετωπίζονται ως αντιθετικά πεδία δραστηριοτήτων. Οι αρχές για τον σχεδιασμό των
δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία των απολιθωμάτων ακολουθούν τις βασικές αρχές για τη
δημιουργία ενός εργαστηρίου, μιας «γωνιάς» Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική
Εκπαίδευση για τη διδασκαλία θεμάτων από τον χώρο της Γεωλογίας (Καλογιαννάκης &
Ρεκούμη, 2013; 2014; Ρεκούμη & Καλογιαννάκης, 2016).
Οι διδακτικοί στόχοι των προτεινόμενων δραστηριοτήτων εστιάζουν στους παρακάτω
άξονες:
 κατανόηση του τρόπου σχηματισμού των απολιθωμάτων και της σημασία τους,
 κατανόηση ότι η επιφάνεια της γης δεν είχε πάντα τη μορφή που έχει σήμερα,
 εισαγωγή στην έννοια των γεωλογικών στρωμάτων και κατανόηση της χρονολογικής
σχέσης των γεωλογικών στρωμάτων,
 συνειδητοποίηση της πολύ μικρής διάρκειας ύπαρξης του ανθρώπου είδους πάνω στη
Γη, σε σχέση με την ηλικία του πλανήτη,
 άσκηση στην εστιασμένη παρατήρηση φυσικών αντικειμένων,
 ανάπτυξη ικανοτήτων συσχέτισης και σύγκρισης, καταγραφής και διατύπωσης των
παρατηρήσεων και των συμπερασμάτων με εκφραστική πληρότητα,
 διάκριση και περιγραφή κριτηρίων προσδιορισμού της σχετικής ηλικίας των
γεωλογικών στρωμάτων,
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 αντίληψη της αξίας της γεωλογικής κληρονομιάς και της ανάγκης προστασίας,
διάσωσης, συντήρησής της,
 προτάσεις για διάφορους τρόπους ανάδειξης περιοχών που φέρουν απολιθώματα, ως
μνημεία της φύσης, και αναγνώρισής τους ως περιοχές εξαιρετικής επιστημονικής και
περιβαλλοντικής σημασίας,
 αναγνώριση της αρμονίας, της τάξης, της συμμετρίας και της ανεξάντλητης φαντασίας
της φύσης, ως μία ευκαιρία να ευαισθητοποίησης και αφύπνισης της οικολογικής συνείδησης,
 αναγνώριση ότι το περιβάλλον αλλάζει και με τις ενέργειές τους οι άνθρωποι μπορούν
να το μεταβάλουν και να το διαφοροποιήσουν.
Δραστηριότητες για τη διδασκαλία της απολίθωσης και των απολιθωμάτων
1η δραστηριότητα: παρατηρώντας τα απομεινάρια των οργανισμών στο χώμα
Υλικά-όργανα: ένα μολύβι, μία σακούλα, ένα μπουκάλι νερό, μία λεκάνη, χαρτί κουζίνας μία
σελίδα χαρτί Α4, ένα χαρτόνι, μπλοκ ζωγραφικής, μεγεθυντικός φακός και φωτογραφική
μηχανή.
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Εικόνες 1 & 2: Κατασκευές από ταξινομημένα κελύφη σαλιγκαριών.
Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ζητάμε από τα παιδιά να ψάξουν στην επιφάνεια
του εδάφους στον κήπο του σχολείου και να ανακαλύψουν απομεινάρια οργανισμών που δεν
έχουν ζωή (φύλλα, κλαδιά δέντρων, καρπούς, όστρακα σαλιγκαριών, κ.ά.). Στη συνέχεια,
συγκεντρώνουν στη σακούλα τα κελύφη σαλιγκαριών, τοποθετώντας τα στη λεκάνη με το
νερό για να πλυθούν και να απομακρυνθούν τα χώματα. Σε κομμάτια χαρτιού κουζίνας τα
αφήνουν να στεγνώσουν στον πάγκο εργασίας και τα χωρίζουν σε κατηγορίες ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά τους (χρώμα, σχήμα, διάκοσμο, μέγεθος, σπειροειδής ανάπτυξη σε ένα
επίπεδο, ελικοειδή ανάπτυξη και ανέλιξη γύρω από έναν άξονα, κ.λπ). Οι μαθητές σχεδιάζουν
τα ευρήματά τους και συγκρίνουν τα σπειροειδή σχήματα που προκύπτουν. Στη συνέχεια,
κολλούν τα σαλιγκάρια στο χαρτόνι ταξινομημένα κατά είδη (Εικόνες 1 & 2). Έτσι,
δημιουργούν μια μόνιμη γωνιά όπου μπορούν να συγκεντρώνουν τα έργα τους.
Τα παιδιά μαθαίνουν να παρατηρούν και να συγκρίνουν διάφορα τμήματα οργανισμών,
ώστε να τους ταξινομούν και να τους ομαδοποιούν. Παράλληλα, τίθενται διάφορα
ενδιαφέροντα ερωτήματα όπως: «Είναι δυνατόν απομεινάρια οργανισμών που έζησαν πριν
πολλά-πολλά χρόνια να βρίσκονται κρυμμένα ανάμεσα στις πέτρες ή και να είναι αποτυπωμένα
πάνω σ’ αυτές;», «Μπορείτε να φανταστείτε πώς έχει συμβεί κάτι τέτοιο;», «Χρησιμοποιώντας
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τα απομεινάρια των οργανισμών, μπορούμε να παίρνουμε πληροφορίες για τα είδη τους και το
περιβάλλον της διαβίωσής τους;».
2η δραστηριότητα: ανακαλύπτουμε ίχνη μουτζουρώνοντας …
Υλικά-όργανα: μπλοκ ζωγραφικής, μολύβια, ξύστρες, συνδετήρες, γόμες, κόλλες, φύλλα με
εμφανή νεύρωση και λουλούδια.

Εικόνα 3: Μαυρίζοντας με το μολύβι
δημιουργείται ένα σχέδιο.
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Εικόνα 4: Το υλικό της 2ης σελίδας.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας η νηπιαγωγός συγκεντρώνει φύλλα με εμφανή
νεύρωση και τα τοποθετεί οριζόντια στη 2η σελίδα των μπλοκ ζωγραφικής, στερεώνοντάς τα
με τη κόλλα. Καλύπτει την 2η σελίδα με την 1η και τις στερεώνει με συνδετήρες, ενώ οι
μαθητές καλούνται να μαυρίσουν με το μολύβι την 1η σελίδα. Με τη γόμα σβήνουν τα
περιττά περιγράμματα των απεικονιζόμενων αντικειμένων που έχουν προκύψει.
Τα παιδιά μαθαίνουν και παρατηρούν τη δημιουργία σχεδίων φυσικών αντικειμένων
(Εικόνες 3 & 4) και τη χαριτωμένη ομορφιά των σχημάτων των φυσικών αντικειμένων, «την
πιο αρμονική και αισθητικά ευχάριστη στο μάτι», που οφείλεται στις συμμετρίες και τις
γεωμετρικές αναλογίες ευμετρίας διαδοχικών ευθύγραμμων τμημάτων. Παράλληλα, τίθενται
διάφορα ενδιαφέροντα ερωτήματα όπως: «Μπορεί κάτω από τα πόδια μας να βρίσκονται
αντικείμενα που δεν φαίνονται και η διαδοχή τους να μας δείχνει την ιστορία της ζωής πάνω
στη Γη;», «Μπορεί τα αντικείμενα αυτά να είναι τόσο μικρά που να είναι ορατά μόνο με το
μικροσκόπιο;», «Μπορεί τα ιζηματογενή πετρώματα που σχηματίζονται σε μια περιοχή, να
διατάσσονται αρχικά σε μεγάλες οριζόντιες στιβάδες, όπως τα φύλλα του μπλοκ ζωγραφικής,
έτσι που οι επιστήμονες να τα ονομάζουν γεωλογικά στρώματα;», «Μέσα στα γεωλογικά
στρώματα μπορεί να είναι κλεισμένα απομεινάρια οργανισμών;».
3η δραστηριότητα: δημιουργούμε αποτυπώματα φυτικών φύλλων από πλαστελίνη
Υλικά-όργανα: πλαστελίνες, φύλλα φυτών με εμφανή νεύρωση, ένα μαχαιράκι και
φωτογραφική μηχανή.

Εικόνα 5: Αποτυπώματα φυτικών φύλλων σε πλαστελίνη.
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Για την υλοποίηση της δραστηριότητας, παίρνουμε ένα-ένα τα κομμάτια της πλαστελίνης,
τα πλάθουμε και τους δίνουμε επίπεδο σχήμα. Τοποθετούμε τα φύλλα πλαστελίνης στον
πάγκο εργασίας σε οριζόντια θέση. Παίρνουμε τα φύλλα των φυτών και τα πιέζουμε ένα-ένα
πάνω στην επιφάνεια των πλαστελινών (Εικόνα 5) μέχρι να κολλήσουν σ’ αυτήν και με την
άκρη του μαχαιριού απομακρύνουμε προσεκτικά τα φύλλα από την πλαστελίνη.
Τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν ότι τα φύλλα αφήνουν αποτυπώματα πάνω στην
πλαστελίνη. Μαθαίνουν, επίσης, ότι τα σκληρά τμήματα των οργανισμών (φύλλα φυτών,
κλαδιά, κτλ.) αφήνουν αποτυπώματα, όταν πιεστούν σε μαλακό υπόστρωμα. Το κάθε
αποτύπωμα είναι διαφορετικό και αντιστοιχίζεται εύκολα στο φύλλο που το δημιούργησε.
Παράλληλα, τίθενται διάφορα ενδιαφέροντα ερωτήματα όπως: «Πόσο μπορεί να διατηρηθεί
το αποτύπωμα ενός φύλλου στο χώμα;», «Τι θα γίνουν τα αποτυπώματα των φύλλων, αν
βρέξει;», «Τι θα γίνουν τα φύλλα, αν καλυφτούν από μεγάλες ποσότητες χώματος;».
4η δραστηριότητα: δημιουργούμε σταθερά αποτυπώματα φυτικών φύλλων
Υλικά-όργανα: ένα ψαλίδι, χάρτινα κουτιά, σκόνη γύψου διακοσμητικής πλαστικής, νερό,
μαρκαδόροι, τσάντα, φύλλα φυτών, κελύφη σαλιγκαριών, κογχύλια και φωτογραφίες
απολιθωμένων φύλλων και κογχυλιών ή εάν είναι εφικτό φυσικά απολιθώματα.
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Εικόνα 6:
Χρωματισμένο
αποτύπωμα του
φύλλου σε γύψο.

Εικόνα 7:
Απολιθωμένο
φύλλο.

Εικόνα 8:
Kογχύλι
ενσωματωμένο σε
στρώμα γύψου.

Εικόνα 9:
Aποτυπώματα
κογχυλιών (αμμωνίτες)
σε κόκκινο
ασβεστόλιθο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας, μαζεύουμε από την αυλή του σχολείου φύλλα
διαφορετικών φυτών και κελύφη σαλιγκαριών. Αφού τα καθαρίσουμε, τα μεταφέρουμε στον
πάγκο εργασίας συμπληρώνοντας την συλλογή με κογχύλια. Ανακατεύουμε την σκόνη του
γύψου με λίγο νερό και γεμίζουμε τα χάρτινα κουτιά με τον πολτό του γύψου. Στην επιφάνεια
του πολτού τοποθετούμε τα φύλλα των φυτών, τα κελύφη σαλιγκαριών και των κογχυλιών
που έχουμε συγκεντρώσει. Περιμένουμε να στεγνώσει ο γύψος και απομακρύνουμε
προσεκτικά τα φύλλα, τα κελύφη (Εικόνα 8) και το χαρτόνι. Οι μαθητές με τους μαρκαδόρους
χρωματίζουν τα αποτυπώματα των φύλλων και των κελυφών (Εικόνα 6).
Τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν ότι τα αποτυπώματα είναι πιο ανθεκτικά και
σταθερά όταν το υπόστρωμα είναι πιο συμπαγές, συγκρίνοντάς τα με τα αποτυπώματα σε
πλαστελίνη. Έτσι μαθαίνουν έναν τρόπο δημιουργίας απολιθωμάτων στη φύση καθώς και την
ποικιλία των απολιθωμάτων στη φύση (Εικόνες 7 & 9). Διάφορα ενδιαφέροντα ερωτήματα
προς συζήτηση τίθενται όπως: «Όλα τα φύλλα που πέφτουν στο χώμα γίνονται
απολιθώματα;», «Εκτός από τα αποτυπώματα των φύλλων ενός φυτού στις πέτρες, μπορεί ν’
αφήνουν αποτυπώματα και οι ρίζες του, οι σπόροι του, τα άνθη του, οι κόκκοι της γύρης,
κ.ά.;», «Στις πέτρες της εικόνας 9 εμφανίζονται τα αποτυπώματα του κελύφους ενός
οργανισμού που ζούσε στη θάλασσα πριν 250 εκατομμύρια χρόνια περίπου μαζί με
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απολιθώματα άλλων κογχυλιών, τα οποία βρέθηκαν μέσα σε πετρώματα στην κορυφή ενός
λόφου∙ τι μπορείτε να σκεφτείτε για το παρελθόν της περιοχής αυτής;».
5η δραστηριότητα: εισάγοντας την έννοια του χρώματος των αποτυπωμάτων των
οργανισμών
Υλικά-όργανα: ψαλίδι, λευκό χαρτί, μολύβι, συνδετήρες, διαφανές ποτήρι, τέσσερις
μαρκαδόροι διαφορετικών χρωμάτων, νερό, μεγεθυντικός φακός και φωτογραφική μηχανή.

Εικόνες 10 & 11: Το χαρτί με τις κουκίδες και τα σχέδια τα οποία δημιουργούνται
στο χαρτί σε 4 διαδοχικές φάσεις.
-154-

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας, τοποθετούμε το ποτήρι στον πάγκο εργασίας και
ρίχνουμε μέσα λίγο νερό. Κόβουμε ένα κομμάτι χαρτιού σε μήκος όσο το ύψος του ποτηριού
και τόσο φαρδύ όσο να χωράει στο ποτήρι χωρίς να ακουμπάει στα τοιχώματά του. Σε
απόσταση ενός εκατοστού από το ένα άκρο του χαρτιού φτιάχνουμε κουκίδες μεγάλες με
τους μαρκαδόρους. Στερεώνουμε την άλλη άκρη του χαρτιού σε ένα μολύβι με τον
συνδετήρα και το στηρίζουμε στα χείλη του ποτηριού έτσι ώστε το άκρο του χαρτιού να
βυθιστεί στο νερό τόσο ώστε οι κουκίδες να βρίσκονται λίγο πιο ψηλά από την επιφάνεια του
νερού. Προσέχουμε οι κουκίδες των μαρκαδόρων να είναι έξω από το νερό που βρίσκεται στο
ποτήρι. Περιμένουμε λίγο και φωτογραφίζουμε τις μεταβολές που συμβαίνουν στο χαρτί. Τα
παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν ότι το νερό μουσκεύει το χαρτί, φτάνει στις κουκίδες
(Εικόνα 10) διαλύει το μελάνι και αρχίζει σιγά- σιγά να ανεβαίνει, απλώνοντας το χρώμα σε
ψηλότερα σημεία του χαρτιού και δημιουργώντας, σταδιακά, εντυπωσιακά σχήματα με
αποχρώσεις που διαφέρουν από τα αρχικά χρώματα των κουκίδων (Εικόνα 11).
Τα παιδιά μαθαίνουν ότι το νερό διαλύει πολλές ουσίες και τις μεταφέρει μέσα από πολύ
μικρούς αγωγούς των πετρωμάτων (όπως οι ίνες του χαρτιού), που βάφουν τα αποτυπώματα
και τα λείψανα των οργανισμών, δίνοντάς τους διαφορετικές αποχρώσεις από αυτές που είχαν
οι αρχικοί οργανισμοί. Διάφορα ενδιαφέροντα ερωτήματα προς συζήτηση τίθενται όπως: «Τα
απολιθώματα μας δηλώνουν την ύπαρξη οργανισμών, που έζησαν στο παρελθόν και
εξαφανίστηκαν∙ μπορείτε να σκεφτείτε κάποιους λόγους που συνέβαλαν στην εξαφάνισή
τους;», «Μπορεί η εξαφάνισή τους να σχετίζεται με τις κλιματικές αλλαγές του
παρελθόντος;», «Η ανθρώπινη δραστηριότητα σήμερα προκαλεί την απειλή και την
εξαφάνιση πολλών ειδών;».
6η δραστηριότητα: δημιουργία αποτυπωμάτων με χημικό τρόπο
Υλικά-όργανα: μαχαίρι, κομμάτια μαρμάρου με λείες επιφάνειες, πέτρες θαλάσσης με λείες
επιφάνειες, πορτοκάλια, λεμόνια και μανταρίνια και μεγεθυντικός φακός.
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Για την υλοποίηση της δραστηριότητας, τοποθετούμε τα κομμάτια των μαρμάρων και τις
πέτρες σε οριζόντια σταθερή θέση. Κόβουμε τα πορτοκάλια, τα λεμόνια και μανταρίνια
εγκάρσια σε δύο κομμάτια και τα βάζουμε πάνω στα μάρμαρα και τις πέτρες.
Απομακρύνουμε τα φρούτα από τα μάρμαρα και τις πέτρες μετά από μερικές ημέρες. Τα
παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν τα αποτυπώματα που έχουν μείνει πάνω στο μάρμαρο και
στις πέτρες. Τα εντυπωσιακά σχέδια που έχουν σχηματισθεί οφείλονται στην αντίδραση του
ξινού χυμού των φρούτων με το υπόστρωμα, αντιθέτως οι φλούδες και τα νεύρα των που δεν
είναι ξινά δεν αντιδρούν και στα σημεία αυτά η επιφάνεια μένει ως έχει (Εικόνα 12).

Εικόνα 12: Αποτυπώματα πάνω στο μάρμαρο και στις πέτρες.
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Τα παιδιά μαθαίνουν τη δημιουργία αποτυπωμάτων με χημικό τρόπο. Επίσης, τίθενται
διάφορα ενδιαφέροντα θέματα προς συζήτηση όπως: «Είναι πολύ σπάνιο κάποιος οργανισμός
να απολιθωθεί ολόκληρος και να διατηρήσει όλα τα μορφολογικά του γνωρίσματα και
επιπλέον αυτά να μείνουν αμετάβλητα. Ωστόσο ακόμα και ένα μικρό κομμάτι απολιθωμένου
τμήματος του οργανισμού (Εικόνα 12) μπορεί να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες, με την
παρουσία του, για το παρελθόν της περιοχής που βρέθηκε.» ή «Οι απολιθωματοφόρες θέσεις
αποτελούν ένα μέρος της κληρονομιάς μας.».
7η δραστηριότητα: δημιουργία αποτυπωμάτων με μηχανικό τρόπο
Υλικά-όργανα: το σκάμμα του σχολείου,μία σκούπα,καταβρεχτήρι,νερό, φωτογραφίες με
απολιθωμένα αποτυπώματα ζωικών πατημασιών και φωτογραφική μηχανή.

Εικόνα 13:«Πατημασιά» παιδιού
στην άμμο.

Εικόνα 14: «Πατημασιά» σαρκοφάγου
ζώου 7 εκατομμυρίων χρόνων.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας, σκουπίζουμε το σκάμμα του σχολείου για να
στρώσουμε την επάνω επιφάνεια της άμμου. Γεμίζουμε το καταβρεχτήρι νερό και βρέχουμε
την επάνω επιφάνεια της άμμου του σκάμματος. Ζητάμε από τους μαθητές να πατήσουν στην
επιφάνεια του σκάμματος και φωτογραφίζουμε. Στρώνουμε πάλι την επιφάνεια της άμμου και
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ζητάμε από τους μαθητές να βαδίσουν και να τρέξουν πάνω σ’ αυτήν και φωτογραφίζουμε
ξανά.
Τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν τα ίχνη τους στην άμμο (Εικόνα 13). Κάθε ίχνος
αντιστοιχεί σε διαφορετικό μαθητή. Τα παιδιά μαθαίνουν ότι οργανισμοί κατά την διάρκεια
της ζωής τους μπορεί να αφήνουν τα ίχνη τους σε διάφορα σώματα. Μερικά από τα ίχνη
σβήνουν ανάλογα με το υλικό που έχει εναποτεθεί, ενώ άλλα παραμένουν κάτω από ειδικές
συνθήκες για πολλά εκατομμύρια χρόνια (Εικόνα 14). Διάφορα ενδιαφέροντα ερωτήματα
προς συζήτηση τίθενται όπως: «Σήμερα δεν υπάρχουν δεινόσαυροι ζωντανοί, γιατί αυτά τα
ζώα έζησαν κάποτε και εξαφανίστηκαν∙ μπορεί να γνωρίζουμε την ύπαρξή τους σε κάποιες
περιοχές από ίχνη των βημάτων τους, που αποτυπώθηκαν, στερεοποιήθηκαν και
διατηρήθηκαν πάνω στο πέτρωμα;», «Το βάθος των αποτυπωμάτων μας δίνει πληροφορίες
για το βάρος του ζώου;», «Η απόσταση διαδοχικών βημάτων μάς δίνει πληροφορίες για το
μέγεθος του ζώου;», «Το πλήθος των αποτυπωμάτων μπορεί μας δίνει πληροφορίες για τη
κοινωνικότητα (ζωή σε ομάδες) του ζώου;», «Η εμφάνιση των αποτυπωμάτων μπορεί μας
δίνει πληροφορίες για τη συμπεριφορά του ζώου (τρέξιμο διαφυγής - πανικού, απλό βάδισμα,
κ, ά) την εκάστοτε χρονική στιγμή;»
8η δραστηριότητα: το πέτρινο βιβλίο της γης και της ζωής
Υλικά-όργανα: Οι γύψινες πλάκες της 4ης δραστηριότητας, μεγεθυντικός φακός και
φωτογραφική μηχανή.
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Εικόνα 15: Γύψινη στήλη
σε στρώσεις.

Εικόνα 16: Απολιθώματα, ίχνη και απομεινάρια
οργανισμών στις γύψινες στρώσεις.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας, συγκεντρώνουμε τις γύψινες πλάκες που έφτιαξαν
οι μαθητές υλοποιώντας την 4η δραστηριότητα και τοποθετούμε την μία πάνω στην άλλη
επάλληλες ώστε να σχηματίζουν μία στήλη.
Στη συνέχεια, απλώνουμε τις πλάκες οριζόντια με την ίδια σειρά που είχαν στην στήλη,
πάνω στον πάγκο εργασίας. Τα παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν ότι τα γύψινα «στρώματα»
στη στήλη μοιάζουν σαν ένα σύνολο αδιάφορο (Εικόνα 15), που αποκτούν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, όταν εστιάσουμε στα απομεινάρια των οργανισμών που περιέχονται μέσα σ’
αυτά (Εικόνα 16).
Τα παιδιά μαθαίνουν τη δομή και τη σχετική ηλικία των γεωλογικών στρωμάτων. Αυτό
που βρίσκεται στη βάση της στήλης είναι το παλαιότερο και σταδιακά μεταβαίνουμε στο
νεότερο. Διάφορα ενδιαφέροντα ερωτήματα προς συζήτηση τίθενται όπως: «Οι επιστήμονες
θεωρούν ότι τα γεωλογικά στρώματα αποτελούν το πέτρινο βιβλίο της ζωής, στο βιβλίο αυτό
ποιες νομίζετε ότι είναι οι σελίδες και ποια τα γράμματα; «Το περιεχόμενο ενός βιβλίου
γίνεται καλύτερα κατανοητό όταν το διαβάζουμε από την αρχή και συνεχόμενα μία - μία τις
σελίδες;», «Έχουμε ανάλογο γνωστικό όφελος διαβάζοντας το πέτρινο βιβλίο της ζωής;»,
«Μελετώντας τα αρχεία της Γης, που έχουν καταγραφεί στα πετρώματα, σε τι συμπεράσματα
έχουμε καταλήξει για την πορεία της ζωής;».
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Συζήτηση - Προοπτικές

-157-

Είναι σημαντικό, η διδασκαλία θεμάτων από τον χώρο της Γεωλογίας να μην περιορίζεται
στη σχολική αίθουσα, αλλά να αναπτύσσεται και έξω από τον τυπικό σχολικό χώρο, στη
φύση. Η προβληματική που αναπτύσσεται εστιάζεται στο σχεδιασμό κατάλληλων διδακτικών
στρατηγικών και στην οργάνωση κατάλληλων δραστηριοτήτων μέσα από το Εργαστήριο τη
«γωνιά» των Φυσικών Επιστημών για τη διδασκαλία εννοιών από τον χώρο της Γεωλογίας.
Η παρουσία των απολιθωμάτων έδωσε αφορμή για τη δημιουργία μύθων και παραδόσεων
καθώς ο πρωτόγονος άνθρωπος αγνοούσε την πραγματική τους φύση (Κουφός, 2004). Το
Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου αποτελεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα που απολιθώθηκε επί
τόπου, λόγω της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας και διατηρήθηκε ανέπαφο στις μέρες
μας. Από το Απολιθωμένο Δάσος μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για τα είδη των
φυτών που έζησαν στην περιοχή του Αιγαίου κατά το γεωλογικό παρελθόν, πρόδρομες
μορφές πολλών από τα σύγχρονα είδη δέντρων, αλλά και τις κλιματικές αλλαγές που
επικρατούσαν τότε (Βελιτζέλος & Ζούρος, 2006).
Η παρούσα πρόταση για τη δημιουργία ενός εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών για τη
διδασκαλία των απολιθωμάτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρώτης σχολικής ηλικίας,
απαιτεί σε πρώτη φάση τη διεξαγωγή μιας πιλοτικής έρευνας με την αρχική εφαρμογή των
προτεινόμενων δραστηριοτήτων. Σε δεύτερη φάση, είναι σημαντικό να διεξαχθεί διευρυμένη
έρευνα με τις αναθεωρημένες δραστηριότητες που θα προκύψουν από την αρχική πιλοτική
εφαρμογή.
H γεωπεριβαλλοντική γνώση, αυτή, δηλαδή, που σχετίζεται με τη γεωλογική ιστορία της
γης, την εξέλιξη της ζωής στον γεωλογικό χρόνο, αλλά και την ιστορία της κλιματικής
αλλαγής, που έχει καταγραφεί στο αρχείο των ελληνικών γεωτόπων, είναι ένα απαραίτητο
εργαλείο για τον εκπαιδευτικό∙ μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ώστε να κατανοήσουν
ευκολότερα τα παιδιά ότι οι μικρές αλλαγές, που επιφέρουμε καθημερινά κατασπαταλώντας
τα απολιθωμένα ορυκτά καύσιμα, όπως λιθάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, στον πλανήτη
μας και οι οποίες λειτουργούν αθροιστικά, μπορούν να επιφέρουν πολύ μεγάλης κλίμακας
αλλαγές στο μέλλον.
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Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση των βασικών πληροφοριών σχετικά με το
ρόλο της μεταφοράς και της μεταφορικής σκέψης γενικότερα στις διαδικασίες απόκτησης
καινούργιων επιστημονικών γνώσεων και στις διαδικασίες μάθησης και κατανόησης. Η
προσοχή εστιάζεται στην παρουσίαση των σύγχρονων διαπιστώσεων της γνωσιακής θεωρίας
της μεταφοράς στη βάση της οποίας εξετάζεται η μεταφορά ως πηγή γνώσης. Βασική θέση των
γνωσιακών γλωσσολόγων είναι ότι η μεταφορά είναι μέσα στο «μεδούλι της καθημερινής μας
ζωής», όχι μόνο στη γλώσσα αλλά και στη σκέψη και τη δράση μας – ότι το καθημερινό μας
εννοιολογικό σύστημα, με βάση το οποίο σκεφτόμαστε και δρούμε, είναι από τη βάση του
μεταφορικό και ενσώματο. Επειδή η μεταφορά έχει σημαντικές γνωσιολογικές λειτουργίες τόσο
σε σχέση με το επιστημολογικό υπόβαθρο μιας θεωρίας όσο και με τις ιδέες και πρακτικές που
ένας επιστήμονας υιοθετεί, οι έρευνες σ’ αυτό το πεδίο είναι πολύ χρήσιμες τόσο από θεωρητική
όσο και από πρακτική σκοπιά σε σχέση με τις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης σε όλα τα
επίπεδα της Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου που αφορά τη διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών στην προσχολική ηλικία.

Λέξεις κλειδιά: Γνωσιακή Θεωρία της Μεταφοράς, Διδακτική και Μαθησιακή Διαδικασία,
Εννοιολογική Μεταφορά, Μεταφορική Σκέψη.
Εισαγωγή
Κατά τα τελευταία χρόνια τόσο η διαδικασία οικειοποίησης καινούργιων εννοιών και
απόκτησης γνώσεων όσο και η διαδικασία μετασχηματισμού της ανθρώπινης εμπειρίας και
συμπεριφοράς όλο και λιγότερο θεωρούνται ως μια γραμμική διαδικασία δίνοντας έμφαση
στις ευρετικές, δημιουργικές και αυτοσχεδιαστικές διαδικασίες. Ένας από τους πολλούς
τομείς, όπου αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, είναι ο τομέας της εικονικής σκέψης και ιδιαίτερα της
μεταφορικής σκέψης (Lakoff, 1987, 1993; Gibbs 1994; Lakoff & Johnson, 2005). Η
μεταφορά δεν είναι ένα γλωσσικό διακοσμητικό στοιχείο, όπως θα δούμε στη συνέχεια στη
βάση των ερευνών της γνωσιακής θεωρίας της μεταφοράς, αλλά συνιστά έναν από τους
σημαντικότερους πρωτογενείς τρόπους γνώσης, μια φυσική γνωστική ικανότητα του
ανθρώπινου νου να προσεγγίζει και να κατανοεί τον κόσμο. Η μεταφορική σκέψη συνίσταται
από ένα σύνθετο σύνολο εννοιολογικών μεταφορών που όχι μόνο οργανώνουν το μεγαλύτερο
μέρος της γνώσης μας για τον κόσμο που αντικατοπτρίζεται στη γλώσσα μας, αλλά ρυθμίζουν
και κατευθύνουν τις δραστηριότητές μας στα διάφορα πλαίσια της καθημερινής μας ζωής.
Ορισμένοι επιστήμονες (Hoffman, 1980; Martin & Harré 1982; Leary, 1990) υποστηρίζουν
ότι αυτό ισχύει και στην πραγματικότητα της επιστήμης και των επιστημονικών μας θεωριών.
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Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί στο πεδίο της γνωσιακής επιστήμης μια τάση
με αυξανόμενη επιρροή, η οποία δίνει έμφαση στον ενσώματο και βιωματικό χαρακτήρα κάθε
μορφής κατανόησης. Μια από τις σημαντικότερες προσεγγίσεις αυτής της τάσης είναι η
γνωσιακή θεωρία της μεταφοράς με βασικό της στήριγμα τη φιλοσοφική προσέγγιση του
βιωματικού ρεαλισμού (experiential realism) (Johnson 1987; Lakoff 1987, 1993; Lakoff &
Turner, 1989; Gibbs, 1994; Lakoff & Johnson, 2005). Ο Jäkel (2002, σ. 20-42) συνοψίζει τις
βασικές αρχές της γνωσιακής θεωρίας της μεταφοράς με τη μορφή των ακόλουθων εννέα
θέσεων-υποθέσεων:
1. Η θέση τής πανταχού παρουσίας (ubiquity hypothesis). Η γλωσσική μεταφορά δεν
είναι ένα εξαιρετικό θέμα της ποιητικής δημιουργίας ή της ρητορικής. Είναι κάτι που
αφορά όλη την καθημερινή μας γλώσσα. Οι μεταφορές δεν είναι απλά διακοσμητικά
στοιχεία ή λογοτεχνικά τεχνάσματα για αισθητικούς σκοπούς, ένα γλωσσικό στολίδι ή
κάποια παραπλανητικά ή ρητορικά σχήματα του λόγου. Η μεταφορά δεν αποτελεί
αποκλειστικό προνόμιο της λογοτεχνίας και κάποιων ιδιαίτερα προικισμένων ανθρώπων
(Kövecses 2002, σ. vii-xi, Lakoff & Johnson 2005), αλλά είναι κάτι που χρησιμοποιείται
ευρέως στην καθημερινή μας ζωή από όλους τους ανθρώπους για λόγους κατανόησης και
έκφρασης εννοιών και ως τέτοια αποτελεί συγκροτητικό στοιχείο της νόησης και της
γνώσης μας και κατά συνέπεια και των εκάστοτε επιστημονικών θεωριών. Όπως
υποστηρίζουν οι Lakoff και Turner, η μεταφορά είναι θέμα βιωμάτων της καθημερινής
μας ζωής παρά απλά θέμα της γλώσσας: «Η μεταφορά είναι ένα εργαλείο τόσο
συνηθισμένο που το χρησιμοποιούμε ασυνείδητα και αυτόματα, είναι αναντικατάστατη:
η μεταφορά μάς επιτρέπει να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο μας με
τρόπους που δεν μπορούν να μας προσφέρουν άλλοι τρόποι σκέψης» (Lakoff & Turner
1989, σ. xi).
2. Η θέση που αφορά τους εννοιολογικούς τομείς (domain hypothesis). Ο μεταφορικός
λόγος περιγράφεται μέσω του γενικού τύπου το Α ΕΙΝΑΙ Β και δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, αλλά ως πραγματοποιήσεις των εννοιολογικών μεταφορών.
Η εννοιολογική μεταφορά συντίθεται από έναν εννοιολογικό τομέα (CONCEPTUAL
DOMAIN) Α ο οποίος γίνεται κατανοητός με όρους ενός εννοιολογικού τομέα
(CONCEPTUAL DOMAIN) Β. Έτσι έχουμε την ακόλουθη δομή Ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ (Α) ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Β). Οι εννοιολογικοί τομείς που
συνθέτουν την εννοιολογική μεταφορά αποκαλούνται τομέας-πηγή (source domain) και
τομέας-στόχος (target-domain). Ο τομέας-πηγή είναι αυτός από τον οποίο αντλούμε
μεταφορικές έννοιες για να κατανοήσουμε τον τομέα-στόχο. Για να κατανοήσουμε,
δηλαδή, ένα πεδίο εμπειρίας με τους όρους ενός άλλου χρειάζεται ένα σύστημα
συγκεκριμένων αντιστοιχιών, που καλούνται «αντιστοιχίσεις» (mappings), ανάμεσα στον
τομέα-πηγή και στον τομέα-στόχο. Συνήθως ο τομέας-πηγή είναι συγκεκριμένος, αφορά
σε μια συγκεκριμένη και απτή υλική έννοια, ενώ ο τομέας-στόχος αφορά αφηρημένες
έννοιες. Για παράδειγμα, στην εννοιολογική μεταφορά ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΤΗΡΙΑ, ο
τομέας-πηγή, δηλαδή, «τα κτήρια», είναι κάτι υλικό και απτό, ενώ ο τομέας-στόχος,
δηλαδή, «οι θεωρίες», αφορά σε μια πιο αφηρημένη έννοια. Το σώμα μας (το κεφάλι, το
πρόσωπο, τα πόδια, τα χέρια, η πλάτη, η καρδιά, τα κόκαλα, κ.ά.), θεωρώντας ότι είναι
κάτι πολύ κοντά και οικείο στην εμπειρία μας, αποτελεί ένα βασικό τομέα-πηγή για τη
διαμόρφωση πολλών εννοιολογικών μεταφορών (π.χ. «Η θεωρία του δεν έχει πόδια και
χέρια.», «Για να λύσει το ζήτημά του, έβαλε μεγάλη πλάτη», «Ο πρόεδρος είναι η καρδιά
του προβλήματος», «Ο διευθυντής είναι η κεφαλή της εταιρείας»).
3. Η θέση για το γνωσιακό μοντέλο (model hypothesis). Αρκετά συχνά, οι
εννοιολογικές μεταφορές διαμορφώνουν συνεκτικά γνωσιακά μοντέλα (cognitive

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

-162-

models): πολύπλοκες δομές (gestalt) οργανωμένης γνώσης ως πραγματιστικές
απλουστεύσεις μιας πιο πολύπλοκης πραγματικότητας. Αυτά τα ιδεώδη γνωσιακά
μοντέλα (idealized cognitive models), τα οποία μπορεί να ανακατασκευαστούν με τη
βοήθεια των γνωσιακών γλωσσικών αναλύσεων της καθημερινής γλώσσας, θεωρούνται
ως πολιτισμικά μοντέλα που καθορίζουν ασυνείδητα την κοσμοθεωρία μιας ολόκληρης
γλωσσικής κοινότητας.
4. Η θέση της διαχρονίας (diachrony hypothesis). Οι γνωσιακές-σημασιολογικές
μελέτες της μεταφοράς δείχνουν ότι ακόμα και στην ιστορική εξέλιξη των γλωσσών, οι
περισσότερες μεταφορικές επεκτάσεις του νοήματος δεν είναι ένα θέμα απομονωμένων
εκφράσεων, αλλά παρέχουν στοιχεία για συστηματικές μεταφορικές προβολές μεταξύ
ολόκληρων εννοιολογικών τομέων. Γι’ αυτό, η γνωσιακή προσέγγιση της μεταφοράς
μπορεί να επωφεληθεί αρκετά από τις διαχρονικές της διαστάσεις.
5. Η θέση της μονοκατευθυντικότητας (unidirectionality hypothesis). Κατά κανόνα,
όπως είδαμε πιο πάνω, η μεταφορά («Α είναι Β») συνδέει ένα αφηρημένο και περίπλοκο
τομέα-στόχο (Α) ως εξηγητέον (explanandum) με έναν πιο συγκεκριμένο τομέα-πηγή (Β)
ως explanans, το οποίο είναι πιο απλά δομημένο και ανοιχτό στη σωματική και
αισθησιοκινητική εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτό, η σχέση μεταξύ των στοιχείων Α και Β
είναι μη αναστρέψιμη, με τη μεταφορική προβολή να έχει μια σαφή κατεύθυνση. Αυτή η
μονοκατευθυντικότητα της μεταφοράς είναι τόσο συγχρονική όσο και διαχρονική.
6. Η θέση της σταθεράς (invariance hypothesis). Στις εννοιολογικές μεταφορές,
ορισμένα σχηματικά στοιχεία χαρτογραφούνται από τον τομέα-πηγή στον τομέα-στόχο
χωρίς να αλλάζει η βασική δομή τους. Αυτά τα προεννοιολογικά εικονικάσχήματα ή
εικονοσχήματα (preconceptual image-schemata)παρέχουν τη βιωματική βάση ακόμα και
για τους πιο αφηρημένους εννοιολογικούς τομείς.
7. Η θέση της αναγκαιότητας (necessity hypothesis). Σε γενικές γραμμές, οι μεταφορές
έχουν μια επεξηγηματική λειτουργία. Ορισμένα ζητήματα δύσκολα θα μπορούσαν να
κατανοηθούν ή να εννοιοποιηθούν γενικά, χωρίς στην προσφυγή στην εννοιολογική
μεταφορά. Οι αφηρημένοι εννοιολογικοί τομείς, τα θεωρητικά κατασκευάσματα και οι
μεταφυσικές ιδέες ιδιαίτερα, γίνονται προσιτά στην κατανόησή μας μέσω της μεταφοράς.
Μέσω της σχέσης ακόμα και της πιο αφηρημένης εννοιολογικής σκέψης στην
αισθητηριακή αντίληψη, οι εννοιολογικές μεταφορές παρέχουν μια σωματική, βιοφυσική
βάση της γνώσης, παρέχοντας συνοχή και ενότητα στην εμπειρία μας.
8. Η θέση της δημιουργικότητας (creativity hypothesis). Η εν δυνάμει πλήρη νοήματος
μεταφορά δεν αποδίδεται με την απλή παράφραση, το νόημά της δεν μπορεί να αναχθεί
σε μια μη μεταφορική, προτασιακή μορφή χωρίς απώλειες. Αυτός είναι ο λόγος για την
τεράστια δημιουργικότητα που εμφανίζει η μεταφορά όχι μόνο στον ποιητικό λόγο. Στη
συνηθισμένη καθημερινή ζωή μπορεί να αναδομήσει τους βαθιά ριζωμένους τρόπους
σκέψης. Και σε επιστημονικά πλαίσια μπορεί να έχει μια ευρετική λειτουργία.
9. Η θέση της εστίασης (focusing hypothesis). Οι μεταφορές παρέχουν μόνο μια μερική
περιγραφή ή εξήγηση ενός συγκεκριμένου τομέα-στόχου, φωτίζοντας ορισμένες πτυχές,
ενώ άλλες τις κρύβουν. Είναι αυτή η εστίαση που κάνει τη διαφορά μεταξύ των
εναλλακτικών μεταφορών για τον ίδιο τομέα-στόχο.
Η σπουδαιότητα της εικονιστικής και μεταφορικής δραστηριότητας στις διαδικασίες
εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης
Κατά τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολύ αναδεικνύεται στην επιστημονική έρευνα και
γίνεται κατανοητός ο ρόλος του σώματος, του βιώματος και της μεταφοράς στις διαδικασίες
κατανόησης και απόκτησης γνώσεων (Leatherdale, 1974; Jones, 1982; Mayer, 1993; Ortony,
1993; Cameron, 2003; Πουρκός & Κατσαρού, 2011; Πουρκός, 2011, 2016), αλλά και ως
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εργαλείο στις διαδικασίες διδασκαλίας, μάθησης και ανάπτυξης (Cameron, 2002, 2003, 2008;
Holme, 2004; Brooks & Etkina, 2007; Berendt, 2008; Low, 2008; Πουρκός & Κατσαρού,
2011; Πουρκός 2015α, 2015β, 2016).
Μ’ άλλα λόγια, η μεταφορά (λεκτική, χειρονομιακή, κτλ.) φαίνεται να συνιστά τη
θεμελιώδη διαδικασία μέσω της οποίας κατανοούμε τις αφηρημένες έννοιες και πάνω στην
οποία στηρίζεται η αφαιρετική σκέψη. Όταν οι έννοιες είναι άγνωστες ή πολύπλοκες, η
μεταφορά μπορεί να προσφέρει μια νοηματική βάση για την κατανόησή τους. Σύμφωνα με
τον MacCormac (1990), η χρήση της μεταφοράς είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την
περιγραφή του άγνωστου και ανοίκειου. Όπως ο ίδιος γράφει: «Για να περιγράψουμε το
άγνωστο, θα πρέπει να προσφύγουμε σε έννοιες που γνωρίζουμε και κατανοούμε, και αυτή
είναι η ουσία της μεταφοράς - μια ασυνήθιστη αντιπαράθεση του οικείου με το ανοίκειο»
(MacCormac, 1990, σ. 9).
Τα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν, επίσης, ότι η μεταφορική αναπαράσταση συνιστά μια
σημαντική μορφή κατανόησης της πραγματικότητας από τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας
(Vosniadou, 1987; Cameron 1996). Διαπιστώνεται ότι και στην ηλικία αυτή η μεταφορά
συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο της γνωστικής δραστηριότητας των παιδιών προσχολικής
ηλικίας σε όλους τους τομείς μάθησης συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν τη
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική ηλικία (Cameron, 2002; Jakobson &
Wickman, 2007; Thulin & Pramling, 2009; Pramling, 2010; Csorba, 2015). Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα ερευνών των Alexander Veraksa και Vera Yakupova (2014) διαπιστώνεται ότι
υπάρχουν δύο τύποι έργων που μπορούν να επιλυθούν κάνοντας χρήση της μεταφορικής
αναπαράστασης: ο πρώτος τύπος συνδέεται με την επίλυση γνωστικών έργων και ο δεύτερος
με τη συναισθηματική ρύθμιση της γνωστικής δραστηριότητας.
Οι μεταφορές μπορούν γενικά να χρησιμοποιηθούν ως ειδικά μοντέλα διαφόρων
καταστάσεων και φαινομένων (φυσικών, βιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών, ιστορικών),
έχοντας ως βάση τις συγκεκριμένες εικονικές εμπειρίες του παιδιού με στόχο την περιγραφή
των άγνωστων ή μη εντοπισμένων από την προσοχή και την αντίληψή του πτυχών μιας
κατάστασης. Η ανάγκη να κατανοήσουμε κάτι καινούργιο, μια νέα περιοχή της εμπειρίας,
διαπιστώνεται ότι γίνεται πάντα μέσα από τους όρους των οικείων σ’ εμάς σχημάτων σκέψης,
μέσα από την ενεργοποίηση οικείων, γνωστών για μας λέξεων, όρων και εννοιών σε
καινούργια πλαίσια. Αυτή η ενεργοποίηση και εφαρμογή οικείων λέξεων/εννοιών σε νέες
περιοχές της εμπειρίας είναι που αποτελεί την ουσία της μεταφοράς. Μια από τις λειτουργίες
της μεταφοράς είναι ακριβώς να κάνει το άγνωστο γνωστό. Τα καινούργια περιεχόμενα και
έννοιες θα ήταν πολύ πιο προσιτά στα παιδιά, αν παρουσιάζονταν με τη βοήθεια
συγκεκριμένων, γνωστών ή οικείων μορφών. Ως γνωστό, τα περιεχόμενα, που είναι
συγκεκριμένα και που μπορούν να λειτουργήσουν κάπως στη φαντασία του παιδιού,
μαθαίνονται πιο γρήγορα και παραμένουν στη μνήμη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από
ό,τι οι αφαιρετικές έννοιες. Ενεργοποιώντας μέσω της μεταφοράς την φαντασία των
μαθητών, θα μπορούσε κανείς να κάνει τη μάθηση στο σχολείο όχι μόνο πιο αποδοτική, αλλά
και πιο ευχάριστη. Τα μεταφορικά εικονικά μοντέλα, μ’ άλλα λόγια, μπορούν να
διευκολύνουν και να εμβαθύνουν την κατανόηση άγνωστων για το παιδί καταστάσεων.
Βασισμένοι στις αναλύσεις και διαπιστώσεις του McMullen (1989) και του Siegelman
(1990) σχετικά με τη χρήση της μεταφοράς και της εικονικής γλώσσας γενικότερα ως μέσων
για την ψυχοθεραπευτική αλλαγή, υποστηρίζουμε ότι μια μεταφορά που χρησιμοποιείται
συνειδητά από τον ψυχοπαιδαγωγό στη μαθησιακή διαδικασία έχει περισσότερες πιθανότητες
επιτυχίας και αποτελεσματικότητας, όταν:
1. είναι καινούργια ή δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά, παρέχοντας έτσι, σε
ικανοποιητικό βαθμό, το στοιχείο της έκπληξης και του ενδιαφέροντος από την πλευρά
του μαθητή,
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2. είναι καλά μελετημένη και υπολογισμένη όσον αφορά τον βαθμό της βιωματικής
αμεσότητας που αυτή παρέχει και που ταιριάζει με το επίπεδο ανοχής του μαθητή,
3. είναι διατυπωμένη σύντομα, και μ’ ένα πυκνό, συμπυκνωμένο τρόπο αγγίζει τόσο το
συναίσθημα και τη βαθύτερη ανάγκη ή επιθυμία του μαθητή όσο και τις άμυνες που έχει
αυτός επιστρατεύσει, και
4. έχει τη δύναμη να λειτουργεί συγχρονικά, δημιουργώντας γόνιμες και
εποικοδομητικές γέφυρες μεταξύ του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος του
μαθητή.
Οι Petrie και Oshlag (1993) υποστηρίζουν ότι η μεταφορά μπορεί, επίσης, να είναι
χρήσιμη, όταν οι μαθητές χρειάζεται ν’ απεμπλακούν ή ν’ αποστασιοποιηθούν από κάτι. Η
μεταφορά, δηλαδή, με τη δύναμη της ποιητικότητας και αφαιρετικότητάς της, μπορεί να
προσφέρει ευκαιρίες για συνδέσεις και αναπλαισιώσεις που δύσκολα θα δημιουργούνταν με
άλλους τρόπους. Ο Garner (2005) και ο Littlemore (2004) υποστηρίζουν, επίσης, ότι με την
κατάλληλη χρήση των μεταφορών, μετωνυμιών και των αναλογιών οι μαθητές μπορούν ν’
αυξήσουν την προσοχή τους μέσα στην τάξη, να βελτιώσουν την κριτική τους σκέψη και να
ενισχύσουν την δημιουργική εννοιολογική τους μάθηση.
Αναφορές
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Στην εισήγησή μας αναλύονται οι εκπαιδευτικές προθέσεις της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου για
τις Φυσικές Επιστήμες, με βάση και τις αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις. Επιδιώκεται να
αναδειχθεί η εκπαιδευτική πολιτική της συγκεκριμένης περιόδου, με την πολιτική κατανόηση
των στρατηγικών για την ένταξη των Θετικών Επιστημών στην εκπαίδευση, με αναίρεση του
ανταγωνιστικού θεωρητικού λόγου. Μέσα από το θεσμικό πλαίσιο για τις Φυσικές Επιστήμες
προβάλλεται η ιδεοτυπική τάση για την ενίσχυση των Θετικών Επιστημών, με επικέντρωση σε
ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό παράδειγμα, όπου η εκπαίδευση εναρμονίζεται με τις
κανονιστικές απαιτήσεις του οικονομικού συστήματος, αλλά και τις εκπαιδευτικές προσδοκίες
για το μετασχηματισμό του γνωσιακού περιβάλλοντος. Εξετάζεται ο ρόλος και η
λειτουργικότητα των Φυσικών Επιστημών στην άρθρωση ορθολογικής πολιτικής, που βασίζεται
σε δια-οικονομικούς και δια-παιδαγωγικούς προσανατολισμούς. Ταυτόχρονα, διερευνώνται οι
απόψεις και στάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και των ομάδων πίεσης, όπως αυτές
παρουσιάζονται στα εκπαιδευτικά περιοδικά. Αξιοποιούνται από διαφορετικά περιοδικά, που
εκφράζουν πολιτικές και εκπαιδευτικές τάσεις, συζητήσεις, διαμάχες για το θεωρητικό ή το
θετικό προσανατολισμό της Εκπαίδευσης και αντίστοιχες πολιτικές θεωρήσεις για τον
εθνοκεντρισμό, τον θρησκευτικό προσανατολισμό και την ηθική. Έτσι, ο εκπαιδευτικός
θεσμισμός συνδέεται με τον πολιτικό κονστρουξιονισμό και τον εκπαιδευτικό ρεαλισμό σε μια
απόπειρα νέας πολιτικής αφήγησης για την Εκπαίδευση, όπου τελικά η αντιπαράθεση για τις
Φυσικές Επιστήμες φαίνεται να εντάσσεται στην αντιπαράθεση για την εκπαιδευτική πολιτική
της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου.

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 1964, Φυσικές Επιστήμες, Αντιθετικός Λόγος,
Εκσυγχρονισμός.
Εισαγωγή
Η έκρυθμη πολιτική κατάσταση την προηγούμενη περίοδο, μετά το τέλος και του Εμφυλίου
Πολέμου, υποδηλώνεται και στην εκπαίδευση, με τις αποσπασματικές εκπαιδευτικές
επιλογές, που δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο για την Εκπαίδευση. Ο ιδιότυπος
εθνοκεντρισμός, μέσω της Γλώσσας, της Ιστορίας και των Θρησκευτικών, χαρακτηρίζει την
Ελληνική Εκπαίδευση.
Ειδικά, το θέμα της Γλώσσας ενθυλακώνει τις κλασικές σπουδές με έμφαση στα Αρχαία
Ελληνικά και την καθαρεύουσα. Το ζήτημα των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας
προβάλλει τα συνεκτικά στοιχεία μιας εθνοκεντρικά ερμηνευόμενης ελληνικής ταυτότητας
ως επιλογή, που διαμορφώνει ταυτόχρονα αποκλεισμούς άλλων οπτικών και θέσεων. Το θέμα
των Θρησκευτικών εννοιολογεί, με πολιτικούς όρους, την θρησκευτική ταυτότητα και
χαρακτηρίζει και τις μορφές εξουσίας και επιβολής που κυριαρχούν στην πολιτική, στην
οποία η Εκκλησία έχει ρόλο. Παράλληλα με τα πολιτικά κέντρα στην οργάνωση της
Εκπαίδευσης, καθοριστικό ρόλο και λόγο έχει η Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών, που
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φαίνεται να καθορίζει το περιεχόμενο της Εκπαίδευσης αλλά και ιδιαίτερα λειτουργικά και
δομικά στοιχεία, τα οποία συνδέονται με την οργάνωσή της.
Στις ετεροτοπίες1 του συστήματος, στους διαφορετικούς χώρους ερμηνείας της πολιτικής,
δραστηριοποιούνται ομάδες εκπαιδευτικών και διανοούμενων, που προβάλλουν διαφορετικές
απόψεις για την οργάνωση της Εκπαίδευσης, για τον εκπαιδευτικό λόγο και για την ίδια την
γνώση. Διαφοροποιημένες ομάδες επιστημόνων, με σπουδές στο Εξωτερικό, παρουσιάζουν
νέες αντιλήψεις για τον ρόλο του κράτους στην οργάνωση μιας μορφής εκπαίδευσης, όπου
πολιτικές εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη, τον ουμανισμό και την κοινωνική
δικαιοσύνη διαμορφώνονται σε ανταγωνιστικό, παρεμβατικό, αντιθετικό λόγο. Αυτές οι
ομάδες σταδιακά έρχονται στο προσκήνιο, διότι οι απόψεις τους, λιγότερο ή περισσότερο, θα
ορίσουν τις νέες πολιτικές εκπαιδευτικές αναπαραστάσεις της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου.
Η κυβέρνηση Παπανδρέου, την περίοδο 1963-1965, δημιουργεί αυξημένες αναμονές και
για την αναβάθμιση της Παιδείας (Αλιβιζάτος, 1995). Τα προτάγματα της δεκαετίας του ’60
φαίνεται ότι θα συσχετιστούν στην Ελλάδα με την πολιτική της κυβέρνησης της Ένωσης
Κέντρου. Το υψηλό εκλογικό ποσοστό που συγκεντρώνει, το συγκεκριμένο κόμμα,
υποδηλώνει την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος στην νέα κυβέρνηση. Ταυτόχρονα,
μεγιστοποιούνται οι προσδοκίες για την πολιτική αλλαγή στην οποία εντάσσονται και οι
στόχοι για την μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης.
Η ρηματική κατασκευή της Εκπαίδευσης, ως νομοθεσία, και η πρακτική εφαρμογή
επενδύονται με διαφορετικούς λόγους, που χαρακτηρίζονται από μια νοηματική
εννοιολόγηση, που εκφράζει την ανάγκη για μια διαφορετική πολιτική οργάνωση για την
ένταξη της Ελλάδος στο περιβάλλον αισιοδοξίας που αναδύεται τη δεκαετία του ’60
(Anderson, 1995).
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Οι Φυσικές Επιστήμες στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Γεωργίου Παπανδρέου
Το σχέδιο αναμόρφωσης της Εκπαίδευσης περιλαμβάνει και την ένταξη των Φυσικών
Μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παρουσιάζεται ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο σταδιακής ένταξης των μαθημάτων θετικού προσανατολισμού στην
Εκπαίδευση. Το μοντέλο οργάνωσης της Θετικής Εκπαίδευσης βασίζεται σε ρεαλιστικές
αρχές, που απορρέουν από την μελέτη του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι συντάκτες
γνωρίζουν ότι δεν είναι εύκολο να ανατραπεί μια εφαρμοζόμενη πολιτική Θεωρητικής
Κατεύθυνσης Σπουδών.
Η πολιτική της κυβέρνησης Παπανδρέου έχει να διαχειριστεί διαφορετικές απόψεις
πολιτικών και εκπαιδευτικών κέντρων, που εκφράζουν την εκφρασμένη νεωτερική πρόθεση
για την αναμόρφωση της εκπαίδευσης. Στο ετερογενές σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας
εκφράζονται διαφοροποιημένες απόψεις, που αντιπροσωπεύουν πολιτικές σημειωτικές
υποδηλώσεις σε έναν προσανατολισμό από ριζοσπαστικές εκπαιδευτικές αλλαγές έως
μεθοδολογικές εκπαιδευτικές αναπροσαρμογές. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το πεδίο
των εκπαιδευτικών νοημάτων δεν χαρακτηρίζεται από ενιαίες προτάσεις, αντίθετα
εμπερικλείονται αντιπαρατιθέμενοι λόγοι, που νοηματικά επενδύουν τις προτεινόμενες
κατασκευές για την εκπαίδευση.
Η διαφοροποίηση Κλασικές Σπουδές και Πρακτικές Σπουδές ορίζονται ως
διαφοροποιημένοι λόγοι, που καθορίζουν την δομή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και
την ταυτότητα των εκπαιδευόμενων. Η πορεία των εξελίξεων ως προς την οργάνωση των
αναλυτικών προγραμμάτων αντικατοπτρίζει τη ρευστότητα της κατάστασης. Η εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση προϋποθέτει πολιτική μεταρρύθμιση, αλλαγή του μοντέλου εξουσίας και εδώ
1 Βλ.,ενδεικτικά, για τη λειτουργία των ετεροτοπιών και πώς επηρεάζουν το κοινωνικό και πολιτικό σύστημα έμμεσα
κατασκευάζοντας κανονικότητα και μη κανονικότητα (Φουκό, 1987).
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υπεισέρχονται οι απόψεις των διαφορετικών ομάδων της εκπαιδευτικής κοινότητας, που με
τον παρεμβατικό τους ρόλο επιθυμούν να εμβαθύνουν σε ζητήματα πολιτικής, εκφράζοντας
και τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, που στην ουσία διατρέχουν την ιστορική περίοδο 2.
Ευρύτερες πολιτικές συναρθρώσεις στο εσωτερικό του έθνους-κράτους με συνακόλουθες
ευρωπαϊκές μετασχηματιστικές τάσεις, διευρύνουν πολιτικές δυνατότητες ή περιορίζουν την
διάρθρωση πολιτικού προοδευτικού λόγου.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον που θεωρητικά ορίζει την πολιτική πραγματικότητα τη
συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και ευρύτερες ομάδες
εκπαιδευτικών επιδιώκουν να ορίσουν ανάγκες και στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος
σε μια επικαθοριζόμενη διαδικασία από τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την οικονομία και
την πολιτική ανασυγκρότηση. Έκκεντρες εκπαιδευτικές προκλήσεις, όπως η προβολή των
εξελίξεων στις Επιστήμες Αγωγής και η εννοιολόγηση της αναγκαιότητας των Πρακτικών
Σπουδών εντείνουν το ενδιαφέρον για την ενσωμάτωση των νέων εκπαιδευτικών αρχών στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Οι Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση δηλώνουν τον επικαθορισμό μιας διαφορετικής
εκπαιδευτικής σημασίας ως εκπαιδευτικής επιλογής και την ταυτόχρονη μετατροπή της και
σε πολιτική αναγκαιότητα. Ο ανταγωνισμός με τις Κλασικές Σπουδές σχηματοποιείται με την
ένταξη μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης στο αναλυτικό πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω και της αύξησης των ωρών διδασκαλίας σε μια
εκφρασμένη πολιτική εξάρθρωσης και των ηγεμονικών παρεμβάσεων της Φιλοσοφικής
Σχολής Αθηνών. Οι προτάσεις για το αναλυτικό πρόγραμμα, οι θέσεις του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, οι απόψεις εκπαιδευτικών κύκλων και ο διατυπωμένος λόγος από τα
εκπαιδευτικά περιοδικά3 εκφράζουν αντίστοιχους λόγους, ταυτότητες και πολιτικά πεδία, που
διαρθρώνονται αυτή την περίοδο.
Ταυτόχρονα, οι γλωσσικές πρακτικές με έμφαση στην δημοτική γλώσσα και τη
διαφοροποίηση διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών συνδέονται και με το θετικό
προσανατολισμό της Εκπαίδευσης, ώστε η σύγκρουση και η ένταξη στην εκπαίδευση να
μετατοπίζεται από τα επιμέρους πεδία αντιπαραθέσεων στο συγκροτημένο λόγο για τη γνώση
και την εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Η συμβολή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην αναμόρφωση των προγραμμάτων για
τις Φυσικές Επιστήμες
Το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο σπουδών για την
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θεσπίζει ένα ειδικό όργανο, που θα αναλάβει
τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής. Θεωρητικά αποφορτίζει την κατάσταση, διότι οι
αποφάσεις για την εκπαίδευση αναθέτονται σε ειδικό επιστημονικό φορέα. Παρατηρείται η
πολιτική μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το χώρο της πολιτικής σε έναν «ουδέτερο» χώρο
διαμόρφωσης της, όπου οι επιλογές παραπέμπουν σε αντίστοιχη εννοιολόγηση, που βασίζεται
σε επιστημονικά κριτήρια.
2 Το θέμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και, στην ουσία, η προώθηση των Θετικών Επιστημών αντιμετωπίζεται
διαφορετικά από τους δυο πανεπιστημιακούς κύκλους και είναι γνωστή η αντιπαράθεση της Φιλοσοφικής Σχολής
Θεσσαλονίκης με τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Στο περιοδικό Φιλόλογος, περιοδική έκδοση του Συλλόγου Αποφοίτων της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1964-1966), διατυπώνονται θετικά σχόλια και για την Θετική
Εκπαίδευση και για την αύξηση των ωρών διδασκαλίας των Θετικών Μαθημάτων, όπως φαίνεται και στο άρθρο του Γ.
Μωραΐτη «Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: το ιστορικό της και η απολογία της». Αντίθετα, η Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών
εντείνει τον αγώνα της εναντίον της μεταρρύθμισης με ένα παράρτημα στο περιοδικό Πλάτων, εξαμηνιαίον περιοδικόν
σύγγραμα της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, τόμος, ΙΣΤ’, με τίτλο « Αι ενέργειαι της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων εν
όψει της Εκπαιδευτικής Μεταρρυθμίσεως του 1964».
3Για μια αναλυτική παρουσίαση και κριτική των εκπαιδευτικών περιοδικών της περιόδου βλ. στον Αθανασιάδη (2004).
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Ειδικότερα, για τις Φυσικές Επιστήμες το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προφανώς για να
αποφύγει εντάσεις, επικεντρώθηκε στο επιστημονικό περιεχόμενο των επιστημών και στην
καθήλωση του νοήματος στην αναζήτηση εκπαιδευτικών-αναλυτικών προσεγγίσεων για την
οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών και την αντίστοιχη επιλογή βιβλίων προβάλλοντας
και την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών4.
Συνοπτικά, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανέδειξε ότι μέσω των Φυσικών Επιστημών: (α)
διαμορφώνονται θεμελιώδη γνωστικά πεδία για την εκπαίδευση του ατόμου, (β) το άτομο
συγκροτεί την προσωπικότητα του, μέσα από τις αναπαραστάσεις της φυσικής
πραγματικότητας, (γ) επιτυγχάνεται η ταύτιση με τις διαφορετικές εκπαιδευτικές ομάδες σε
ένα ενιαίο σύνολο και (δ) συγκροτείται μια επιστημονική θεώρηση της ανθρώπινης ύπαρξης.
Παρατηρείται, ότι διαφορετικές εναλλακτικές θεωρήσεις συγκροτούν μια αντίληψη των
Φυσικών Επιστημών ως εναλλακτικού μοντέλου ερμηνείας της πραγματικότητας, αναιρώντας
ή ανατρέποντας τα προηγούμενα συγκροτημένα πεδία γνώσεων και σκέψεων, που
πρόεκυπταν από την επικέντρωση στις θεωρητικές επιστήμες. Ρητά ή υπόρρητα
ενδυναμώνεται η λογική θεώρηση της συγκρότησης της πραγματικότητας, όπου η έννοια της
αξίας και της κοινωνικής συνύπαρξης δεν βασίζεται σε προηγούμενα μοντέλα αντιθέσεων και
αντιπαραθέσεων εθνικών ή επικεντρωμένων στο συναίσθημα με υπερβατικούς ή
μεταφυσικούς όρους (Αδάμου, 2002). Σταδιακά, παρατηρείται ότι μέσω των Φυσικών
Επιστημών επιδιώκεται η καταγραφή νέων αντιλήψεων και συναισθημάτων παρουσιάζοντας
και το ουμανιστικό περιεχόμενο των Φυσικών Επιστημών.
Πρόκειται για μια πολιτική που ευθυγραμμίζεται και με υποδείξεις ευρωπαϊκών οργάνων,
ώστε η επικέντρωση στις Θετικές Επιστήμες να συσχετίζεται με το πρόταγμα της
οικονομικής ανάπτυξης (Papadopoulos, 1994; Βεργίδης, 1982; Πεσμαζόγλου, 1987; Πασιάς,
2006). Το διαφοροποιημένο μοντέλο εκπαίδευσης ενισχύεται και από τις ιδιαίτερες μελέτες
που πραγματοποιεί το νεοσύστατο κέντρο ερευνών. Οι στατιστικές αναλύσεις και η προβολή
της αναγκαιότητας της αλλαγής της εκπαίδευσης τεκμηριώνεται και από τις έρευνες των
ειδικών επιστημόνων (Λαμπίρη-Δημάκη, 2003).
Οι Φυσικές Επιστήμες στα αναλυτικά προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Όπως ήδη αναφέραμε η ένταξη των Φυσικών Επιστημών στα σχολικά προγράμματα
υποδηλώνει την αλλαγή εκπαιδευτικής πολιτικής, αναφορικά με τις Θετικές Επιστήμες. Η
διαχρονική εκπαιδευτική εξέλιξη, παρουσιάζει από το 1950 έντονο προβληματισμό για το
περιεχόμενο των δυο μαθημάτων, τα οποία εντάσσονται στις Θετικές Επιστήμες, των
Μαθηματικών και των Φυσιογνωστικών. Από το 1961 αναφέρεται στο πρόγραμμα το μάθημα
της Φυσικής, που βαθμιαία αντικαθιστά τα Φυσιογνωστικά (Φωτεινός, 2009∙ Νούτσος 1999).
Η μετάβαση από τα Φυσιογνωστικά στη Φυσική ως εκπαιδευτική πρόταση
συστηματοποιείται το 1964, όπου η έμφαση βρίσκεται σε ένα διαφορετικό περιεχόμενο της
Φυσικής ως επιστήμης. Παρουσιάζονται αναλυτικά έννοιες των Φυσικών Επιστημών
πλαισιωμένες από αντίστοιχες ασκήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση της
πραγματικότητας του φυσικού κόσμου. Με βάση αυτή την οπτική αρχίζουν να οργανώνονται
τα πρώτα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών στα σχολεία, διότι το πείραμα θεωρείται
απαραίτητο ως διαδικασία για τη διασύνδεση θεωρίας και πράξης.
Ήδη από το 1958 στην Επιτροπή Παιδείας είχε αναλυθεί η αναγκαιότητα τεχνοκρατικών
λύσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας. Έτσι, η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό
προβαλλόταν ως αναγκαιότητα για την οικονομική ανάπτυξη και τις σύγχρονες απαιτήσεις
4 Βλ. ενδεικτικά, την εξέλιξη θεμάτων για την οργάνωση της εκπαίδευσης στο περιοδικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
όπου συνδυαστικά παρουσιάζεται η πολιτική θεώρηση για την εκπαίδευση, η πρακτική αντιμετώπιση ζητημάτων και
γενικότερα θέματα δομο-λειτουργικών διευθετήσεων (Μπουζάκης & Καλεράντε, 2016).

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

-171-

της παραγωγικής διαδικασίας (Μπουζάκης, 1987∙ Χαραλάμπους, 1990), σε μια φάση
ενίσχυσης του κεφαλοκρατικού χαρακτήρα οργάνωσης της μετεμφυλιακής Ελλάδος
(Νικολινάκος, 1976). Η συγκεκριμένη πολιτική πριν από το ΄64 επικεντρώνεται στο
φιλελεύθερο μοντέλο εκπαίδευσης και συσχετίζει τις Θετικές Επιστήμες και την τεχνική
κατάρτιση, με τα οικονομικά φιλελεύθερα προτάγματα της ανάπτυξης (Δημαράς, 1990).
Ζητήματα όπως η ένταξη σε Ευρωπαϊκούς Οικονομικούς Οργανισμούς και η εννοιολόγηση
του σύγχρονου κράτους με αναφορά στην παραγωγική δυνατότητα, την ιδιωτική
πρωτοβουλία, στο πλαίσιο μιας ελεύθερης οικονομίας (Χατζηβασιλείου, 2010), προϋπέθετε
ανατροπές και στην εκπαίδευση. Φαίνεται ότι η ιδιότυπη συσχέτιση της κυβέρνησης της ΕΡΕ
με τα συντηρητικά κέντρα της Εκκλησίας και της Φιλοσοφικής Σχολής δεν τις επέτρεπαν να
πραγματοποιήσει την προώθηση ενός φιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης, που
θα ενέτασσε και την παιδεία στην οικονομία της αγοράς. Η αναγκαιότητα των πολιτικών
συναινέσεων, η επικέντρωση στην πολιτική ομαλότητα αποδυνάμωνε ουσιαστικά την
προώθηση των Θετικών Σπουδών, της Τεχνικής Εκπαίδευσης και την αναίρεση των
περιοριστικών θεωρητικών κατευθύνσεων της παιδείας. Η πολιτική του ’64 στα θέματα
παιδείας, συγκριτικά με την Επιτροπή παιδείας του 1958, διαφοροποιείται ως προς την
συστηματική διασύνδεση των προθέσεων με τις πρακτικές υλοποίησης ενός σχεδίου
προώθησης των θετικών σπουδών, διότι προθέσεις υπήρχαν και στο σχέδιο του 1958, που
όμως δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. Ταυτόχρονα, η οικονομική θεώρηση ενδυναμώνεται
και με ατομο-κεντρικές προσεγγίσεις για τις δομές ευκαιριών των ατόμων σε μια
συμπερίληψη και της πολιτικής των δικαιωμάτων των πολιτών, που αναδεικνύεται τη
δεκαετία του ’60 (Graham, 1990).
Ακόμη και αν η Φυσική θεωρείται δευτερεύον μάθημα φαίνεται μαζί με τα Μαθηματικά,
όχι απλά να πλαισιώνουν ένα πρόγραμμα, αλλά με την αύξηση των ωρών διδασκαλίας να
αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα (Φωτεινός, 2009). Η ιεραρχική τοποθέτηση στο αναλυτικό
πρόγραμμα, η οργάνωση της ύλης με έμφαση στην προβολή της Φυσικής ως επιστήμης
αναδεικνύει την πρόθεση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και γενικότερα της κυβέρνησης να
ενισχύσει την θετική κατεύθυνση των σπουδών αποδυναμώνοντας με προσεκτικούς
χειρισμούς τη θεωρητική κατεύθυνση. Ήδη, ο θεωρητικός τομέας σπουδών έχει να
αντιμετωπίσει γλωσσικές ανατροπές που προκύπτουν από την έμφαση στη δημοτική γλώσσα
και τη συγκρότηση ενός ιδεολογικού εκπαιδευτικού μοντέλου, που συνδέει την δημοτική
γλώσσα με τις Θετικές Επιστήμες, ώστε να προβάλλεται ο επιστημονικός λόγος σε συνάφεια
με την κοινωνική και πολιτική κουλτούρα μιας εποχής.
Στο διευρυμένο πρόγραμμα της έμφασης στην προώθηση των επιστημών εντάσσεται και η
εισαγωγή των μαθημάτων της Οικονομικής Επιστήμης, της Κοινωνιολογίας και της
Εισαγωγής στην Φιλοσοφία για το Λύκειο (Μπουζάκης, 1987). Επίσης, η διδασκαλία των
Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση μετατοπίζει το ζήτημα από τη γλωσσική διδασκαλία στη
φιλοσοφική, πολιτική, κοινωνική θεώρηση. Παρατηρείται ότι οι Θετικές Επιστήμες και ο
προσανατολισμός της σχολικής γνώσης προς το φυσικό και κοινωνικό πραγματικό
περιβάλλον συσχετίζεται με τα ιδεολογικά προτάγματα της δεκαετίας του ’605.
Το διαφορετικό γνωστικό περιεχόμενο της Φυσικής και η ένταξη της ως Φυσικής
Επιστήμης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον συγκροτεί και μια διαφοροποιημένη αντίληψη και
για τον τομέα των Φυσικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο. Η διαφοροποίηση των
Μαθηματικών από τις Φυσικές Επιστήμες θα προωθηθεί και μέσω σχετικής αρθρογραφίας
στο κύριο επιστημονικό περιοδικό των θετικών επιστημών, που εκφράζει την πανεπιστημιακή

5 Βλ., ενδεικτικά, στην εισηγητική έκθεση του Ν.Δ. 4379/1964, 27 αναφέρεται ότι στόχος της νέας Εκπαίδευσης είναι «η
διερεύνησις του πνευματικού ορίζοντος των μαθητών και η χειραγώγησις αυτών εις την προσπάθειαν να εννοήσουν και κατ’
αξίαν να εκτιμήσουν τα μεγάλα ιδεολογικά ρεύματα του αιώνος μας».
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σχολή6. Οι θεματικές επικεντρώνονται στην αναγκαιότητα της συμμετοχής των Φυσικών
Επιστημόνων στην οργάνωση της ύλης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ώστε να προβληθεί με ακρίβεια η επιστημονική θεώρηση εννοιών, εφαρμογών και ασκήσεων.
Την ίδια περίοδο δραστηριοποιείται και ο Σύλλογος των Φυσικών, που φαίνεται να προωθεί
ένα συνεργατικό μοντέλο ενίσχυσης των θετικών επιστημών αποφεύγοντας διασπαστικές
τάσεις μεταξύ Μαθηματικών, Φυσικών και Χημικών, που ενδεχόμενα θα αποσυντόνιζαν τον
κλάδο. Άλλωστε η αντιπαράθεση συμβολικά σχηματοποιείται μεταξύ Φιλολόγων και
καθηγητών Θετικών Μαθημάτων. Ως σημειωτική αναφορά θα μπορούσε να θεωρηθεί η
συγκέντρωση Γενικών Επιθεωρητών Μέσης Εκπαίδευσης για τα θέματα παιδείας στο
αμφιθέατρο των Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πρόσκληση του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ε. Παπανούτσου (Φίλος, 1984). Αναφορικά με την
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η πρόταση για την αύξηση των ετών φοίτησης στις Παιδαγωγικές
Ακαδημίες από δυο σε τρία έτη εκφράζει την πρόθεση της εκπαίδευσης για αναβάθμιση και
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με διεύρυνση του κύκλου των γνωστικών αντικειμένων,
όπου περιλαμβάνονται και οι Φυσικές Επιστήμες και ταυτόχρονα ενισχύεται και το γνωστικό
περιεχόμενο των σπουδών των δασκάλων με μαθήματα Θετικής Κατεύθυνσης.
Οι Φυσικές Επιστήμες στο διευρυμένο σχέδιο της ενίσχυσης των Θετικών Επιστημών
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να απαγκιστρωθεί από την
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών με την ανάθεση, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, της εκπόνησης και
υλοποίησης σχεδίου μετεκπαίδευσης των διδασκάλων και καθηγητών. Η υλοποίηση του
προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τη διετία 1965-1957. Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
προβλέπονται διαφοροποιημένες θεματικές, που διαχωρίζουν τα αντικείμενα των Θετικών
Επιστημών. Έτσι, προβλέπεται η διδασκαλία βασικών εννοιών Φυσικής, Χημείας και
Φυσιογνωστικών. Όπως αναφέρεται τα Φυσιογνωστικά περιορίζονται σε θεματικές Μελέτης
Περιβάλλοντος, ενώ η Φυσική και η Χημεία βασίζονται στις σύγχρονες επιστημονικές
κατευθύνσεις αυτών των τομέων7.
Η συγκρότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αποτυπώνει το νέο ιδεολογικό
προσανατολισμό προς μια διαφορετική κατεύθυνση εκπαίδευσης. Από τους δώδεκα
Συμβούλους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου οι Γεράσιμος Λεγάτος, Υφηγητής Μαθηματικών
του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Θεοδωράκης, Καθηγητής της Στατιστικής στην
Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά, Νικόλαος Πολύζος, Διδάκτορας Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου των Παρισίων, Γεώργιος Καρακώστας, Πολιτικός Μηχανικός
και Πτυχιούχος Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Λυόν, έχουν
αντικείμενο σπουδών Θετικής Κατεύθυνσης, ενώ οι υπόλοιποι: Αντώνιος Μπαϊρακτάρης,
Αλέξανδρος Καρανικόλας, Κωνσταντίνος Συριόπουλος, Δημήτριος Μάνος, Αναστάσιος
Πάγκαλος, Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος, Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου και Κωνσταντίνος
Χάρης έχουν σπουδάσει θεωρητικές επιστήμες, αλλά δεν εκφράζουν τις συντηρητικές
απόψεις της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
Οι ομάδες εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πλαισιώνονται από προοδευτικούς
εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες της Ευρώπης. Πρόκειται για
6 Βλ. την εξέλιξη της θεματογραφίας για τη διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων και ειδικότερα θέματα για την
παρουσίαση της διδασκαλίας της Φυσικής Επιστήμης σε διαφορετικές χώρες στην Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής των
Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών 1932-1972. Για θέματα συνδικαλιστικά των φυσικών επιστημόνων, κριτική σχετικά
με τη νομοθεσία, οργάνωση μαθημάτων, παρουσίαση πειραμάτων και ενημέρωση των μελών σε ζητήματα εξέλιξης της
Φυσικής Επιστήμης βλ. Φυσικός Κόσμος, περιοδικόν εκδιδόμενον υπό της Ενώσεως Φυσικών, 1951-1996»
7 Ειδικότερα θέματα για την οργάνωση της μετεκπαίδευσης των δασκάλων με έμφαση σε παιδαγωγικές αρχές, διδακτική
μεθοδολογία και θεματικές βλ. στο ιδιωτικό αρχείο Κ. Χάρη.
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εκπαιδευτικούς που έχουν επωφεληθεί από το σύστημα υποτροφιών της πολιτικής Γ.
Παπανδρέου του 1952 (Καλεράντε, 2005, 2012). Παρατηρείται ότι η επένδυση σε μορφωτικό
κεφάλαιο, που είχε γίνει από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στα πρώτα χρόνια της
λειτουργίας του αποδίδει στην κυβέρνηση του 1964, διότι τα στελέχη του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου που επωφελήθηκαν από τις κρατικές δομές δημιουργούν δομές ευκαιρίας για
τους μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης συμβάλλοντας και στην ανόρθωση της οικονομίας 8.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφοροποιημένες αντιδράσεις των φορέων, που θα
μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε επιχειρήματα που συναρθρώνουν τρεις κατηγορίες
ιδεολογημάτων: α) εθνικό προσανατολισμό, β) θρησκευτικό χαρακτήρα και γ) αντίσταση
στην νεωτερικότητα. Οι αποχρώσεις λόγου και ο κειμενικός λόγος παραπέμπουν στις
αντίστοιχες συντηρητικές ενώσεις εκπαιδευτικών, στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και στους
πολιτικούς κύκλους (Μπουζάκης, 2011). Συνδυαστικοί λόγοι ως κατασκευές νοηματοδοτούν
την εμμονή στις κοινωνικές και πολιτικές συμβάσεις, στην ασφάλεια του κατεστημένου, που
αρνείται την μεταβολή και την εξέλιξη των κοινωνιών και της πολιτικής.
Ταυτόχρονα, όμως παρατηρείται και η κατασκευή λόγου και επιχειρημάτων για την
υπεράσπιση της πολιτικής Παπανδρέου. Οι κοινές προκείμενες και οι επιμέρους προσεγγίσεις
χαρακτηρίζουν το λόγο των συνδικαλιστικών φορέων9, των ερευνητικών ομάδων, των
ανεξάρτητων πανεπιστημιακών κύκλων και της διευρυμένης κοινότητας των διανοούμενων,
που μέσα σε ένα διεθνιστικό περιβάλλον αισιοδοξίας για την ευημερία του ατόμου και την
κοινωνική πρόοδο αποκτούν ξεχωριστό ρόλο.
Επίλογος
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Η εκπαιδευτική πολιτική Γ. Παπανδρέου εκφράζει τον διαφορετικό λόγο για την εκπαίδευση.
Συγκροτεί τους προβληματισμούς προηγούμενων περιόδων εκπαιδευτικών ομάδων και
εκφράζει τις επιρροές των διεθνών εξελίξεων για την εκπαίδευση. Η επένδυση σε ανθρώπινο
κεφάλαιο (Schultz, 1972; Bourdieu & Passeron, 1964) και η ουμανιστική θεώρηση των
πολιτικών δικαιωμάτων (Todres & Higinbotham, 2016) είναι το πραγματικό περιβάλλον μέσα
στο οποίο σχεδιάζεται και εκτυλίσσεται η μεταρρυθμιστική πολιτική του 1964 και για τις
Φυσικές Επιστήμες. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στην συγκροτημένη πραγματικότητα, που
υπερβαίνει τον εθνικά καθορισμένο χώρο και εκφράζει την διαλεκτική σχέση της Φυσικής με
διαστάσεις του κοινωνικού και του πολιτικού, ώστε η εκπαιδευτική πρακτική να ερμηνεύεται
στο πλαίσιο των νεωτερικών προτάσεων της δεκαετίας του ΄60. Το θέμα των Φυσικών
Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με έμφαση στο περιεχόμενο
τους και στην αύξηση των ωρών διδασκαλίας τους, αποτυπώνει την κριτική εκπαιδευτική
προσέγγιση, που θα μπορούσε να συσχετιστεί με τις διαφοροποιημένες μορφές και των
ριζοσπαστικών εκπαιδευτικών προτάσεων, που παρουσιάζονται τη συγκεκριμένη περίοδο.
Οι Φυσικές Επιστήμες εντάσσονται στις πρακτικές του εκπαιδευτικού λόγου, ενισχύοντας
την αντιπαράθεση με τις κατεστημένες δομές του κλασσικού εκπαιδευτικού λόγου,
νομιμοποιώντας νέα πεδία αντίληψης της εκπαίδευσης και της συσχέτισης της με την
οικονομία, την πολιτική και τον ουμανισμό. Έτσι, πέρα από την επιφανειακή ερμηνεία της
αναγκαιότητας της αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες
8 Ειδικότερα μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως ο Γεώργιος Μαραγκουδάκης, ο Αντώνιος Μπενέκος, ο Θεόφραστος

Γέρου, που έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στο εξωτερικό δραστηριοποιούνται στο περιοδικό Παιδαγωγική και Ψυχολογική
Επιθεώρηση, Επιστημονικόν Όργανον του Συλλόγου Παιδαγωγών και Ψυχολόγων, και προβάλλουν την αναγκαιότητα της
ενίσχυσης της Θετικής Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη επιστημονικού δυναμικού, που θα πλαισιώσει τον στόχο της
επιτυχούς ενσωμάτωσης της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
9 Βλ., ενδεικτικά, τη διαφοροποίηση θέσεων στο συνδικαλιστικό έντυπο Διδασκαλική (1956-1996) της παράταξης των
δασκάλων, που αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου. Εμφανής είναι η αντιπαράθεση με το περιοδικό
Εκπαιδευτική Αλλαγή (1964-1966), που υποστηρίζει τη μεταρρυθμιστική πολιτική στην εκπαίδευση.
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εκπαίδευσης αναδεικνύεται, μέσα από την διεπιστημονική θεώρηση, η αντιπαράθεση για το
περιεχόμενο της γνώσης στην κατασκευή συστημάτων γνώσης με αναμόρφωση του πολιτικού
και κοινωνικού νοήματος. Ο εκπαιδευτικός λόγος από την αφηρημένη ερμηνεία για την
πρακτική προετοιμασία των μαθητών μετασχηματίζεται σε πολιτικό λόγο ερμηνείας της
κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης, όπου τελικά η ίδια η παραγωγή και η «κατανάλωση»
του περιεχομένου των σπουδών εκφράζει την συνάρθρωση του πολιτικού λόγου για τη
συγκρότηση του κοινωνικο-πολιτικού συστήματος σε ένα σύνθετο δίκτυο σχέσεων και
αλληλοσυσχετίσεων σε εθνικό και διεθνές πεδίο.
Ίσως, η αντιπαράθεση των ομάδων για τις Πρακτικές Σπουδές και τις Θεωρητικές Σπουδές
να αναδεικνύει τις ιδεολογικές αντιφάσεις-ανατροπές, ταυτόχρονα με την αίσθηση
ανασφάλειας, που δημιουργείται μέσα στους ευρύτερους μετασχηματισμούς της δεκαετίας
του ΄60, όπου θέτονται ζητήματα για διαφορετικές αναπαραστάσεις του κόσμου σε ένα πεδίο
όπου η γνώση αντανακλά νέες κοινωνικές πραγματικότητες, όπου η τεχνολογία και η
ανάπτυξη του καπιταλισμού δημιουργούν νέα περιβάλλοντα εγκυρότητας και αξιοπιστίας
υπερβαίνοντας τις απλουστευτικές ερμηνείες, που εμπερικλείουν τα κλειστά αξιακά
μορφώματα. Συνδυαστικά, επίσημος πολιτικός λόγος και απόψεις εκπαιδευτικών εκφράζουν
τη διαμορφούμενη εκπαιδευτική κουλτούρα και τους Λόγους στο δυναμικό εκπαιδευτικό
περιβάλλον της δεκαετίας του ’60.
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Το Διδακτικό Περιεχόμενο των Βιβλίων «Φυσικά Δημοτικού/ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» Ε´ και ΣΤ´ Τάξης ως Αντικείμενο Πολιτισμού και
Γνώσης: Ποιοτική και Ποσοτική Αποτίμηση
Αθανασίου Β. Παντελής
Γυμνάσιο Καλαβρύτων, path95[at]otenet.gr

Περίληψη
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Μελετήθηκε και αναλύθηκε το διδακτικό περιεχόμενο-ύλη των σχολικών βιβλίων μαθητή
«Φυσικά Δημοτικού/ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» Ε´ και ΣΤ´ τάξης (εκδόσεις 2014) με
στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα πολιτισμικά και γνωστικά χαρακτηριστικά τους.
Δεδομένα της ερευνητικής εργασίας αποτέλεσαν οι διδακτέες γραμμές κάθε σελίδας των
παραπάνω βιβλίων. Με εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης του περιεχομένου στα ερευνητικά
δεδομένα προέκυψαν οι άξονες: πολιτισμικός, γνωστικός και των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.)
με τις κατηγορίες και υποκατηγορίες τους. Ακολούθησε ποιοτική συσχέτιση και ποσοτική
ανάλυσή τους με στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Αναδείχθηκε υπεροχή στη συχνότητα παρουσίας
του Πολιτισμικού ως προς τον Γνωστικό άξονα κυρίως στο βιβλίο της Ε´ τάξης. Και στα δυο
βιβλία: η κατηγορία «Σύνδεση με την καθημερινότητα» υπερέχει αυτής της «Επιστημολογίας»
στον πολιτισμικό άξονα και ομοίως η κατηγορία «Θεωρία» της «Πρακτικής» στον γνωστικό.
Στον άξονα των Φ.Ε. προέκυψαν: πολύ ισχυρή παρουσία της κατηγορίας «Φυσική» στο βιβλίο
της Ε´ Δημοτικού και σημαντική της κατηγορίας «Βιολογία» σε αυτό της ΣΤ´ τάξης. Η εργασία
φιλοδοξεί να συμβάλει στην εκπαιδευτική έρευνα που έχει ως αντικείμενο τη διαρκή αποτίμηση
και ανάπτυξη των Φυσικών Επιστημών στην πρώτη σχολική ηλικία ως αγαθό πολιτισμού και
γνώσης.

Λέξεις κλειδιά: Πολιτισμικός Άξονας, Γνωστικός Άξονας, Επιστημολογία.
Εισαγωγή
Το διδακτικό περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων «Φυσικά Δημοτικού/ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» Ε´ και ΣΤ´ τάξης χαρακτηρίζεται από έντονη προσπάθεια συγκρότησής
του με στοιχεία πολιτισμού και γνώσης, συμβατά με την ηλικιακή βαθμίδα των παιδιών των
δύο τελευταίων τάξεων του εξατάξιου Δημοτικού σχολείου.
Η τυπολογία συγκρότησης και οργάνωσης της σχολικής γνώσης σε Αναλυτικά
Προγράμματα χρησιμοποιεί εννοιολογικά εργαλεία ανάμεσα στα οποία σημαντική θέση
κατέχειη ταξινόμηση. Η ταξινόμηση (έννοια που χαρακτηρίζει τις σχέσεις μεταξύ των
περιεχομένων των γνωστικών αντικειμένων) σηματοδοτείται ως ισχυρή εάν τα περιεχόμενα
είναι καλά μονωμένα μεταξύ τους (όπως είναι αυτά των Φ.Ε. του Γυμνασίου) και οδηγεί σε
Αναλυτικό Πρόγραμμα τύπου συλλογής. Σε αντίθετη περίπτωση η ταξινόμηση χαρακτηρίζεται
ως ασθενής (Φ.Ε. Δημοτικού) και υπό αυτούς τους όρους διαμορφώνονται Αναλυτικά
Προγράμματα ολοκληρωμένου τύπου.
Στο ολοκληρωμένου τύπου Αναλυτικό Πρόγραμμα Ε´ και ΣΤ´ τάξης του Δημοτικού
σχολείου των Φ.Ε. - διδάσκονται ως ενιαίο γνωστικό αντικείμενο - καταγράφονται τόσο
γνωστικά όσο και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, γεγονός που συνάδει με τη θέση του Bruner
(1996) ότι θεωρείται δεδομένη η στενότατη σχέση πολιτισμού και εκπαίδευσης και την
αντίστοιχη του Ραβάνη (1999) πως η πολυετής ερευνητική παράδοση στις Φ.Ε. αναδεικνύει
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το γεγονός πως η διδασκαλία τους σε όλες τις βαθμίδες των διαφόρων εκπαιδευτικών
συστημάτων αποτελεί σταθερό πολιτισμικό προσανατολισμό.
Η ηλικία των παιδιών (10-12 έτη) των δυο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σηματοδοτεί
ένα επίπεδο γνωστικής ανάπτυξής τους το οποίο εμφανίζει χαρακτηριστικά συγκεκριμένων
διεργασιών-συλλογισμών (10ο και 11ο έτος) και τυπικής-αφαιρετικής σκέψης (από το 12ο
έτος) σύμφωνα μετον Piaget όπως αναφέρεται (Πανοπούλου-Μαράτου, 1998)ενώ σύμφωνα
με τον Vygotski (1988) η μετάβαση στην εννοιολογική σκέψη (διαμόρφωση μιας ανώτερης
μορφής νοητικής δραστηριότητας διαμεσολαβημένη από τη χρήση των λέξεων ως μέσων
σχηματισμού των εννοιών) γίνεται με την είσοδο στην εφηβείαπροσδιοριζόμενη στα 11-12
έτη σύμφωνα με Cole & Cole (2002). Ο Κολιόπουλος (2006) αναφέρει πως η γνωστική
ανάπτυξη σχετίζεται και με το διδακτέο περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου το οποίο για να
μπορεί να διδαχθεί και να είναι κατανοητό από τους μαθητές πρέπει να έχει μετασχηματισθεί
και απλοποιηθεί κατάλληλα ώστε να είναι συμβατό με το επίπεδο της γνωστικής ανάπτυξης,
το επίπεδο γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.
Η παρούσα έρευνα έθεσε ως πρώτο στόχο την καταγραφή κάθε διδακτέας γραμμής-σειράς
όλων των κειμένων των βιβλίων μαθητή/ένα για κάθε τάξη.
Ως δεύτερος στόχος τέθηκε η διερεύνηση αυτού του υλικού και η επεξεργασία τουαρχικά
ως προς τη συγκρότηση του περιεχομένου του (έγινε ποιοτική ανάλυσηαποτίμηση/παρήχθησαν ποιοτικά δεδομένα) και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ποσοτικήστατιστική σύγκριση (με SPSS) των συγκεκριμένων ποιοτικών δεδομένων. Η κριτική
επισκόπηση της ποιοτικής και ποσοτικής αποτίμησης, προς εξαγωγή αποτελεσμάτων και
διατύπωση συμπερασμάτων οριοθετεί τον τρίτο στόχο μας.
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Μεθοδολογία της έρευνας
Δεδομένα
Ως δεδομένα η παρούσα ερευνητική εργασία χρησιμοποιεί όλες τις διδακτέες γραμμές (ύλη)
των βιβλίων του μαθητή «Φυσικά Δημοτικού/ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ» Ε´ και ΣΤ´
τάξης.
Στην παρούσα περιγραφική έρευνα μελετήθηκαν αναλυτικά όλες οι γραμμές των κειμένων
που περιέχονται σε κάθε ενότητα-κεφάλαιο των προαναφερθέντων σχολικών βιβλίων. Η
μελέτη ανέδειξε τόσο γνωστικά όσο και πολιτισμικά στοιχεία στα κείμενα.
Στο βιβλίο της Ε´ τάξης περιλαμβάνονται οι 9 ενότητες: Υλικά σώματα, Μίγματα,
Ενέργεια, Πεπτικό σύστημα, Θερμότητα, Ηλεκτρισμός, Φως, Ήχος, Μηχανική. Στο βιβλίο
της ΣΤ´ τάξης οι 13 ενότητες: Ενέργεια, Θερμοκρασία-Θερμότητα, Έμβια-Άβια, Φυτά, Ζώα,
Οικοσυστήματα, Αναπνευστικό σύστημα, Κυκλοφορικό σύστημα, Ηλεκτρομαγνητισμός,
Φως, Οξέα-Βάσεις-Άλατα, Μεταδοτικές ασθένειες, Αναπαραγωγικό σύστημα.
Μέθοδος
Κατά τη διαδικασία ανάλυσης του περιεχομένου ταυτοποιήθηκε η ύπαρξη τριών αξόνων: ο
πρώτος περιέχει τις αναφορές των σχολικών βιβλίων σε πολιτισμικά στοιχεία/Πολιτισμικός, ο
δεύτερος συγκεντρώνει τις αναφορές σε στοιχεία γνώσης/Γνωστικός και ο τρίτος τη διάχυση
των προηγούμενων αναφορών σε γνωστικά αντικείμενα των Φ.Ε./Φυσικών Επιστημών. Η
ανάλυση εμβάθυνε σε κάθε άξονα γεγονός που παρήγαγε τις κατηγορίες: «Σύνδεση με την
καθημερινότητα» και «Επιστημολογία» στον Πολιτισμικό άξονα, τη «Θεωρία» και την
«Πρακτική» στον Γνωστικό και τις «Φυσική», «Χημεία», «Βιολογία» στον άξονα των
Φυσικών Επιστημών. Υποκατηγορίες κάθε μιας από τις παραπάνω κατηγορίες αποτελούν οι 9
ενότητες προκειμένου για το βιβλίο της Ε´ τάξης και οι 13 για αυτό της ΣΤ´ τάξης.
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Η κατηγορία «Σύνδεση με την καθημερινότητα» περιλαμβάνει γραμμές του περιεχομένου
των βιβλίων που συνδέουν τη διδακτέα ύλη με την καθημερινότητα όπως στην ενότητα
ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: «Μετά από κάθε γεύμα, στα ούλα και γύρω από τα δόντια μένουν
υπολείμματα τροφής....αναπτύσσονται βακτήρια…» (Βιβλίο μαθητή Ε´ Δημοτικού, σελ. 35).
Ο Κανδεράκης (2016) υποστηρίζει σχετικά πως η ύπαρξη διδακτικής λειτουργικότητας σε
ένα σχολικό βιβλίο στηρίζεται και στην εφαρμογή της βασικής θεωρίας σε διάφορες
καταστάσεις από την καθημερινή ζωή ή την τεχνολογία.
Η κατηγορία «Επιστημολογία» αναφέρεται σε γραμμές που συνοδεύουν την παρεχόμενη
γνώση με ευρύτερα κοινωνιολογικά και ιστορικά χαρακτηριστικά, για παράδειγμα στην
ενότητα ΕΝΕΡΓΕΙΑ: «Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Αθήνας το 480 π.Χ.... οι
Αθηναίοι έτσι έγιναν μάρτυρες της πρώτης στρατιωτικής χρήσης του πετρελαίου...» (Βιβλίο
μαθητή ΣΤ´ Δημοτικού, σ. 23). Το γεγονός πως οι επιστημονικές θεωρίες είναι ιστορικές
οντότητες αντανακλά το πλαίσιο της σκέψης του Τ. Kuhn όπως αναφέρεται (Κάλφας, 1981).
Το περιεχόμενο της «Θεωρίας» σχετίζεται με παράθεση επιστημονικής γνώσης όπως στην
ενότητα ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ, ΑΛΑΤΑ: «Τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα είναι χημικές ουσίες
που κατατάσσουμε στη γενικότερη ομάδα των χημικών ενώσεων.... αποτελούνται από δύο ή
περισσότερα ανόμοια άτομα …» (Βιβλίο μαθητή ΣΤ´ Δημοτικού, σ. 114) ενώ η
κατηγορία«Πρακτική» δηλώνει την παρουσία της πειραματικής διαδικασίας όπως στην
ενότητα ΗΧΟΣ: «Μάζεψε διάφορα μικροπράγματα όπως συνδετήρες, φασόλια …. βάλε τα
αντικείμενα σε ένα διαφορετικό πλαστικό κυπελλάκι ...» (Βιβλίο μαθητή Ε´ Δημοτικού, σελ.
87). Ο Σκουμιός (2016) δέχεται ότι οι πειραματικές δραστηριότητες κατέχουν κεντρική θέση
στην εκπαίδευση των μαθητών στις Φυσικές Επιστήμες ενώ η θέση πως οι πειραματικές
δραστηριότητες συνεισφέρουν στην οικοδόμηση γνώσεων υποστηρίζεται από ερευνητικά
δεδομένα (Gunstone, 1991).
Αποτελέσματα
Με εφαρμογή της Περιγραφικής Στατιστικής στα ερευνητικά δεδομένα (διδακτέες γραμμές)
προέκυψαν οι Πίνακες 1-5. Στους Πίνακες αυτούς συσχετίζονται οι ενότητες των βιβλίων της
Ε´ και ΣΤ´ Δημοτικού με τους άξονες Πολιτισμικό, Γνωστικό και Φυσικών Επιστημών αλλά
και με τις κατηγορίες κάθε άξονα (Πίνακες 1 και 2). Απεικονίζεται επίσης η κατανομή
(ποσοστιαία συμμετοχή) των κατηγοριών του κάθε άξονα στο σύνολό του (Πίνακες 3 και 4)
καθώς και η συνολική κατανομή στους άξονες των δύο τάξεων (Πίνακας 5).
ΑΞΟΝΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πολιτισμικός
Σύνδεση με
καθημ/τα Επιστημολογία

Γνωστικός

Φυσικών Επιστημών

Θεωρία Πρακτική

Φυσική Χημεία Βιολογία
191

-

202

-

-

291

-

-

393

291

ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

29

35

105

22

ΜΙΓΜΑΤΑ

48

6

110

38

-

170
193
300

22
23
64

51
71
144

7
4
46

250
554

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΩΣ

178

85

251

38

552

107

163

118

18

406

ΗΧΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

301

76

285

142

804

209

54

150

20

433

1535
2063

528

1285
1620

335

2999
3683

*

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Πίνακας 1: Δεδομένα E´ Δημοτικού.
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Στον Πίνακα 1 περιέχονται οι 9 ενότητες του βιβλίου μαθητή Ε´ Δημοτικού με τις γραμμές
που καταγράφηκαν ανά κατηγορία για κάθε ένα από τους τρεις άξονες. Το σύμβολο –
σημαίνει 0 γραμμές της κατηγορίας στη συγκεκριμένη ενότητα.
ΑΞΟΝΕΣ

Πολιτισμικός

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Γνωστικός

Φυσικών Επιστημών

Θεωρία Πρακτική

Φυσική Χημεία Βιολογία

86
49
25
66
17
38
-

452
44
97
112
291
71
92

124
27
2
10
20
12

287
-

1262
-

262
267
398
252
180

93
36
36
75
521

200
80
141
38
67
155
1840
2162

23
9
59
15
21
322

305
342
934
4465

206
1468

270
216
218
2063

Σύνδεση με
καθημ/τα Επιστημολογία
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ*
ΘΕΡΜ/ΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΕΜΒΙΑ-ΑΒΙΑ
ΦΥΤΑ
ΖΩΑ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

600
167
138
79
90
123

ΑΝΑΠΝ/ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΥΚΛ/ΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

76
47
123
106
117
74
42
1782
2303

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝ/ΣΜΟΣ
ΦΩΣ
ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ
ΜΕΤΑΔ. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΑΝΑΠΑΡ/ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

Πίνακας 2: Δεδομένα ΣΤ´ Δημοτικού.
Στον Πίνακα 2 περιέχονται οι 13 ενότητες του βιβλίου μαθητή ΣΤ´ Δημοτικού με τις
γραμμές που καταγράφηκαν ανά κατηγορία για κάθε ένα από τους τρεις άξονες.
*
Η υποκατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ανάλογα με τη σύστασή της) κατατάχθηκε σε διαφορετικές
κατηγορίες του άξονα των Φυσικών Επιστημών.
ΑΞΟΝΕΣ

Πολιτισμικός
Σύνδεση με
καθημ/τα
Επιστημολογία
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

1535
(74%)

528
(26%)
2063

Γνωστικός
Θεωρία Πρακτική
1285
(79%)

335
(21%)

Φυσικών Επιστημών
Φυσική Χημεία Βιολογία
2999
(81%)

1620

393
(11%)

291
(8%)

3683

Πίνακας 3: Κατανομή στους άξονες της E´ Δημοτικού.
Στον Πίνακα 3 αποτυπώνεται η ποσοστιαία συμμετοχή των κατηγοριών στους άξονες:
πιστοποιείται η σημαντική υπεροχή της «Σύνδεσης με την καθημερινότητα» ως προς την
«Επιστημολογία» (74% με 26%) της «Θεωρίας» ως προς την «Πρακτική» (79% με 21%) και
της «Φυσικής» ως προς τις «Χημεία» και «Βιολογία» (81% με 11% και 8% αντίστοιχα) στο
βιβλίο μαθητή Ε´ Δημοτικού.
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ΑΞΟΝΕΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ

Πολιτισμικός

Γνωστικός

Φυσικών Επιστημών

Σύνδεση με
καθημ/τα
Επιστημολογία

Θεωρία Πρακτική

Φυσική Χημεία Βιολογία

1782
(77%)

1840
(85%)

521
(23%)
2303

322
(15%)

934
(21%)

1468
(33%)

2162

2063
(46%)

4465

Πίνακας 4: Κατανομή στους άξονες της ΣΤ´ Δημοτικού.
Στον Πίνακα 4 απεικονίζεται η συμμετοχή των κατηγοριών στο βιβλίο της ΣΤ´ τάξης.
ΑΞΟΝΕΣ
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Φυσικών Επιστημών

Πολιτισμικός

Γνωστικός

Ε´ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2063
(47%)

1620
(43%)

2999
(76%)

393
(21%)

291
(12%)

ΣΤ´ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2303
(53%)

2162
(57%)

934
(24%)

1468
(79%)

2063
(88%)

4366

3782

3933

1861

2354

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΞΕΩΝ

ΔΥΟ

Φυσική Χημεία Βιολογία

Πίνακας 5: Συνολική κατανομή στους άξονες των δύο τάξεων.
Στον Πίνακα 5 συγκρίνονται τα δυο βιβλία ως προς τα χαρακτηριστικά τους στο σύνολο
των δυο τάξεων.
Προκειμένου για πληρέστερη συγκριτική αποτύπωση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε
και ποσοτική στατιστική επεξεργασία διότι η επιστήμη της Στατιστικής μπορεί να
εφαρμόζεται και στις κοινωνικές επιστήμες (Δημητριάδης, 2007) και να χρησιμοποιεί
προγράμματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας όγκου δεδομένων σε σύντομο
χρονικό διάστημα.
Στην παρούσα εργασία έγινε χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 16.0 μέσω του
οποίου υπολογίσθηκε ο Μέσος όρος τιμών/Μ (Mean) ο οποίος ως δείκτης κεντρικής τάσης
είναι ενδεικτικός, σύμφωνα με τον Κιντή (2000), της συγκέντρωσης ενός συνόλου τιμών και
η Τυπική Aπόκλιση/Τ.Α. (Standard deviation) η οποία είναι ένας δείκτης διασποράς ενός
συνόλου τιμών (Ρούσσος & Τσαούσης, 2002) και τα αποτελέσματα που προέκυψαν
παρατίθενται στον Πίνακα 6:
Ε´ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ν=9
Πολιτισμικός Γνωστικός
Μέσος όρος (Μ)
Τυπική απόκλιση
(Τ.Α.)

ΣΤ´ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ν=13
Πολιτισμικός Γνωστικός

Σύνδεση με καθημ/τα Επιστημολογία
Θεωρία Πρακτική
170.5 58.5
142.837.2
96.747.3

78.0 41.8

Σύνδεση με καθημ/τα Επιστημολογία
Θεωρία Πρακτική
137.1 40.1
141.5 24.8
143.632.3

116.2 33.6

Πίνακας 6: Μέσος όρος και Τυπική Απόκλιση στα βιβλία των δύο τάξεων.
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Στον Πίνακα 6 περιέχεται ο Μ και η Τ.Α. για κάθε κατηγορία των αξόνων Πολιτισμικός
και Γνωστικός, για μεν την Ε´ Δημοτικού για τις συχνότητες-τιμές των 9 ενοτήτων/Ν=9 (από
τον Πίνακα 1) για δε την ΣΤ´ τάξη για τις τιμές των 13 ενοτήτων/Ν=13 (από τον Πίνακα 2).
 Η κατηγορία «Σύνδεση με την καθημερινότητα» εμφανίζει τον πιο μεγάλο μέσο όρο
τιμών (Μ =170.5) για την Ε´ τάξη και η «Πρακτική» τον μικρότερο (Μ=37.2).
 Προκειμένου για την ΣΤ´ τάξη η «Θεωρία» έχει το μεγαλύτερο Μ=141.5 και η
«Πρακτική» το μικρότερο (Μ=24.8).
 Τη μεγαλύτερη Τ.Α. στο βιβλίο μαθητή Ε´ Δημοτικού εμφανίζει η κατηγορία
«Σύνδεση με την καθημερινότητα» (Τ.Α.=96.7) και τη μικρότερη η «Πρακτική» (Τ.Α.=41.8)
 Για το βιβλίο της ΣΤ´ τάξης τη μεγαλύτερη Τ.Α.=143.6 καταγράφει η «Σύνδεση με
την καθημερινότητα» και τη μικρότερη (32.3) η «Επιστημολογία» (αν και σε 3 ενότητες δεν
περιέχεται/0 γραμμές).
Συζήτηση
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Και στα δυο βιβλία υπερέχουν τα πολιτισμικά στοιχεία ως προς τα γνωστικά/πολιτισμικός ως
προς τον γνωστικό άξονα (Πίνακες 1 και 2), πιο έντονα στο βιβλίο της Ε´ Δημοτικού. Και
στις δυο τάξεις η κύρια συγκρότηση του Πολιτισμικού άξονα οφείλεται στην κατηγορία
«Σύνδεση με την καθημερινότητα» και του Γνωστικού στη «Θεωρία» (Πίνακες 3 και 4), πιο
έντονα στην ΣΤ´.
Στη σύγκριση των βιβλίων μεταξύ τους από τον Πίνακα 5 φαίνεται πως τα πολιτισμικά
στοιχεία δείχνουν παραπλήσια ποσοστιαία κατανομή (47% με 53%) ενώ στα γνωστικά
στοιχεία υπάρχει μικρή υπεροχή της ΣΤ´ ως προς την Ε´ Δημοτικού (57% με 43%).
Στον Πίνακα 6 δεδομένου πως για την Ε´ τάξη η μεγαλύτερη τιμή του Μ προκύπτει για τη
«Σύνδεση με την καθημερινότητα»και για την ΣΤ´ τάξη για τη «Θεωρία» υποδηλώνεται πως
οι περισσότερες αναφορές (γραμμές) του περιεχομένου της Ε´ Δημοτικού έχουν στοιχεία
σύνδεσης της σχολικής γνώσης με την καθημερινότητα ενώ για την ΣΤ´ τάξη οι πιο πολλές
γραμμές αφορούν ζητήματα παράθεσης της επιστημονικής γνώσης. Το αντίθετο ισχύει για
την «Πρακτική» και στις δυο τάξεις.
Στον ίδιο Πίνακα, δεδομένου πως τη μεγαλύτερη Τ.Α έχει η «Σύνδεση με την
καθημερινότητα» και τη μικρότερη η «Πρακτική» για την Ε´ τάξη, αυτό σημαίνει πως
υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά τιμών γύρω από το Μ (170.5) για τη «Σύνδεση με την
καθημερινότητα» δηλαδή υπάρχουν ενότητες με πολύ λιγότερες γραμμές από τον αριθμό
170.5 και άλλες με πολύ περισσότερες από τον ίδιο αριθμό ενώ πιο «συνεκτική» είναι η
«Πρακτική» της οποίας ο αριθμός διδακτέων γραμμών είναι πιο ισοκατανεμημένος σε κάθε
μια από τις 9 ενότητες. Αυτά επαληθεύονται από τον Πίνακα 1.
Αντίστοιχα ισχύουν για την ΣΤ´ τάξηστην οποία η «Σύνδεση με την καθημερινότητα»
περιέχει αρκετές ενότητες (από τις 13) που έχουν σημαντικά περισσότερες ή σημαντικά
λιγότερες γραμμές από το Μ=137.1 ενώ η «Επιστημολογία» αναδεικνύεται ως η πιο
«συμπαγής» κατηγορία (λόγω μικρότερης Τ.Α.) για τη συγκεκριμένη τάξη, όπως
πιστοποιείται και από τον Πίνακα 2.
Από τον Πίνακα 5 αποτυπώνεται ότι η κατηγορία «Φυσική» υπερέχει πολύ έντονα των
άλλων κατηγοριών των Φ.Ε. στην Ε´ τάξηαλλά καιπως διδάσκεται σημαντικά περισσότερο
στην τάξη αυτή σχετικά με την ΣΤ´ (76% έναντι 24%). Το αντίθετο συμβαίνει με τη
«Βιολογία» η οποία επικρατεί της «Χημείας» και «Φυσικής» στην ΣΤ´ τάξη στην οποία
διδάσκεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την Ε´ (88% έναντι 12%). Όμοια η
«Χημεία» διδάσκεται πολύ έντονα στην ΣΤ´ ως προς την Ε´ τάξη (79% έναντι 21%).
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1. Τα δυο βιβλία έχουν σημαντικό πολιτισμικό περιεχόμενο το οποίο υπερέχει του
γνωστικού (ειδικά σε αυτό της Ε´ Δημοτικού). Αυτό οφείλεται κυρίως σε εκείνο το τμήμα της
διδακτέας ύλης που δρα ως σύνδεσμος με τον γύρω κόσμο των παιδιών (καθημερινότητα).
Σχετικά αναφέρεται πως η διαδικασία μάθησης επηρεάζεται από τις κοινωνικές επιδράσεις
και ότι «τα παιδιά έχουν στη διάθεσή τους τρόπους σκέψης και φαντασίας μέσω της γλώσσας
και του πολιτισμικού πλαισίου στο οποίο κινούνται» (Driveret. al., 2000).
2. Τα παιδιά εμπλέκονται με πολιτισμικό περιεχόμενο σε ίδια σχεδόν αναλογία στις δυο
τάξεις ενώ ηΣΤ´ τάξη τα «φορτίζει» με περισσότερα γνωστικά στοιχεία σε σχέση με την Ε´.
Αυτό το συμπέρασμα μπορεί να παραλληλισθεί με το γεγονός ότι τα παιδιά, κατά τη διάρκεια
της γνωστικής τους ανάπτυξης, στην ΣΤ´ τάξη, αρχίζουν να αφήνουν το στάδιο των
συγκεκριμένων συλλογισμών και να περνούν στο στάδιο της τυπικής-αφαιρετικής νόησης.
3. Τα ζητήματα πειραματικών διεργασιών («Πρακτική») καταλαμβάνουν μικρό ποσοστό
του κάθε βιβλίου μαθητή/αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την ύπαρξη του Τετραδίου Εργασιών
(το οποίο είναι γεμάτο με πειράματα-εργασίες) που συνδέεται άρρηκτα με το κάθε βιβλίο
μαθητή.
4. Τα θέματα σύνδεσης της ύλης με την καθημερινότητα είναι ετεροβαρώςκατανεμημένα
στις 9 ενότητες του βιβλίου της Ε´ Δημοτικού και στις 13 αυτού της ΣΤ´ τάξης γεγονός που
σχετίζεται με την έκταση κάθε ενότητας και το διαφορετικό βαθμό συγγένειάς της με τον
κόσμο που περιβάλει τα παιδιά στην ηλικιακή βαθμίδα που αυτά βρίσκονται. Πιο ομοιογενή
κατανομή παρουσιάζει η «Πρακτική» της Ε´ τάξης και τα ζητήματα αναφοράς της ύλης σε
κοινωνιολογικά-ιστορικά χαρακτηριστικά («Επιστημολογία») της ΣΤ´ τάξης.
Από τα επιστημονικά πεδία των Φ.Ε. τα παιδιά του Δημοτικού γνωρίζουν στην Ε´ τάξη
αυτό της Φυσικής («Φυσική») σε έντονο βαθμό γεγονός που συμβαίνει αντίστροφα στην ΣΤ´
τάξη. Η επιστήμη της Χημείας («Χημεία) και η Βιολογική επιστήμη («Βιολογία»)
εμφανίζουν πολύ μικρή παρουσία στην Ε´ Δημοτικού ενώ αυξάνεται η παρουσία τους στην
ΣΤ´ τάξη, με μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης αυτόν της «Βιολογίας». Από τα προηγούμενα
αναδύεται το γεγονός πως ναι μεν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Φ.Ε. του Δημοτικού είναι
ολοκληρωμένου τύπου εμφανίζει όμως και χαρακτηριστικά τύπου συλλογής, σημαίνοντας ένα
είδος «διαμερισματοποίησης» των γνωστικών αντικειμένων των Φ.Ε
Προτάσεις: Μπορούν να διατυπωθούν οι εξής σκέψεις-προτάσεις για προώθηση των
ερευνητικών προσπαθειών που διαπραγματεύονται την ανάπτυξη του περιεχομένου των
βιβλίων των Φ.Ε. στο Δημοτικό σχολείο:
1η: Συσχέτιση-εκτίμηση των κατηγοριών με μαθησιακά αποτελέσματα με τα οποία μπορεί
να συναρτάται κάθε κατηγορία καθενός από τους τρεις άξονες.
2η: Έρευνα (καταγραφή) των παραγόντων που καθορίζουν την ποιοτική και ποσοτική
κατανομή των κατηγοριών που ανέδειξε η έρευνά μας στις ενότητες των σχολικών βιβλίων
μαθητή.
3η: Διερεύνηση παιδαγωγικού πλαισίου μείωσης της «διαμερισματοποίησης» των
γνωστικών αντικειμένων των Φ.Ε./διάχυσής τους εντός του Προγράμματος σπουδών μέσω
ελάττωσης των χαρακτηριστικών συλλογής και αύξησης αυτών του ολοκληρωμένου
Προγράμματος.
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Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα.
Μεγάλη έμφαση δίνεται στην ανάγκη επιστημονικού γραμματισμού μαθητών και πολιτών για το
ζήτημα. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι μαθητές όλων των ηλικιών καθώς και
εκπαιδευτικοί έχουν πολλές παρανοήσεις και εναλλακτικές ιδέες για το θέμα. Αυτή η έρευνα
μελετά τις αντιλήψεις των φοιτητών/τριών του Ε΄ εξαμήνου του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών Ιωαννίνων σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τις αιτίες, τα αποτελέσματα
και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Στην έρευνα συμμετείχαν 218 φοιτητές και φοιτήτριες
απαντώντας σε ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Τα
αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές παρανοήσεις όπως η αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων του
φαινομένου ως αιτία δημιουργίας του φαινομένου καθώς και η ελλιπής κατανόηση της
πληροφορίας που λαμβάνουν μέσω του διαδικτύου εξαιτίας της έλλειψης επιστημονικού
γραμματισμού.

Λέξεις κλειδιά:
Γραμματισμός.

Κλιματική

Αλλαγή,

Παρανοήσεις,

Αντιλήψεις,

Επιστημονικός

Εισαγωγή
Η κλιματική αλλαγή είναι το πιο κρίσιμο, πολύπλοκο και αφηρημένο σύγχρονο πρόβλημα
(Liarakou & Flogaitis, 2007) με πολλαπλές διαστάσεις (κοινωνική, οικονομική, φυσική κλπ).
Παρόλο που τα αποτελέσματα τηςκλιματικής αλλαγής είναι φανερά, η γνώση και οι
ικανότητες που απαιτούνται για να κατανοήσει κάποιος το ζήτημα και να συμμετάσχει
συνειδητά στην προσπάθεια περιορισμού του, είναι ποικίλες, σύνθετες και, ως εκ τούτου, δεν
είναι εύκολο να αποκτηθούν. Ο επιστημονικός γραμματισμός των πολιτών είναι αναγκαίος
για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούν στο περιβάλλον οι
ανθρώπινες δραστηριότητες.
Στην τυπική εκπαίδευση, παρόλο που το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής έχει ήδη
συμπεριληφθεί στα προγράμματα σπουδών πολλών χωρών και το κλίμα, ως έννοια,
συναντάται σε όλα τα σχολικά εγχειρίδια, από το Δημοτικό έως το Λύκειο, οι αντιλήψεις των
μαθητών είναι πιθανό να μην ταιριάζουν με τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις καθώς είναι
ένας συνδυασμός προσωπικών και κοινωνικών εμπειριών (Driver, Guesne &
Tiberghien,1985). Λείπει αυτό που οι Driver et. al. (1994) ονομάζουν συνέχεια στο Α.Π.,
δηλαδή, μια σειρά εμπειριών που δομούνται πάνω στις αντιλήψεις των μαθητών και οδηγούν
στην κατανόηση της Επιστήμης και στη συνέχεια στον επιστημονικό γραμματισμό.
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές μελέτες για τις αντιλήψεις, τις ιδέες και την
κατανόηση της κλιματικής αλλαγής των μαθητών, φοιτητών, ενηλίκων. Οι μαθητές στο
σχολείο και στην καθημερινότητα τους έρχονται αντιμέτωποι με το ζήτημα της κλιματικής

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

-186-

αλλαγής, αν και συχνά προσεγγίζουν το φαινόμενο με παρανοήσεις όπως: (α) σύγχυση των
εννοιών καιρός και κλίμα (Gowda, Fox, & Magelky,1997: Papadimitriou, 2004), (β) αντίληψη
ότι η μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος είναι η κύρια αιτία αύξησης της υπερθέρμανσης
του πλανήτη (Koulaidis & Christidou, 1999; Pruneau et. al., 2001; Papadimitriou, 2004;
Österlind, 2005; Keller, 2006), (γ) συσχέτιση άσχετων προβλημάτων ρύπανσης (σκουπίδια,
φωτοχημικό νέφος) με την κλιματική αλλαγή (Keller, 2006; Papadimitriou, 2004). Οι μελέτες
επιχειρούν να ερμηνεύσουν πώς οι ερωτώμενοι αντιλαμβάνονται το φαινόμενο, ώστε πρώτα
απ’ όλα να βελτιωθεί η συνολική διαδικασία τηςμάθησης, καθώς οι παρανοήσεις και
παρερμηνείες μπορούν να λειτουργήσουν ως εμπόδιο για την μάθηση και την κατανόηση
βασικών επιστημονικών εννοιών, (Chi, 2005; Vosniadou & Brewer, 1992).
Στην Ελλάδα η έρευνα για το θέμα αυτό είναι περιορισμένη (Liarakou, Athanasiadis &
Gavrilakis, 2011).Αφορά κυρίως στις ιδέες των μαθητών του δημοτικού σχολείου (11-12
ετών) για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, στην ανάλυση των μοντέλων σκέψης των παιδιών
για το στρώμα του όζοντος (Boyes, Stanisstreet & Spiliotopoulou-Papantoniou, 1999;
Koulaidis & Christidou, 1999), στην επίδραση των πειραμάτων στη γνώση και κατανόηση
των διαστάσεων του φαινομένου του θερμοκηπίου στους μαθητές του Λυκείου (Papageorgiou
& Tsiropoulou, 2004), στις απόψεις των Νηπιαγωγών για την κατανόηση εννοιών σχετικών
με την κλιματική αλλαγή (Daskolia, Flogaitis & Papageorgiou, 2006).
Η διεθνής έρευνα έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στις εναλλακτικές ιδέες και παρανοήσεις
όχι μόνο των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών με κυρίαρχο παράδειγμα την περίπτωση
της «τρύπας» του Όζοντος η οποία αντιμετωπίζεται ως αίτιο και όχι ως αποτέλεσμα του
φαινομένου του θερμοκηπίου. Οι παρανοήσεις αυτέςείναι τόσο ισχυρές που παραμένουν
ακόμη και μετά από επεξηγήσεις (Groves & Pugh, 1999). Στο ερώτημα αν αυτές οι
παρανοήσεις προέρχονται από λανθασμένες οδηγίες που δίνουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι
δεν έχουν κατανοήσει σωστά αυτά τα φαινόμενα, η έρευνα έδειξε ότι προπτυχιακοί
εκπαιδευτικοί (φυσικών επιστημών, γεωγραφίας κλπ) διαθέτουν τέτοιες παρανοήσεις για τα
ατμοσφαιρικά φαινόμενα (Groves & Pugh, 1999; Arons et al., 1994),το φαινόμενο του
θερμοκηπίου τα προβλήματα που προκαλεί και τους τρόπους επίλυσης τους (Celikler & Kara,
2011). Η Boom (2010) σε συγκριτική έρευνα ανάμεσα σε προπτυχιακούς εκπαιδευτικούς και
μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαπίστωσε ότι οι αντιλήψεις, οι γνώσεις, τα
μοντέλα εξήγησης και οι πηγές πληροφοριών του φαινομένου παρουσίασαν ομοιότητες
μεταξύ των δύο ομάδων, με τη γνώση και την κατανόηση της κλιματικής αλλαγής να
παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα για τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς όχι μόνο της
Πρωτοβάθμιας αλλά και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κατεύθυνση στις Φυσικές
Επιστήμες και στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Οι παρανοήσεις των προπτυχιακών
εκπαιδευτικών που δεν εξαλείφτηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μπορούν να
οδηγήσουν σε πεποιθήσεις και επομένως είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη στην
κατάρτιση που λαμβάνουν (Decker & Rimm-Kaufman, 2008). Οι πεποιθήσεις βασίζονται
στην προγενέστερη εμπειρία και τα γνωρίσματα της προσωπικότητας (Stooksberry et al.,
2009) και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο είμαστε διατεθειμένοι να σκεφτούμε και να
ενεργήσουμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο(π.χ., κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στην
τάξη) (Rimm-Kaufman et al., 2006). Οι παραδοχές που προκύπτουν από τις πεποιθήσεις θα
επιτρέψουν ή όχι τον μέλλοντα εκπαιδευτικό να ενστερνιστεί νέες ιδέες (Bryan, 2003).
Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στις αντιλήψεις και πεποιθήσεις των φοιτητριών/ών
του τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Ιωαννίνων για την κλιματική αλλαγή.
Η διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών/τριών για την υπερθέρμανση του πλανήτη και
την κλιματική αλλαγή και στη συνέχεια ο σχεδιασμός κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών
που θα βασίζονται στις αντιλήψεις αυτές (Driver et al., 1994) μπορούν να εξαλείψουν
παρανοήσεις ή εναλλακτικές ιδέες καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι πεποιθήσεις των φοιτητών
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εκπαιδευτικών αλλάζουν έπειτα από οργανωμένα προγράμματα κατάρτισης, (Brownlee et al.,
2001; So & Watkins, 2005).
Μεθοδολογία έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Φθινόπωρο του 2014 στο Τμήμα Νηπιαγωγών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σκοπό να διερευνήσει τις αντιλήψεις των προπτυχιακών
Νηπιαγωγών σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή και να
προσθέσει το δικό της εύρημα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Συμμετείχαν 218
φοιτήτριες/τες του Ε΄ εξαμήνου που παρακολουθούσαν το μάθημα «Διδακτική των Εννοιών
των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο». Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε ηλεκτρονικά
και περιλάμβανε 8 ερωτήματα κλειστού τύπου και δύο ερωτήματα ανοιχτού τύπου. Στα
ερωτήματα κλειστού τύπου έγινε στατιστική επεξεργασία,ενώ οι απαντήσεις ανοιχτού τύπου
αναλύθηκαν με την bottomup μέθοδο.
Οι ερωτήσεις της έρευνας αφορούσαν:
Α. στις αντιλήψεις τους για την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή,
Β. στα μέσα και στους τρόπους ενημέρωσης τους και κατά πόσο θεωρούν πως είναι
ενημερωμένοι,
Γ. στα αίτια που προκαλούν το φαινόμενο, τα αποτελέσματα του φαινομένου και ποιοι
φέρουν την ευθύνη επίλυσης του ζητήματος,
Δ. στον τρόπο που αντιλαμβάνονται την έννοια του αποτυπώματος άνθρακα (ανοιχτού
τύπου ερώτηση που εστιάστηκε στο ανθρακικό αποτύπωμα της σοκολάτας).
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Αποτελέσματα της έρευνας
Η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων στις ερωτήσεις κλειστού τύπου οδήγησε στις
παρακάτω διαπιστώσεις: οι περισσότεροι/ες φοιτητές/τριες αναφέρονται στη σοβαρότητα του
φαινομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη και στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή ως
γεγονός, είτε γιατί έχουν διαβάσει σχετικά, είτε γιατί ενημερώθηκαν από τις ειδήσεις, είτε
γιατί γνωρίζουν την παγκόσμια προσπάθεια καταγραφής του φαινομένου και την ανησυχία
που υπάρχει. Επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια κατάσταση που επηρεάζει όλο
τον πλανήτη και το πιο σημαντικό ότι η ευθύνη για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου δεν περιορίζεται στη βιομηχανία, αλλά μοιράζεται σε ολόκληρη την κοινωνία.
Ελάχιστες φοιτήτριες/ες δεν πιστεύουν στην ύπαρξη κλιματικής αλλαγής και στηρίζουν την
άποψή τους στην καθημερινή παρατήρηση του καιρού ή θεωρούν ότι, αν συμβαίνει η
κλιματική αλλαγή, την ευθύνη δεν τη φέρει ο άνθρωπος καθώς είναι μια φυσική διαδικασία
του πλανήτη. Οι έννοιες «κλιματική αλλαγή /κλίμα/καιρός» συνδέονται κυρίως με το στρώμα
του όζοντος - η διαπίστωση συνάδει με άλλες έρευνες που προπτυχιακοί εκπαιδευτικοί
συνδέουν τη μείωση της στιβάδας του όζοντος με τα αίτια της κλιματικής αλλαγής (Chi,2005;
Vosniadou & Brewer, 1992). Μεγάλος αριθμός ερωτηθέντων συνδέει την κλιματική αλλαγή
με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, την αναδάσωση, την ανακύκλωση, τη μόλυνση των
υδάτων, τις καθαρές θάλασσες, την προστασία της βιοποικιλότητας (Boyes, Chambers &
Stanisstreet, 1995; Dimitriou, 2002a & 2002b; Groves & Pugh, 2002; Koulaidis, Christidou &
Brossman,1994; Papadimitriou, 2004; Summers, Kruger, Childs & Mant, 2000). Οι
φοιτήτριες/ές αναφέρονται στην αναγκαιότητα μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού και
προτείνουν εναλλακτικά την καύση φυσικού αερίου, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται
για καύση ορυκτού καυσίμου το οποίο οδηγεί στην αύξηση του ποσού του CO2 και άλλων
αερίων του θερμοκηπίου, δηλαδή δε φαίνεται να αντιλαμβάνονται τη σημασία της έννοιας.
Είναι οι ίδιοι που αναφέρουν ως κύρια αιτία του προβλήματος την καύση ορυκτών καυσίμων.
Στο ερώτημα πως θα περιοριστεί η κλιματική αλλαγή υπάρχουν πολλές αναφορές στην
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ανάγκη οι κυβερνήσεις να περιορίσουν την εξόρυξη πετρελαίου στην Αρκτική ενώ δε γίνεται
καμιά αναφορά στους ρυπογόνους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη
της Κοζάνης.
Η ανάλυση των απαντήσεων στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου οδήγησε στις παρακάτω
διαπιστώσεις: Στο ερώτημα «Ποιο είναι το προφίλ των ανθρώπων που μπορούν να αλλάξουν
την πορεία της κλιματικής αλλαγής;» οι ερωτηθέντες απάντησαν πως είναι οι ενημερωμένοι
και ενεργοί πολίτες οι οποίοι αλλάζουν τις καθημερινές συμπεριφορές τους και εφαρμόζουν
στην πράξη όσα υποστηρίζουν. Παρόλο που επισημαίνουν την ανάγκη οι πολίτες να είναι
ενημερωμένοι δεν αναφέρουν τον τρόπο κατάκτησης των δεξιοτήτων αναζήτησης,
κατανόησης και κριτικής επεξεργασίας της πληροφορίας, ώστε να γίνουν επιστημονικά
εγγράμματοι, να ανακαλύπτουν την πληροφορία, να επιλέγουν τις κατάλληλες πληροφορίες
για το ζήτημα που ερευνούν, να μαθαίνουν. Παρόλο που οι προπτυχιακές φοιτήτριες/ές είναι
δυνάμει εκπαιδευτικοί δεν επισημαίνουν την παιδαγωγική διάσταση του ζητήματος και την
αναγκαιότητα από τη μια κατανόησης των ζητημάτων ώστε να μπορούν να διδαχθούν
αξιοπρεπώς και από την άλλη να δύνανται ως ενεργοί πολίτες-εκπαιδευτικοί να
ανακαλύπτουν την πληροφορία, να την αντιλαμβάνονται, να επιχειρηματολογούν και να
δρουν μέσα από συλλογικότητες ώστε να ασκούν πίεση και ταυτόχρονα να εξελίσσονται και
να μαθαίνουν.
Στο ερώτημα που αφορούσε στο ανθρακικό αποτύπωμα της σοκολάτας κάποιες
απαντήσεις παρουσίασαν την έννοια των τροφοχιλιομέτρων συνδέοντάς την με την κλιματική
αλλαγή. Επίσης, επεσήμαναν τους σημαντικότερους παραγωγούς μεθανίου, το δεύτερο
σημαντικότερο αέριο που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, φαίνεται όμως ότι
δεν κατανόησαν τι σημαίνει αυτό καθώς δεναιτιολόγησαν τις απαντήσεις τους ενώ πολλές
φανέρωναν παρανοήσεις και εναλλακτικές ιδέες. Για παράδειγμα η ζάχαρη θεωρείται πρώτη
ύλη που καλλιεργείται και όχι προϊόν μεταποίησης. Κύρια αιτία του οικολογικού
αποτυπώματος της σοκολάτας θεωρείται η συσκευασία της και γι’ αυτό προτείνεται η χρήση
πλαστικού ως υλικό συσκευασίας αντί χαρτιού. Προτείνεται η καλλιέργεια του κακαόδεντρου
να μη γίνεται σε θερμοκήπια και η παρασκευή σοκολάτας να μη χρησιμοποιεί κακάο.
Ένας μεγάλος αριθμός ερωτηθέντων δεν απάντησε στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου με την
αιτιολογία πως δεν γνώριζε το θέμα, δεν είχε ασχοληθεί στο παρελθόν, το θεώρησε
εξειδικευμένο. Επισημαίνεται ότι είχαν τη δυνατότητα να αναζητήσουν πληροφορίες είτε
διαδικτυακά, είτε από τη σχετική βιβλιογραφία. Οι ερωτήσεις αυτές δεν απαιτούσαν
δηλωτική γνώση, αλλά αναζήτηση, κατανόηση και κριτική ανάλυση της πληροφορίας.
Συμπεράσματα
Η έρευνα έδειξε ότι στην πλειονότητα τους οι προπτυχιακοί νηπιαγωγοί γνωρίζουν ότι η
κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός που επηρεάζει όλο τον πλανήτη και ότι η ευθύνη για τη
μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου δεν περιορίζεται στη βιομηχανία, αλλά
μοιράζεται σε ολόκληρη την κοινωνία καθώς τα νοικοκυριά ευθύνονται για το ένα πέμπτο
των αερίων του θερμοκηπίου, (Boon 2010). Διαπιστώνεται πως έχουν κενά στον τρόπο
αναζήτησης και κατανόησης της επιστημονικής πληροφορίας. Η έλλειψη ενημέρωσης δε
διευκρινίζεται αν οφείλεται στην έλλειψη ενδιαφέροντος για το ζήτημα.Παρόλο που η έρευνα
στηρίζεται στο θετικό επoικοδομητισμό δε διερευνάτη δηλωτική γνώση αλλά εστιάζεται στο
ενδιαφέρον τους για ένα ζήτημα που τείνει να γίνει ζήτημα επιβίωσης για πολλούς
πληθυσμούς.
Δείκτης της ελλιπούς γνώσης και ενημέρωσης είναι ο σημαντικός αριθμός των
ερωτηθέντων που δεν απάντησαν σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, οι οποίες χρειαζόταν έρευνα
και κριτική ανάλυση. Οι ερωτηθέντες δικαιολόγησαν την άγνοια τους λέγοντας ότι δε
γνώριζαν το θέμα, δεν είχαν ασχοληθεί στο παρελθόν, το θεώρησαν εξειδικευμένο. Βεβαίως η
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γνώση περιεχομένου δεν αποτελεί προϋπόθεση αποτελεσματικής διδασκαλίας θεμάτων των
Φυσικών Επιστημών στην προσχολική και πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Lloyd et al., 1998),
όμως η ελλιπής γνώση συγκεκριμένων θεμάτων δεν είναι επιθυμητή ούτε για τους μαθητές
ούτε και για τους εκπαιδευτικούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις δύο σενάρια υπάρχουν: ο
εκπαιδευτικός να αναγκαστεί να διαβάσει περισσότερο μόνος του, χωρίς κάποια βοήθεια,
αυξάνοντας το άγχος του για την εργασία του, ή να παραλείψει ένα ζήτημα που είναι
προκλητικά άγνωστο. Συνήθως συμβαίνει το δεύτερο και στην περίπτωση αυτή εξηγείται και
από τις απαντήσεις των προπτυχιακών νηπιαγωγών. Οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να
είναι ενήμεροι για ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, που επηρεάζουν σημαντικούς τομείς
της ανθρώπινης επιβίωσης, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν παρανοήσεις
και ασάφειες των μαθητών τους σχετικά με την αλλαγήτου κλίματος, δεδομένου ότι η
επιρροή της οικογένειας διαμορφώνει και εναλλακτικές ιδέες και τρόπους συμπεριφοράς.
Προοπτικές
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Επόμενες έρευνες θα μπορούσαν να αφορούν στον τρόπο κατάκτησης δεξιοτήτων, εύρεσης
και κατανόησης της πληροφορίας από τους δυνάμει εκπαιδευτικούς στην εποχή του
καταιγισμού της πληροφορίας. Επίσης, η διερεύνηση της σύνδεσης των παρανοήσεων και
παρεξηγήσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την κλιματική αλλαγή με την πολυπλοκότητα
των επιστημονικών πεδίων που εμπλέκονται αλλά και τη διαμάχη που υπήρξε γι’ αυτά τα
ζητήματα. Τέλος, το εύρημα που παρουσιάζει τους ερωτηθέντες, οι οποίοι ως μαθητές της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχαν ασχοληθεί με την ΠΕ, να διαθέτουν μια σταθερή και
καθαρή αντίληψη για τα φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή, θα μπορούσε
να οδηγήσει σε μελλοντική διερεύνηση του τρόπου που η ενασχόληση των εκπαιδευτικών, ως
μαθητές, με την ΠΕ επηρεάζει τις αντιλήψεις, στάσεις, συμπεριφορές τους ως πολίτες στα
σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα.
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Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί έχουν διαμορφωμένες απόψεις για τον τρόπο εκπαίδευσής τους οι
οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της μαθησιακής εμπειρίας στις σπουδές τους. Η
παρούσα έρευνα έχει στόχο τη μελέτη των αντιλήψεων μελλοντικών εκπαιδευτικών για τα
αποτελεσματικά μαθησιακά περιβάλλοντα στην εκπαίδευσή τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 32
πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές του ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, οι οποίοι κλήθηκαν να περιγράψουν με
σχέδια και γραπτές απαντήσεις ένα ιδανικό στιγμιότυπο μαθήματος στο Πανεπιστήμιο. Μέσα
από τις περιγραφές τους φάνηκε να σκιαγραφείται ένα περιβάλλον που δίνει έμφαση στην
πράξη, που εφοδιάζει τον μελλοντικό εκπαιδευτικό με έτοιμα για χρήση διδακτικά εργαλεία, και
το οποίο έχει έντονο το στοιχείο της σύνδεσης με το νηπιαγωγείο και της καλλιτεχνικής
έκφρασης των φοιτητών. Διαφάνηκε, επίσης, μια περισσότερο διαισθητική προσέγγιση της
μάθησης στο μαθησιακό περιβάλλον το οποίο αποτύπωσαν. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
για το αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο θέλουν να εκπαιδευτούν, δημιουργούν
προσδοκίες και συνδέονται άμεσα με τον τρόπο με τον οποίο θα εμπλακούν στις σπουδές τους.
Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι χρήσιμο τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών να λαμβάνουν
υπόψη τις αντιλήψεις αυτές και να τις αξιοποιούν.

Λέξεις κλειδιά:
Εκπαιδευτικών.

Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικών,

Μαθησιακό

Περιβάλλον, Αντιλήψεις

Εισαγωγή
Το μαθησιακό περιβάλλον αναφέρεται στην ποικιλία φυσικών χώρων, πλαισίων και
κουλτούρας όπου μαθαίνει ο άνθρωπος (The Glossary of Educational Reform, 2013). Μετά
από τέσσερις δεκαετίες ερευνών, το περιβάλλον μάθησης συνδέεται άρρηκτα με το κλίμα της
τάξης και τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις που αυτό εμπεριέχει (Fraser, 2002). Ταυτόχρονα,
αποδεσμεύεται από τη στενή έννοια της αίθουσας διδασκαλίας με την οποία ήταν
συνυφασμένο και εξαπλώνεται σε ποικίλους μαθησιακούς χώρους "πραγματικούς" ή μη,
ψηφιακούς, αναλογικούς ή υβριδικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς, σε χώρους φυσικούς,
διανοητικούς και ψυχολογικούς (Beard & Wilson, 2006).
Οι προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες διαμορφώνουν αντιλήψεις για το τι συνιστά
αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον, οι οποίες επηρεάζουν τις προσδοκίες που έχει ο
εκπαιδευόμενος για τον τρόπο εκπαίδευσής του, το πως θα βιώσει και το αν θα βρει νόημα
στο εκάστοτε μαθησιακό περιβάλλον (Lorshbach & Jinks, 1999). Στην εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη
μάθηση/διδασκαλία, και οι πρακτικές τους στην τάξη, επηρεάζονται από τις εμπειρίες που
βίωσαν οι ίδιοι στον ρόλο του μαθητή (Kagan, 1992). Γι' αυτόν τον λόγο, ένας από τους
σύγχρονους στόχους της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών είναι να αμβλύνει τις αντιστάσεις
των φοιτητών/τριών και να ενθαρρύνει τον αναστοχασμό πάνω στις αντιλήψεις τους (Joram
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& Gabriele, 1998; Kourti & Androussou, 2013). Κάτι τέτοιο απαιτεί αρχικά να έρθουν στην
επιφάνεια οι αντιλήψεις τους. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συγκεκριμένη μελέτη.
Σκοπός
Η παρούσα έρευνα διερευνά τις αντιλήψεις φοιτητών/τριών νηπιαγωγών για τα
αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης στην εκπαίδευσή τους. Ειδικότερα, διερευνώνται οι
αντιλήψεις τους με άξονες τις τρεις αλληλοσυνδεόμενες συνιστώσες του μαθησιακού
περιβάλλοντος (UNESCO, 2012):
 τις φυσικές/υλικές συνθήκες
 τις ψυχοκοινωνικές συνθήκες (κλίμα μαθήματος) και
 τις συνθήκες διδασκαλίες και μάθησης.
Μεθοδολογία
Στην έρευνα συμμετείχαν 27 πρωτοετείς και 4 δευτεροετείς φοιτήτριες του Τμήματος
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ. Οι
φοιτήτριες κλήθηκαν να φανταστούν τον εαυτό τους σε ένα μάθημα του Τμήματος όπως
εκείνες θα το ήθελαν και να αποτυπώσουν τη σκέψη τους εικονογραφικά, μέσα από σχέδια
και γραπτά σχόλια. Στα σχέδια και τα σχόλια των φοιτητριών πραγματοποιήθηκε ανάλυση
περιεχομένου ως προς τις τρεις συνιστώσες του μαθησιακού περιβάλλοντος (UNESCO, 2012)
και - όπου κρίθηκε σκόπιμο -περιγραφική στατιστική.
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Αποτελέσματα
Α) Φυσικές/υλικές συνθήκες
Παρατηρώντας τα σχέδια και τα γραπτά σχόλια των φοιτητριών, φαίνεται να έγινε συχνή
αναφορά σε στοιχεία του φυσικού/υλικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, σε όλα τα σχέδια
(πλην ενός) απεικονίστηκαν σαφείς χώροι μάθησης, ενώ το 83,9% των φοιτητριών σχολίασε
και γραπτά διάφορα στοιχεία του χώρου μάθησης τον οποίο απεικόνισε. Συνδυάζοντας τα
σχέδια με τα γραπτά σχόλια των φοιτητριών αποτυπώθηκαν 3 είδη χώρων ως συστατικά του
μαθησιακού περιβάλλοντος: i) η πανεπιστημιακή αίθουσα διδασκαλίας (61,3%), ii) ο
εξωτερικός χώρος (25,8%) και iii) η αίθουσα νηπιαγωγείου (22,6%).
Ai) Πανεπιστημιακή αίθουσα διδασκαλίας
Οι πανεπιστημιακές αίθουσες διδασκαλίας αποτυπώθηκαν από τις φοιτήτριες συχνότερα
σε σχέση με τις άλλες 2 μορφές χώρου και είχαν:
 Είτε διάταξη αμφιθεάτρου (6 φοιτήτριες)
 Είτε, συχνότερα, διαφορετική διάταξη και επίπλωση συγκριτικά με ένα αμφιθέατρο ή
μια αίθουσα με διατεταγμένα στη σειρά θρανία (13 φοιτήτριες).
Aii) Εξωτερικός χώρος
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι σχεδόν το 1/4 των φοιτητριών επέλεξε έναν εξωτερικό χώρο
ως συστατικό του αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Οι αιτίες επιλογής που
αναδείχθηκαν από τις φοιτήτριες είναι:
 Η εγγενής του μαθησιακή αξία: "Ο εξωτερικός χώρος κατά την άποψή μου είναι ένας
χώρος που μπορεί ακόμη και μέσα από την παρατήρηση να μου μάθει πράγματα για τη ζωή και
την αλληλεπίδραση" / "κατά τη γνώμη μου το μάθημα γίνεται περισσότερο εμπειρικό και
εποικοδομητικό όταν λαμβάνει χώρα σε εξωτερικό χώρο".
 Η θετική συμβολή του στην διάθεση των φοιτητών: "...συγχρόνως ο καθαρός αέρας
βοηθά στο να χαλαρώσουν από την πίεση της καθημερινότητας".
Aiii) Αίθουσα νηπιαγωγείου
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Μια στις τέσσερις φοιτήτριες εξέφρασε την προσδοκία το μάθημα να πραγματοποιείται
στον χώρο του νηπιαγωγείου. Ο λόγος που παρέθεσαν είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα
μπορέσουν να αποκτήσουν καλύτερα τις επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται: "Έτσι
θα μπορούσα να ενταχθώ καλύτερα στο ρόλο της νηπιαγωγού" / "με αυτόν τον τρόπο οι
φοιτήτριες θα είχαν σαφώς πιο άμεση επαφή με το αντικείμενο σπουδών τους". Διαφάνηκε,
επομένως, μια προσδοκία για πρακτική άσκηση στις σπουδές τους και η άποψη ότι αυτός ο
τρόπος μάθησης συνδέει καλύτερα τον φοιτητή με το αντικείμενο των σπουδών του
συγκριτικά με άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
Β) Οι ψυχοκοινωνικές συνθήκες (το κλίμα)
Το 48,4% των φοιτητριών συμπεριέλαβε στην περιγραφή ενός αποτελεσματικού
μαθησιακού περιβάλλοντος σχόλια σχετικά με το κλίμα του μαθήματος. Στις απαντήσεις
διαφάνηκαν 4 συνιστώσες του κλίματος: i) η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων, ii) ο ελεύθερος
τρόπος παρακολούθησης, iii) η ζεστή και ζωντανή ατμόσφαιρα και iv) ένα "κλίμα
νηπιαγωγείου"
Βi) Η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων
Ενδεικτικά σχόλια: "Το μάθημα να γίνεται με λίγα παιδιά, όχι πάνω από 40, και να υπάρχει
επικοινωνία μεταξύ καθηγητή-μαθητή" / "Οι καθηγητές θα ήξεραν τον κάθε φοιτητή με το
μικρό του όνομα και θα γίνονταν φίλος μαζί του"
Μελετώντας τα σχέδια των φοιτητριών ως προς τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις,
παρατηρήθηκε ότι σχεδόν οι μισές φοιτήτριες (16/31) αποτύπωσαν μορφές αλληλεπίδρασης
στα σχέδιά τους: α) μέσα από τη διάταξη ή/και τις κινήσεις των φιγουρών (βλεμματική ή
σωματική επαφή, σύννεφα ομιλίας) και β) μέσα από τη διάταξη των επίπλων όταν δεν
απεικονίζονταν ανθρώπινες φιγούρες. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά: "τα θρανία να
βρίσκονται σε κυκλικό σχήμα ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί μια ομαδική συζήτηση".
Bii) Ο ελεύθερος τρόπος παρακολούθησης
Ενδεικτικά σχόλια: "Να είναι ελεύθερος ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε φοιτητής προσέχει" /
"Να χαλαρώσουν αν νιώθουν τη συγκεκριμένη ανάγκη, ξαπλώνοντας για παράδειγμα".
Σε σύνδεση με τα σχόλια αυτά, συχνά (8/31) απεικονίστηκαν φοιτητές/τριες να κάθονται
σε εναλλακτικά της καρέκλας έπιπλα (πουφ, καναπέ, παγκάκια, στο χαλί), ακόμη και να
κοιμούνται ...
Biii) Η ζεστή και ζωντανή ατμόσφαιρα
Ενδεικτικά σχόλια: "Μια τάξη γεμάτη ενέργεια και ζωντάνια" / "...το πιάνο θα ζεσταίνει την
ατμόσφαιρα"
Η διακόσμηση (τα χρώματα των τοίχων) και κάποια έπιπλα του χώρου (το πιάνο)
αναφέρθηκε να συμβάλουν στη δημιουργία μιας ζεστής και ζωντανής ατμόσφαιρας.
Χαρακτηριστικό ως προς τη διακόσμηση των χώρων είναι ότι από τους 22 εσωτερικούς
χώρους που απεικονίστηκαν, οι 13 είχαν στοιχεία διακόσμησης όπως κάδρα και γλάστρες.
Biv) Ένα κλίμα νηπιαγωγείου ...
Ενδεικτικά σχόλια: "Να υπάρχει μια αίθουσα διδασκαλίας του πανεπιστημίου που να είναι
ίδια με μια αίθουσα νηπιαγωγείου. Έτσι, ο φοιτητής νιώθει σιγά σιγά πιο οικεία μέσα στο
παραπάνω περιβάλλον, αφομοιώνει τη γνώση καλύτερα..." / "Στους τοίχους να έχει παιδικές
ζωγραφιές και παιδικά σκίτσα για να μπαίνουμε στο κλίμα".
Θεωρήθηκε σημαντικό από κάποιες φοιτήτριες η τάξη να αποπνέει ένα "κλίμα
νηπιαγωγείου", ώστε "να αφομοιωθεί η γνώση καλύτερα". Αυτές οι προτάσειςμοιάζει να
αντανακλούν μια περισσότερο διαισθητική προσέγγιση της μάθησης στις σπουδές τους, η
οποία επηρεάζει και τις προσδοκίες για τον τρόπο εκπαίδευσης των φοιτητριών.
Γ) Αποτελέσματα: Συνθήκες διδασκαλίας και μάθησης
Γi) Περιεχόμενο και στόχοι
Οι μισές σχεδόν φοιτήτριες (45,2%) επέλεξαν να περιγράψουν το αποτελεσματικό
μαθησιακό περιβάλλον συγκεκριμένων μαθημάτων της Σχολής, αναδεικνύοντας έτσι το
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περιεχόμενο ενός μαθήματος σε σημαντική συνιστώσα του μαθησιακού περιβάλλοντος στην
εκπαίδευσή τους. Τα μαθήματα που αφορούσαν τις Τέχνες αναφέρθηκαν με αισθητά
μεγαλύτερη συχνότητα. Ενδεικτικά: "Θα ήθελα ακόμη περισσότερα μαθήματα καλλιτεχνικής
φύσης, μιας και πιστεύω ότι η Τέχνη μπορεί να προσεγγίσει τα πάντα με τον καλύτερο τρόπο".
Τέχνες
Ψυχολογία
Φυσικές Επιστήμες
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Μαθηματικά
Ρυθμική & Κινητική Αγωγή
Φυσική αγωγή

29%
9,7%
3,4%
3,4%
3,4 %
3,4%
3,4%

Πίνακας 1: Αντιλήψεις φοιτητριών για τα μαθησιακά αντικείμενα που επιθυμούν
να συμπεριλαμβάνονται στην εκπαίδευσή τους.
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Επιπρόσθετα, στις αναφορές 3 φοιτητριών διαφάνηκαν συγκεκριμένες γνώσεις και
δεξιότητες που επιθυμούν να αποκτήσουν μέσα από τα παραπάνω μαθήματα, αλλά και οι
ρόλοι που αναμένουν να εξυπηρετήσουν ως νηπιαγωγοί.
 Γνώσεις μουσικής ή γνώση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: "Ονειρεύομαι να κάνω το
μάθημα της μουσικής στο οποίο θα μαθαίνουμε τις νότες..." / "Ασκήσεις όπως μαθηματικά και
ρυθμικές ασκήσεις να γίνουν γνωστές..."
 Δεξιότητες - ρόλος νηπιαγωγού: "Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η απελευθέρωση
των παιδαγωγών ώστε να μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν στα νήπια την αγάπη τους για τις
τέχνες καθώς και το πως να εκφράζονται μέσα από αυτές".
Γii) Διαδικασίες/δράσεις διδασκαλίας και μάθησης
Οι μισές σχεδόν φοιτήτριες (51,6%) αναφέρονται σε κάποια/ες διαδικασία/ες μάθησης
κατά την περιγραφή ενός ιδανικού μαθήματος. Από την ανάλυση των απαντήσεών τους
αναδύθηκαν οι 6 παρακάτω δράσεις:
Έκφραση μέσω Τέχνης
Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων για παιδιά
Συζήτηση
Επίδειξη εκπαιδευτικού υλικού από τον καθηγητή
Προβληματισμός πάνω σε ερεθίσματα
Παρατήρηση

19,4%
12,9%
12,9%
9,7%
6,5 %
6,5%

Πίνακας 2: Αντιλήψεις φοιτητριών για τις αποτελεσματικές διαδικασίες μάθησης
στην εκπαίδευσή τους.
Και εδώ φαίνεται οι Τέχνες να συγκέντρωσαν σημαντικά ποσοστά, μιας και η πιο συχνή
ενέργεια που αποτυπώθηκε από τις φοιτήτριες σε ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον
ήταν έκφραση μέσα από διάφορες μορφές Τέχνης∙ παρουσιάζονται, δηλαδή, να τραγουδούν,
να χορεύουν, να παίζουν σε θεατρικά έργα, να παίζουν μουσικά όργανα και να κάνουν
χειροτεχνίες. Οι αμέσως πιο συχνές ενέργειες ήταν η συζήτηση και η οργάνωση ή/και
υλοποίηση δράσεων. Σε σχέση με τη δεύτερη, φάνηκε να αναδεικνύονται ξανά προσδοκίες
για πρακτική άσκηση των φοιτητριών. Παρατηρήθηκαν επίσης διαδικασίες επίδειξης από
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τον/την καθηγητή/τρια, όπως προβολή διαφανειών, προβληματισμού πάνω σε ένα ερέθισμα,
όπως σχολιασμός βίντεο, και παρατήρησης: "όταν μαθαίνουμε για την ανάπτυξη των παιδιών
να βλέπουμε το κάθε στάδιο και τις ικανότητες των παιδιών στην πράξη".
Γiii) Μέσα διδασκαλίας και μάθησης
Σχεδόν όλες οι φοιτήτριες (90,3%) σχεδίασαν ή/και σχολίασαν γραπτά κάποιο/α μέσο/α
μάθησης και διδασκαλίας. Συγκριτικά με τα μέσα που αναφέρθηκαν, τα υλικά των Τεχνών
συγκέντρωσαν τις περισσότερες αναφορές και σε αυτά εντάχθηκαν υλικά όπως κοστούμια
μεταμφιέσεων, μπογιές, πινέλα και μουσικά όργανα. Ο πίνακας ήταν επίσης αρκετά συχνός
στα σχέδια των φοιτητριών αλλά και διάφορα οπτικοακουστικά μέσα και τεχνολογίες όπως
μικρόφωνο, ηχοσύστημα και η/υ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, ότι απεικονίστηκαν
παιχνίδια-αντικείμενα με την ίδια συχνότητα με την οποία απεικονίστηκαν και τα βιβλία, κάτι
που παραπέμπει πιθανόν ξανά στο "Κλίμα Νηπιαγωγείου" που αναφέρθηκε και παραπάνω.
Υλικά Τεχνών
Πίνακας
ΤΠΕ και οπτικοακουστικά μέσα
Παιχνίδια
Βιβλία
Άλλο
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32,3%
29%
22,6%
16,1%
16,1%
6,5%

Πίνακας 3:Αντιλήψεις φοιτητριών για τα αποτελεσματικά μέσα διδασκαλίας
στην εκπαίδευσή τους.
Συζήτηση και συμπεράσματα
Μελετώντας τις αντιλήψεις των φοιτητριών διαφαίνεται μια έντονη προσδοκία για "πράξη"
και άμεσες συνδέσεις με το Νηπιαγωγείο. Οι προσδοκίες αυτές συνοδεύτηκαν από απόψεις
υπεροχής της πρακτικής άσκησης σε σχέση με άλλες μεθόδους διδασκαλίας εκπαιδευτικών.
Τα αποτελέσματα συνάδουν με ευρήματα της βιβλιογραφίας σύμφωνα με τα οποία οι
φοιτητές εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες κυρίως στην πράξη
και λιγότερο στα μαθήματα του πανεπιστημίου (Joram & Gabriele, 1998). Στη συγκεκριμένη
έρευνα όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα μαθήματα του Τμήματος που
σχετίζονται με τις Τέχνες αναδεικνύονται ως ιδιαίτερα σημαντικά από τις φοιτήτριες για την
εκπαίδευσή τους. Η επιλογή αυτή μπορεί να συνδεθεί με μια αναπαράσταση για τον ρόλο των
νηπιαγωγών ο οποίος περιγράφηκε να είναι "να μεταλαμπαδεύσουν στα νήπια την αγάπη τους
για τις τέχνες, καθώς και το πως να εκφράζονται μέσα από αυτές".
Συνολικά, εάν το αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον εκπαίδευσης νηπιαγωγών
γίνεται αντιληπτό σαν ένα περιβάλλον στο οποίο:
 στόχος είναι να εφοδιαστούν οι φοιτητές/τριες με «έτοιμα για χρήση» διδακτικά
εργαλεία (όπως το να μάθουνμουσική ή διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες),
 η κυρίαρχη διαδικασία μάθησης είναι η έκφραση μέσα από την τέχνη, χωρίς να
περιγράφονται άλλες διαδικασίες μάθησης με και για την τέχνη,
 η μάθηση συντελείται αυτόματα σε έναν υπαίθριο χώρο, σε ένα "κλίμα
Νηπιαγωγείου", στην πράξη, και με διάφορα παιχνίδια-αντικείμενα,
τότε η εμπειρία των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών με τα διάφορα μαθησιακά
περιβάλλοντα που συναντούν στις σπουδές τους, βιώνεται μέσα από το ερμηνευτικό πρίσμα
που έχει δημιουργηθεί από την προηγούμενη αναπαράσταση. Βιώνεται δηλαδή με
προσδοκίες μιας περισσότερο εμπειριστικής προσέγγισης του αντικειμένου των σπουδών
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τους. Κάτι τέτοιο εμποδίζει την ποιότητα της μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών/τριών στα
πανεπιστημιακά μαθήματα που συναντούν, μιας και οι προσεγγίσεις και οι στόχοι των
μαθημάτων αυτών δεν εναρμονίζονται με τις αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για το
αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον.
Αναπαραστάσεις του μαθησιακού περιβάλλοντος στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών, όπως
αυτές που διαφάνηκαν στην παρούσα έρευνα, μπορούν να γίνουν αντικείμενο μελέτης από
τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς. Όσο οι ίδιοι αναστοχάζονται πάνω στις
αντιλήψεις τους για τη μάθηση και τη διδασκαλία, τόσο ποιοτικότερη θα είναι και η
μαθησιακή τους εμπειρία στα χρόνια των σπουδών τους, αλλά και αργότερα (Joram &
Gabriele, 1998).
Αναφορές
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Τα τελευταία χρόνια ο θόρυβος έχει χαρακτηριστεί από διεθνείς οργανισμούς ως σημαντικό
πρόβλημα δημόσιας υγείας. Ωστόσο, παρά τις ποικίλες συνέπειες της ηχορύπανσης στην υγεία,
ο θόρυβος σπανίως συνιστά αντικείμενο εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Στην παρούσα εργασία
διερευνάται ο βαθμός στον οποίο τα παιδιά προσχολικής ηλικίας κατανοούν την έννοια του
θορύβου και τις επιπτώσεις του στην υγεία, όπως αποτυπώνεται στις σχεδιαστικές
αναπαραστάσεις τους πριν και μετά την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
ευαισθητοποίησης στον θόρυβο. Η εκπαιδευτική παρέμβαση διήρκησε 3 μήνες και συμμετείχαν
σε αυτή τριάντα επτά (37) παιδιά ηλικίας 4-6 ετών που φοιτούσαν στο 2ο διθέσιο Ολοήμερο
Νηπιαγωγείο Λιτοχώρου. Πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση ζητήθηκε από τα παιδιά
να σχεδιάσουν έναν θόρυβο που τους ενοχλεί. Η ανάλυση των σχεδίων έδειξε ότι τα παιδιά μετά
τη διδακτική παρέμβαση δημιούργησαν πιο ρεαλιστικές αναπαραστάσεις του ήχου, ενώ
αξιοποίησαν κυριολεκτικούς και μη-κυριολεκτικούς γραφικούς δείκτες προκειμένου να
επικοινωνήσουν τα συναισθήματά τους για το θόρυβο. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε σημαντική
διαφοροποίηση στις λεπτομέρειες της αναπαράστασης του ήχου/θορύβου καθώς και παρουσία
στοιχείων στα σχέδια των παιδιών που δηλώνουν την ενόχληση που τους προκαλεί ο θόρυβος,
όπως κάλυψη των αυτιών με τα χέρια, λυπημένη έκφραση του προσώπου και σκούρα χρώματα.

Λέξεις κλειδιά: Ήχος, Θόρυβος, Σχέδια, Παιδιά.
Εισαγωγή
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η ανησυχία
των ερευνητών για τον περιβαλλοντικό θόρυβο στις αστικές περιοχές και, ιδιαίτερα, για τις
συνέπειές του στη δημόσια υγεία (WHO, 2011). Τα παιδιά εκτίθενται καθημερινά σε υψηλά
επίπεδα θορύβου τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στο σπίτι (Fredrickson, Fels &
Persson Waye, 2013). Επιπλέον, ελάχιστες αναφορές γίνονται σε Αναλυτικά Προγράμματα
και σχολικά εγχειρίδια σχετικά με τις συνέπειες της ηχορύπανσης στην ακοή, ενώ η
διερεύνηση των ευρύτερων επιπτώσεων του θορύβου στη μάθηση και τη σχολική επιτυχία
είναι ανύπαρκτη (Bulunuz, 2014). Όπως ισχύει και με άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα, η
συνειδητοποίηση των επιπτώσεων του θορύβου στην υγεία και η έγκυρη ενημέρωση των
παιδιών για τρόπους πρόληψης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση του
φαινομένου.
Πρώτος ο Piaget (1971) διερεύνησε τις αρχικές ιδέες των παιδιών για τον ήχο και
παρατήρησε ότι τα παιδιά στην ηλικία των 4-5 χρόνων πιστεύουν ότι οι ήχοι είναι
αντικείμενα, δεν έχουν επίγνωση της ηχοδιάδοσης, πιστεύουν ότι ο ήχος υπάρχει ακόμη και
όταν δεν τον ακούν και αδυνατούν να κατανοήσουν την μετάδοση του ήχου μέσω δονήσεων
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του αέρα (Sozen & Bolat, 2011). Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να
αντιληφθούν θορύβους και να αισθανθούν ενόχληση και θυμό καθώς επίσης και σωματικές
ενοχλήσεις όπως πονοκέφαλο (Waye, VanKamp & Dellve, 2013). Μελέτη υποστηρίζει ότι
εάν τα παιδιά γνωρίσουν τον ήχο, τις ιδιότητες και τον τρόπο μετάδοσής του, μπορούν να
κατανοήσουν πιο εύκολα την έννοια και τις επιπτώσεις του θορύβου (Hernandez, Couso &
Pinto, 2012). Πορίσματα σχετικών ερευνών αναδεικνύουν τη θετική συμβολή εκπαιδευτικού
προγράμματος για την ηχορύπανση στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των παιδιών
προσχολικής ηλικίας απέναντι στον θόρυβο (Christidou et al., 2015; West 2011). Στην
εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός διαθεματικού εκπαιδευτικού
προγράμματος για το θόρυβο και τις συνέπειές του στην υγεία όπως αυτά αποτυπώνονται στις
σχεδιαστικές παραγωγές των παιδιών. Η χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων, και ιδιαίτερα
οπτικών, διευκολύνει την κατανόηση δύσκολων εννοιών από τα παιδιά και προωθεί τον
επιστημονικό γραμματισμό (Ainsworth, 1999).
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει την αλλαγή των αντιλήψεων των παιδιών
σχετικά με τον ήχο και το θόρυβο μέσω της σύγκρισης οπτικών αναπαραστάσεων που αυτά
δημιούργησαν πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση. Επιλέχθηκε να μελετηθούν οι
σχεδιαστικές αναπαραστάσεις, καθώς το σχέδιο θεωρείται ένα αποτελεσματικό μη-λεκτικό
εργαλείο που επιτρέπει στα μικρά παιδιά να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα για
φαινόμενα του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος (Brooks, 2009; Cox 2005).
Αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει τις εκφραστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα
παιδιά προκειμένου να μεταφέρουν συναισθήματα στα σχέδιά τους (Jolley, Fenn & Jones,
2004; Picard, Brechet & Baldy, 2007). Σ’ αυτές περιλαμβάνεται η κυριολεκτική έκφραση της
διάθεσης ενός ατόμου, μέσω του σχεδιασμού των χαρακτηριστικών του προσώπου, αλλά και
η μη κυριολεκτική έκφραση την οποία συνθέτουν πρόσθετα στοιχεία του σχεδίου, άλλα
πρόσωπα και αντικείμενα, π.χ., ήλιος, λουλούδια, σύννεφα, η στάση του σώματος των
απεικονιζόμενων ατόμων, καθώς και τυπικές ιδιότητες των σχεδίων όπως γραμμή, χρώμα και
μέγεθος (Jolley, 2010). Ιδιαίτερα κατά την προσχολική ηλικία, τα παιδιά φαίνεται να
αξιοποιούν την εκφραστική φύση των χρωμάτων, καθώς έχει βρεθεί ότι επιλέγουν σκούρα
χρώματα για να αποτυπώσουν την αρνητική τους διάθεση, και φωτεινά χρώματα για να
σηματοδοτήσουν θετικά συναισθήματα (Burkitt, Barret & Davis, 2003).
Μεθοδολογία της έρευνας
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος στην ευαισθητοποίηση των παιδιών στις συνέπειες από την έκθεση στον
θόρυβο όπως αυτή αποτυπώνεται στις σχεδιαστικές αναπαραστάσεις των παιδιών πριν και
μετά την παρέμβαση. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκαν σχέδια παιδιών πριν και μετά
από στοχευμένη διαθεματική διδακτική παρέμβαση.
Συμμετέχοντες
Στην έρευνα συμμετείχαν 37 παιδιά (22 κορίτσια και 15 αγόρια) ηλικίας 4-6 ετών [27 νήπια
(Μ.Ο. = 5,5 έτη) και 10 προνήπια (Μ.Ο.= 4,5 έτη)]. Όλα τα παιδιά φοιτούσαν στο 2ο
ολοήμερο νηπιαγωγείο Λιτοχώρου. Πριν την υλοποίηση της έρευνας προηγήθηκε
ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς των παιδιών αναφορικά με το θέμα του
προγράμματος και την έρευνα και εξασφαλίστηκε η γραπτή συγκατάθεσή τους.
Συλλογή και ανάλυση δεδομένων
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Πριν την έναρξη της διδακτικής παρέμβασης ζητήθηκε από κάθε παιδί να δημιουργήσει ένα
σχέδιο, σε ένα χώρο απομονωμένο από τα άλλα παιδιά, με την οδηγία: «Ζωγράφισε έναν
θόρυβο που σε ενοχλεί». Το ίδιο του ζητήθηκε και μετά την παρέμβαση. Τα σχέδια των
παιδιών αναλύθηκαν ως προς δύο άξονες: (α) την αναπαράσταση του ήχου/θορύβου, της
διάδοσής του και του οργάνου της ακοής και (β) την ενόχληση που προκαλεί ο θόρυβος μέσω
της χρήσης σχεδιαστικών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί μπορούσαν να είναι είτε κυριολεκτικοί
(χαρακτηριστικά του προσώπου) ή μη κυριολεκτικοί (άλλα πρόσωπα και αντικείμενα, στάση
του σώματος). Επίσης ως μη κυριολεκτικοί δείκτες καταγράφηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν
τα χρώματα που χρησιμοποίησαν τα παιδιά στα σχέδιά τους ανάλογα με το εάν πρόκειται για
σκούρα (μαύρο, μπλε, μωβ, καφέ, πράσινο σκούρο) ή ανοιχτά χρώματα (κόκκινο, κίτρινο,
ροζ, πορτοκαλί, πράσινο ανοιχτό).
Διδακτική παρέμβαση
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Η ερευνητική διαδικασία υλοποιήθηκε από τις αρχές Νοεμβρίου του 2014 μέχρι το τέλος
Ιανουαρίου του 2015. Η διαθεματική παρέμβαση που εφαρμόστηκε είχε τη μορφή
εκπαιδευτικού σεναρίου και βασίστηκε στις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των παιδιών για τον
ήχο, το θόρυβο και τις συνέπειές του στην υγεία. Το πρόγραμμα είχε δραστηριότητες
παιγνιώδους μορφής βασισμένες στο εκπαιδευτικό υλικό που είναι αναρτημένο στον
ιστότοπο http://noiseawareness.gr.
Ο γενικός σκοπός του παιδαγωγικού προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών
στις άμεσες και μακρόχρονες συνέπειες του θορύβου στην υγεία. Στο εκπαιδευτικό σενάριο
που υλοποιήθηκε λήφθηκαν υπόψη οι αρχές της ομαδοσυνεργατικότητας και της
διερευνητικής μάθησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πολυτροπική κατασκευή του
νοήματος τόσο όσον αφορά στο υλικό που δόθηκε στα παιδιά όσο και στα κείμενα που
κατασκεύασαν τα ίδια τα παιδιά (αραχνογράμματα, εικόνες, αφίσες, πίνακες αναφοράς,
ιστογράμματα κ.α.). Επίσης, σημαντική ήταν η αξιοποίηση της τεχνολογίας, όπως: ψηφιακές
παρουσιάσεις, ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, χρήση ψηφιακού ηχόμετρου κ.ά.
Κατά τη διάρκεια της παιδαγωγικής παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν δεκατρείς
δραστηριότητες σε διάρκεια δώδεκα (12) εβδομάδων. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να
αφουγκραστούν ήχους από το περιβάλλον, να τους κατηγοριοποιήσουν και να αναγνωρίσουν
την πηγή τους. Έπαιξαν με σχετικό επιτραπέζιο παιχνίδι και με αντίστοιχο παιχνίδι στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης, συμμετείχαν σε πειράματα με απλά υλικά μέσα στην τάξη
ώστε να προσεγγίσουν τη διαδικασία της δόνησης του αέρα και της διάδοσης του ήχου.
Έγιναν ερευνητές ήχου τόσο στο οικογενειακό όσο και στο φυσικό περιβάλλον
καταγράφοντας τις πηγές των ήχων που αφουγκράζονταν και προσπάθησαν να διαχωρίσουν
τον ήχο από το θόρυβο. Ενημερώθηκαν για τις συνέπειες του θορύβου και
ευαισθητοποιήθηκαν δημιουργώντας πανό και αφίσα ώστε να παρακινήσουν και άλλους στη
μείωσή του (Εικόνες 1 και 2).

Εικόνα 1: Πανό φτιαγμένο από τα παιδιά. Εικόνα 2: Αφίσα κατά του θορύβου.
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Αποτελέσματα
Σχεδιαστική αναπαράσταση του ήχου
Αρχικά επιχειρήθηκε να διερευνηθεί ο τρόπος αναπαράστασης του ήχου στα σχέδια των
παιδιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τέσσερα (4) παιδιά ζωγράφισαν το όργανο της ακοής
στον εαυτό τους ή στους άλλους ανθρώπους που συμπεριέλαβαν στα σχέδιά τους πριν την
παρέμβαση, αριθμός που αυξήθηκε σημαντικά στη διαδικασία του μετα-ελέγχου, όπου η
απεικόνιση του αυτιού παρατηρείται στα σχέδια είκοσι έξι (26) νηπίων (Σχήμα 1).
Προ–έλεγχος

Μετα-έλεγχος
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Σχήμα 1: Παραδείγματα απεικονίσεων του οργάνου της ακοής.
Η διάδοση του ήχου με γραμμή ή καμπύλη αποτυπώνεται μόνο από τέσσερα (4) παιδιά
πριν τη διδακτική παρέμβαση, ενώ μετά την παρέμβαση σχεδόν όλα τα παιδιά (34)
απεικόνισαν τον ήχο να διαδίδεται. Από αυτά, αρκετά παιδιά χρησιμοποίησαν γραμμές (Ν =
16) για το σχεδιασμό, άλλα παιδιά απεικόνισαν την ηχοδιάδοση με καμπύλες (Ν = 8), ενώ
μερικά παιδιά χρησιμοποίησαν κύματα (Ν = 12).
Ενδεικτικά παραδείγματα σχεδιασμού του ήχου από τα σχέδια του μετα-ελέγχου
παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.
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Απεικόνιση του ήχου
καμπύλη
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γραμμή

κύμα

Σχήμα 2: Παραδείγματα απεικόνισης του ήχου στον μετα-έλεγχο.
Επιπλέον, στα σχέδια που παρήχθησαν μετά την παρέμβαση παρατηρήθηκε ότι δεκατρία
(13) νήπια συνέδεσαν την πηγή του ήχου με το όργανο της ακοής, εστιάζοντας τη μετάδοση
του ήχου στο αυτί (Σχήμα 3). Πριν από το πρόγραμμα παρέμβασης κανένα παιδί δεν είχε
συνδέσει στο σχέδιό του τον ήχο με το αυτί.

Σχήμα 3: Σύνδεση πηγής ήχου - αυτιού στα σχέδια των παιδιών κατά το μετα-έλεγχο.
Σχεδιαστική αναπαράσταση του θορύβου
Ο επόμενος άξονας ανάλυσης αφορά στον βαθμό κατανόησης του θορύβου από τα παιδιά
μέσα από την ύπαρξη σχεδιαστικών δεικτών που δείχνουν ενόχληση. Μετά την παρέμβαση
είκοσι τέσσερα (24) παιδιά δήλωσαν αρνητικά συναισθήματα απέναντι στο θόρυβο
αξιοποιώντας την κυριολεκτική έκφραση, και πιο συγκεκριμένα ζωγραφίζοντας το πρόσωπό
τους είτε ενοχλημένο είτε στενοχωρημένο, ενώ στον προ-έλεγχο μόνο τρία (3) παιδιά
απεικόνισαν τον εαυτό τους με δυσαρεστημένη έκφραση προσώπου (Σχήμα 4).
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Σχήμα 4: Παραδείγματα απεικόνισης της ενόχλησης από το θόρυβο μέσω της έκφρασης
του προσώπου (μετα-έλεγχος).
Επιπλέον, κατά τις σχεδιαστικές απεικονίσεις των παιδιών στη διαδικασία του μετάελέγχου παρατηρήθηκε ότι δεκαέξι (16) από αυτά εξέφρασαν την ενόχλησή τους από το
θόρυβο τροποποιώντας τη στάση του σώματος και σχεδιάζοντας τα χέρια τους να κλείνουν τα
αυτιά τους (Σχήμα 5). Αντίθετα, στον προ-έλεγχο μόνο σε δύο (2) σχέδια παρατηρήθηκε το
παραπάνω φαινόμενο.
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Σχήμα 5: Παραδείγματα στάσεις του σώματος (μετά- έλεγχος).
Ενδιαφέρον στοιχείο, επίσης, είναι η χρήση των χρωμάτωνστα σχέδια των παιδιών, τα
οποία όπως προαναφέρθηκε θεωρείται ότι αντανακλούν τη συναισθηματική στάση του
παιδιού απέναντι στο απεικονιζόμενο θέμα. Είκοσι έξι (26) παιδιά χρησιμοποίησαν ανοιχτά
χρώματα στα σχέδιά τους πριν από την παρέμβαση και δώδεκα (12) χρησιμοποίησαν σκούρα
χρώματα. Αυτό όμως στη συνέχεια αντιστράφηκε, καθώς στο μετα-έλεγχο παρατηρήθηκε ότι
επτά (7) παιδιά ζωγράφισαν με ανοιχτά χρώματα και είκοσι δύο (22) παιδιά επέλεξαν σκούρα
χρώματα (βλ. Σχήμα 6) [χ2 (2, Ν = 37) = 12.90, p <. 001].

Ανοιχτά
(προ)

Σκούρα
(μετά)

Σχήμα 6: Παραδείγματα χρήσης σκούρων και ανοιχτών χρωμάτων.
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Συμπεράσματα
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Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να εξετάσει την κατανόηση του ήχου και του θορύβου από
παιδιά προσχολικής ηλικίας όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχέδιά τους. Η εξέλιξη των
σχεδιαστικών τους αναπαραστάσεων από την αρχική στην τελική φάση της έρευνας
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ενώ αρχικά τα παιδιά αδυνατούσαν στην πλειοψηφία τους
να αποδώσουν γραφικά το ανθρώπινο όργανο ακοής, τον ήχο και την αλληλεπίδρασή τους,
στον μετα-έλεγχο κατόρθωσαν να τα αναπαραστήσουν. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε στα
σχέδια πολλών νηπίων ο σχεδιασμός του ήχου είτε με γραμμή είτε με καμπύλη
μετατρέποντας μία δύσκολη και αφηρημένη έννοια σε σύμβολο (Brooks, 2005).
Αναφορικά με την έκφραση της ενόχλησης -βασική ένδειξη της κατανόησης του θορύβουπαρατηρήθηκε αύξηση της εμφάνισής της στον μετά-έλεγχο, τόσο μέσα από το σχεδιασμό
δυσαρέσκειας στο απεικονιζόμενο πρόσωπο, όσο και μέσα από τη στάση του σώματος που
επιλέγουν να σχεδιάσουν (κάλυψη των αυτιών με τα χέρια). Επιπλέον, η ενόχληση από το
θόρυβο αποτυπώθηκε στη χρήση σκούρων χρωμάτων στα σχέδιά τους κατά το μετα-έλεγχο,
ενώ στον προ-έλεγχο παρατηρήθηκε πιο συχνή χρήση ανοιχτών χρωμάτων (Βurkitt et al.,
2003). Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η προσπάθεια των παιδιών να αποτυπώσουν τα
συναισθήματά τους στα σχέδια του μετα-ελέγχου κάνοντας χρήση και της κυριολεκτικής και
της μη κυριολεκτικής εκφραστικής στρατηγικής (Jolley et al., 2004; Picard et al., 2007).
Συνοψίζοντας, τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατάφεραν να αποτυπώσουν
στα σχέδιά τους κρίσιμα χαρακτηριστικά του ήχου και του θορύβου, γεγονός που υποδεικνύει
τη βελτίωση της κατανόησης των δύο εννοιών. Επομένως, η διδακτική παρέμβαση φαίνεται
να επέδρασε θετικά, ενισχύοντας την άποψη ερευνητών ότι η ενεργητικήεμπλοκή των
παιδιών σε ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες μπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση των
απαιτητικών αυτών εννοιών (Christidou et al., 2014; West, 2011).
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Η εργασία αυτή διερευνά τη συμβολή μιας διδακτικής παρέμβασης στην εξέλιξη των
αντιλήψεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την πλεύση και τη βύθιση των σωμάτων στο
νερό. Συγκροτήθηκε εκπαιδευτικό υλικό για τη διδακτική επεξεργασία των αντιλήψεων των
παιδιών, βασισμένο στην κοινωνικο-εποικοδομητική προσέγγιση για τη μάθηση των Φυσικών
Επιστημών. Το εκπαιδευτικό υλικό εφαρμόστηκε σε 29 παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα
δεδομένα της έρευνας αποτέλεσαν οι απαντήσεις των παιδιών σε δραστηριότητες πριν και μετά
τη διδακτική παρέμβαση και ο προφορικός τους λόγος σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής
παρέμβασης. Από την ανάλυση των απαντήσεων των παιδιών στις δραστηριότητες πριν και
μετά τη διδακτική παρέμβαση διαπιστώθηκε ότι η διδακτική παρέμβαση συνέβαλε σημαντικά
στην αλλαγή των αντιλήψεών τους. Η ανάλυση του προφορικού λόγου των παιδιών σε όλη τη
διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης επέτρεψε να μελετηθεί η εξέλιξη των αντιλήψεών τους, να
εντοπιστούν οι «νοητικές διαδρομές» που ακολούθησαν, καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά
των δραστηριοτήτων που ευνοούν τη διδακτική επεξεργασία των αντιλήψεων των παιδιών.

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικο-εποικοδομητική Προσέγγιση, Μάθηση Φυσικών Επιστημών,
Πλεύση και Βύθιση.
Εισαγωγή
Σύμφωνα με τις εποικοδομητικές απόψεις για τη μάθηση, ο μαθητής κατασκευάζει
ενεργητικά τη γνώση μέσα από γνωστικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες (NGSS
Lead States, 2013). Μια βασική θέση των εποικοδομητικών απόψεων υποστηρίζει ότι οι
μαθητές κατέχουν αντιλήψεις για θέματα των Φυσικών Επιστημών, οι οποίες έχουν
διαμορφωθεί από τις εμπειρίες τους (Driver et al., 1985). Αυτές οι αρχικές αντιλήψεις
αποτελούν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και της διδακτικής
διαδικασίας (Forbes et al., 2014). Κρίνεται αναγκαίο οι μαθητές, μέσω της διδακτικής
διαδικασίας, να συνειδητοποιήσουν τις αρχικές αντιλήψεις τους και τις αντιλήψεις των
συμμαθητών τους, να τις διαπραγματευτούν και να τις τροποποιήσουν (Duschl et al., 2007).
Ο κοινωνικός εποικοδομητισμός για τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες αναγνωρίζει ότι η
μάθηση είναι μια κοινωνική δραστηριότητα κατά την οποία οι μαθητές εμπλέκονται σε
κατασκευή εννοιών μέσω συζητήσεων με άλλους συμμαθητές τους και με τους διδάσκοντες
(Solomon, 1987). Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, έχει προταθεί η χρήση της κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Σ’ αυτήν, η μάθηση
θεωρείται ως διαδικασία προσωπικής οικοδόμησης μέσω γνωστικών συγκρούσεων
κοινωνικής προέλευσης (Ραβάνης, 2001). Η πηγή της ανισορροπίας που προκαλεί είναι
ταυτόχρονα γνωστική, αφού συμβάλλει σε μετασχηματισμούς της σκέψης και κοινωνική,
αφού πηγάζει από τις αντιτιθέμενες εξηγήσεις στο πλαίσιο μιας κατάστασης επικοινωνίας
(Doise & Mugny, 1984). Στην κοινωνικο-γνωστική σύγκρουση γίνεται προσπάθεια να τεθούν
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αντιμέτωποι δύο ή περισσότεροι συλλογισμοί και κυριαρχεί η επικοινωνιακή αντίθεση
μεταξύ των ατόμων (Ραβάνης, 2001).
Η μελέτη των αντιλήψεων των μαθητών για την πλεύση και τη βύθιση των σωμάτων στο
νερό, αποτέλεσε το αντικείμενο πολλών ερευνών (ενδεικτικά: Smith et al., 1985). Προέκυψε
ότι οι μαθητές θεωρούν ότι η πλεύση ή βύθιση ενός σώματος μέσα σε ένα υγρό εξαρτάται
από: (α) το βάρος του σώματος, (β) τον όγκο του σώματος, (γ) το σχήμα του σώματος, (δ) τον
όγκο του υγρού ή (ε) την πυκνότητα του σώματος ή του υγρού. Όμως, είναι περιορισμένες οι
έρευνες που αφορούν σε διδακτικές παρεμβάσεις, με στόχο την αλλαγή των αντιλήψεων των
μαθητών και αυτές εστιάζονται σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ είναι
ιδιαίτερα περιορισμένος ο αριθμός των ερευνών που αναφέρονται σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας (ενδεικτικά: Chienet al., 2009; Hardy et al., 2006; Kariotogloy et al., 1993). Επίσης, η
αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των διδακτικών παρεμβάσεων στις έρευνες που
έχουν πραγματοποιηθεί έχει γίνει με τη βοήθεια ερωτηματολογίων πριν και μετά τη διδακτική
παρέμβαση, ενώ ιδιαίτερα περιορισμένες είναι οι εργασίες που η αξιολόγηση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων να πραγματοποιείται μέσω της μελέτης του λόγου των μαθητών
σε όλη τη διάρκεια των διδασκαλιών (Chien et al., 2009).
Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της συμβολής μιας διδακτικής παρέμβασης στις
αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την πλεύση και τη βύθιση των σωμάτων στο
νερό. Ως επιμέρους ερευνητικοί στόχοι της παρούσας εργασίας τίθενται:
(α) η μελέτη της ύπαρξης διαφοροποιήσεων ανάμεσα στις αντιλήψεις των παιδιών στην
αρχή και στο τέλος της διδακτικής παρέμβασης
(β) η μελέτη της εξέλιξης των αντιλήψεων των παιδιών κατά τη διάρκεια της διδακτικής
παρέμβασης.
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Μεθοδολογία
Στην έρευνα συμμετείχαν παιδιά από δύο τμήματα Νηπιαγωγείου του Ρεθύμνου. Συνολικά
έλαβαν μέρος στην έρευνα 29 παιδιά (15 αγόρια και 14 κορίτσια) προσχολικής ηλικίας.
Για τις ανάγκες της έρευνας αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την πλεύση και βύθιση
των σωμάτων στο νερό. Η συγκρότηση του εκπαιδευτικού υλικού βασίστηκε στην κοινωνικοεποικοδομητική προσέγγιση για μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Ως επιδιωκόμενος στόχος
της διδακτικής παρέμβασης τέθηκε οι μαθητές να οικοδομήσουν την αντίληψη ότι το υλικό
(και όχι το βάρος και ο όγκος του) είναι ο παράγοντας που καθορίζει το αν ένα αντικείμενο
θα πλεύσει ή θα βυθιστεί στο νερό. Το διδακτικό μοντέλο που ακολουθήθηκε για την
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού ήταν το μαθησιακό μοντέλο 5Ε του Bybee (1997). Η
διδακτική παρέμβαση που συγκροτήθηκε περιλαμβάνει τις ακόλουθες πέντε φάσεις.
(α) Ενεργοποίηση
Κατά τη φάση αυτή, ζητήθηκε από τα παιδιά να συμπληρώσουν ένα κολάζ. Στο κολάζ
απεικονίζονταν η θάλασσα και τα εξής αντικείμενα: πλαστικό και γυάλινο πιάτο, πλαστικό
και σιδερένιο κουταλάκι, ένα κουτάλι σιδερένιο και μία ξύλινη κουτάλα. Τα παιδιά
καλούνταν να τοποθετήσουν τα αντικείμενα στην κατάλληλη θέση προβλέποντας αν θα
επιπλέουν ή θα βυθιστούν. Αρχικά, τα παιδιά εργάστηκαν ατομικά και στη συνέχεια,
συζήτησαν με τους συμμαθητές τους και εντόπισαν ομοιότητες και διαφορές στις απαντήσεις
τους. Κάθε παιδί προσπάθησε να υποστηρίξει την άποψή του και να πείσει τους συμμαθητές
του.
(β) Εξερεύνηση
Στη φάση αυτή, οι μαθητές πραγματοποίησαν δραστηριότητες, με σκοπό να ελέγξουν τις
αρχικές αντιλήψεις τους. Διατύπωσαν προβλέψεις, τις οποίες αιτιολόγησαν και συζήτησαν με
τους συμμαθητές τους, υλοποίησαν πειράματα με υλικά και με τη χρήση προσομοιώσεων.
Έπειτα συζήτησαν τα αποτελέσματα των πειραματικών δραστηριοτήτων με τους συμμαθητές.
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Οι τρεις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν επικεντρώνονταν στον ρόλο του βάρους,
του όγκου και της σύστασης του σώματος στην πλεύση ή τη βύθισή του στο νερό.
Για παράδειγμα, στην πρώτη δραστηριότητα αυτής της φάσης επιδιώχθηκε η διδακτική
επεξεργασία της αντίληψης των παιδιών: «Τα βαριά αντικείμενα βυθίζονται ενώ τα ελαφριά
επιπλέουν.». Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή της.
Αρχικά, στα παιδιά δίνεται ένα δοχείο που περιέχει νερό και δύο κουτάλια μαυρισμένα,
ένα πλαστικό και ένα σιδερένιο. Τα δύο αυτά κουτάλια έχουν ίδιο μέγεθος αλλά διαφορετικό
βάρος∙ το σιδερένιο, δηλαδή, είναι βαρύτερο από το πλαστικό κουτάλι.
Ζητούνται από τα παιδιά προβλέψεις και αιτιολογήσεις σχετικά με το αν τα δύο κουτάλια
θα επιπλέουν ή θα βυθίζονται. Συζητούν με τα παιδιά της ομάδας τους προκειμένου να
εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις απαντήσεις τους. Αναμένεται τα
περισσότερα παιδιά να προβλέψουν ότι το πλαστικό κουτάλι θα επιπλέει ενώ το σιδερένιο θα
βυθιστεί. Αυτή η πρόβλεψη επιβεβαιώνεται όταν τα παιδιά πραγματοποιήσουν το σχετικό
πείραμα.
Στη συνέχεια, ζητούνται από τα παιδιά προβλέψεις και αιτιολογήσεις σχετικά με το αν ένα
σιδερένιο κουτάλι και είκοσι πλαστικά κουτάλια (που είναι ενωμένα) επιπλέουν ή βυθίζονται
στο νερό. Τα είκοσι πλαστικά κουτάλια έχουν μεγαλύτερο βάρος από το σιδερένιο.
Αναμένεται τα περισσότερα παιδιά να προβλέψουν ότι το σιδερένιο κουτάλι, που έχει
μικρότερο βάρος, θα επιπλέει στο νερό και τα είκοσι ενωμένα κουτάλια, που έχουν
μεγαλύτερο βάρος, θα βυθίζονται στο νερό. Όμως, η πρόβλεψή τους δεν επαληθεύεται όταν
πραγματοποιήσουν το πείραμα.
Ακολούθως, πληροφορούνται για την σύσταση των κουταλιών και τους ζητείται να
συζητήσουν αναφορικά με τους παράγοντες που καθορίζουν αν ένα σώμα επιπλέει ή
βυθίζεται στο νερό και να συγκρίνουν τις απαντήσεις τους με τις απαντήσεις, που είχαν
προτείνει στις προηγούμενες ερωτήσεις της δραστηριότητας.
(γ) Εξήγηση
Κατά τη φάση αυτή, τα παιδιά επεξεργάστηκαν τις παρατηρήσεις τους σε όλη τη διάρκεια
διεξαγωγής των πειραμάτων που πραγματοποίησαν. Εξήγαγαν συμπεράσματα και τα
συνέκριναν με τις αρχικές τους προβλέψεις. Στη φάση αυτή επιδιώχθηκε οι μαθητές να
συγκροτήσουν εξηγήσεις βασισμένες στα αποδεικτικά στοιχεία.
(δ) Εφαρμογή
Κατά τη φάση αυτή, τα παιδιά επεξεργάστηκαν προβλήματα διαφορετικά από αυτά που
είχαν διαπραγματευτεί αρχικά με στόχο να εφαρμόσουν τη νέα γνώση σε νέες καταστάσεις.
Κατά την υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων τα παιδιά συζήτησαν τις απαντήσεις τους με
τους συμμαθητές τους, συγκρίνοντας και αντιπαραθέτοντας τις ιδέες τους.
(ε) Αξιολόγηση
Στη φάση αυτή, τα παιδιά κλήθηκαν να επεξεργαστούν και πάλι το αρχικό κολάζ.
Ζητήθηκε από τα παιδιά να αναφέρουν αν συμφωνούν με την αρχική τοποθέτηση των
αντικειμένων, με ποια από τα αντικείμενα που τοποθέτησαν στον πυθμένα εξακολουθούν να
συμφωνούν και με ποια διαφωνούν, αιτιολογώντας πάντοτε την απάντησή τους. Τα παιδιά
συνέκριναν τις αρχικές με τις τρέχουσες απαντήσεις τους και, συζήτησαν τις ομοιότητες ή τις
διαφορές μεταξύ τους.Τα δεδομένα της έρευνας αποτέλεσαν οι απαντήσεις των παιδιών στη
δραστηριότητα διερεύνησης των αντιλήψεων (κολάζ) στην αρχή και στο τέλος των
διδασκαλιών («αρχική δραστηριότητα», «τελική δραστηριότητα») και τα προφορικά σχόλια
των παιδιών στις συζητήσεις τους.
Οι απαντήσεις των παιδιών στη δραστηριότητα διερεύνησης των αντιλήψεών τους
χωρίστηκαν σε δυο κατηγορίες: (α) αντίληψη προς την κατεύθυνση της σχολικής γνώσης και
(β) εναλλακτικές αντιλήψεις με απάντηση διαφορετική από τη σχολική γνώση.
Προσδιορίστηκαν οι συχνότητες και τα ποσοστά των απαντήσεων των μαθητών.
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Χρησιμοποιήθηκε το t-test για τη σύγκριση των απαντήσεων των παιδιών στη δραστηριότητα
που έγινε στην αρχή και στο τέλος της διδακτικής παρέμβασης.
Επίσης, μελετήθηκε η όλη πορεία εξέλιξης των αντιλήψεων των παιδιών μέσα από τη
μελέτη του προφορικού τους λόγου. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι συζητήσεις των παιδιών
και της εκπαιδευτικού και έτσι δημιουργήθηκαν πίνακες που αποτυπώνουν τις «νοητικές
διαδρομές» των παιδιών.
Αποτελέσματα
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συχνότητες και τα ποσοστά των αντιλήψεων των παιδιών
σχετικά με την πλεύση και τη βύθιση των σωμάτων στο νερό στην αρχή και στο τέλος των
διδασκαλιών.

Κατηγορίες
Αντιλήψεις σύμφωνες
με τη σχολική γνώση
Εναλλακτικές
αντιλήψεις
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«Αρχική δραστηριότητα»

«Τελική δραστηριότητα»

Συχνότητες

Συχνότητες Ποσοστά (%)

Ποσοστά (%)

93

53,45

159

91,38

81

46,55

15

8,62

Πίνακας 1: Οι συχνότητες των αντιλήψεων των παιδιών για την πλεύση και τη βύθιση των
σωμάτων, στην αρχή και στο τέλος των διδασκαλιών.
Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι στην αρχή της διδακτικής παρέμβασης σχεδόν τα μισά
παιδιά εκδήλωναν αντιλήψεις σύμφωνες με τη σχολική γνώση (53,45%), ενώ σχεδόν τα άλλα
μισά εκδήλωναν αντιλήψεις διαφορετικές από τη σχολική γνώση (46,55%). Ωστόσο, στο
τέλος της διδακτικής παρέμβασης τα περισσότερα παιδιά εκδήλωναν αντιλήψεις σύμφωνες με
τη σχολική γνώση (91,38%), ενώ ήταν μικρότερο το ποσοστό των παιδιών που εκδήλωναν
αντιλήψεις διαφορετικές από τη σχολική γνώση (8,62%). Μάλιστα, διαπιστώνεται μια
στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις κατηγορίες των απαντήσεων των
παιδιών στην αρχή (M=1,53, SD=0,50) και στο τέλος της διδακτικής παρέμβασης (M=1,93,
SD=0,28), t(346) = -9,21, p<0,0001.
Η ανάλυση του προφορικού λόγου των παιδιών επέτρεψε την ανάδειξη της πορείας της
εξέλιξης των αντιλήψεων των μαθητών («νοητικές διαδρομές») για την πλεύση και τη βύθιση
των σωμάτων. Στον Πίνακα 2 αποτυπώνονται οι «νοητικές διαδρομές» ενδεικτικά οκτώ
παιδιών. Αυτός ο τρόπος οργάνωσης των απαντήσεων των παιδιών, επέτρεψε τη διαμόρφωση
των ακόλουθων ομάδων, αναφορικά με τις «νοητικές διαδρομές» που ακολουθούν.
Ομάδα Α: Τα παιδιά που εντάσσονται σε αυτή την ομάδα (1 παιδί από τα 29), δεν
συμμετέχουν στις συζητήσεις.
Ομάδα Β: Τα παιδιά που εντάσσονται σε αυτή την ομάδα (9 παιδιά από τα 29),
εκδηλώνουν εναλλακτικές αντιλήψεις και διατηρούν αυτές τις αντιλήψεις τους κατά τη
διάρκεια των διδασκαλιών.
Ομάδα Γ: Στην ομάδα αυτή ανήκουν τα παιδιά (5 παιδιά από τα 29) που εκδηλώνουν
εναλλακτικές αντιλήψεις. Όταν εκδηλώνουν νέες αντιλήψεις προς την κατεύθυνση του
επιδιωκόμενου στόχου, μεταπίπτουν συχνά στις αρχικές τους αντιλήψεις με αφορμή την
επεξεργασία μιας νέας δραστηριότητας.
Ομάδα Δ: Τα παιδιά της ομάδας αυτής (14 παιδιά από τα 29) χρησιμοποιούν αρχικά
εναλλακτικές αντιλήψεις, ενώ μετά εκδηλώνουν νέες αντιλήψεις που συνδέονται με τον
επιδιωκόμενο στόχο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν με συνέπεια τις νέες αντιλήψεις.
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Παιδιά

1

2

Δραστηριότητες
3
4

5

6

Εμμανουέλλα
Φρόσω
Παντελής
Γιώργος
Νίκος
Κωνσταντίνα
Αλεξάνδρα
Μηνάς
Υπόμνημα
Αντιλήψεις διαφορετικές από τη σχολική γνώση
Αντιλήψεις με στοιχεία τόσο προς την κατεύθυνση της σχολικής γνώσης
όσο και διαφορετικά από αυτήν
Αντιλήψεις προς την κατεύθυνση της σχολικής γνώσης
Απουσία απάντησης
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Πίνακας 2: Αποτύπωση νοητικής εξέλιξης οκτώ παιδιών μέσα από τους διαλόγους κατά τη
διδασκαλία για την πλεύση και τη βύθιση των σωμάτων.
Συμπεράσματα
Από την εργασία προέκυψε ότι, ενώ πριν τη διδακτική παρέμβαση σχεδόν τα μισά παιδιά
ενεργοποιούσαν αντιλήψεις διαφορετικές από τη σχολική γνώση, μετά τη διδακτική
παρέμβαση τα περισσότερα εκδήλωσαν αντιλήψεις προς την κατεύθυνση της σχολικής
γνώσης. Συνεπώς, η διδακτική αντιμετώπιση των αντιλήψεων των παιδιών για την πλεύση
και τη βύθιση των σωμάτων στο νερό, μέσω της διδακτικής παρέμβασης, αναδείχθηκε
εφικτή.
Από την ανάλυση του προφορικού λόγου των παιδιών προέκυψε ότι οι «νοητικές
διαδρομές» που ακολούθησαν κατά τη διάρκεια της διδακτικής επεξεργασίας των
αντιλήψεων, ήταν διαφορετικές. Μια δραστηριότητα μπορεί να επιφέρει διαφορετικά
μαθησιακά αποτελέσματα στα παιδιά. Τα παιδιά τροποποιούν τις αντιλήψεις τους σε
διαφορετικές στιγμές και με αφορμή διαφορετικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες που
συμβάλλουν στην αλλαγή των αντιλήψεων είναι κυρίως οι δραστηριότητες κατά τις οποίες οι
μαθητές έρχονται σε σύγκρουση με τις αρχικές αντιλήψεις τους και αντιπαραθέτουν ιδέες με
τους συμμαθητές τους.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα που προέκυψαν μπορούν να αποδοθούν στη διδακτική
στρατηγική που ακολουθήθηκε και στις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν. Η διδακτική
στρατηγική που ακολουθήθηκε, η οποία επέτρεπε στα παιδιά να εκφράσουν και να
επεξεργαστούν τις αντιλήψεις τους, δημιούργησε τις αναγκαίες συνθήκες για συζήτηση
μεταξύ τους. Η δομή των δραστηριοτήτων συνεισέφερε στη δημιουργία αντιπαραθέσεων
μεταξύ των παιδιών και συνέβαλε στην αλλαγή των αντιλήψεών τους.
Η εργασία επικεντρώθηκε στη μελέτη των αντιλήψεων των παιδιών χωρίς να εξετάζει τις
δεξιότητες και τις στάσεις τους. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να μελετηθούν
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τόσο η εξέλιξη των δεξιοτήτων των παιδιών, όσο και οι στάσεις τους προς τις Φυσικές
Επιστήμες κατά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού που συγκροτήθηκε.
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Διαμόρφωση Οικοσυστημικής Συνείδησης μέσα από τις Αισθήσεις Παιδιών
με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Καραμπίνη Ζαχαρένια
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Περίληψη
Στην εργασία γίνεται αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου που ακολουθήθηκε για την
προσέγγιση του θέματος με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και διήρκησε έξι μήνες, με
στόχο τη συμβολή της στη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης. Αρχικά γίνεται παρουσίαση της
μεθόδου που ακολουθήθηκε και συγκεκριμένα γίνεται αναλυτική παρουσίαση της διερευνητικής
μεθόδου όπου στηρίχθηκε η παρούσα εργασία και στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις
δραστηριότητες που διοργανώθηκαν (καταγραφές, παρατηρήσεις, πειράματα, παιδαγωγικές
επισκέψεις εντός και εκτός σχολείου, συνεργασίες με φορείς, αλληλεπίδραση με άλλα τμήματα
κ.α.) για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, με αναλυτική παρουσίαση της πορείας που
ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, μιας και οι μαθητές φοιτούσαν σε Ειδικό
Σχολείο. Ολοκληρώνοντας γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρέμβασής και
αξιολόγηση με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί καθώς και βιβλιογραφικές αναφορές.
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Λέξεις κλειδιά: Οικοσύστημα, Project, Διερευνητική Μέθοδος, Ειδική Αγωγή.
Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ιδιαίτερα έντονος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ο εμπλουτισμός των αναλυτικών προγραμμάτων με νέους
άξονες. Αν και η έκταση και το είδος των μεταρρυθμίσεων ποικίλλει, είναι σημαντικό να
αναγνωρίσουμε την τάση που υπάρχει ως κοινό χαρακτηριστικό όλων των ανεπτυγμένων
χωρών να ασχοληθούν με τις Φυσικές Επιστήμες εκτενέστερα και να προωθηθούν στις
μικρότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπως αυτή της Προσχολικής Εκπαίδευσης, γεγονός που
επιβεβαιώνεται από το πλήθος των ερευνητικών εργασιών και προγραμμάτων που
δημοσιεύονται σε επιστημονικά άρθρα και συνέδρια τα τελευταία χρόνια (Μιχαηλίδης, 2006).
Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση έχει κάνει αισθητή
την παρουσία της εντονότερα τις τελευταίες δεκαετίες με την ίδρυση θέσεων στα
παιδαγωγικά τμήματα και τη στελέχωσή τους με αξιόλογους ερευνητές ικανούς να
επιμορφώσουν τους νέους εκπαιδευτικούς στον τρόπο προσέγγισης του φυσικού κόσμου και
των εννοιών των Φυσικών Επιστημών. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται με τη συμβολή των
Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα εμπλουτισμένα αναλυτικά προγράμματα, τα
προγράμματα στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης συνέβαλαν ουσιαστικά στον εμπλουτισμό
του χώρου έρευνας (Χρηστίδου, 2008; Παπαδοπούλου & Παπαστρατίδου, 2009; Καμπεζά &
Βελλοπούλου, 2010; Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2011; Παντίδος, 2011; Δημητρίου 2013).
Σημαντικός στόχος της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) στην Προσχολική και
Πρωτοσχολική Εκπαίδευση είναι η άσκηση των νοητικών δεξιοτήτων των παιδιών, αλλά και
η εισαγωγή τους στις βασικές έννοιες και αρχές των Φ.Ε. Ωστόσο, μια φυσική δυσκολία που
καλείται ο εκπαιδευτικός να καλύψει είναι η εννοιολογική αδυναμία των παιδιών σε αυτές τις
ηλικίες, μιας και δίδουν συνήθως τις λύσεις στον όποιο προβληματισμό προκύπτει από την
προσωπική τους εμπειρία παρατηρώντας καθημερινά το περιβάλλον τους, οδηγούμενα συχνά
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σε παρανοήσεις λόγω της αδυναμίας τους εκείνη τη χρονική περίοδο να συλλέξουν σωστά τις
πληροφορίες που χρειάζονται για να ερμηνεύσουν τον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι κύριο
χαρακτηριστικό των παιδιών σε αυτή την ηλικία είναι ο εγωκεντρισμός τους, η θέαση,
δηλαδή, του κόσμου μόνο από τη δική τους οπτική και η τάση που έχουν τα παιδιά να δίδουν
ανθρώπινα χαρακτηριστικά και ιδιότητες στα αντικείμενα, που ο Piaget όρισε ως ανιμισμό
(Παρασκευόπουλος, 1992, Πλιάσα, Φαχαντίδης & Καριώτογλου, 2007).
Η παρούσα εργασία έγινε στο πλαίσιο της ενίσχυσης της σχέσης μεταξύ της φύσης, ως
οικοσυστήματος, και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Υλοποιήθηκε σε Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο στο Ηράκλειο, το σχολικό έτος 2015-2016 με διάρκεια έξι μηνών. Η
επιλογή του συγκεκριμένου θέματος για project (Μιχαηλίδης, 2006), έγινε με γνώμονα τις
ήδη υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών για το οικοσύστημα. Βασική επιδίωξή μας αποτέλεσε ο
εμπλουτισμός των γνώσεων τους για τον τρόπο προσέγγισης της φύσης και ειδικότερα των
φυτών που μας περιβάλλουν.
Ο φυσικός κόσμος, στο πλαίσιο των Φυσικών Επιστημών, μελετάται ως ολότητα που
συνίσταται από επιμέρους συστήματα αλληλοεπιδρώντα και, επομένως, υποστηρίζεται και
θεμελιώνεται εντέλει η συστημική θεώρηση που μας περιβάλλει. Η προσέγγιση
περιβαλλοντικών ζητημάτων απαιτεί την καλλιέργεια ατόμων με κριτική και συστημική
σκέψη, άτομα που να είναι ικανά να προσεγγίζουν ολιστικά το περιβάλλον, να κατανοούν τον
τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μέσα από τις επιλογές τους, οι αξίες τους και ο τρόπος ζωής
τους επηρεάζουν τη λειτουργία της φύσης δημιουργώντας προβλήματα (Τilbury & Ross,
2006; Φλωγαϊτη, 2006; Δημητρίου, 2009).
Το πρόγραμμα που επιλέξαμε εντάχθηκε στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
στα πλαισιώθηκε τις ώρες του ωρολογίου προγράμματος και ειδικότερα στα μαθήματα της
Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος, των Εικαστικών και της
Θεατρικής Αγωγής. Ακόμα δόθηκε έμφαση στην καλλιέργεια της συναισθηματικής
νοημοσύνης, ώστε να αναπτυχθεί η οικολογική συνείδηση (Ηρακλέους, 2005) ειδικά και σε
παιδιά με ιδιαιτερότητες. Η ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης θεωρείται ιδιαίτερα
σημαντική σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μιας και ο βουλησιαρχικός τους
τομέας υπολειτουργεί και δυσκολεύονται να αντιληφθούν όσα συμβαίνουν στο περιβάλλον
τους με τον συνηθισμένο τρόπο. Λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, επίσης, βιώνουν πιο έντονες
συναισθηματικές δυσκολίες, καθιστώντας έτσι την αναζήτηση πηγών στήριξης, ειδικά μη
γνωστικού τύπου, ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη, για να μπορέσουν να ισορροπήσουν
(Petrides, 2004).
Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στηρίχθηκαν στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών για το Δημοτικό Σχολείο και επιλέχθηκαν δραστηριότητες που
αντιστοιχούν στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Ο Gardner (1983)
στο βιβλίο σταθμός Frame of Mind εισάγει τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης:
Γλωσσική, Λογικομαθηματική, Χωρική, Κιναισθητική, Μουσική, Ενδοπροσωπική,
Διαπροσωπική, Νατουραλιστική, ανοίγοντας νέα μονοπάτια για τον τρόπο προσέγγισης της
νοημοσύνης (Gardner, 1993). Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί απόρροια των θεωριών
του Gardner και Coleman που προέρχονται από τη Σχολή της Ηθικοσυναισθηματικής
Νοημοσύνης, με αρχές που πηγάζουν από τους Dewey και Alexander (Ματσαγγούρας, 2003).
Σύμφωνα με τον Goleman (1995), η συναισθηματική νοημοσύνη (Emotional Quadrant)
διακρίνεται σε έξι βασικές κατηγορίες: Αυτοεπίγνωση, Διαχείριση Συναισθημάτων,
Ενσυναίσθηση, Επικοινωνία, Συνεργασία, Επίλυση Συγκρούσεων.
Ο Petrides και οι συνεργάτες του παρουσιάζουν τις δεκαπέντε εκφάνσεις της
συναισθηματικής νοημοσύνης (Petrides, Sangareau, Furnham & Frederickson, 2006, p. 538).
Ειδικότερα αναφέρονται α) στην προσαρμοστικότητα, την ικανότητα, δηλαδή, των ατόμων να
προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, β) στη διεκδικητικότητα, την έντιμη, δηλαδή, και
ειλικρινή διεκδίκηση των δικαιωμάτων, γ) στην αντίληψη των συναισθημάτων, η οποία
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αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τόσο τα δικά του συναισθήματα
όσο και των άλλων, δ) στην έκφραση των συναισθημάτων, σύμφωνα με την οποία το άτομο
είναι σε θέση να εκφράζει τα συναισθήματά του στους άλλους. Όλες αυτές τις εκφάνσεις της
συναισθηματικής νοημοσύνης επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε στις δραστηριότητες που
οργανώθηκαν για τα παιδιά, ώστε να αντιληφθούν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον.
Οι σκοποί που τέθηκαν εξαρχής ήταν η αλληλεπίδραση των παιδιών με το φυσικό
περιβάλλον για να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες, αξίες και στάσεις, που
να βοηθούν τους μαθητές να παρατηρούν, να περιγράφουν, να ερμηνεύουν και να
προβλέπουν τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ακόμα επιδιώξαμε την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της
συνεργασίας, τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης (ΔΕΠΠΣ, 2003)
Οι στόχοι που τέθηκαν εστιάζουν στο να προσεγγίσουν τα παιδιά τη φύση με σεβασμό, να
τη βιώσουν μέσα από δράσεις, να αντιληφθούν τις ανάγκες της φύσης και των φυτών και να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με τρόπους διατήρησής της καθαρή, να αναγνωρίζουν
οικοσυστήματα, να μάθουν να συμμετέχουν σε συζήτηση για τις λειτουργίες ενός
οικοσυστήματος, την ύπαρξη τροφικών αλυσίδων, να εξοικειωθούν με τον κύκλο ζωής των
φυτών και τα βασικά στάδια ανάπτυξής, αλλά και να είναι σε θέση να διακρίνουν τα μέρη του
φυτού.
Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης λαμβάνει πρωταρχικό ρόλο στις δραστηριότητες που
προγραμματίστηκαν. Σύμφωνα με τον Facione (2007), η ερμηνεία, η ανάλυση, η εξαγωγή
συμπερασμάτων αποτελούν ορισμένα από τα βασικά στοιχεία, τα οποία συνιστούν τον
πυρήνα της κριτικής σκέψης, και συνεπώς της επιστημονικής σκέψης και νοούνται ως τον
πυρήνα της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες
Ένας εξίσου σημαντικός στόχος μας ήταν να υπάρξει αλληλεπίδραση των παιδιών του
Ειδικού Σχολείου με τους μαθητές του Γενικού Σχολείο με το οποίο συστεγαζόμαστε. Με
γνώμονα την καλλιέργεια θετικού κλίματος μεταξύ των μαθητών, επιδιώξαμε τη συμμετοχή
στο πρόγραμμα και των μαθητών της Γ΄ Τάξης του Γενικού Σχολείου και τη συνεργασία με
την εκπαιδευτικό της τάξης και της παράλληλης στήριξης. Επιπλέον εμπλέξαμε το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών και την ομάδα Πελίτης στις δράσεις μας, ώστε να
πλαισιωθεί καλύτερα το πρόγραμμά μας.
Μεθοδολογία της έρευνας
Με τη βοήθεια ιστογράμματος προσπαθήσαμε να αντλήσουμε πληροφορίες από τα παιδιά για
τα φυτά, ώστε να εντοπίσουμε τις γνώσεις τους και να δούμε τα ενδιαφέροντά τους σχετικά
με το φυσικό περιβάλλον. Από την αρχή μπορούσε εύκολα κάποιος να αντιληφθεί ότι οι
γνώσεις των μαθητών ήταν εξαιρετικά περιορισμένες για την ηλικία τους και κρίναμε
απαραίτητο να ασχοληθούμε με ένα τέτοιο θέμα.
Η αφόρμηση δόθηκε με την παρουσίαση μιας ροδιάς μέσα από παραμύθι που είχαμε
φτιάξει, με σκοπό να ενισχύσουμε την ενσυναίσθηση των παιδιών και στη συνέχεια να
λειτουργήσει ως κίνητρο για τα παιδιά να φιλοξενήσουμε μια ροδιά στην τάξη μας. Η χαρά
των παιδιών ήταν έντονη και διήρκησε για αρκετές εβδομάδες, μιας και κάθε εβδομάδα μας
περίμενε κρεμασμένο από κάποιο κλαδί της ένα σημείωμα με τις απορίες της τις οποίες εμείς
θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε και να απαντήσουμε.
Ειδικότερα, μια από τις πρώτες απορίες που κληθήκαμε να απαντήσουμε αφορούσε στις
ανάγκες της ροδιάς για να μεγαλώσει. Αναζητήσαμε πληροφορίες, όπως κάναμε και για άλλα
θέματα από τον υπολογιστή, την εγκυκλοπαίδεια που είχαμε στην τάξη και από τη συζήτηση
που έκαναν τα παιδιά με τους γονείς τους στο σπίτι. Ακόμα μας βοήθησε η ομάδα Πελίτι,
ώστε να μας μάθει σημαντικά πράγματα για τη περιποίηση των φυτών κατά τη συνάντηση
που έγινε στο σχολείο μας στην αρχή του προγράμματος. Ήταν ιδιαίτερα έντονη η χαρά των
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παιδιών, όταν φυτέψαμε τις πρώτες μας γλάστρες και έπρεπε κάθε πρωί να τις μεταφέρουμε
στον ήλιο, να τα έχουν στον νου τους στα διαλείμματα, αλλά και, πριν το σχόλασμα, έπρεπε
να μεταφέρουν τις γλάστρες στην τάξη για ασφάλεια. Φροντίζαμε επίσης να έχουν επαφή με
τα παιδιά του Γενικού Σχολείου και να αλληλεπιδρούν, αφού ήθελαν κι αυτά να βοηθούν.
Στη συνέχεια μεταβήκαμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Ηρακλείου και
συμμετείχαμε σε πρόγραμμα, όπου τα παιδιά ενημερώθηκαν για το οικοσύστημα, για τα
διαφορετικά είδη οικοσυστημάτων, για την τροφική αλυσίδα, για τον κίνδυνο εξαφάνισης
ζώων και τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει. Ακόμα ενημερώθηκαν για τα φυτά, για τα
μέρη από τα οποία αποτελείται ένα λουλούδι και τα στάδια ανάπτυξής του.
Επιστρέφοντας στην τάξη, τις επόμενες μέρες γίναμε μικροί ερευνητές, κάτι που
ενθουσίασε τα παιδιά, και πειραματιστήκαμε με το φως, το ημίφως και το σκοτάδι, με το
χώμα και το βαμβάκι, με το νερό και την ξηρασία. Ειδικότερα, κάθε υποομάδα ανέλαβε να
παρατηρεί και να καταγράφει τα συμπεράσματά της από το πείραμα που είχε αναλάβει.
Έπειτα, σειρά είχε το ¨σποράκι της αγάπης¨, το οποίο φυτέψαμε και παρακολουθούσαμε
την αναπτυξιακή του πορεία, μετρώντας το ύψος του κάθε εβδομάδα και τις όποιες αλλαγές
του παρατηρούσαμε και τις καταγράφαμε σε πίνακα δεδομένων, σχεδιάζοντας τα νέα
δεδομένα. Σε μια καρτέλα βάλαμε σε σειρά τις εικόνες που δήλωναν τα στάδια ανάπτυξης
του σπόρου ώσπου να γίνει φυτό, ονομάσαμε και καταγράψαμε τα μέρη του φυτού και
μιλήσαμε για τις ανάγκες των φυτών και ολοκληρώσαμε την ενότητα προβαίνοντας σε
εικαστικές δημιουργίες.
Έχοντας ολοκληρώσει τις ενότητες αυτές, σειρά είχε η προγραμματισμένη επίσκεψή μας
στο Πάρκο που έχουμε κοντά στο σχολείο μας, όπου επισκεφτήκαμε τη βιολογική αγορά και
επιλέξαμε τα υλικά που θα θέλαμε για να φτιάξουμε τη φρουτοσαλάτα μας. Στη συνέχεια,
πήραμε το πρόγευμά μας όλοι μαζί με τα προϊόντα που αγοράσαμε από τη Λαϊκή εκείνη τη
μέρα και ακολούθησε η εξερεύνηση του χώρο στο Πάρκο, και συγκεκριμένα το χώμα, για να
αναζητήσουμε τα έμβια και άβια στοιχεία που απαρτίζουν το χώμα, καταγράφοντάς τα σε μια
νέα λίστα. Το υλικό που συλλέξαμε το μεταφέραμε στην τάξη όπου την επόμενη μέρα
συζητήσαμε για όλα αυτά που είχαμε εντοπίσει και φτιάχνοντας κολάζ με το υλικό που είχαμε
συλλέξει.
Έπειτα, σειρά είχε η δραστηριότητα για τον κύκλο του νερού την οποία προσεγγίσαμε με
θεατρικό παιχνίδι για να μπορέσουν τα παιδιά με παιγνιώδη τρόπο να αντιληφθούν την
πορεία που ακολουθεί το νερό. Βέβαια δε θα μπορούσαμε να μην παρακολουθήσουμε τη
γιορτή για την παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στο νερό που έγινε στο κέντρο της πόλης με τη
συμμετοχή πολλών σχολείων.
Ακόμα μια δραστηριότητα που εξήψε τη περιέργεια των παιδιών και ενθουσιάστηκαν ήταν
το πώς μέσα από αυτά που γεύονται κάθε μέρα στο πρόγευμά τους, όπως τα φρούτα, μπορούν
να γίνουν το αγαπημένο γλυκό των φυτών (κομπόστ).
Η τάξη μας είχε την ευκαιρία να επιλεγεί και να μεταβεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης των Αρχανών, όπου με ειδικά κατηρτισμένους εκπαιδευτικούς
παρακολουθήσαμε πρόγραμμα που ήταν προσαρμοσμένο στις δυνατότητές μας και στα
ενδιαφέροντά μας. Εκτενέστερα, μεταβαίνοντας στον χώρο αυτό, κρατούσαμε μαζί μας για
να τους χαρίσουμε τη ροδιά μας, μιας και σε λίγες μέρες τα σχολεία θα έκλειναν για τις
καλοκαιρινές διακοπές και τα παιδιά έκριναν έπειτα από σχετική συζήτηση ότι θα ήταν
καλύτερο να της βρούμε ένα νέο οριστικό χώρο όπου θα έχει την απαραίτητη φροντίδα και
παρέα τα άλλα φυτά. Έτσι και πράξαμε! Τα παιδιά την αποχωρίστηκαν με χαρά και
παράλληλα προσφέραμε το κομπόστ που είχαμε ετοιμάσει στην τάξη μας ως δώρο στα άλλα
φυτά.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στο Κ.Π.Ε. Αρχανών, ενημερωθήκαμε για την
τροφική αλυσίδα, τα βότανα της Κρήτης, παίξαμε παιχνίδια με τα φυτά, κατασκευάσαμε
φυτολόγιο και εναποθέσαμε τα φύλλα που είχαμε συλλέξει και κατά την ολοκλήρωση της
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Με την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας φροντίζαμε ένα δίνουμε ένα φύλλο σύντομης
αξιολόγησης των στόχων που θέταμε κάθε φορά ώστε συμπληρώνοντάς το οι μαθητές να
μπορούμε να παρατηρούμε τις γνώσεις που κατέκτησαν και αν ο τρόπος προσέγγισής μας
ανταποκρίθηκε στις δυνατότητες των παιδιών, λειτουργώντας ανατροφοδοτικά για τις
επόμενες δραστηριότητες που διοργανώναμε.
Στο τέλος τα παιδιά πήραν στο σπίτι τους τις καρτέλες που είχαν συμπληρώσει με τις
δραστηριότητες που είχαμε κάνει να απεικονίζονται, ώστε μέσα από αυτό το σύντομο αλλά
περιεκτικό σχεδιάγραμμα να θυμούνται όσα κάναμε και τις νέες έννοιες που δομήθηκαν.
Ακόμα με τη βοήθεια του θεατρικού παιχνιδιού μπορέσαμε να ελέγξουμε κατά πόσο όλα όσα
είχαμε μοιραστεί με τα παιδιά είχαν κατακτηθεί, ως μια άτυπη μορφή αξιολόγησης.
Από τις παρατηρήσεις που καταγράψαμε, διαπιστώσαμε ότι όλα τα παιδιά ήρθαν πιο
κοντά στη φύση και στα φυτά, ανέπτυξαν ενσυναίσθηση και έμαθαν να τα φροντίζουν,
καλύπτοντας τις ανάγκες τους. Ακόμα, έμαθαν να ονοματίζουν τα βασικά μέρη του φυτού, να
διακρίνουν τα στάδια ανάπτυξής τους και να αντιλαμβάνονται την πορεία που ακολουθεί το
νερό όταν πέφτει στη γη.
Ολοκληρώνοντας, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συνύπαρξη, την ανταλλαγή απόψεων
και τις κοινές δραστηριότητες που είχαν οι μαθητές του ειδικού με τους μαθητές του γενικού
σχολείου με αφορμή τα φυτά. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες που γίνονται
αβίαστα, μέσα σε παιδαγωγικά πλαίσια δομημένες, ευνοούν την ενταξιακή πολιτική που
ακολουθείται στη σύγχρονη εκπαίδευση.
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Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την πρώτη υλοποίηση του
προγράμματος «Η διδασκαλία των εννοιών του μακρόκοσμου σε παιδιά προσχολικής και
πρώτης σχολικής ηλικίας». Η έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης στην οποία πραγματοποιείται
μια συνολική αποτίμηση του προγράμματος παρουσιάζοντας το σύστημα υποστήριξης που
οργανώθηκε για την υλοποίησή του και τον τρόπο με τον οποίο αυτό το σύστημα συντέλεσε στη
βιωσιμότητα του προγράμματος. Μέσω των προτεινομένων δραστηριοτήτων του προγράμματος
πραγματοποιείται συστηματική προσπάθεια να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την
επεξεργασία θεμάτων από το μακρόκοσμο, βοηθώντας τις εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν
διασυνδέσεις εννοιών, θεωριών και επιστημονικών ιδεών που οδηγούν στη διαθεματική
προσέγγιση της αστρονομίας και την ολιστική μάθηση. Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο
κατάλληλα επιλεγμένων μεθοδολογικών εργαλείων διαπιστώθηκε από την αρχική εφαρμογή του
προγράμματος ότι στην πλειονότητάς τους οι βασικοί στόχοι του επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό
επίπεδο. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης πραγματοποιείται συστηματική
αναφορά στις ανάγκες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος και οι οποίες
αποτέλεσαν την αφετηρία για να οργανωθεί περαιτέρω έρευνα για την ικανοποίησή τους στο
άμεσο μέλλον.

Λέξεις κλειδιά: Μακρόκοσμος, Προσχολική Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικοί Προσχολικής
Εκπαίδευσης.
Εισαγωγικό πλαίσιο
Η διδασκαλία των βασικών εννοιών και φαινομένων του μακροκόσμου, όπως η περιστροφή
της Γης γύρω από τον άξονά της, η εναλλαγή των εποχών, οι φάσεις της Σελήνης, κ.λπ.
αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού και πειραματισμού για τους εκπαιδευτικούς των
παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας (Kallery, 2011; Parker & Heywood, 1998).
Τα μικρά παιδιά σχηματίζουν τις λεγόμενες «εναλλακτικές αναπαραστάσεις» για τον
μακρόκοσμο οι οποίες είναι περισσότερο ή λιγότερο συμβατές με το επιστημονικό πρότυπο
(Καμπεζά & Βελλοπούλου, 2010). Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, αναζητούν δραστηριότητες και
κατάλληλες προσεγγίσεις που θα επιτρέψουν στα παιδιά, μέσα από τη βιωματική πάντα
μάθηση και τον κατάλληλο διδακτικό μετασχηματισμό (Ραβάνης, 1999) να τροποποιήσουν
τις παραπάνω ερμηνείες ή αντιλήψεις, ώστε να προκύψουν νέες, εγγύτερες προς το
επιστημονικό μοντέλο.
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Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τα πρώτα αποτελέσματα από την
εφαρμογή ενός προγράμματος αστρονομίας για την προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία που
δημιουργήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Κρήτης. Αναλυτικότερα, στο κείμενό μας, επιχειρούμε να απαντήσουμε στα παρακάτω
ερευνητικά ερωτήματα:
(α) πώς εξελίχθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε σχέση με τους αρχικούς στόχους του
καθώς και
(β) πώς μπόρεσαν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί και το σύστημα υποστήριξης που
οργανώθηκε γύρω από την εφαρμογή του προγράμματος να συμβάλλουν στη περαιτέρω
βιωσιμότητά του;
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η βιωσιμότητα των προγραμμάτων που εντάσσονται στην
περιοχή της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί τους
ερευνητές, καθώς αυτή η βιωσιμότητα καθορίζει, εν πολλοίς, και το βαθμό με τον οποίο τα
προγράμματα επιδρούν στην αλλαγή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και την επιτυχή
εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών (Coburn, 2003; Century & Levy, 2002a, 2002b;
McLaughlin & Mitra, 2001).
Το Πρόγραμμα για τη διδασκαλία εννοιών του μακρόκοσμου σε παιδιά προσχολικής και
πρώτης σχολικής ηλικίας (στο εξής: Πρόγραμμα για τη διδασκαλία εννοιών του μακρόκοσμου)
αποτελείται από ένα σύνολο μαθησιακών στόχων και προτεινόμενων δραστηριοτήτων με
βασικό σκοπό:
(1ο) να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την επεξεργασία βασικών εννοιών
και φαινομένων της αστρονομίας και
(2ο) να βοηθήσουν τις εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν διασυνδέσεις εννοιών, θεωριών και
επιστημονικών ιδεών που οδηγούν στη διαθεματική προσέγγιση της αστρονομίας και την
ολιστική μάθηση.
Επίσης, το εν λόγω πρόγραμμα περιέχει συστηματικές αναφορές στην παιδαγωγική γνώση
περιεχομένου που είναι απαραίτητη για την επιτυχή προσέγγιση συγκεκριμένων εννοιών και
φαινομένων (Ampartzaki & Kalogiannakis, 2016; Hedges & Cullen, 2005; Parker &
Heywood, 1998).
Το σύνολο των παραπάνω στοιχείων απεικονίζονται συνοπτικά στο Σχήμα 1.

Διασύνδεση
εννοιών

Παιδαγωγική

Γνώση

Περιεχομένου

Βασικές
έννοιες
αστρονομίας

Σχήμα 1: Διασύνδεση των επιμέρους στοιχείων του προγράμματος.
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Μεθοδολογία της έρευνας
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Η παρούσα εργασία αποτελεί μελέτη περίπτωσης, με επιτόπια έρευνα, που στοχεύει στην
αποτίμηση των συνθηκών υλοποίησης και εφαρμογής του εν λόγω εκπαιδευτικού
προγράμματος αστρονομίας. Θα πρέπει από την αρχή να αποσαφηνιστεί ότι μία μελέτη
περίπτωσης χρησιμοποιείται συχνά για τον συγκεκριμένο σκοπό (Σαραφίδου, 2011) αφού
μπορεί να δώσει ολιστική εικόνα του συνολικού επιπέδου εφαρμογής ενός προγράμματος
(Robson, 2007). Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε πληθώρα εργαλείων συλλογής
δεδομένων: συμμετοχική παρατήρηση και καταγραφές της εξέλιξης του προγράμματος από
τους ερευνητές, ηχογραφήσεις των λεκτικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών, καταγραφές και
δείγματα της εργασίας των παιδιών, το ημερολόγιο των εκπαιδευτικών που το υλοποίησαν,
και δεδομένα από τη χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management
System [LMS]) το οποίο δημιουργήθηκε για την εξ αποστάσεως υποστήριξη του
προγράμματος.
Κατά την επεξεργασία των δεδομένων τα οποία προέκυψαν από τα παραπάνω ερευνητικά
εργαλεία αναζητήσαμε λεπτομέρειες που αλληλοσυμπληρώνονταν και παρείχαν στοιχεία για
τα χαρακτηριστικά, τις προσεγγίσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος. Στο πρώτο
στάδιο, μέσω μιας διαδικασία ανοιχτής κωδικοποίησης εντοπίστηκαν θέματα – ζητήματα που
προέκυπταν και στο δεύτερο, η αξονική κωδικοποίηση επέτρεψε να σχηματιστούν οι
στρατηγικές δράσης, τα χαρακτηριστικά τους, οι συνθήκες που τις επηρέαζαν, όπως και τα
αποτελέσματα των δράσεων αυτών (Strauss & Corbin, 1998; Σαραφίδου, 2011).
Η λεπτομερής διερεύνηση των αναπαραστάσεων που σχημάτισαν τα παιδιά με την
επεξεργασία των εννοιών και των φαινομένων, αν και ήταν πέρα από τους στόχους της
παρούσας μελέτης, αποτέλεσαν όμως ένα από τα κριτήρια τα οποία ελήφθησαν υπόψη για να
θεωρηθεί μια δραστηριότητα επιτυχής ή όχι και για να προγραμματιστεί η περαιτέρω
επεξεργασία ενός θέματος. Σε κάθε περίπτωση εξετάζαμε τις αρχικές γνώσεις των παιδιών
και μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων εξετάζαμε αν οι αναπαραστάσεις που
διαμόρφωναν τα παιδιά έδειχναν, στην πλειοψηφία τους, εννοιολογική πρόοδο.
Η πρώτη εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού
έτους 2015-2016 στην οποία έλαβαν μέρος δύο τμήματα Νηπιαγωγείου, με δεκαοχτώ (18)
παιδιά το καθένα.
Αποτελέσματα
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η σύνοψη των αποτελεσμάτων της πρώτης
ολοκληρωμένης υλοποίησης του προγράμματος, η οποία εμπλουτίζεται από παραδείγματα
και παρατηρήσεις των συμμετεχόντων, όπως αυτές καταγράφηκαν στα ημερολόγιά τους.
Επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο παρουσίασης, για να ενισχύσουμε τους ισχυρισμούς μας και να
συμπληρώσουμε με απτό τρόπο τις θεωρητικές περιγραφές.
(α) Συνολική αποτίμηση του προγράμματος σε σχέση με τους αρχικούς στόχους
Η υλοποίηση του προγράμματος διήρκεσε τρεις μήνες με τα τμήματα της έρευνας να
αφιερώνουν στο πρόγραμμα δύο με τρεις ώρες την εβδομάδα. Μέσα σ’ αυτό το χρονικό
διάστημα αναπτύχθηκαν όλοι οι βασικοί άξονες κι επιτεύχθηκαν όλοι οι κύριοι στόχοι του
προγράμματος, οι οποίοι αναλύονται διεξοδικά στη συνέχεια του κειμένου μας στην
παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
 Η εισαγωγή των παιδιών σε βασικές έννοιες και φαινόμενα του μακρόκοσμου.
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Η υλοποίηση του προγράμματος μας έδειξε ότι προσεγγίστηκαν συστηματικά οι
περισσότερες από τις βασικές έννοιες και τα φαινόμενα του μακρόκοσμου, όπως αυτές
προτείνονταν από το εν λόγω πρόγραμμα και έχουν προταθεί από τους Ampartzaki &
Kalogiannakis (2016). Πιο συγκεκριμένα, τα δύο τμήματα υλοποίησης επεξεργάστηκαν
χωρικές έννοιες και δεξιότητες χωρικής αναπαράστασης, τις έννοιες της κλίμακας του
μεγέθους και της προοπτικής, την οπτική γωνία της Γης, την οπτική γωνία του Διαστήματος
και την εναλλαγή μεταξύ των δύο, βαρύτητα, φως και σκιά, Ήλιος, Σελήνη, και τη δομή του
Ηλιακού μας Συστήματος.
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 Η διερεύνηση ερωτημάτων με συστηματική παρατήρηση, οργανωμένα πειράματα και
πειραματισμούς με υλικά και σώματα.
Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος που τελικά επιτεύχθηκε ήταν η
επεξεργασία των εννοιών και φαινομένων να ξεφύγει από την απλή άντληση και ανάγνωση
πληροφοριών από βιβλία ή το διαδίκτυο και να οργανωθεί μέσα από συστηματική
παρατήρηση καθώς και υλοποίηση πειραμάτων και πειραματισμών με διάφορα υλικά και
γεωμετρικά σώματα. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η οργάνωση συστηματικής
παρατήρησης της Σελήνης. Τα παιδιά σ’ αυτήν την περίπτωση εργάστηκαν στο σπίτι, με τη
βοήθεια των γονιών τους, πάνω σ’ ένα ημερολόγιο παρατήρησης της Σελήνης. Οι
εκπαιδευτικοί ενθάρρυναν παιδιά και γονείς να παρατηρήσουν το φεγγάρι κατά τις
ημερομηνίες που προτείνονταν στο ημερολόγιο, να συζητήσουν για την όψη του φεγγαριού
και να σχεδιάσουν-ζωγραφίσουν τα παιδιά αυτό που παρατηρούν.
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό τον άξονα μπορούμε να αντλήσουμε
από την επεξεργασία της έννοιας της βαρύτητας. Τα παιδιά ενεπλάκησαν σε πειραματισμό
κατά τον οποίο πετούσαν αντικείμενα από το μπαλκόνι του σχολικού κτιρίου. Οι
εκπαιδευτικοί ενθάρρυναν τα παιδιά να πετάξουν τα αντικείμενα με διαφορετικούς τρόπους,
προκειμένου να ανακαλύψουν αν μπορούν να αλλάξουν την κατεύθυνση της πτώσης. Στη
συνέχεια, παρότρυναν τα παιδιά να συζητήσουν τις παρατηρήσεις τους και να τις
αποτυπώσουν εικαστικά. Παιδιά και εκπαιδευτικοί αναζήτησαν σε δεύτερη φάση
πληροφορίες στα αντίστοιχα βιβλία γνώσεων προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι αυτή η
πορεία προς της Γη καταδεικνύει την ύπαρξη της βαρύτητας και τα παιδιά διατύπωσαν τον
λειτουργικό ορισμό ότι βαρύτητα είναι «κάτι που κάνει τα πράγματα να πέφτουν στη Γη».
 Η οργάνωση μαθησιακών εμπειριών μέσα σε κοινωνιο-πολιτισμικό πλαίσιο.
Ο συγκεκριμένος στόχος ήταν ίσως ο πιο απαιτητικός για τις νηπιαγωγούς που υλοποίησαν
το πρόγραμμα. Ο βασικός προβληματισμός που τέθηκε ήταν το πώς ακριβώς οργανώνονται οι
δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινωνο-πολιτισμικής προσέγγισης της μάθησης. Μέσω του
συνεχούς πειραματισμού και του στοχασμού πάνω στη μεθοδολογική οργάνωση των
δραστηριοτήτων και στα αποτελέσματά τους, οι εκπαιδευτικοί κατάφεραν την υλοποίηση
συνεργατικών δραστηριοτήτων που επέτρεπαν στα παιδιά να επεξεργαστούν τις αντιλήψεις
τους αλληλεπιδρώντας με τους άλλους και με προσεκτικά επιλεγμένα αντικείμενα
(Κολοκούρη, Νάννη, Θεοδωράκη & Πλακίτση, 2011).
Η αλληλεπίδραση, για παράδειγμα, των παιδιών και η γνωστική σύγκρουση που
προσωρινά αυτή δημιούργησε τα βοήθησε να κατανοήσουν ότι οι διαφορετικές οπτικές
γωνίες, παρουσιάζουν οπτικές διαφορές. Συγκεκριμένα, τοποθετώντας ένα παιχνίδι στο
κέντρο της τάξης, οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν από τα παιδιά να το παρατηρήσουν και να το
περιγράψουν, από τη θέση στην οποία βρίσκονταν καθισμένα τη δεδομένη στιγμή.
Αναδύθηκε μεγάλη διαφωνία ανάμεσά τους καθώς το κάθε παιδί έβλεπε κάτι διαφορετικό.
Μετά από συζήτηση και παρότρυνση να σκεφτούν τι ακριβώς συμβαίνει και δε μπορούν να
συμφωνήσουν, κάποια παιδιά παρατήρησαν ότι ο καθένας το κοιτάζει από διαφορετική
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πλευρά. Αφού το σκέφτηκαν και το συζήτησαν λίγο, αναγνώρισαν όλα ότι αυτός ήταν ο
λόγος που δε μπορούσαν να συμφωνήσουν ως προς το τι έβλεπαν.
Στο επόμενο, ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτυπώνεται η ανάπτυξη
καταστάσεων προβληματισμού, με τη χρήση προσεκτικά επιλεγμένων αντικειμένων. Στον
πειραματισμό με τις σκιές, χρησιμοποιήθηκαν προβολείς, μπάλες, χαρτί του μέτρου και ένα
δωμάτιο του σχολείου με πλήρη συσκότιση. Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες, δοκίμασαν να
φωτίσουν από διάφορες πλευρές μια μπάλα και σχεδίασαν το περίγραμμα της σκιάς της.
Παρατηρώντας τις φωτισμένες και τις σκοτεινές όψεις της μπάλας, καθώς και τα σχήματα
των σκιών, τα παιδιά εργάστηκαν ώστε να καταλάβουν την αναλογία με το φαινόμενο της
αλλαγής της εικόνας της Σελήνης στον ουράνιο θόλο.
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 Η δημιουργική έκφραση των παιδιών συνδυάζοντας γνώση και φαντασία.
Σχετικές μελέτες τονίζουν ότι η δημιουργικότητα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό το οποίο
μπορεί να αναπτυχθεί τόσο στις τέχνες, όσο και στις επιστήμες (Craft, 2002). Η βαθιά γνώση
θεωρείται ότι συντελεί στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και η δημιουργικότητα στον
χώρο των επιστημών βοήθησε την ανθρωπότητα να δει και να εξερευνήσει τον κόσμο από
διαφορετικές οπτικές (Craft, 2000). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δημιουργήσαμε δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργική έκφραση των παιδιών και προτείνει: (α) οι έννοιες και τα
φαινόμενα να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας μέσα από μία εννοιοκεντρική προσέγγιση
(Ampartzaki & Kalogiannakis, 2016; Erickson, 2007; Ματσαγγούρας, 2002) και (β) τα παιδιά
να εκφράσουν τις ιδέες τους και να δείξουν τις γνώσεις τους μέσα από την πολυτροπική
έκφραση που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες.
Ουσιαστικά, η εννοιοκεντρική προσέγγιση μας επιτρέπει να εξετάσουμε μία έννοια μέσα από
τις διαφορετικές της εκφάνσεις σε διαφορετικά γνωστικά πεδία ή επικοινωνιακά πλαίσια. Οι
δράσεις λοιπόν που αναπτύχθηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος ήταν ανάλογες.
Αναλυτικότερα, χρησιμοποιήθηκαν, για παράδειγμα, έργα της Σχολή του Πουαντιγισμού
για να διευκολυνθεί η κατανόηση των αποτελεσμάτων μεταβολής της κλίμακας. Τα έργα
Πουαντιγισμού προσφέρονται ιδιαιτέρως για τη μελέτη οπτικών φαινομένων που σχετίζονται
με την αλλαγή της κλίμακας, γιατί τα χρώματα τοποθετούνται σε μεμονωμένες κουκίδες και
οι λεπτομέρειες των χρωμάτων συγχωνεύονται από τον εγκέφαλό μας, όταν κοιτάξουμε τον
πίνακα από απόσταση. Τα παιδιά παρατήρησαν πίνακες του Georges Seurat από κοντά και
από μακριά και προσπάθησαν να εξηγήσουν λεκτικά τι παρατήρησαν. Η συζήτηση σχετικά
με τον ρόλο της απόστασης στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον πίνακα έγινε με
παιχνίδια που τα παιδιά έπαιξαν σε δυάδες και με την ατομική εικαστική έκφραση του κάθε
παιδιού.
Ένα δεύτερο παράδειγμα δημιουργικής εργασίας μας δείχνει πώς τα παιδιά συνδυάζουν με
επίγνωση τις γνώσεις που μόλις απέκτησαν με φαντασιακές καταστάσεις, προκειμένου να
δημιουργήσουν μία φανταστική ιστορία. Ειδικότερα, τα παιδιά γνώρισαν την ιστορία της
πρώτης γυναίκας αστροναύτισσας, της Σάλι Ράιντ. Επίσης, την ίδια περίοδο επεξεργάστηκαν
το παραμύθι Παρακαλώ, μπαμπά, φέρε μου το φεγγάρι (Carle, 2014), στο οποίο ένα μικρό
παιδί ζητάει και στέλνει τον μπαμπά του να κατεβάσει το φεγγάρι από τον ουρανό. Μετά την
ανάγνωση και την επεξεργασία της, τέθηκε στα παιδιά το ερώτημα: τι θα γινόταν αν λέγαμε
Παρακαλώ, Σάλι, φέρε μου το φεγγάρι; Τα παιδιά του κάθε τμήματος δημιούργησαν από μία
ιστορία. Στην πρώτη ιστορία ένα μικρό κορίτσι, η Άννα, ζητάει από τη Σάλι να της φέρει το
φεγγάρι. Η Σάλι την παίρνει μαζί της στον πύραυλο και μαζί ταξιδεύουν στο φεγγάρι για να
το χαρούν από κοντά. Στη δεύτερη ιστορία, τα παιδιά ενός Νηπιαγωγείου γράφουν στη σχολή
της Σάλι Ράιντ, μια που η ίδια έχει πεθάνει, και ζητούν από τους επιστήμονες να βρουν έναν
τρόπο για να τους φέρουν το φεγγάρι. Οι επιστήμονες στέλνουν αστροναύτες, οι οποίοι
ψεκάζουν το φεγγάρι με «μαγικό υγρό», το συρρικνώνουν και το φέρνουν στα παιδιά.
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Όπως προαναφέρθηκε, διαπιστώσαμε ότι και σ’ αυτήν την περίπτωση τα παιδιά είχαν
πλήρη επίγνωση για το ποια από τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν στις ιστορίες τους ήταν
αληθοφανή και εφικτά (π.χ. η Σάλι δε ζει πια, οι αστροναύτες χρησιμοποιούν πύραυλο για να
εκτοξευθούν, εισέρχονται στη γήινη ατμόσφαιρα και πέφτουν με αλεξίπτωτο, κ.λπ.) και ποια
ήταν απλώς φαντασιακή εξέλιξη που έδιναν τα ίδια στην ιστορία τους για λόγους αισθητικής
τέρψης (π.χ. οι αστροναύτες συρρίκνωσαν το φεγγάρι, η μικρή Άννα ταξίδεψε μαζί με τη
Σάλι, χωρίς να έχει την κατάλληλη ηλικία ή την κατάλληλη εκπαίδευση κ.ά.).
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 Η καλλιέργεια συναισθημάτων θαυμασμού, ενθουσιασμού και τάσεων όπως η
περιέργεια και η φιλομάθεια.
Η καλλιέργεια συναισθημάτων θαυμασμού για τη σοφία και την ομορφιά του κόσμου,
αλλά και τάσεων όπως η περιέργεια και η φιλομάθεια αποτελούν δύο ακόμα από τους
βασικούς στόχους του παρόντος προγράμματος (Ampartzaki & Kalogiannakis, 2016;
National Research Council, 2001). Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στην τάξη
κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να κινητοποιήσουν τα παιδιά, να τα γεμίσουν απορίες και
εσωτερικά κίνητρα για την εξερεύνηση του κόσμου που τα περιβάλλει. Όταν, για
παράδειγμα, χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Google Earth για παρατήρηση των αλλαγών που
προκαλεί στην εικόνα της κάτοψης η μεταβολή της εστιακής απόστασης (zoomingin και out),
πολλά παιδιά ζήτησαν να βρουν το σπίτι τους και όσα δεν ήξεραν την ακριβή διεύθυνση του
σπιτιού, απευθύνθηκαν στους γονείς τους, προκειμένου να πειραματιστούν αναλόγως.
Επίσης, όταν τα παιδιά έφτιαξαν τους πρώτους χάρτες-κατόψεις της τάξης τους,
ενθουσιάστηκαν και για καιρό συνέχισαν να δημιουργούν κατόψεις και χάρτες της τάξης
στον ελεύθερο χρόνο τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι νηπιαγωγοί διαισθάνθηκαν το δέος και
τον θαυμασμό των παιδιών για τις δυνάμεις της φύσης, όπως, για παράδειγμα, όταν τα παιδιά
έμαθαν για την κατάκτηση της Σελήνης.
(β) Σύστημα υποστήριξης γύρω από την εφαρμογή του προγράμματος
Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος υποστηρίχθηκε από δύο κύριες ενέργειεςδράσεις: (β1) ένα ΗΛΕκτρονικό Μάθημα Αστρονομίας (ΗΛΕΜΑ) και (β2) την έρευνα
δράσης που υποστήριξε τις εκπαιδευτικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης.
(β1) Το ΗΛΕκτρονικό Μάθημα Αστρονομίας (ΗΛΕΜΑ)
Το μάθημα υλοποιήθηκε σ’ ένα Σύστημα Διαχείρισης της Μάθησης (LMS) Moodle το οποίο
επιδιώκει την επιμόρφωση εκπαιδευτικών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας στην
διδακτική των βασικών εννοιών και φαινομένων του μακρόκοσμου. Το σύστημα είναι
διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: http://early-years-astronomy.gr/ και περιλαμβάνει δύο
κύριες ενότητες: (α) βασικές γνώσεις για θέματα του μακρόκοσμου και η σχετική (β)
παιδαγωγική γνώση περιεχομένου (Otto & Everett, 2003; Shulman, 1987). Στην πρώτη
ενότητα οι εκπαιδευτικοί αποκτούν κάποιες βασικές γνώσεις για τα ουράνια σώματα και τη
βαρύτητα (π.χ. άστρα, πλανήτες, αστεροειδείς, κομήτες, τη Σελήνη, το σχήμα της Γης, κ.λπ.).
Στη δεύτερη, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να γνωρίσουν την εννοιολογική και την
κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση της διδακτικής των εννοιών του μακρόκοσμου, οι οποίες
είναι και οι προσεγγίσεις που επισήμως υιοθετούνται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Επίσης, πληροφορούνται για τους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος, τα
επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, και παίρνουν ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις για
την οργάνωση αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια, το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει
το πρόγραμμα Η διδασκαλία των εννοιών του μακρόκοσμου στο σύνολό του και αποτελεί μια
πηγή αναφοράς για τις εκπαιδευτικούς που θα αποφασίσουν να το υλοποιήσουν. Σε κάθε
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ενότητα του συγκεκριμένου συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) υπάρχουν ασκήσεις με
ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και εμπέδωσης των αποκτηθέντων γνώσεων (Ampartzaki &
Kalogiannakis, 2016; Αμπαρτζάκη, Καλογιαννάκης, Ορφανάκης & Χρηστίδης, 2015;
Καλογιαννάκης & Αμπαρτζάκη, 2015).
(β2) Έρευνα δράσης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών
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Εκτός από το ΗΛΕΜΑ οι εκπαιδευτικοί, που υλοποίησαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είχαν
και ένα δεύτερο πλαίσιο ενδοσχολικής υποστήριξης. Το πλαίσιο αυτό συμπεριλάμβανε την
οργάνωση έρευνα δράσης η οποία επικεντρωνόταν στην υλοποίηση και συνεχιζόμενη τη
βελτίωση των δραστηριοτήτων του προγράμματος. Η έρευνα ακολούθησε την κυκλικήσπειροειδή πορεία σχεδιάζω-δρω-παρατηρώ-στοχάζομαι-σχεδιάζω εκ νέου-δρω-παρατηρώστοχάζομαι, κ.λπ. (Grundy & Kemmis, 1988). Σ’ αυτήν συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί των δύο
τάξεων στις οποίες υλοποιούνταν το πρόγραμμα και μία ακαδημαϊκός ερευνήτρια, η οποία
ήταν συγχρόνως και μία εκ των συγγραφέων του προγράμματος και η οποία είχε διδακτική
εμπειρία στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Η ερευνήτρια ανέλαβε τον ρόλο της ακαδημαϊκής συμβούλου συζητώντας και
διευκρινίζοντας την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου (Otto & Everett, 2003; Shulman, 1987
και τον ρόλο της κριτικής φίλης όσον αφορά τις δυσκολίες υλοποίησης, την εμψύχωση και
τον στοχασμό πάνω στα αποτελέσματα της υλοποίησης (Ampartzaki & KassotakiPsaroudaki, 2011). Οι συναντήσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και ερευνήτριας γίνονταν μια με
δύο φορές την εβδομάδα. Αυτές συμπεριλάμβαναν συζήτηση για τον σχεδιασμό και την
οργάνωση των δραστηριοτήτων, συμμετοχική παρατήρηση και υποδειγματικές διδασκαλίες
εκ μέρους της ερευνήτριας για την αξιολόγηση της πορείας και των αποτελεσμάτων της
υλοποίησης.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι δύο παραπάνω υποστηρικτικοί άξονες συνέβαλαν στην
υλοποίηση και βιωσιμότητα του προγράμματος με τον δεύτερο να αναδεικνύεται ως ο πιο
κρίσιμος αφού η δια ζώσης επικοινωνία, υποστήριξη και συμμετοχή της ερευνήτριας στην
υλοποίηση, καθώς και η αλληλέγγυα συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, φαίνεται να
ήταν περισσότερο καθοριστική για την πορεία του προγράμματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι
και οι δύο εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν τόνισαν ότι το ΗΛΕΜΑ τους έδωσε βασικές,
απαραίτητες γνώσεις και πλούτο πληροφοριών που συνέβαλε στην «ενδυνάμωσή» τους και
δημιούργησε εσωτερικά κίνητρα για να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Θετικό ήταν το γεγονός
ότι το ΗΛΕΜΑ παρέχει τις πληροφορίες συγκεντρωμένες και κατάλληλα ταξινομημένες στις
υποενότητες του ηλεκτρονικού μαθήματος, ώστε να μην αναλώνεται χρόνος στον εντοπισμό
τους. Επίσης, ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο έχει η πληθώρα των βίντεο και του πολυμεσικού
υλικού που περιέχει το ΗΛΕΜΑ.
Όσον αφορά στην παιδαγωγική γνώση περιεχομένου και οι δύο εκπαιδευτικοί
αναγνωρίζουν ότι η οργάνωση, το περιεχόμενο και οι προτεινόμενες δραστηριότητες του
συγκεκριμένου προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντικές, γιατί τις βοήθησαν να οργανώσουν
με τη σειρά τους τη δική τους διδακτική προσέγγιση. Ωστόσο, η επικοινωνία και η
αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα δράσης αναδείχθηκαν ως ένας
ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι η άμεση επικοινωνία, ο
στοχασμός και αναστοχασμός πάνω σε όσα διαδραματίζονταν στην τάξη, και η βοήθεια σε
θεωρητικό και υλικό επίπεδο ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες που ενίσχυσαν τη δυναμική
τους και τις βοήθησαν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και να προχωρήσουν στην
υλοποίηση με αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα.
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Επίλογος - Προοπτικές
Η έρευνα δράσης πήρε τελικά τη μορφή ενδοσχολικής επιμόρφωσης, αφού όλοι οι
συμμετέχοντες παρατήρησαν ότι η διαδικασία αυτή εμπλούτισε τις γνώσεις τους πάνω στην
αστρονομία και την παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου που πρέπει να διαθέτουν οι
εκπαιδευτικοί που θέλουν να επεξεργαστούν έννοιες του μακρόκοσμου στην τάξη τους
(Nelsson & Vikström, 2015). Η έρευνα δράσης, επίσης, αποκάλυψε την ανάγκη για την αγορά
ή/και δημιουργία πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα υποστήριζε περαιτέρω την
υλοποίηση του προγράμματος. Η υλική υποστήριξη του προγράμματος τότε, τέθηκε ως
κύριος στόχος μιας νέας έρευνας δράσης, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στον
παρόντα τόμο (Αμπαρτζάκη, Τσατσαράκη, Μαθιουδάκη, Μπαδιεριτάκη & Καλογιαννάκης,
2017).
Η παρούσα μελέτη περίπτωσης υποστηρίζει ότι η υλοποίηση του προγράμματος Η
διδασκαλία των εννοιών του μακρόκοσμου υπήρξε επιτυχής, η βιωσιμότητα όμως του εν λόγω
προγράμματος θα πρέπει να κριθεί σε βάθος χρόνου και η υλοποίησή του θα πρέπει να δείξει
ευελιξία, προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές συνθήκες και προοδευτική βελτίωση (Century
& Levy, 2002a, 2002b; Elmore, 1996). Είναι απαραίτητο λοιπόν, η μελλοντική έρευνα, να
διερευνήσει αν το πρόγραμμα συνεχίζει να υλοποιείται σύμφωνα με αυτές τις παραμέτρους
(Coburn, 2003).
Αναφορές
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Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης για την υλοποίηση του ΗΛΕκτρονικού
Μαθήματος Αστρονομίας (ΗΛΕΜΑ) στην 69η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής στον Νομό
Ρεθύμνης. Ειδικότερα, εστιάζει στη διαμόρφωση των οργανωτικών και των υλικών συνθηκών
για την υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος· και αναδεικνύει τις ιδιαίτερες
ικανότητες που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί μέσα από το πρόγραμμα. Η υλοποίηση του
προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας συνέργειας μεταξύ των Διδακτικών
Ασκήσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης
και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και υποστηρίχθηκε από εκπαιδευτικό υλικό για τη
διδασκαλία θεμάτων από το μακρόκοσμο το οποίο δημιουργήθηκεστο πλαίσιο του
προγράμματος. Τα βασικά εργαλεία για τη συλλογή των δεδομένων ήταν το Σύστημα
Διαχείρισης Μάθησης για την εξ αποστάσεως υποστήριξη του προγράμματος, η συμμετοχική
παρατήρηση, το ημερολόγιο της βασικής ερευνήτριας/επιμορφώτριας καθώς και το ημερολόγιο
των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Στα αποτελέσματα της υλοποίησης του
προγράμματος συμπεριλαμβάνεται και η εξέλιξη της ικανότητας φοιτητριών Προσχολικής
Εκπαίδευσης και νηπιαγωγών να οργανώνουν από κοινού δραστηριότητες που αφορούν έννοιες
του μακρόκοσμου μέσα σε πλαίσιο κοινωνικο-πολιτισμικής προσέγγισης της μάθησης.

Λέξεις κλειδιά: Μακρόκοσμος, Βιωσιμότητα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ΚοινωνικοΠολιτισμική Προσέγγιση Μάθησης, Συνέργεια Εκπαιδευτικών Φορέων.
Εισαγωγή
Στο παρελθόν οι μελετητές έχουν προβληματιστεί ως προς τον τρόπο με τον οποίο
καινοτομίες και σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών μπορούν να
διαδοθούν και να επηρεάσουν μεγαλύτερες ομάδες εκπαιδευτικού πληθυσμού
(εκπαιδευτικούς και μαθητές) (Coburn, Russell, Kaufman & Stein, 2012; Century & Levy,
2002a; Elmore, 1996). Ένα δεύτερο συναφές ζήτημα που προβληματίζει εξίσου είναι το πώς
τα καινοτόμα προγράμματα και οι σύγχρονες προσεγγίσεις θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής και θα αποκτήσουν την ευελιξία και προσαρμοστικότητά που θα τους εξασφαλίσει
βιωσιμότητα (Coburn, 2013; Coburn, Russell, Kaufman & Stein, 2012; Century & Levy,
2002a; Levin, 2001; McLaughlin & Mitra, 2001).
Η παρούσα μελέτη περίπτωσης παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση
του ΗΛΕΜΑ (ΗΛΕκτρονικού Μαθήματος Αστρονομίας) και την εφαρμογή του
εκπαιδευτικού προγράμματος «Η διδασκαλία των εννοιών του μακρόκοσμου σε παιδιά
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προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας» (στο εξής: Η διδασκαλία των εννοιών του
μακρόκοσμου) που περιλαμβάνει το ΗΛΕΜΑ, στην 69η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής
στον Νομό Ρεθύμνης κατά το σχολικό έτος 2015-16. Η συζήτηση εστιάζει σε δύο από τα
κύρια ζητήματα που ανέδειξε η παρακολούθηση του ΗΛΕΜΑ και η εφαρμογή της
διδασκαλίας των εννοιών του μακρόκοσμου στον Νομό Ρεθύμνης και αφορά στη
διαμόρφωση: (α) των οργανωτικών και (β) των υλικών συνθηκών για την υποστήριξη της
υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος. Επίσης, θα αναδείξουμε μερικές από τις
ικανότητες που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί, εφαρμόζοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στο πεδίο του σχεδιασμού και της υλοποίησης
εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναμένεται να επιβεβαιώσει ότι οργανωτικές και υλικέςοικονομικές συνθήκες διαδραματίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στη βιωσιμότητά των
προγραμμάτων και των καινοτομιών. Επιπρόσθετα, είναι εξίσου σημαντικό οι εκπαιδευτικοί
να εξελίσσουν τις ικανότητές τους, ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα να έχουν ισχυρό
αντίκτυπο στις ιδέες και αντιλήψεις τους (Coburn, Russell, Kaufman & Stein, 2012;
McLaughlin & Mitra, 2001; Elmore, 1996).
Μεθοδολογία και συλλογή δεδομένων

-231-

Η μεθοδολογία που υιοθετείται είναι η μελέτη περίπτωσης και η έρευνα δράσης (Cohen,
Manion & Morrison, 2007). Η μελέτη περίπτωσης πραγματοποιήθηκε προκειμένου να
παρακολουθήσουμε την υλοποίηση του ΗΛΕΜΑ στην 69η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής
και η έρευνα δράσης υπήρξε το κύριο μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε από τους
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος «Η διδασκαλία των
εννοιών του μακρόκοσμου».
Και οι δύο προαναφερθέντες τρόποι έρευνας χρησιμοποιούν πολλαπλά εργαλεία για να
συλλέξουν στοιχεία σχετικά με τα διαφορετικά επίπεδα εξέλιξης του προγράμματος.
Αναλυτικότερα, συλλέχθηκαν στοιχεία από:
(α) το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης του ΗΛΕΜΑ το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την
επιμόρφωση των συμμετεχόντων και τα οποία έδειχναν αν οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τη
μελέτη του επιμορφωτικού υλικού, με ποιες επιδόσεις, αν συνάντησαν δυσκολία και πόσος
χρόνος χρειάστηκε για τη μελέτη τους,
(β) τη συμμετοχική παρατήρηση της υλοποίησης του προγράμματος «Η διδασκαλία των
εννοιών του μακρόκοσμου» στα Νηπιαγωγεία της Περιφέρειας,
(γ) το ημερολόγιο της ερευνήτριας που συμμετείχε σε εβδομαδιαίες συναντήσεις για την
υποστήριξη του προγράμματος,
(δ) το ημερολόγιο των εκπαιδευτικών που υλοποιούσαν το πρόγραμμα, το οποίο περιείχε
και καταγραφές των λεκτικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών, γραπτές αποτιμήσεις που
έκαναν οι εκπαιδευτικοί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και τέλος, δείγματα
εργασίας των παιδιών.
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Σύστημα
Διαχείρισης
Μάθησης

Συμμετοχική
παρατήρηση

Ημερολόγιο
της
ερευνήτριας

Ημερολόγιο
των
εκπαιδευτικών

Σχήμα 1: Τα ερευνητικά εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων για το πρόγραμμα
«Η διδασκαλία των εννοιών του μακρόκοσμου».
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Από το σύνολο των παραπάνω ερευνητικών εργαλείων και μετά από ποιοτική, κριτική
ανάλυση με ανοιχτή κωδικοποίηση των δεδομένων προέκυψαν τα ζητήματα που κατά
κυρίαρχο λόγο απασχόλησαν την ομάδα υλοποίησης. Στη συνέχεια, με αξονική κωδικοποίηση
τα ζητήματα που προέκυψαν στις διαφορετικές ομάδες δεδομένων συνδέθηκαν, ώστε να
σχηματίσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα των καταστάσεων, συνθηκών, προβληματισμών και
αποτελεσμάτων της υλοποίησης (Strauss & Corbin, 1998; Σαραφίδου, 2011; Miles &
Huberman, 1994).
Αποτελέσματα
(α) Η οργάνωση της υποστήριξης του προγράμματος
(α1) Το Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Για την υλοποίηση του προγράμματος «Η διδασκαλία των εννοιών του μακρόκοσμου»
δημιουργήθηκε ένα πολυμορφικό εκπαιδευτικό επιμορφωτικό υλικό με χρήση της
πλατφόρμας Moodle που ονομάστηκε ΗΛΕκτρονικό Μάθημα Αστρονομίας (ΗΛΕΜΑ)
(Αμπαρτζάκη, Καλογιαννάκης, Ορφανάκης & Χρηστίδης, 2015). Το ΗΛΕΜΑ απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και έχει σκοπό να καλύψει
επιμορφωτικές ανάγκες στον τομέα των βασικών γνώσεων και την παιδαγωγική γνώση
περιεχομένου σχετικά με τον μακρόκοσμο.
Για τη δημιουργία του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος συνδυάστηκε
πολυμεσικό υλικό (βίντεο, προσομοιώσεις, φωτογραφίες, ντοκιμαντέρ, κ.λπ.) και
πληροφοριακά κείμενα που συνέγραψαν οι ερευνητές σχετικά με την περίπτωση. Χωρίζεται
σε ενότητες, με την κάθε ενότητα να καταλήγει σε ερωτήσεις αξιολόγησης και εμπέδωσης
που είναι απαραίτητο να απαντηθούν, για να προχωρήσουν οι επιμορφώμενοι στο υλικό της
επόμενης ενότητας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το δεύτερο μέρος του ΗΛΕΜΑ, το οποίο
παρουσιάζει τους κύριους στόχους, τη μεθοδολογία και ενδεικτικές δραστηριότητες για την
υλοποίηση του προγράμματος «Η διδασκαλία των εννοιών του μακρόκοσμου». Οι
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συμμετέχοντες μπορούν να εγγραφούν για να μελετήσουν το ΗΛΕΜΑ στο δικό τους ρυθμό
χρόνο χωρίς τις χωροχρονικές δεσμεύσεις της φυσικής παρουσίας και με αυτόν τον τρόπο,
επιτυγχάνουμε απομακρυσμένη πρόσβαση στο περιεχόμενό του (Καλογιαννάκης &
Αμπαρτζάκη, 2015).
Στην 69η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής, η σχολική σύμβουλος προώθησε ενεργά την
ενημέρωση και γνωριμία των εκπαιδευτικών με το ΗΛΕΜΑ. Στην αναφορά που έκανε
σχετικά με τις εντυπώσεις των εκπαιδευτικών που μελέτησαν το ΗΛΕΜΑ ανέφερε μεταξύ
άλλων:
Οι Νηπιαγωγοί της 69ης Περιφέρειαςπου μελέτησαν και ασχολήθηκαν με το ΗΛΕΜΑ
διαπίστωσαν ότι αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι και μια μοναδική εμπειρία. Πολύ καλή είναι
η οργάνωση του γνωστικού υλικού μέσα από απλά, σαφή και σύντομα βίντεο που απευθύνονται
σε όλους, ανεξάρτητα των προηγούμενων γνώσεών τους. Έτσι, ακόμα κι αν είναι η πρώτη σου
επαφή με αυτό το αντικείμενο, ή αν η αστρονομία δεν είναι μέσα στα κύρια ενδιαφέροντά σου,
αν ξεκινήσεις να το παρακολουθείς σου κρατά την προσοχή και θέλεις να το συνεχίσεις. Η
αξιολόγηση μέσω ερωτήσεων λειτουργεί ως ανατροφοδότηση και ενισχύει τη διάθεση για
συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος. Η αρχική αξιολόγηση των γνώσεων είναι πολύ
καλή εισαγωγή στα μαθήματα καθώς σε συνδέει ομαλά με το αντικείμενο που ακολουθεί.
Επίσης, γίνεται το προσωπικό σου μέτρο για το πού βρίσκονται οι γνώσεις σου καθώς μπορεί
να τις υποτιμάς ή να τις υπερεκτιμάς. Εντυπωσιάζει επίσης το πλαίσιο διδασκαλίας της
αστρονομίας στο Νηπιαγωγείο. Αποτελεί έναυσμα για να επεξεργαστείς τις γνώσειςαυτές με τα
παιδιά μέσα από κατάλληλα οργανωμένες δραστηριότητες.
Εξίσου θετική ήταν η αξιολόγηση που έκαναν οι φοιτήτριες που μελέτησαν το υλικό του
ΗΛΕΜΑ. Σε κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων (Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ, Πάρα πολύ) οι
φοιτητές δήλωσαν ότι το ΗΛΕΜΑ τους άρεσε: Πάρα πολύ σε ποσοστό 67%, Πολύ σε
ποσοστό 27% και Αρκετά σε ποσοστό 6% (σύνολο 100%). Ενδεικτικά, μεταφέρουμε εδώ
κάποια από τα σχόλια που έγραψαν μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του ΗΛΕΜΑ:
Σχόλιο Α: Η εμπειρία του ΗΛΕΜΑ αποδείχτηκε συναρπαστική!! Με βοήθησε να λύσω
απορίες γνωστικού περιεχομένου όσων αφορά το θέμα αλλά και να δω τον κόσμο με μια
διαφορετική ματιά! Ελπίζω να μπορέσω να μεταδώσω τα συναισθήματα αυτά και στα παιδιά!
Σχόλιο Β: Ξεκινώντας το ΗΛΕΜΑ νομίζω ότι ξεκίνησα ένα ταξίδι με μικρό ενδιαφέρον
καθώς η αστρονομία ήταν ένας κλάδος που ήξερα ελάχιστα πράγματα και παραδέχομαι ότι δεν
μου προκαλούσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό το ταξίδι όμως έγινε ταξίδι όλο εκπλήξεις καθώς
μου άρεσε πάρα πολύ, το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν έχασα την ευκαιρία να διηγηθώ
όσα είδα στους φίλους μου! Σαν παιδί και εγώ έμαθα ένα σωρό όμορφα πράγματα και σίγουρα
θα προσπαθήσω να μάθω και άλλα και το κυριότερο θα ξετρελαθώ να τα διδάξω, […], άρα το
ταξίδι δεν σταματά.
Όπως, όμως έδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνας των Αμπαρτζάκη, Αρβανίτη,
Μανδαλενάκη & Καλογιαννάκη (2017), καθώς και τα αποτελέσματα άλλων ερευνών
(Coburn, Russell, Kaufman & Stein, 2012; McLaughlin & Mitra, 2001) το δια ζώσης
υποστηρικτικό πλαίσιο είναι εξίσου απαραίτητο προκειμένου να υλοποιηθεί/εφαρμοσθεί ένα
τέτοιου είδους πρόγραμμα στην τάξη. Το ΗΛΕΜΑ καλύπτει ένα μόνο μέρος των
επιμορφωτικών αναγκών, κυρίως της γνωριμίας με τη θεματική του μακρόκοσμου και των
βασικών συνοδευτικών εννοιών (Αμπαρτζάκη κ.ά., 2017). Πέρα από την απλή μελέτη του
ΗΛΕΜΑ, είναι απαραίτητη η οργάνωση της δια ζώσης υποστήριξης των εκπαιδευτικών που
αποφασίζουν να το θέσουν σε εφαρμογή, κυρίως γιατί το πρόγραμμα υιοθετεί (α)
μαθησιακούς στόχους τους οποίους οι εκπαιδευτικοί επεξεργάζονται για πρώτη φορά (στόχοι
που αναφέρονται στην ανάπτυξη της χωρικής σκέψης και τη γνωριμία με τα ουράνια σώματα
συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, 2011) και (β) την κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση της μάθησης με κύρια μέσα
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(α2) Η οργάνωση της συνέργειας μεταξύ Πανεπιστημίου και Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Η υλοποίηση του προγράμματος «Η διδασκαλία των εννοιών του μακρόκοσμου»
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας πρωτότυπης και πολύ εποικοδομητικής συνέργειας: των
Διδακτικών Ασκήσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης και της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ρεθύμνης. Από την πλευρά του Πανεπιστημίου
Κρήτης συμμετείχαν οι ερευνητές-συγγραφείς του προγράμματος και φοιτήτριες που
παρακολουθούσαν το Επίπεδο ΙΙΙ των Διδακτικών Ασκήσεων. Από την πλευρά της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμμετείχαν η Σύμβουλος της 69 ης Περιφέρειας Προσχολικής
Αγωγής και οι νηπιαγωγοί ενός Νηπιαγωγείου στο οποίο ελάμβαναν χώρα οι Διδακτικές
Ασκήσεις.
Η συντονισμένη δράση που αναπτύχθηκε ήταν πέρα από τα όρια μιας απλής συνεργασίας.
Όλοι οι συμμετέχοντες (ερευνητές, φοιτήτριες, νηπιαγωγοί και η σχολική σύμβουλος)
λάμβαναν μέρος σε εβδομαδιαίες συναντήσεις προκειμένου να συζητήσουν λεπτομερώς την
υλοποίηση του προγράμματος. Οι συναντήσεις αυτές εντάχθηκαν σε έρευνα δράσης που
ακολουθούσε το πρότυπο σχεδιασμός-εφαρμογή-αξιολόγηση αποτελεσμάτων-εκ νέου
σχεδιασμός-εφαρμογή, κ.λπ. Πέραν από τη συζήτηση πάνω στον σχεδιασμό και την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, η κάθε συνάντηση συμπεριλάμβανε θεωρητικές αναλύσεις,
διευκρινήσεις και πρακτικές συμβουλές εκ μέρους των ερευνητών και της σχολικής
συμβούλου, αναζήτηση και ανταλλαγή ιδεών πάνω στον τρόπο διδακτικής προσέγγισης των
θεμάτων, αναζήτηση και ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού που ήταν απαραίτητο για την
υλοποίηση των δραστηριοτήτων.
Η συνεργασία αυτή, επομένως, συντονιζόταν και τα αποτελέσματά της διαχέονταν σε
πολλαπλά επίπεδα: Από τη μεριά του Πανεπιστημίου συντονιζόταν η Διδακτική Άσκηση και
οι φοιτήτριες συμμετείχαν σε έρευνα δράσης που εμπλούτιζε τη διδακτική τους εμπειρία και
την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου σχετικά με τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών και
τη διδακτική των εννοιών του μακρόκοσμου. Από τη μεριά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
οι εμπλεκόμενοι συμμετείχαν με ουσιαστικό τρόπο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τόσο
της Διδακτικής Άσκησης, όσο και του προγράμματος «Η διδασκαλία των εννοιών του
μακρόκοσμου» κι εμπλούτιζαν με τη σειρά τους τη διδακτική τους εμπειρία και τις ανάλογες
γνώσεις. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία μιας νηπιαγωγού η οποία συμμετείχε στο
πρόγραμμα:
Παρόλο που είχαμε επιμορφωθεί [μέσω του ΗΛΕΜΑ] υπήρχαν πολλά σημεία που δεν είχαμε
κατανοήσει σωστά ή έννοιες που δεν είχαμε ξαναδουλέψει. Τώρα για πρώτη φορά φοιτητές και
νηπιαγωγοί εργάζονταν παράλληλα μέσα στην τάξη γιατί ορισμένες έννοιες χρειάζονταν
προσεκτικό χειρισμό, με τη διδασκαλία σε ομάδες, τη χρήση υπολογιστών και πολλών υλικών.
Για πρώτη φορά νηπιαγωγοί και φοιτητές νιώθαμε την ίδια ανασφάλεια πριν από την
υλοποίηση των δραστηριοτήτων...
Στις συναντήσεις οι νηπιαγωγοί έκαναν λεπτομερείς συζητήσεις με τους ερευνητές και τις
φοιτήτριες σχετικά με το τι θεωρούσαν ότι θα γίνει καλύτερα αντιληπτό από τα παιδιά της
τάξης τους και πώς ακριβώς πρέπει να παρουσιαστεί και να μεθοδευτεί η επεξεργασία των
επιμέρους θεμάτων και δραστηριοτήτων. Συμμετείχαν με αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση του
προγράμματος με την ανατροφοδότηση που παρείχαν σχετικά με τους στόχους του και τα
αποτελέσματά του.
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(β) Η οργάνωση των υλικών συνθηκών
Η πρώτη υλοποίηση του προγράμματος «Η διδασκαλία των εννοιών του μακρόκοσμου»
(Αμπαρτζάκη, Αρβανίτη, Μανδαλενάκη & Καλογιαννάκης, 2017) κατέδειξε ότι το
πρόγραμμα είχε αυξημένες ανάγκες σε εκπαιδευτικό υλικό για την επίτευξη κάποιων
εξειδικευμένων στόχων. Όπως, για παράδειγμα, για τη γνωριμία με τα χαρακτηριστικά των
τρισδιάστατων σωμάτων, συνιστάται η εργασία με γεωμετρικά σώματα και τα παιχνίδια με
τάνγκραμ. Για την επεξεργασία του φαινομένου της σκιάς, ένας φορητός προβολέας
διευκολύνει την εργασία και τα σχετικά πειράματα, κ.λπ. Πολλά από τα δημόσια νηπιαγωγεία
δεν είναι σε θέση να προμηθευτούν το ανάλογο υλικό. Η σημασία της χρηματοδότησης για
την συγκρότηση του βασικού υλικού ενός προγράμματος τονίζεται και από άλλους ερευνητές
(Fullan, 2007· Darling-Hammond, 2005· McLaughlin & Mitra, 2001) και τη δυσκολία να
βρεθεί το υλικό αυτό στα δημόσια σχολεία. Οι ερευνητές-σχεδιαστές του παρόντος
προγράμματος, έκριναν ότι η υλική του ενίσχυση ήταν απαραίτητη και ζήτησαν τη σχετική
χρηματοδότηση από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η έναρξη χρηματοδότησης του προγράμματος «Η διδασκαλία των εννοιών του
μακρόκοσμου» συνέπεσε με την έναρξη της υλοποίησής του στην 69 η Περιφέρεια
Προσχολικής Αγωγής. Οι νηπιαγωγοί, λοιπόν, που συμμετείχαν σε αυτήν συνεργάστηκαν με
τους ερευνητές και τους βοήθησαν να επιλέξουν και να διαμορφώσουν το εκπαιδευτικό υλικό
που επρόκειτο να αγοραστεί. Η συνεργασία ήταν και πάλι ουσιώδης: όταν για παράδειγμα
επιλέχτηκαν τα πακέτα γεωμετρικών σωμάτων, οι νηπιαγωγοί, λαμβάνοντας υπόψη ότι η
κύρια προσέγγιση που υιοθετείται από το πρόγραμμα είναι η συνεργατική μάθηση, υπέδειξαν
στους ερευνητές τον αριθμό, τις διαστάσεις, και τον τύπο των γεωμετρικών σωμάτων που
ήταν απαραίτητα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν μία τάξη είκοσι παιδιών (περίπου), ηλικίας
4-5 ετών. Ή όταν επιλέχτηκαν έργα τέχνης προς εκτύπωση, προκειμένου αυτά να
χρησιμοποιηθούν στην επεξεργασία της έννοιας της κλίμακας, οι νηπιαγωγοί επέλεξαν το
σημαντικότερο, το οποίο προοριζόταν για γιγαντιαία εκτύπωση και υπέδειξαν ποια θα
προτιμούσαν για εκτύπωση σε μέγεθος Α3 (για εργασία σε ομάδες) και ποια σε εκτύπωση
μεγέθους Α4 για ατομική εργασία στα τραπεζάκια. Τα θέματα, λοιπόν, στα οποία οι
νηπιαγωγοί λειτούργησαν συμβουλευτικά ήταν ο αριθμός, το μέγεθος και η ποιότητα του
εκπαιδευτικού υλικού το οποίο προμηθευτήκαμε.
Παρόλο που το υλικό αυτό που εν μέρει αγοράστηκε και εν μέρει κατασκευάστηκε,
ικανοποιούσε τις βασικές υλικές συνθήκες που ήταν απαραίτητες για το πρόγραμμα, η
υλοποίησή του χρειάστηκε να υποστηριχθεί περαιτέρω με υλικό το οποίο συγκεντρώθηκε με
τη συμβολή όλων των συμμετεχόντων και την εμπλοκή των γονιών. Χρειάστηκε, για
παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν μπάλες και φακοί για να κάνουν τα παιδιά πειράματα με το
φωτισμό της μπάλας. Ή χρειάστηκαν χάρτες παντός είδους, προκειμένου τα παιδιά να
επεξεργαστούν έννοιες χωρικής απεικόνισης. Γενικότερα, η υλική υποστήριξη του
προγράμματος απαιτούσε (α) την εξεύρεση και αγορά κατάλληλου υλικού μέσω
χρηματοδότησης και (β) μια δυναμική υποκίνηση, ώστε να συγκεντρωθεί υλικό καθημερινής
χρήσης, σε ποσότητες ικανές να εξυπηρετήσουν τον επαρκή πειραματισμό και την
προσέγγιση της εργασίας τωνπαιδιών σε μικρές ομάδες.
(γ) Η ανάπτυξη ικανοτήτων για συνεχή καλιέργεια και βελτίωση
Οι φοιτήτριες και εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη συνεργασία αυτή ανέπτυξαν ικανότητες
για τη συνεχή και περαιτέρω ανάπτυξή τους στο πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών
Επιστημών. Οι φοιτήτριες ήταν ιδιαίτερα χαρούμενες που μπόρεσαν να δοκιμάσουν
καινοτόμες προσεγγίσεις, διαφορετικές από εκείνες που είχαν μέχρι εκείνη την περίοδο με
την κατάλληλη υποστήριξη των έμπειρων νηπιαγωγών. Στην αποτίμηση που
πραγματοποίησαν στο τέλος του προγράμματος έγραψαν:
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Φοιτήτρια 1: Ακόμα κι αν ακούγαμε κάποια πράγματα στο παρελθόν (αυτενέργεια των
παιδιών, π.χ.) δεν είχαμε μάθει να τα εφαρμόζουμε στην πράξη! Αυτό ακριβώς θεωρώ και το
μεγαλύτερο «δώρο» που πήραμε φέτος. Μάθαμε να μην «υποτιμούμε» τις ικανότητες των
παιδιών και να κάνουμε πίσω, δίνοντας στα παιδιά τον πρωταρχικό ρόλο στην μαθησιακή
εμπειρία!
Φοιτήτρια 2: Αποκόμισα πολλές νέες πρακτικές διδασκαλίας, έμαθα να εντάσσω την Τέχνη
μέσα στο πλαίσιο των διδασκαλιών των διάφορων θεμάτων, έμαθα πολλά για το θέμα της
αστρονομίας (ΗΛΕΜΑ) και κυρίως αποκόμισα εμπειρίες και βιώματα που μου έμαθαν να έχω
ως επίκεντρο το παιδί, να δίνω έμφαση στα συναισθήματα και τις ανάγκες τους και ο
προσανατολισμός της διδασκαλίας να είναι πάντα με επίκεντρο τα παιδιά και το ενδιαφέρον
τους!
Φοιτήτρια 3: Να εμπιστεύομαι τα παιδιά, να τα αφήνω να αυτενεργούν, να διασκεδάζω κι
εγώ μαζί τους, να σχεδιάζω το πρόγραμμα διδασκαλίας σύμφωνα με τα δικά τους ενδιαφέροντα,
να εντρυφώ σε κάθε θέμα που πρόκειται να διδάσκω, ποτέ να μην δίνω στα παιδιά έτοιμες
απαντήσεις και ακόμη έμαθα ότι δεν φταίω πάντα εγώ αν τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν κάτι,
ίσως να μην είναι έτοιμα να το μάθουν.
Φοιτήτρια 4: Ουσιαστικά βίωσα σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανάγκη να ακούσουμε τα παιδιά,
τις απόψεις, τις ιδέες, τα συναισθήματα και τα βιώματά τους. Ο δικός μας ρόλος είναι να τους
δώσουμε τα εργαλεία, ώστε να εκφράσουν τα παραπάνω.
Φοιτήτρια 5: Το […] να προσεγγίσουμε το μακρόκοσμο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, στην
αρχή είχα την αίσθηση ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία, όμως με μια ολιστική προσέγγιση
ξεκινώντας από το άμεσο οικείο περιβάλλον των παιδιών το καταφέραμε. Μέσαστο πλαίσιο
αυτά εγώ η ίδια εμπλούτισα συγχρόνως τις γνώσεις μου σε σχέση με αυτές τις έννοιες.
Οι νηπιαγωγοί, με τη σειρά τους, ασκήθηκαν στη λεπτομερή παρατήρηση και την
καταγραφή των αλληλεπιδράσεων των παιδιών σε τρία στάδια: πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας κάθε ενότητας του προγράμματος για τον
μακρόκοσμο. Η παρατήρηση και καταγραφή πριν την κάθε ενότητα επέτρεψε στις
νηπιαγωγούς να αξιολογούν τις αρχικές γνώσεις και αντιλήψεις των παιδιών και να
εντοπίζουν τα σημεία που χρειάζονταν ιδιαίτερη προσοχή. Όπως παρουσιάζεται ξεκάθαρα
στις παρακάτω χαρακτηριστικές καταγραφές:
• Υπήρχε μια σύγχυση γύρω από διάφορες έννοιες, π.χ., τα παιδιά ανέφεραν: «Η Γη είναι
χώρα», «Η Γη είναι η πατρίδα μας», «Ο Ποσειδώνας και ο Κρόνος είναι πλανήτες», «Η
Σελήνη είναι πλανήτης».
• Τα παιδιά που είχαν κάποιες γνώσεις δεν έδειχναν να έχουν κατανοήσει φαινόμενα
όπως η κίνηση της Γης και έτσι μετά την παρακολούθηση σχετικού βίντεο επέμεναν ότι οι
κυκλικές γραμμές που έδειχναν την τροχιά της Γης ήταν δακτυλίδια και πίστευαν ότι έβλεπαν
στο βίντεο τον Κρόνο και όχι τη Γη.
Αντίστοιχα, με τις παρατηρήσεις και τις καταγραφές που έκαναν οι νηπιαγωγοί κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης, ανέπτυξαν την ικανότητα να διεισδύουν στη μαθησιακή διαδικασία
και να κατανοούν τις λεπτομέρειες των παραμέτρων τους:
Η τροποποίηση των εννοιολογικών μοντέλων με βάση τα οποία τα παιδιά των ομάδων μας
αντιλαμβάνονταν τα φαινόμενα του μακρόκοσμου ήταν κάποιες φορές δύσκολη διαδικασία που
απαιτούσε χρόνο και την προσέγγιση ορισμένων εννοιών με ποικίλους τρόπους. Ορισμένες
φορές τα παιδιά έδειχναν να κατανοούν μια έννοια, στην πορεία όμως φαίνονταν ότι είχαν κενά
και, μάλιστα, όταν η έννοια έρχονταν να συσχετιστεί με θέματα του διαστήματος, ξεκινούσαν
νέες απορίες, αμφιβολίες και αμφισβητήσεις καθώς αυτό που μάθαιναν συγκρούονταν με αυτό
που ως τότε γνώριζαν ή που μπορούσαν να αντιληφθούν με τις αισθήσεις. Έννοιες που
δυσκόλεψαν τα παιδιά ήταν το σχήμα της Γης, της Σελήνηςκαι η αλλαγή κλίμακας.
Επίσης, έμαθαν να εντοπίζουν τις μαθησιακές ευκαιρίες που αναπτύσσονταν μέσα στο
πλαίσιο της κοινωνικο-πολιτισμικής προσέγγισης της μάθησης:
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Τα παιδιά με τα πειράματα με μεγάλη μπάλα γυμναστικής και τα μπαλόνια, με την
παρατήρηση αντικειμένων από ψηλά, με την παρατήρηση αεροφωτογραφιών και
πληροφοριακού υλικού έδειχναν να έχουν κατανοήσει τι συμβαίνει με την αλλαγή κλίμακας
αλλά και ότι το σχήμα της Γης είναι σφαιρικό. Παρά ταύτα, τους ήταν πολύ δύσκολο να δεχτούν
ότι βρισκόμαστε, περπατάμε, φτιάχνουμε τα σπίτια μας και «ίσιους» δρόμους πάνω σε μια
σφαίρα. Έτσι κυρίως τα προνήπια αρκετές μέρες μετά την επεξεργασία των παραπάνω εννοιών
εξέφραζαν νέες απορίες όπως «Αν η Γη είναι στρογγυλή, το αμάξι μας θα πήγαινε προς τα
κάτω;». Τότε βέβαια έρχονταν άλλοι συμμαθητές τους που παρατηρούσαν: «Δεν βλέπουμε ότι η
Γη είναι στρογγυλή, γιατί είμαστε πάνω της!».
Είναι, επίσης, φανερό ότι οι νηπιαγωγοί είχαν αποκτήσει πλέον πολύ καλή αντίληψη των
επιτευγμάτων των παιδιών κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος:
Τις τελευταίες ημέρες υλοποίησης του Προγράμματος παρατηρήσαμε, επίσης, ότι πολλά
παιδιά ήταν πλέον ικανά να χρησιμοποιούν τις έννοιες που είχαν μάθει, σε νέες καταστάσεις.
Για παράδειγμα, μπόρεσαν να επικαλεστούν την έννοια της βαρύτητας στο πλαίσιο πειράματος
που δεν είχε σχέση με το πρόγραμμα ή ότι, για να κατανοήσουν καλύτερα το σχήμα ενός
αντικειμένου, πρέπει να το παρατηρήσουν από απόσταση για να το δουν ολόκληρο. Άλλη
διαπίστωσή μας, επίσης, ήταν η μεγαλύτερη άνεση των παιδιών να επεξηγούν ακόμα και τα
φαινόμενα που τα είχαν δυσκολέψει.
Οι δεξιότητες που ανέπτυξαν νηπιαγωγοί και φοιτήτριες μέσα από την υλοποίηση του
προγράμματος επηρέασαν την ανάπτυξή του και συνέβαλαν ώστε το πρόγραμμα να
ολοκληρωθεί με επιτυχία. Επιφέρουν δε γενικότερες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο
εργάζονται μέσα στην τάξη και προσεγγίζουν τη μάθηση.
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Επίλογος - Προοπτικές
Η παρούσα μελέτη περίπτωσης εστίασε στην υλοποίηση του ΗΛΕΜΑ και του προγράμματος
Η διδασκαλία των εννοιών του μακρόκοσμου στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία στην
69η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να παρουσιάσει τα
ειδικότερα χαρακτηριστικά και να αναλύσει τα ζητήματα που αναδύθηκαν στο πλαίσιο της
υλοποίησης αυτού του προγράμματος για τη διδασκαλία θεμάτων από το μακρόκοσμο σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Μια βασική διαπίστωσή μας είναι η πολυπλοκότητα που παρουσιάζει η υλοποίηση ενός
τέτοιου προγράμματος, η οποία και απαιτεί προσέγγιση σε διακριτές φάσεις, ολιστική
αξιολόγηση και έρευνα σε πολλαπλά επίπεδα. Όπως τονίζουν οι ερευνητές (Fullan, 2007;
Hargreaves, 2005; Century και Levy, 2002b; Levin, 2001 κ.ά.) η επιτυχής υλοποίηση και η
βιωσιμότητα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα που χρειάζεται
εξίσου πολύπλοκους και λεπτούς χειρισμούς, όπως, επίσης, και ομάδα από διαφορετικά
εργαλεία συλλογής δεδομένων, που θα καλύψουν τα πολλαπλά επίπεδα υλοποίησης (Century
& Levy, 2002a; Creswell, 2012).
Η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εστιάσει σε μεμονωμένες παραμέτρους που
επηρεάζουν την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος Διδακτικής Φυσικών
Επιστημών και τις διαφορετικές φάσεις μέσα από τις οποίες το πρόγραμμα εξελίσσεται,
προκειμένου να επιφέρει μεγαλύτερες και μονιμότερες αλλαγές στις αντιλήψεις και τις
διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών.
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Περίληψη
Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, μια προσέγγιση και προσπάθεια κατανόησης του
ηλιακού μας συστήματος από παιδιά προσχολικής ηλικίας, για την υλοποίηση διδακτικού
σεναρίου, έγινε με βάση τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά νηπιακής ηλικίας στην
προσέγγιση βασικών εννοιών Αστρονομίας, καθώς και για τον ενθουσιασμό που παρουσιάζουν
για την παρατήρηση, μελέτη και ανακάλυψη του ηλιακού μας συστήματος. Αποτελεί μια
διαθεματική προσέγγιση μελέτης του ηλιακού μας συστήματος με ποικίλες δραστηριότητες, η
οποία δεν στάθηκε μόνο στη μελέτη του πλανητικού μας συστήματος, αλλά έγινε και
συσχετισμός με την ελληνική μυθολογία. Υπάρχει συμβατότητα με ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ και
θεωρητική πλαισίωση. Γίνεται αξιοποίηση συμβατικών και ψηφιακών εργαλείων με
συγκεκριμένα παραδείγματα από σχολική τάξη ολοήμερου τμήματος δημόσιου Νηπιαγωγείου
Αττικής και ερευνητικά δεδομένα. Η εργασία των παιδιών διαφοροποιείται κατά περίπτωση και
ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους, σε ατομική, ομαδοσυνεργατική (2-3 νήπια) και στην
ολομέλεια.
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Λέξεις κλειδιά: Ηλιακό Σύστημα, Νηπιαγωγείο, Ομαδοσυνεργατική.
Εισαγωγή
Η εισαγωγή της τεχνολογίας στη ζωή μας είναι αδιαμφισβήτητη. Σε όλες τις εκφάνσεις της
καθημερινότητάς μας, υπάρχει έντονο το στοιχείο της τεχνολογίας. Η διαδικασία της
μάθησης, λοιπόν, στη σύγχρονη εποχή, απαιτεί την κατάκτηση από τους μαθητευόμενους
ολοένα και περισσότερων δεξιοτήτων, αλλά και νέα κουλτούρα από την πλευρά των
εκπαιδευτικών για μια νέα μορφή διδασκαλίας (Zaranis, 2013). Η νέα στρατηγική και ο νέος
τρόπος διδασκαλίας απαιτεί και προϋποθέτει την ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων στην
εκπαιδευτική διαδικασία και η πληροφορική δεν αποτελεί απλώς ένα επιπλέον μάθημα στο
Αναλυτικό Πρόγραμμα, αλλά το διατρέχει διαθεματικά, όπως και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα,
ακόμα και στο Νηπιαγωγείο. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το εν λόγω διδακτικό σενάριο,
όπως αυτό εφαρμόστηκε σε δύο διαφορετικά ολοήμερα τμήματα, δύο δημόσιων
νηπιαγωγείων του Νομού Αττικής κατά τις σχολικές χρονιές 2014-2015 και 2015-2016.
Έννοιες Αστρονομίας στο Νηπιαγωγείου.
Αστρονομίας στο νηπιαγωγείο

Προβληματική

κατανόησης

εννοιών

Η μελέτη της Αστρονομίας από παιδιά προσχολικής ηλικίας ενθαρρύνει τα νήπια να
λειτουργούν ως επιστήμονες, ως «νεαροί» αστρονόμοι, και να ακολουθούν επιστημονικές
ενέργειες, όπως: παρατήρηση, δημιουργία υποθέσεων και προβλέψεων, πειραματισμό,
παρουσίαση ευρημάτων και αποτελεσμάτων, επαλήθευση ή κατάρριψη των αρχικών
υποθέσεων (Ampartzaki & Kalogiannakis, 2015) και να γνωρίσουν, να συμπληρώσουν ή και
να τροποποιήσουν τις πρότερες γνώσεις τους. Τα παιδιά έχουν ήδη από μικρή ηλικία
σχηματίσει ιδέες, ερμηνείες και αντιλήψεις για τον κόσμο που τα περιβάλλει, είναι λοιπόν
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σκόπιμο να γίνουν στον χώρο του Νηπιαγωγείου οι κατάλληλα οργανωμένες δραστηριότητες,
ώστε να αναπτύξουν τις γνώσεις τους, στηριζόμενοι στις πρώτες τους εμπειρίες (Νέο Σχολείο,
2011). Πέρα από τα ερεθίσματα που έχουν, μπορούν να παρατηρήσουν φαινόμενα (αρκεί να
γίνονται αντιληπτά μέσω εμπειριών), να προβαίνουν σε ερωτήματα, να κάνουν συσχετισμούς
και ερευνητικούς συλλογισμούς (Καλογιαννάκης, 2009).
Τα παιδιά κατά την προσχολική και σχολική ηλικία έχουν ανάγκη από διερευνήσεις και
ανακαλύψεις για να οδηγηθούν στη μάθηση. Πρέπει, λοιπόν, να έχουν τα κατάλληλα
ερεθίσματα και βιώματα από το περιβάλλον τους (Τύμπα – Ψυρροπούλου & Παγιαβλή,
2012). Τα νήπια έχουν έμφυτη περιέργεια, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τη διδασκαλία
των Φυσικών Επιστημών (Καλογιαννάκης, 2009), το οποίο δεν πρέπει να παραγνωριστεί,
αλλά, αντίθετα, πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για βαθύτερη μελέτη.
Οι κύριες δυσκολίες ως προς τη μελέτη των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο
προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα βιώματα που συγκροτούν οι μικροί μαθητές από το
κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον τους (Τζιμογιάννης, 2002). Έχει καταγραφεί, πως οι
συνήθεις δυσκολίες των παιδιών, σχετικά με τα αστρονομικά φαινόμενα, εντοπίζονται κυρίως
στην κατανόηση του σχήματος της Γης καθώς και στην κίνησή της, στην έννοια της
βαρύτητας και τέλος, της θέση των πλανητών σε σχέση με τον ήλιο. Η τελευταία
αναφερθείσα δυσκολία, σχετίζεται άμεσα και με την εναλλαγή της ημέρας και της νύχτας.
(Καμπεζά, 2009).
Έχοντας ως βάση ερευνητικά δεδομένα, τα παιδιά κατά την προσχολική ηλικία θεωρούν
τη Γη ως κέντρο του ηλιακού μας συστήματος, θέση που ενδυναμώνει την αδυναμία των
παιδιών για την κατανόηση της κίνησης του πλανήτη μας και κατ’ επέκταση αδυνατούν να
εννοήσουν την εναλλαγή της ημέρας και της νύχτας (Βαϊρινού, 2012). Σύμφωνα με τη διεθνή
βιβλιογραφία, έχουν υλοποιηθεί έρευνες, γύρω από τα αστρονομικά φαινόμενα και έχει
αποδειχθεί πως μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας μπορούν να αντιληφθούν
πιο εύκολα το σχήμα της Γης, ενώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα για
φαινόμενα όπως η κίνησή της και η εναλλαγή μέρας και νύχτας. (Στράγγας & Ζουπίδης,
2013). Κυρίως, οι έρευνες σχετίζονται με τις παραστάσεις των νηπίων για το σχήμα της Γης
και φαινόμενα που σχετίζονται με αυτή. Καταγράφονται κυρίως οι παραστάσεις και τα
βιώματα των νηπίων, ενώ δεν παρουσιάζονται συχνά τα αποτελέσματα δραστηριοτήτων που
υλοποιούνται στο πλαίσιο της διδασκαλίας και έχουν ως στόχο τους την αναδόμηση και
μετατροπή των εμπειριών και των παραστάσεων των νηπίων (Καμπεζά & Ραβανής, 2003). Εν
γένει, τα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με τη σφαιρικότητα της Γης, αποδεικνύουν την
ύπαρξη εννοιολογικής προόδου, με την προϋπόθεση ενός συστηματικού διδακτικού
σχεδιασμού.
Συνεργατική μάθηση (collaborative learning) και διδασκαλία στο Νηπιαγωγείο
Η συνεργασία στο σχολείο αποτελεί βασικό και ουσιαστικό κομμάτι της κατάκτησης της
μάθησης, καθώς μέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων έχει παρατηρηθεί αύξηση των
επιδόσεων των μαθητών. Οι συλλογικές δραστηριότητες κρατούν σε εγρήγορση το
ενδιαφέρον των μαθητών και τα κίνητρά τους για την ενασχόληση με το γνωσιακό
αντικείμενο σε υψηλό επίπεδο (Βοσνιάδου, 2006). Η αξιοποίηση της τεχνολογίας
υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση, παρέχοντας παράλληλα πρόσφορο έδαφος για την
ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων όπως, η επικοινωνία, η επίλυση προβλημάτων, η κριτική
σκέψη κ.ά. (Κυρίδης, Δρόσος & Ντίνας, 2003). Σε έρευνα που υλοποιήθηκε στο διεθνή χώρο
από την Yelland το 2005, σημειώθηκε πως δραστηριότητες με την αξιοποίηση των ψηφιακών
τεχνολογιών, προωθούν τη συνεργατική μάθηση ενισχύοντας την ανάπτυξη της λογικής
σκέψης και τη δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων ακόμα και σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων
αυξημένης νοητικής δυσκολίας (Καλογιαννάκης, Ζαράνης & Παπαδάκης, 2013).
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Ένα διδακτικό σενάριο, ορίζεται ως: «Την πλήρη περιγραφή της εκπαιδευτικής πορείας μέσα
στην τάξη για τη διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων, την υιοθετούμενη και
απαραίτητη παιδαγωγική προσέγγιση, την απαραίτητη προεργασία καθώς και την αξιολόγηση
της όλης διαδικασίας» (Τζίμας, 2009). Ένας άλλος ορισμός, που έχει αποδοθεί, είναι ο εξής:
«Ως διδακτικό σενάριο, θεωρούμε την περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό(ά)
αντικείμενο(α), συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές». Ένα
διδακτικό σενάριο, ενδέχεται να διαρκέσει για περισσότερες από μια διδακτικές ώρες.
(Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών-Τεύχος 1: Γενικό μέρος,
Έκδοση Β, ΕΑΙΤΥ- Τομές επιμόρφωσης και Κατάρτισης- ΤΕΚ, 2011).
Το διδακτικό σενάριο δεν αποτελεί απλώς ένα τμήμα του Αναλυτικού Προγράμματος,
αλλά πρόκειται για το «κίνητρο» όπου προκαλεί τον εκπαιδευτικό να οργανωθεί και να
σκεφθεί εκτός του υπηρεσιακού του πλαισίου, ώστε να υλοποιηθούν δραστηριότητες στις
οποίες θα εμπλακούν ενεργά οι μαθητές και θα δομήσουν νοήματα με την αξιοποίηση των
ψηφιακών εργαλείων. Μας ενδιαφέρει η εναλλακτική χρήση της τεχνολογίας για την
κατάκτηση της γνώσης και όχι η λειτουργικότητα των ψηφιακών εργαλείων ως αυτοσκοπός
(Κυνηγός, 2006).
Τα σενάρια αφήνουν ανοικτό το περιθώριο για εμπλοκή των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα
να μην είναι ένα αυστηρό δόμημα, αλλά ο εκάστοτε εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να
εφαρμόσει μια δραστηριότητα με την εκπαιδευτική στρατηγική (Κυνηγός, 2006). Η
στοχοθεσία του εν λόγω σεναρίου ποικίλει. Υπάρχουν παιδαγωγικοί, τεχνολογικοί και
γνωστικοί, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1
Παιδαγωγικός Στόχος

Γνωστικοί Στόχοι
Μέσα
από
κατάλληλα
διαμορφωμένες
δραστηριότητες τα νήπια προβληματίζονται,
προσπαθούν
να
διαχωρίσουν/ξεχωρίσουν
βασικά γνωρίσματα των πλανητών και
πληροφορίες του ηλιακού μας συστήματος.

Ανάπτυξη δεξιοτήτωνεπικοινωνίας και
η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ
των νηπίων για την κατάκτηση ενός
κοινού στόχου ως μέλη μικρών ομάδων
(2-3 ατόμων).

Να αξιοποιούν τις γνώσεις τους γύρω από τα
φυσικά φαινόμενα και να παρουσιάζουν τις
ιδέες που παράγουν μέσα από την αξιοποίηση
της τεχνολογίας.
Διασύνδεση της αστρονομίας με την ελληνική
μυθολογία.

Τεχνολογικοί Στόχοι
Διαχείριση αρχείων.
Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στην
καθημερινότητά των νηπίων, ώστε να
αντιληφθούν ότι ορισμένα εργαλεία είναι
απαραίτητα για τη συλλογή πληροφοριών
και συμπληρώνουν τις αισθήσεις μας.
Να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή ως μια
μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην
εργασία του και παράλληλα αποτελεί μέσο
για παιχνίδι και διασκέδαση.
Να μάθουν τα νήπια να χειρίζονται τον
υπολογιστή
(το
ποντίκι
και
το
πληκτρολόγιο).
Να αξιοποιούν εργαλεία «ελεύθερης»
σχεδίασης και να χρησιμοποιούν απλούς
μικρόκοσμους επίλυσης προβλημάτων.

Πίνακας 1: Στοχοθεσία.
Εφαρμογή παρέμβασης - Δραστηριότητες
Η παρέμβαση ακολούθησε τη διδακτική μεθοδολογία που εφαρμόζεται στο Νηπιαγωγείο,
αλλά και την ειδική διδακτική μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τη διδασκαλία των Φυσικών
Επιστημών (π.χ. στις επιμέρους δραστηριότητες παρακολούθησαν προσομοιώσεις, έγινε
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βιωματική αναπαράσταση-παρουσίαση από ομάδα στις υπόλοιπες ομάδες). Αρχικά έγινε μια
συζήτηση με τα παιδιά περί ηλιακού συστήματος, διαστήματος και σύμπαντος στην
ολομέλεια της τάξης και κατέγραψε η εκπαιδευτικός τις πρώτες γνώσεις τους. Η συζήτηση
επεκτάθηκε με απορίες, σκέψεις και ιδέες των παιδιών γύρω από το ηλιακό μας σύστημα και
τι θα ήθελαν να μάθουν επιπρόσθετα για αυτό. Οι πρώτες τους γνώσεις και ιδέες δεν έμειναν
μόνο στην καταγραφή σημειώσεων από τη νηπιαγωγό, αλλά σαν επιπλέον στοιχείο υπάρχουν
ιχνογραφήματα των παιδιών τα οποία προέκυψαν μέσα από ομαδική τους εργασία και
έφτιαξαν μικρές ιστορίες.
Στη συνέχεια, παρακολούθησαν ένα δεκάλεπτο βίντεο με πληροφορίες γύρω από το
ηλιακό σύστημα. Οι πληροφορίες αφορούσαν τους πλανήτες μας, τη θέση τους στο σύστημά
μας, τη σύστασή τους, την ονοματοδοσία τους. Πέρα όμως από τους πλανήτες, στο βίντεο
γίνεται αναφορά τόσο στον ήλιο, κεντρικό ουράνιο σώμα στο πλανητικό μας σύστημα και
παράλληλα γίνεται αναφορά στους δορυφόρους των πλανητών, στους μετεωρίτες και τους
αστερισμούς, αλλά και στην πρώτη αποστολή από τη Γη στο φεγγάρι. Τέλος, γίνεται μια
αναδρομή στην ελληνική μυθολογία και συσχετισμός με το πλανητικό μας σύστημα. Τα μέλη
του δείγματος κατέγραψαν τις γνώσεις τους σε ιχνογραφήματα.
Σε επόμενο στάδιο, οι μαθητές σε δυάδες ή τριάδες συνεργάστηκαν ώστε να επιλύσουν
τους γρίφους του μικρόκοσμου. Η νηπιαγωγός στο στάδιο αυτό παρακολουθούσε τη
συνεργασία των ομάδων, χωρίς να επεμβαίνει στο έργο τους και σημείωνε στο σχετικό
έντυπο, τις όποιες παρατηρήσεις. Με τη λήξη του παιχνιδιού, μέσα από διαλογική διαδικασία,
τα υποκείμενα του δείγματος ξεκίνησαν τις διερευνητικές διαδικασίες. Η κάθε ομάδα έψαξε
να βρει επιπλέον πληροφορίες (ανάλογα με τους προβληματισμούς των μελών της κάθε
ομάδας), διερεύνησε (άλλες ομάδες αξιοποιώντας συμβατικά μέσα-εικονογραφημένα βιβλία
σχετικά με το θέμα, άλλες ομάδες αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε.) και τέλος έφτιαχνε μια μικρή
ιστορία, σχετική με το θέμα.
Για την καταγραφή της και τη δημιουργία της, αρχικά, οι μικροί μαθητές αξιοποίησαν τα
συμβατικά μέσα και στη συνέχεια την ιστορία τους την έκαναν πιο «διαδραστική» μέσα από
το Scratch. Αφού όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αυτή, έγινε παρουσίαση όλων
των ψηφιακών ιστοριών, έγινε συζήτηση για τις δυσκολίες, τις εμπειρίες και τις εντυπώσεις
των ομάδων και υπήρξε η απαραίτητη ανατροφοδότηση και προτάσεις ιδεών για να γίνουν οι
κατάλληλες αλλαγές και τροποποιήσεις, τόσο στις ιστορίες των παιδιών, όσο και στον αρχικό
μικρόκοσμο.
Ο ρόλος της νηπιαγωγού, δεν άλλαξε ούτε στο στάδιο αυτό. Η νηπιαγωγός-ερευνήτρια
είχε ρόλο υποστηρικτικό και μη συμμετοχικό στη διαδικασία διερεύνησης, μόνο είχε
προσφερθεί βοήθεια όταν αυτό είχε κριθεί σκόπιμο ώστε να δοθεί η κατάλληλη προτροπή στα
νήπια στα σημεία που κωλυόταν η εξέλιξη της διαδικασίας. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν και
άλλες δραστηριότητες με την αξιοποίηση συμβατικών μέσων, όπως κατασκευές, με ποικίλα
είδη χειροτεχνίας (πλαστελίνη, χαρτόνια), ζωγραφική, ακρόαση ποιημάτων και παραμυθιών,
αλλά και παρακολούθηση παράστασης: «Ο Καραγκιόζης στο διάστημα».
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Εικόνα 2: Παράδειγμα δραστηριοτήτων.
Αποτελέσματα
Μέσω της παρατήρησης και καταγραφής της συμπεριφοράς των νηπίων παρατηρήθηκε
πως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται λεπτομέρειες και
πληροφορίες ως προς το γνωστικό αντικείμενο (θέση και κίνηση των πλανητών, η σελήνη ως
δορυφόρος της γης, μορφολογία των πλανητών, σύνδεση με την ελληνική μυθολογία). Πιο
αναλυτικά, είναι σε θέση να κατανοήσουν την ηλιοκεντρική μορφή του ηλιακού μας
συστήματος και δεν θεωρούν ότι είναι γεωκεντρικό σύστημα, έχουν εννοήσει την κίνηση και
την περιφορά των πλανητών (γεγονός που σχετίζεται με την εναλλαγή των εποχών και την
εναλλαγή ημέρας και νύχτας). Εκτενής μελέτη εις βάθος στην συγκεκριμένη παράμετρο στην
παρούσα μελέτη δεν έγινε, αλλά έγινε αναφορά σχετική στην αρχή της ερευνητικής
διαδικασίας, όπου έδειξε πως τα υποκείμενα του δείγματος είχαν αντιληφθεί τη διαδικασία.
Παράλληλα, έχουν εννοήσει τη θέση και το σχήμα των πλανητών μέσα στο σύστημα,
απόδειξη με την κατάλληλη επιχειρηματολογία από την πλευρά των υποκειμένων του
δείγματος. Επίσης, είναι σε θέση να εννοήσουν τη βασική μορφολογία και χαρακτηριστικά
των πλανητών που αποτελούν το πλανητικό μας σύστημα. Τέλος, θετική επίδραση στην
παραγωγή νοημάτων έδειξε να έχουν ο παραλληλισμός και η συσχέτιση που έγινε με την
ελληνική μυθολογία. Τα παιδιά έδειξαν να αντιμετωπίζουν δυσκολία πλήρους κατανόησης ως
προς τη μορφή του πλανητικού μας συστήματος, επειδή αποτυπώνουν τη σπειροειδή μορφή
στο ιχνογράφημα αλλά αδυνατούν να το ανακαλέσουν στη μνήμη τους. Αντίθετα, δεν είχαν
δυσκολία να κατανοήσουν την ηλιοκεντρική μορφή καθώς και να θυμηθούν την ύπαρξη και
άλλων στοιχείων, όπως κομήτες και αστεροειδείς, που υπάρχουν στο, γαλαξία μας.
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Η συνεργασία μεταξύ των μελών μιας ομάδας γίνεται πιο εύκολη και πιο ουσιαστική. Η
συνεργατική δραστηριοποίηση των υποκειμένων του δείγματος είχε προοδευτική εξέλιξη και
παρατηρήθηκε πως ήταν θετική η συμβολή της τεχνολογίας στην διαδικασία, έναντι της
συνεργασίας με την αξιοποίηση συμβατικών μέσων. Τα μέλη συνεργάστηκαν πιο ομαλά,
διαλογικά, παροτρύνοντας τα υποκείμενα τα υπόλοιπα όταν αυτό ήταν απαραίτητο. Τέλος, η
αξιοποίηση της τεχνολογίας, έχει ως αποτέλεσμα τη μάθηση και την παραγωγή νοημάτων σε
μεγαλύτερο βάθος, καθώς οι μαθητές εμπλέκονται με περισσότερες δραστηριότητες και
παράλληλα διασκεδάζουν περισσότερο, αλλά και επικοινωνούν περισσότερο μεταξύ τους. Το
αποτέλεσμα της μελέτης, έρχεται να ενισχύσει την άποψη πως δεν δύναται να υπάρξει
μάθηση χωρίς την εμπειρία (Κουτσουβάνου κ.ά., 1990) και πως με την αξιοποίηση των
Τ.Π.Ε. οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα και περισσότερες ευκαιρίες για την παραγωγή
νοημάτων (Κυνηγός, 2006).
Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα μελέτη και εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου,
αποκαλύφθηκε πως μέσα από την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και τον πειραματισμό, τα παιδιά
έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν την πρότερη γνώση τους με τη νέα/διαφορετική οπτική
των γνώσεων (που ενδεχομένως δεν είχαν συνειδητοποιήσει έως τώρα) με αποτέλεσμα να
οδηγηθούν στην παραγωγή νοημάτων. Παράλληλα, μέσω ενός κοινού στόχου και με την
αμεσότητα του αποτελέσματος των ενεργειών τους, (διερεύνηση στο διαδίκτυο, αλλά και την
ενασχόληση με τον μικρόκοσμο και στα δύο στάδια), τα νήπια έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό
και κινητοποιήθηκε το ενδιαφέρον σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τα συμβατικά μέσα.
Ακόμα και στην περίπτωση που υπήρξε ένας ενδοιασμός και άγχος (λόγω μηδαμινής
πρότερης εμπειρίας πάνω στα ψηφιακά παιχνίδια) σε κάποια από τα υποκείμενα του
δείγματος, γρήγορα ξεπεράστηκε όμως. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε η καλή συνεργασία και
επικοινωνία που αναπτύχθηκε μεταξύ των ομάδων.
Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα μέσα από την υλοποίηση και ολοκλήρωση του διδακτικού σεναρίου μέσα
σε δύο σχολικές χρονιές αποδεικνύουν πως η αλληλεπίδραση των νηπίων με τις ψηφιακές
τεχνολογίες (διερεύνηση, ενασχόληση με τον μικρόκοσμο, ενασχόληση με το scratch για
δημιουργία ιστοριών, παρακολούθηση βίντεο) συνέβαλε ως προς τις επιδιώξεις μας,
αναφορικά με το διδακτικό αντικείμενο της αστρονομίας (μελέτη του ηλιακού συστήματος)
στο Νηπιαγωγείο, όπως να «ερμηνεύουν» στοιχεία του κόσμου μέσα από την παρατήρηση,
περιγραφή και τη συμβολική αναπαράσταση. Παράλληλα, αξιοποίησαν τον υπολογιστή με
τρόπο τέτοιο, ώστε να τα εξυπηρετήσει στην εργασία τους (ανακάλυψη και επαλήθευση
πληροφοριών).
Πιο συγκεκριμένα, η παρατήρηση της συμπεριφοράς και της ενασχόλησης των νηπίων με
τον μικρόκοσμο και τα ψηφιακά εργαλεία (σε σύγκριση με τα συμβατικά μέσα) κατέδειξε
πως τα παιδιά ανέπτυξαν ή και ξεχώρισαν γνώσεις και έννοιες περί αστρονομίας, με
μεγαλύτερη ευκολία και σε μεγαλύτερο βάθος. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην
προσχολική ηλικία κινητοποιεί λοιπόν το ενδιαφέρον των μαθητών της προσχολικής ηλικίας,
υποστηρίζει και διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών και παράλληλα αναπτύσσει
τις γνωστικές τους δεξιότητες όντας ενεργοί χρήστες των ψηφιακών εργαλείων.
Κλείνοντας, πρέπει να αναφερθεί πως είναι γεγονός ότι το να μελετάμε την
αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής παρέμβασης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς είναι
δυνατόννα αντλήσουμε πληροφορίες για τον ορθότερο και καταλληλότερο σχεδιασμό
καιτρόπο προσέγγισης που πρέπει να ακολουθούμε κατά τη διδακτική παρέμβαση γνωστικών
εννοιών (αφηρημένων και μη) και των ανάλογων δεξιοτήτων. Μια τέτοια μελέτη, μπορεί να
λειτουργήσει ως ο πυλώνας για έναν βελτιωμένο τρόπο εμπλοκής των μαθητών στα ποικίλα
γνωστικά πεδία. Από τις μελέτες αντλούμε πληροφορίες και αναμορφώνουμε κατάλληλα το
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μαθησιακό περιβάλλον, για να επιτύχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα, καθώς αναγνωρίζουμε
τα θετικά στοιχεία που θα βοηθούσαν και θα υποστήριζαν το εκπαιδευτικό έργο προς την
επιτυχία του σκοπού μας και τα αξιοποιούμε κατάλληλα, αλλά επιπλέον αναγνωρίζουμε και
τους ανασταλτικούς παράγοντες που δυσχεραίνουν το έργο μας και πλέον μπορούμε να τους
αποτρέπουμε.
Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας και την αξιολόγησή της, δύναται να
γίνουν κάποιες αλλαγές, όπου κρίνεται αυτό σκόπιμο, τόσο στη μεθοδολογία, όσο και στη
δομή των ψηφιακών παιχνιδιών ή στο περιεχόμενο. Οι τροποποιήσεις και βελτιώσεις,
μπορούν να γίνουν όπου προέκυψαν δυσκολίες εφαρμογής ή όπου τα παιδιά δεν
παρουσίασαν ενδιαφέρον. Μπορεί επιπρόσθετα να γίνει και εμπλουτισμός των ήδη
υλοποιημένων δραστηριοτήτων. Ο εμπλουτισμός αφορά τόσο τη θεματολογία, όσο και τα
επίπεδα δυσκολίας.
Πιθανές προεκτάσεις του θέματος μπορεί να προκύψουν είτε μέσα από τη διερεύνηση του
θέματος, είτε μέσα από τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ανάμεσα σε αυτές, μπορεί να είναι: η
εναλλαγή των εποχών, η διαδοχή μέρας – νύχτας, επαγγέλματα που σχετίζονται με τη μελέτη
και έρευνα του διαστήματος και κατ’ επέκταση, είναι δυνατό να μελετηθούν τα επαγγέλματα.
Επιπρόσθετα, μια ενδεχόμενη επέκταση δύναται να είναι η γεωγραφία. Μέσα από την
παρατήρηση και μελέτη του πλανήτη Γη, μπορεί να προκύψει η ενασχόληση με τις ηπείρους,
χώρες και τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας.
Αναφορές
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Το πρόγραμμα WaterEcoculture είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη το
οποίο απευθύνεται κυρίως σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Στην παρούσα
μελέτη περίπτωσης παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας δράσης που
οργανώθηκε για να υποστηρίξει μία συνεργατική υλοποίηση του WaterEcoculture από παιδιά
Νηπιαγωγείου και της Τρίτης τάξης Δημοτικού Σχολείου. Η έρευνα κατέγραψε τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες η συνεργασία παιδιών διαφορετικής ηλικίας καθίσταται ουσιώδης και
αναπτύσσεται μέσα στη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης. Αναλυτικότερα, εστιάζουμε στη γλώσσα
που χειρίζονται και αναπτύσσουν τα παιδιά των δύο διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, την
αναζήτηση πληροφοριών, την αξιοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών πληροφοριακών
πηγών, την επιτόπια έρευνα-εργασία πεδίου και την επεξεργασία περιβαλλοντικών μηνυμάτων
μέσω της τέχνης. Η παρούσα έρευνα συνεισφέρει στη συζήτηση σχετικά με τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των προγραμμάτων εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη και δύναται να
εμπλουτίσει τις πρακτικές εκπαιδευτικών που υλοποιούν συναφή εκπαιδευτικά προγράμματα.

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Εργασία Πεδίου, Προσχολική
Εκπαίδευση, Έρευνα Δράσης.
Εισαγωγή
Το WaterEcoculture είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται κυρίως σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας. Σχεδιάστηκε για να προσφέρει στα παιδιά:
(α) την ευκαιρία να αναπτύξουν τα παιδιά δεξιότητες και γνώσεις για την επιστημονική
παρατήρηση και
(β) τη δυνατότητα να αποκτήσουν επίγνωση της σημασίας του νερού για τον πλανήτη μας,
του τρόπου με τον οποίο η παρουσία του νερού συνδέεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
του ανθρώπινου πολιτισμού και της σχέσης αλληλεξάρτησης που αναπτύσσεται μεταξύ του
περιβάλλοντος, των οικονομικών και των κοινωνικο-πολιτισμικών διαστάσεων της χρήσης
του νερού (Αμπαρτζάκη, Καλογιαννάκης, Στελλάκης, Βορεάδου & Χατζηνικολάκη, 2014). Το
πρόγραμμα εξελίσσεται μέσα από τρεις διαδοχικές φάσεις όπως παρουσιάζονται στο Σχήμα
1.
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Water Ecoculture
Οι 3 βασικές φάσεις

Προπαρασκευαστική

Επιτόπια έρευνα

Επεξεργασία,
παρουσίαση των
πληροφοριών και
αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων

Σχήμα 1: Οι διαδοχικές φάσεις του προγράμματος WaterEcoculture.
Στο WaterEcoculture πραγματοποιείται συστηματική προσπάθεια για σύνδεση των
Φυσικών Επιστημών και της Αειφόρου Ανάπτυξης με τα λοιπά μαθησιακά πεδία
(Αμπαρτζάκη κ.ά., 2014). Αφετηρία αποτελεί η προπαρασκευαστική φάση με την εμπλοκή,
προετοιμασία και καλλιέργεια δεξιοτήτων. Ακολουθεί η φάση της επιτόπιας έρευνας και στη
συνέχεια η φάση της επεξεργασίας και παρουσίασης των πληροφοριών με την ολοκλήρωση
και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Βασικός σκοπός της εργασίας μας είναι να παρουσιάσει
τα αποτελέσματαμιας μελέτης περίπτωσης που εστιάζει στην υλοποίηση του προγράμματος
WaterEcoculture και μέσω αυτής να αναδείξει ποιοτικά χαρακτηριστικά και πρακτικές για τα
προγράμματα της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη.
Μεθοδολογικό πλαίσιο - Συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων
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Κατά το σχολικό έτος 2015-16 οργανώθηκε έρευνα δράσης προκειμένου να διερευνηθεί η
δυνατότητα να υλοποιηθεί το WaterEcocultureμε έναν πρωτότυπο τρόπο, δηλαδή μέσα από
τη συνεργασία Νηπιαγωγείου με την Τρίτη τάξη του οικείου Δημοτικού σχολείου. Η
συγκεκριμένη στρατηγική επιλέχθηκε για τους παρακάτω λόγους:
(α) υπάρχει συχνή συνεργασία μεταξύ των παιδιών των δύο βαθμίδων (Προσχολική και
Δημοτικό) και τα δύο σχολεία συνεργάζονται στην υλοποίηση ενός ευρέως προγράμματος
μετάβασης,
(β) τα παιδιά της Τρίτης Δημοτικού επρόκειτο να ασχοληθούν εκτενώς με το θέμα του
νερού στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος και
(γ) η στρατηγική αυτή, θεωρητικά, επιτρέπει στα παιδιά να λειτουργούν στη Ζώνη της
Επικείμενης Ανάπτυξης (Κουβελάς, 2007; Slavin, 2006).
Σκοπός της έρευνας δράσης, η οποία πλαισίωσε την εφαρμογή του προγράμματος
WaterEcoculture, ήταν να εντοπίσει τα σημεία που καθιστούν την παραπάνω συνεργασία
ουσιώδη και εποικοδομητική για τα παιδιά των δύο τάξεων. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε στενή
επαφή και συνεργασία μεταξύ των ερευνητών του WaterEcoculture και των εκπαιδευτικών
των τάξεων. Τα δεδομένα της έρευνας αποτέλεσαν τα έργα που εκπόνησαν τα παιδιά, οι
ηχογραφήσεις των λεκτικών τους αλληλεπιδράσεων και οι καταγραφές των εκπαιδευτικών σε
φόρμα παρατήρησης που είχαν ετοιμάσει οι ερευνητές του προγράμματος. Στη συγκεκριμένη
φόρμα οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος κατέγραφαν τα κύρια σημεία και τις
δραστηριότητες των διαφορετικών φάσεων του προγράμματος, καθώς και μερικές από τις
σημαντικότερες ερωτήσεις που έθεταν τα παιδιά, μαζί με τις απαντήσεις που έβρισκαν μέσα
από την έρευνά τους.
Τα παραπάνω δεδομένα, μετά από εκτενή ερμηνευτική ανάλυση, σύγκριση και συσχετισμό
των ερμηνειών που καταγράφηκαν στις τρεις βασικές κατηγορίες των ερευνητικών
δεδομένων μας (έργα παιδιών, ηχογραφήσεις, φόρμες παρατήρησης) μάς οδήγησαν στη
διατύπωση των αποτελεσμάτων – διαπιστώσεων τα οποία παρουσιάζονται στην επόμενη
υποενότητα. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα δράσης στο σύνολό
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της προχώρησε μέσα από διαδοχικούς κύκλους σχεδιασμού, εφαρμογής, αξιολόγησης, οι
οποίοι διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (McNiff &
Whitehead, 2010) όπως ορίζει η δεδομένη μεθοδολογική επιλογή μας (Κατσαρού, 2016).
Αποτελέσματα: Οι βασικές διαπιστώσεις
Η ποιοτική επεξεργασία καθώς και η συσχέτιση των δεδομένων μας οδήγησε στη διατύπωση
πέντε βασικών συνθηκών/διαπιστώσεων που φαίνεται να είναι κρίσιμες για τη λειτουργική
και εποικοδομητική συνεργασία παιδιών με διαφορετικές ηλικίες στη Ζώνη της Επικείμενης
Ανάπτυξης όπως προέκυψαν στο συγκεκριμένο πλαίσιο υλοποίησης ενός προγράμματος για
την αειφόρο ανάπτυξη. Οι διαπιστώσεις αυτές συνοψίζονται στο σχήμα 2 που ακολουθεί.

Γλωσσικό

Καλλιτεχνική
έκφραση

Οργανωτικό
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Εμπειρία
καταλύτης

Πηγές
πληροφοριών

Σχήμα 2: Βασικά επίπεδα συνεργασίας παιδιών διαφορετικών ηλικιών μέσα από την
υλοποίηση του WaterEcoculture.
1η συνθήκη/διαπίστωση
Η γλώσσα που χρησιμοποιούν τα παιδιά πρέπει να είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο
δυσκολίας, ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των ηλικιών. Οι δύσκολες
λέξεις, η ειδική ορολογία και οι πολύπλοκες προτάσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέτρο,
ώστε να επιτρέπουν στα μικρότερα παιδιά να καταλαβαίνουν και να παίρνουν μέρος στη
συζήτηση. Ποιο είναι το όφελος για τα μεγαλύτερα παιδιά; Ένας από τους στόχους των
μαθημάτων γλώσσας είναι να αναγνωρίζουν τα παιδιά τα κοινωνικά χαρακτηριστικά όσων
συμμετέχουν σε μία επικοινωνιακή περίσταση και να μπορούν να προσαρμόζουν τον λόγο
τους, ανάλογα με το ακροατήριο στο οποίο απευθύνονται (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011; βλ.
και Υπ. Απ. Γ2/21072α (ΦΕΚ 304/τ. Β΄/13-3-203)). Τα παιδιά της Τρίτης τάξης, μαθαίνουν
να ελίσσονται και να προσαρμόζονται γλωσσικά, καθώς προσπαθούν να επικοινωνήσουν με
τα μικρότερα. Επίσης, ασκούνται στο να διατυπώνουν λειτουργικούς ορισμούς και
κατάλληλες επεξηγήσεις, προκειμένου να εξηγήσουν έναν καινούριο όρο στους μικρότερους
της ομάδας (Olson & Loucks-Horsley, 2000; Tomlinson & CunninghamEidson, 2003). Τα
μικρότερα παιδιά δε, βλέπουν ζωντανά παραδείγματα χρήσης των νέων εννοιών στο πλαίσιο
των συζητήσεων και της γλωσσικής επεξεργασία των θεμάτων (Tomlinson, 1999).
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2η συνθήκη/διαπίστωση
Τα παιδιά της μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να συνεργαστούν με τα μικρότερα σε
οργανωτικό επίπεδο και στο επίπεδο της αναζήτησης πληροφοριών. Τα μεγαλύτερα παιδιά,
ως πιο έμπειρα, μπορούν να εκθέσουν στα μικρότερα τις επιλογές που έχουν και να τα
βοηθήσουν να συλλέξουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές. Στην περίπτωσή μας, τα
παιδιά είχαν επιλέξει να γνωρίσουν ένα μεγάλο υδρευτικό έργο, ένα φράγμα συλλογής
πόσιμου νερού, το οποίο φτιάχτηκε για να εξυπηρετήσει δύο μεγάλες πόλεις της περιοχής. Οι
πληροφορίες που έπρεπε να συλλεχθούν περιέχονταν τόσο σε βιβλία γνώσης, π. χ., «τι είναι
το φράγμα, πώς κατασκευάζεται, τι σκοπούς εξυπηρετεί», όσο και σε εφημερίδες, περιοδικά
και το διαδίκτυο (ρεπορτάζ που κάλυπταν όλα τα στάδια οργάνωσης και κατασκευής του
έργου, καθώς και ειδικές πληροφορίες για το μέγεθος και τη χωρητικότητά του).
Πληροφορίες, επίσης, μπορούσαν να ληφθούν και από τους τοπικούς παράγοντες που είχαν
συμμετάσχει στην εκπόνηση του έργου, π.χ., τεχνολόγους, εκπροσώπους της
κατασκευαστικής εταιρίας, κ.λπ., ή παράγοντες που με κάποιον τρόπο σχετίζονται με αυτό,
π.χ., τους εκπροσώπους των κατοίκων που βρίσκονται στην περιοχή του φράγματος.
Η κάθε μια από αυτές τις πηγές προσφέρει ένα διαφορετικό είδος και πλούτο πληροφοριών
και αλληλοσυμπληρώνονται. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να βοηθήσουν τα μικρότερα να
συνοψίσουν τις πληροφορίες που συλλέγουν από το καθένα, και μετά να τις καταγράψουν (με
τα μικρότερα παιδιά να υπαγορεύουν στα μεγαλύτερα). Με τον τρόπο αυτόν τα παιδιά
γνωρίζουν καλύτερα και επεξεργάζονται τα συγκεκριμένα κειμενικά είδη μέσα σ’ ένα
ζωντανό και λειτουργικό πλαίσιο (Rhyner, Haebig & West, 2009; Curto, Morillo & Teixidó,
1998), ενώ βλέπουν την επεξεργασία ενός θέματος σε διαφορετικά νοητικά επίπεδα.
Καταλαβαίνουν ότι καθένας μπορεί να συνεισφέρει κάτι στη μελέτη, αλλά κανένας δεν έχει
όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρώσει την εργασία μόνος του
(Tomlinson, 1999).
3η συνθήκη/διαπίστωση
Οι παραπάνω πηγές πληροφοριών μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πρωτογενείς (πηγές
που δίνουν πληροφορίες με άμεσο τρόπο) και δευτερογενείς (πηγές που περιέχουν
πληροφορίες που συλλέγονται από πρωτογενή έρευνα) (Pickering, Crow & Franklin, 2011;
Blaxter, Hughes & Tight, 2010). Τα βιβλία γνώσεων και τα ρεπορτάζ αποτελούν
παραδείγματα δευτερογενών πληροφοριών, ενώ οι συνεντεύξεις με τους τοπικούς παράγοντες
ή τους κατασκευαστές του φράγματος εντάσσονται στις πρωτογενείς πηγές. Και οι δύο τύποι
πηγών είναι απαραίτητοι προκειμένου τα παιδιά να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα
του θέματος, αλλά και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, επιλέγοντας και συνθέτοντας
πληροφορίες διαφορετικών ειδών.
Η περίπτωση του φράγματος ήταν ιδιαίτερα πρόσφορη, γιατί η κατασκευή του είχε
προκαλέσει έντονο προβληματισμό. Στον τόπο κατασκευής ανακαλύφθηκαν αρχαιολογικά
ευρήματα και στη λεκάνη του φράγματος ήταν χτισμένος μικρός οικισμός, ο
οποίοςαπαλλοτριώθηκε, ενώ οι κάτοικοί του αναγκάστηκαν να τον εγκαταλείψουν με πόνο
και θλίψη. Παράλληλα, η κατασκευαστική εταιρία του φράγματος αναγκάστηκε να
λειτουργήσει υπό πίεση, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τη χρηματοδότηση του έργου, η
οποία είχε ημερομηνία λήξεως. Υπήρχε λοιπόν πρόσφορο πεδίο για να αναπτυχθεί η
συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά του έργου και για τον λόγο αυτόν, έπρεπε να
χρησιμοποιηθούν πληθώρα πληροφοριών, κειμενικών ειδών και η επιτόπια έρευνα, που θα
επέτρεπαν στα παιδιά να γνωρίσουνκαι να αξιολογήσουν το έργο δια ζώσης. Η συνέντευξηεπαφή με «ειδικούς», υψηλά καταρτισμένους τεχνικούς ή επιστήμονες, αλλά και
εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να λειτουργήσουν
πραγματικά ως ερευνητές, να ανακαλύψουν «νέους» τρόπους για να βρουν πληροφορίες και
παρέχει δυναμική και ενέργεια στην έρευνά τους (Harlen, 2001; Edwards, 2016).
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4η συνθήκη/διαπίστωση
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να υπάρξει μια εμπειρία-καταλύτης, που να λειτουργήσει ως
εφαλτήριο για τη διερευνητική σκέψη των παιδιών (Helm & Katz, 2011; Olson & Labov,
2009; Wickman, 2006). Στην περίπτωσή μας ήταν η εργασία πεδίου που άνοιξε τους
ορίζοντες των παιδιών και δημιούργησε πολλές απορίες και ερωτηματικά. Την εποχή που τα
παιδιά επισκέφτηκαν το φράγμα, η στάθμη του νερού είχε ανέβει και τα περισσότερα σπίτια
του οικισμού ήταν κάτω από την επιφάνειά του. Κάποια σπίτια όμως και μία εκκλησία ήταν
μισοβυθισμένα και ορατά. Τα παιδιά βρήκαν πινακίδες, που έδειχναν τη θέση κτιρίων που δε
φαινόντουσαν πια, και φυτών που μαρτυρούσαν ότι παλαιότερα γινόταν η καλλιέργειά τους
στο συγκεκριμένο σημείο (π.χ. ένα φυτό ντομάτας και δύο φυτά καρπουζιού, όλα με
καρπούς).
Τα τεκμήρια αυτά προκάλεσαν μεγάλη έκπληξη – θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για σοκ στα παιδιά που ξαφνικά άρχισαν να αναζητούν λεπτομέρειες σχετικά με την τύχη των
κατοίκων του χωριού και τους λόγους για τους οποίους οι μελέτες είχαν επιλέξει το
συγκεκριμένο σημείο για την κατασκευή του φράγματος. Οι απορίες ήταν κοινές και για τις
δύο ηλικίες, πράγμα που επέτρεψε στα μικρότερα παιδιά να υπαγορεύσουν ερωτήσεις στα
μεγαλύτερα, και από κοινού να οργανώσουν τη συνέντευξη ενός πρώην κατοίκου της
περιοχής.
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5η συνθήκη/διαπίστωση
Ιδιαίτερα εποικοδομητική φάνηκε να είναι η συνεργασία των παιδιών και η επεξεργασία
εννοιών μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιλέξαμε το
καλλιτεχνικό ρεύμα του LandArt επειδή προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες να δημιουργήσουν
με υλικά της φύσης και να αναπτύξουν συναισθηματικούς δεσμούς μαζί της με επακόλουθο
την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης. Η LandArt έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να
διερευνήσουν το περιβάλλον τους και να το γνωρίσουν με έναν ολιστικό τρόπο που
ενσωμάτωνε αισθητικά, γνωστικά και κιναισθητικά στοιχεία (Ward, 2013). Με τον όρο Land
Art, που αποδίδεται στον Robert Smithson, εννοούμε τρισδιάστατα έργα που δημιουργούνται
στη φύση και ως μέρος της φύσης, με υλικά από τη φύση, παρόλο που μερικές φορές μπορεί
να έχουν προστεθεί και τεχνητά υλικά όπως τσιμέντο, μέταλλο, άσφαλτος, κ.λπ. Στη LandArt
ο καλλιτέχνης δεν τοποθετεί το γλυπτό του στη φύση, αλλά η φύση αποτελεί το γλυπτό του
καλλιτέχνη. Το έργο αφήνεται στη μοίρα που ορίζει η φύση για αυτό (φυσική διάβρωση ή
καταστροφή) και ο μοναδικός τρόπος για να το διατηρήσουμε είναι η βιντεοσκόπηση ή η
φωτογράφησή του.
Στην περίπτωσή μας, μικρά και μεγάλα παιδιά έδειξαν αμηχανία στην πρώτη επαφή με τα
υλικά της φύσης και μικρή δυσκολία στη συνεργασία για τη δημιουργία ομαδικών έργων, οι
οποίες όμως γρήγορα ξεπεράστηκαν. Τα μικρότερα παιδιά εδώ έγιναν πρωτεργάτες, καθώς
ήταν περισσότερο εξοικειωμένα με την ελεύθερη δημιουργία, σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα
που είχαν συνηθίσει στους περιορισμούς της τάξης. Μέσα από την αλληλεπίδραση οι δύο
ηλικίες συγχρωτίστηκαν και δημιούργησαν έργα που χαρακτηρίζονταν από αυθεντικότητα,
πρωτοτυπία, και άνεση στον χειρισμό των υλικών. Η LandArt θα μπορούσε να εξελιχθεί μέσα
από παρόμοιες διαδικασίες ακόμα περισσότερο, ώστε να βοηθήσει τα παιδιά να
εκφράσουνδυναμικά μηνύματα για τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Εξίσου
ουσιαστική ήταν και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος WaterEcoculture
στο κοινό (γονείς και συγγενείς), η οποία έγινε μέσα από μια πολυτροπική-αλληλεπιδραστική
έκθεση - installation (Simanowski, 2011; Reiss, 1999).
Με τη βοήθεια των παιδιών φωτογραφίες και καταγραφές απλώθηκαν στον χώρο της
αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου, τα έργα Land Art κατέλαβαν κεντρική θέση και η
έκθεση ολοκληρώθηκε με μία τρισδιάστατη κατασκευή του φράγματος με κούτες. Τα παιδιά
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επίσης, διάλεξαν μουσική για να παίζει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και φώτα για να
φωτίσουν τα έργα τους. Ταυτόχρονα δύο προβολές με χρήση του PowerPoint έδιναν στους
επισκέπτες πληροφορίες για το πρόγραμμα.
Επίλογος
Οι παραπάνω διαπιστώσεις, συνεισφέρουν στη συζήτηση για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
προγραμμάτων για την αειφόρο ανάπτυξη που δημιουργούνται και υλοποιούνται με παιδιά
προσχολικής ηλικίας. Αναφέρονται και στις τρεις διαστάσεις που θα πρέπει, σύμφωνα με την
Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Εκπαίδευσης, να έχουν τα προγράμματα αυτού του
είδους, δηλαδή στο περιβάλλον, στην οικονομία και στην κοινωνία (Siraj-Blatchford, Smith
& Pramling Samuelsson, 2010). Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας οδηγούν στη
δημιουργία ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, οι οποίες μπορούν να γίνουν
αντικείμενομιας ευρύτερης έρευνας (Κατσαρού, 2016), που θα εστιάσει και θα εμβαθύνει
περισσότερο στο θέμα της εκπαίδευσης των μικρών παιδιών για την αειφόρο ανάπτυξη.
Αναφορές
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Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο
εκπαίδευσης για την αειφορία», εστιάζει στην πραγματικότητα των πόλεων, αναζητώντας τη
βιωσιμότητά τους μέσα από τις αρχές και τις αξίες της Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Θεωρεί ότι η
πόλη αποτελεί ένα ιδανικό πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία, στο οποίο οι μαθητές μελετούν,
κατανοούν και ερμηνεύουν, κρίνουν και αναλαμβάνουν δράση στο περιβάλλον στο οποίο ζουν. Η
παιδαγωγική προσέγγιση του δικτύου και των δραστηριοτήτων του βασίζονται στη Βιωματική Μάθηση,
στις αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής και τη μεθοδολογία της Συστημικής του Παρατηρητή και
οργανώνεται σε τέσσερις φάσεις: Περιγραφή, Κατανόηση και Ερμηνεία, Κριτική, Δράση. Το
εκπαιδευτικό υλικό του δικτύου περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και οδηγίες, οι οποίες
μπορούν να υποστηρίξουν την υλοποίηση ενός ετήσιου προγράμματος. Η διαδικτυακή επικοινωνία
κρίθηκε ότι βοηθά σημαντικά στην επαφή με τις σχολικές ομάδες, στην ανάπτυξη σχέσεων και
συνεργασιών, στην ανάδειξη των κοινών ζητημάτων σχετικά με τη ζωή στην πόλη που απασχολούν τους
μαθητές και στην ενίσχυση και εμπέδωση της συμμετοχής σε μια ευρύτερη κοινή ομάδα. Στην εργασία
παρουσιάζονται συμπεράσματα για τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής πλατφόρμας επικοινωνίας
edmodo και την εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού σε ομάδες της προσχολικής ηλικίας.

Λέξεις/έννοιες κλειδιά: Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Βιωματική Μάθηση,
Συστημική του Παρατηρητή, Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Εισαγωγή
Στο νέο υπό διαμόρφωση Πλαίσιο Δράσης της UNESCO, η Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη συνδέεται με την Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Πολιτειότητα (Global
Citizenship Education). Οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι αξίες και οι συμπεριφορές που θα πρέπει
να έχουν οι πολίτες, ώστε να μπορούν να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να
αναλάβουν ενεργό ρόλο σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο στην επίλυση των παγκόσμιων
προκλήσεων, μπορούν να αποκτηθούν μέσα από την Εκπαίδευση για την Παγκόσμια
Πολιτειότητα και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Δηλάρη, 2015).
Η σύνδεση αυτών των δύο εκπαιδευτικών προτάσεων φαίνεται να ενισχύει την άποψη ότι
τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι προβλήματα της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση
αλλά και της σχέσης του ανθρώπου με τους άλλους ανθρώπους και εμπλουτίζει ακόμη
περισσότερο την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη που αποδέχεται την ολιστική
προσέγγιση των προβλημάτων του περιβάλλοντος με την ανάγκη της επικέντρωσης στην
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εκπαίδευση αξιών και στην κριτική σκέψη με τελικό στόχο τη δράση των πολιτών για την
περιβαλλοντική αλλά και την κοινωνική αλλαγή.
Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού &
Βερτίσκου, επικεντρώνει τη δράση του στα θέματα της αστικής αειφορίας, αναγνωρίζοντας
την επιτακτική ανάγκη να προωθηθεί ένα νέο μοντέλο αστικής ανάπτυξης και δημοκρατικής
διακυβέρνησης (Μιχαήλ & Παπαδημητρίου, 2008), (Παπαδημητρίου & Υφαντής, 2011).
Θεωρείται, επίσης, δεδομένο το ότι οι δικτυωμένες κοινότητες μάθησης μπορούν να
βελτιώσουν σημαντικά τη διδασκαλία στην τάξη, να αυξήσουν τις επιδόσεις των μαθητών και
ενδυναμώσουν τις τοπικές κοινότητες μάθησης δίνοντας ευκαιρίες στους συμμετέχοντες να
ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα σχολείο ή μια περιοχή και να προωθήσουν ουσιαστικές
αλλαγές (Katz et al., 2009). Παρά τις όποιες ηλικιακές αναπτυξιακές διαφορές μεταξύ των
παιδιών, υιοθετήθηκε η άποψη ότι «τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις
απόψεις τους, ώστε οι ενήλικες να ακούν και να παίρνουν σοβαρά υπόψη τους τη γνώμη των
παιδιών για θέματα που τα αφορούν, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους»
(UNESCO, 1989). Ο σχεδιασμός του δικτύου προσβλέπει στην εμπέδωση αυτής η νέας
αντίληψης για την ισότιμη συμμετοχή των παιδιών στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι και τη
δυνατότητα τους να εξοικειωθούν με τις δημοκρατικές διαδικασίες μέσω της συμμετοχής
τους στην λήψη των αποφάσεων ως ενεργοί «μικροί» πολίτες του τώρα και όχι ως «πολίτες
σε αναμονή» (Νούλα, 2014). Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το ότι η «Εκπαίδευση του Πολίτη»
απέχει από την αναζήτηση των πολιτικών αιτίων των κοινωνικών αδικιών με συνεπακόλουθο
την αποδυνάμωση της κριτικής σκέψης των μαθητών (Giroux, 2011), προτείνεται η
διαπραγμάτευση ζητημάτων της επικαιρότητας-καθημερινότητας, με την εισαγωγή της
εκπαίδευσης για τις αξίες και την κριτική στις αποφάσεις των θεσμών (Φλογαΐτη, 2006;
Δημητρίου, 2009).
Στην αναζήτηση ενός κριτικού μοντέλου εκπαίδευσης με βάση τον λόγο των παιδιών, που
θα στοχεύει στην απομυθοποίηση της πραγματικότητας, στην καλλιέργεια της κριτικής
σκέψης και στην ενίσχυση του αναστοχασμού και της δράσης για την αλλαγή (Freire, 1976),
υιοθετήθηκε η μεθοδολογία της βιωματικής μάθησης που στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή
(Hart, 2011), και τις προσωπικές εμπειρίες των παιδιών από τον τόπο τους (Παπαδημητρίου,
2014). Τα παιδιά «μαθαίνουν πράττοντας» μέσα από μια διαδικασία εμψύχωσης που
βασίζεται στην αποδοχή του κάθε μαθητή και στην αυθεντικότητα της σχέσης του με τον
διδάσκοντα (Μπακιρτζής, 2002), η οποία περνάει από τέσσερα στάδια όπως τα περιγράφει ο
Kolb (1984):
α) τη βίωση και την ανάλυση της συγκεκριμένης εμπειρίας,
β) τη στοχαστική παρατήρηση και τον προβληματισμό,
γ) το σχηματισμό γενικεύσεων και αφηρημένων εννοιών που δίνουν παραπέρα νόημα στην
εμπειρία και
δ) τον ενεργό πειραματισμό για μια εμπρόθετη δράση βασισμένη στην πρόβλεψη που
παρήγαγε η εμπειρία, προκαλώντας ένα νέο κύκλο μάθησης.
Ο Ματσαγγούρας (2011), συμφωνώντας με τους θεωρητικούς της βιωματικής μάθησης,
επί πλέον, τονίζει πως αυτές οι εμπειρίες των μαθητών είναι η βάση της μάθησης, μόνο όταν:
(α) έχουν προσωπικό νόημα για τους μαθητές, (β) συσχετίζονται με προηγούμενες εμπειρίες
(γ) εξετάζονται σε σχέση με το κοινωνικό και φυσικό πλαίσιο και (δ) αποτελούν αντικείμενο
διερευνητικής εξέτασης και στοχαστικής κριτικής στα τρία επίπεδα:
1. «Εγώ και το θέμα»: εγώ και οι στάσεις μου, οι επιλογές μου και οι πρακτικές μου σε σχέση
τα δεδομένα του εξεταζόμενου θέματος,
2. «Οι άλλοι και το θέμα»: ομάδες και οι στάσεις τους, οι επιλογές τους και οι πρακτικές
τους σε σχέση με τα δεδομένα του θέματος και
3. «Οι θεσμοί και το θέμα»: οι θεσμοί και οι στάσεις τους, οι επιλογές τους και οι πρακτικές
τους σε σχέση με τα δεδομένα του θέματος
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Ως προς τη μέθοδο ακολουθήθηκε αυτή της «Συστημικής του Παρατηρητή» (Σχίζα, 2008;
Δημοπούλου κ.ά. 2005), που καλύπτει όλη την ερευνητική πορεία της σχολικής τάξης πριν
την απόφαση για δράση και εξελίσσεται και αυτή σε τέσσερις ομοειδείς φάσεις (Εμείς και το
θέμα, Το θέμα και οι Άλλοι, Οι θεσμοί που αποφασίζουν για το θέμα και η ΚριτικήΑυτοκριτική για το θέμα).
Με βάση τα παραπάνω, η δημιουργία το 2013, του Εθνικού Θεματικού Δικτύου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Βιώσιμη Πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για
την αειφορία», επιδιώκει να λειτουργήσει ως πλαίσιο συνεργασίας των σχολικών μονάδων
για την ανάπτυξη των κατάλληλων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων στη διερεύνηση και επίλυση
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων του αστικού περιβάλλοντος σύμφωνα με τις
Παιδαγωγικές Αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Φλογαΐτη, 2006). Το κατά πόσον
ένα τέτοιο δίκτυο, που προβλέπει ηλεκτρονική επικοινωνία των μελών του, συναντήσεις των
εκπαιδευτικών, μαθητικό συνέδριο, εκπαιδευτικό υλικό και εμψυχωτικές οδηγίες προς τους
εκπαιδευτικούς, θα οδηγήσουν στην πραγμάτωση των παραπάνω φιλοδοξιών και με ποιο
τρόπο οι προτεινόμενες δραστηριότητες εφαρμόζονται στη σχολική πραγματικότητα,
αποτελεί αντικείμενο έρευνας για το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου. Εδώ θα
παρουσιαστεί μια πρώτη απόπειρα διερεύνησης των υλοποιήσιμων δραστηριοτήτων και της
λειτουργικότητας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας του δικτύου.
Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη, η πόλη ως
πεδίο Εκπαίδευσης για την Αειφορία»
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Το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου ξεκίνησε το 2011 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Θεσσαλονίκη: Βιώσιμη Πόλη» (Αγγελίδης, κ.ά., 2011). Έχοντας ως βασικό στόχο την
ανάδειξη της αξίας της επικοινωνίας, του διαλόγου και της συνεργασίας στη δράση για την
αειφορία, επιδιώχθηκε κατά την ίδρυση του δικτύου «Βιώσιμη Πόλη», η εκ των προτέρων
συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης (Αθανασίου κ.ά., 2013). Το δίκτυο εστιάζει
στην πραγματικότητα των πόλεων αναζητώντας τη βιωσιμότητά τους. Θεωρεί ότι η πόλη
αποτελεί ένα ιδανικό πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία, στο οποίο οι μαθητές μελετούν,
κατανοούν και ερμηνεύουν, κρίνουν και αναλαμβάνουν δράση στο περιβάλλον στο οποίο
ζουν. Η παιδαγωγική προσέγγιση του δικτύου και των δραστηριοτήτων του, βασίζονται στη
βιωματική μάθηση και στις αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής. Οργανώνεται σε τέσσερις
φάσεις που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις φάσεις της Συστημικής του Παρατηρητή: α)
Εμείς και η Γειτονιά μας (Περιγραφή - Εγώ και το θέμα) β) Γνωρίζουμε την Πόλη μας
(Κατανόηση - Ερμηνεία - Οι Άλλοι και το θέμα) γ) Γιατί έτσι και όχι αλλιώς; (Κριτική - Οι
θεσμοί και το θέμα) και δ) Ώρα για δράση!
Σχολικό Έτος
2013-14
2014-15
2015-16

Νηπιαγωγεία
8
9
10

Πρωτοβάθμια
39
43
29

Δευτεροβάθμια
38
39
48

Σύνολο
85
91
87

Πίνακας 1: Σχολεία που συμμετείχαν στο δίκτυο.
Η διαδικτυακή επικοινωνία κρίθηκε ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην επαφή με τις
σχολικές ομάδες καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, στην ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών
μεταξύ των σχολείων του δικτύου, στην ανάδειξη των κοινών ζητημάτων σχετικά με τη ζωή
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στην πόλη που απασχολούν τους μαθητές και στην ενίσχυση και εμπέδωση της συμμετοχής
σε μια ευρύτερη κοινή ομάδα.
Για τις ανάγκες του Δικτύου αξιοποιήθηκε το ηλεκτρονικό περιβάλλον του edmodo, το
οποίο λειτούργησε ως χώρος επικοινωνίας, διαλόγου και αλληλεπίδρασης μεταξύ των
συμμετεχόντων. Η συνεργασία μεταξύ τους ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή
υλοποίηση των δράσεων από τις περιβαλλοντικές ομάδες των σχολικών μονάδων του
Δικτύου. Οι μαθητές κλήθηκαν να επεξεργαστούν φύλλα δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται
στο εκπαιδευτικό υλικό για την καταγραφή και την εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης,
ώστε μέσα από μια κριτική και αναστοχαστική διαδικασία να οδηγηθούν σε συγκεκριμένες
προτάσεις για τα πραγματικά προβλήματα του άμεσου περιβάλλοντός τους.
Εκπαιδευτικό υλικό
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Το εκπαιδευτικό υλικό του δικτύου (Αθανασίου κ.ά., 2015) χωρίζεται σε τρία μέρη:
Α΄Μέρος: Αστική αειφορία, Το ΕΘΔ «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την
αειφορία».
Β΄ Μέρος: Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες.
Γ΄ Μέρος: Βοηθητικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς με παιδαγωγικές προτάσεις για τη
λειτουργία και την εμψύχωση της ομάδας.
Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που προτείνονται με οδηγίες για τον εκπαιδευτικό και
φύλλα εργασίας για μαθητές, είναι χωρισμένες σε τέσσερις χρονικές φάσεις. Για κάθε φάση
προτείνονται αρκετές δραστηριότητες. Μία από αυτές, η πιο κομβική και πρόσφορη για
σχολιασμό από άλλους στο διαδίκτυο, επιλέγεται ως «κοινή δραστηριότητα» την οποία, όλες
οι σχολικές ομάδες καλούνται να υλοποιήσουν και να αναρτήσουν τα παραγόμενά της στη
διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας edmodo, με στόχο την αλληλεπίδραση των σχολικών
μονάδων. Με την προτεινόμενη δομή διαμορφώνεται ένα πλαίσιο που συνδέει τη γειτονιά με
την πόλη αναδεικνύοντας τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη φύση, την κοινωνία, τον
πολιτισμό, την οικονομία και την πολιτική, γεγονός που εξασφαλίζει μια ολιστική και
συστημική ματιά στην πραγματικότητα που μας περιβάλλει.
Α’ Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας

Οκτώβριος -Νοέμβριος

Δραστηριότητα 1: Η γειτονιά μας!
Δραστηριότητα 2: Βρέχει λέξεις!
Δραστηριότητα 3: Μια ιστορία θα σας πω!
Δραστηριότητα 4: Ανάγνωση τοπίου από ψηλά
Δραστηριότητα 4.1: Ανάγνωση τοπίου από πολύ ψηλά!

Β’ Φάση: Γνωρίζουμε την πόλη μας

Δεκέμβριος - Ιανουάριος

Δραστηριότητα 1: Δημιουργούμε το περιβαλλοντικό μονοπάτι της πόλης μας
Δραστηριότητα 2: Το παρελθόν μας καλεί!
Δραστηριότητα 3: Η πόλη μας στη λογοτεχνία!
Δραστηριότητα 4: Αναζητούμε στοιχεία στον… αέρα!
Δραστηριότητα 5: Μαθαίνουμε τη γνώμη των άλλων
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Γ’ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Ιανουάριος

Δραστηριότητα 1: Ζητήματα επιλογών: Κυκλοφοριακός σχεδιασμός
Δραστηριότητα 2: Ένα ταξίδι σε άλλες πόλεις!
Δραστηριότητα 3: Διαλέγω την πόλη μου
Δραστηριότητα 4: Η πόλη μας και η …άλλη πόλη!
Δραστηριότητα 5: Ένα ταξίδι σε άλλες πόλεις, με μουσικό χαλί!
Δραστηριότητα 6: Η πόλη μου και οι θεσμοί
Δραστηριότητα 7: Μια επίσκεψη στο Δημαρχείο!
Δραστηριότητα 8: Ψάχνοντας τον ενεργό πολίτη!

Δ΄ φάση: Ώρα για δράση!

Μάρτιος - Απρίλιος

Δραστηριότητα 1: Ενεργός πολίτης στη γειτονιά μου …
Δραστηριότητα 3: Ανάψτε το πράσινο φως στην ιδέα σας!
Δραστηριότητα 4: Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη δράση μας
Δραστηριότητα 5: Διαδικτυακός… ενεργός πολίτης στην πόλη μου
Δραστηριότητα 6: Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας
Δραστηριότητα 7: Ξεναγοί στη γειτονιά μας …!
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Πίνακας 2: Οι φάσεις τους προγράμματος.
*Με έντονα γράμματα σημειώνεται η κοινή δραστηριότητα

Α΄ Φάση: Εμείς και η γειτονιά μας
Στην πρώτη φάση, ερευνάται η γειτονιά των παιδιών, αξιοποιούνται οι γνώσεις, οι εμπειρίες
και τα βιώματα των παιδιών με σκοπό να δημιουργηθεί μια εποπτεία που να παρουσιάζει μια
συνολική εικόνα της ζωής τους σ’ αυτή.
Β΄ Φάση: Γνωρίζουμε την πόλη μας
Η δεύτερη φάση επεκτείνεται τόσο στο επίπεδο της γειτονιάς όσο και της πόλης στην οποία
εντάσσεται. Εστιάζεται στους ανθρώπους της γειτονιάς και στη δημιουργία ενός
περιβαλλοντικού μονοπατιού με τα χαρακτηριστικά στοιχεία της, με στόχο τη συγκρότηση
μιας διευρυμένης αντίληψης της πόλης ως σύστημα.
Γ΄ Φάση: Γιατί έτσι και όχι αλλιώς
Διαμορφώνονται τα σημαντικά κριτικά ερωτήματα για τους μαθητές αλλά και τους θεσμικούς
φορείς που σχεδιάζουν, αποφασίζουν και υλοποιούν έργα που βελτιώνουν ή δυσχεραίνουν
την καθημερινότητά τους στην πόλη.
Δ΄ Φάση: Ώρα για δράση
Προτείνεται η υλοποίηση μιας δράσης από τους μαθητές σε συνεργασία με φορείς ή άτομα
που μπορούν να τους βοηθήσουν με στόχο: α) την ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών για
συνεργατική δράση με την υπόλοιπη σχολική κοινότητα, το σύλλογο γονέων, την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς και β) την άσκηση τους στις δημοκρατικές διαδικασίες και
τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις, με τελικό στόχο την ενδυνάμωση τους, ώστε να
αναλάβουν ενεργό ρόλο ως αυριανοί πολίτες.
Μαθητικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο:
Για την διάχυση των αποτελεσμάτων, την επαφή με τους θεσμικούς φορείς και τη γνωριμία
όλων των συντελεστών-μαθητών μετά την ανάρτηση της τελικής δράσης τους στο διαδίκτυο,
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κάθε χρόνο, στο τέλος της σχολικής περιόδου διοργανώνεται το μαθητικό συνέδριο του
δικτύου «Βιώσιμη Πόλη» στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με διοργανωτές το ΚΠΕ Ελευθερίου
Κορδελιού & Βερτίσκου, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι
δραστηριότητες του συνεδρίου είναι πολύπλευρες. Οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας
συμμετέχουν σε συζήτηση σε στρογγυλά τραπέζια των σημαντικότερων θεμάτων που
διερεύνησαν στο πρόγραμμα τους και παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους σε εκπροσώπους
των θεσμών στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Παράλληλα στον αύλειο χώρο του
Δημαρχείου υλοποιούνται διάφορα εργαστήρια για μαθητές Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. Οι μικροί μαθητές της Πρωτοβάθμιας παρουσιάζουν καλλιτεχνικά
δρώμενα, παραγόμενα από τις δράσεις των σχολείων τους. Οι εργασίες του μαθητικού
συνεδρίου λήγουν με την ανακοίνωση των συμπερασμάτων των στρογγυλών τραπεζιών και
μια κοινή δράση στον αύλειο χώρο όπου συμμετέχουν όλοι οι μαθητές.
Αξιολόγηση της Λειτουργίας του Δικτύου
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Για την αξιολόγηση της λειτουργίας του δικτύου, κάθε σχολικό έτος οργανώνεται μια
ενημερωτική συνάντηση στην αρχή και μια ανατροφοδοτική συνάντηση στη μέση της
σχολικής περιόδου με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Στο τέλος της σχολικής περιόδου
εν όψει της επικείμενης έκδοσης των πεπραγμένων του δικτύου ζητείται επίσης από τους
εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν τις απόψεις τους και τα παραγόμενα των παιδιών. Για το
σχολικό έτος 2014-15 επιχειρήθηκε μια αξιολόγηση-έρευνα στα σημαντικότερα ζητήματα της
λειτουργίας του δικτύου.
Τα βασικά ερωτήματα της αυτής της πιλοτικής έρευνας, ήταν:
(α) Πόσο «χρήσιμες» ήταν οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού υλικού και
(β) Πόσο λειτουργική ήταν η διαδικτυακή πλατφόρμα του.
Εντάσσοντας στην έρευνα και τις συμμετέχουσες Νηπιαγωγούς, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το
κατά πόσο το δίκτυο και το εκπαιδευτικό υλικό του «λειτούργησε» και στα παιδιά της
προσχολικής ηλικίας.
Μεθοδολογία Έρευνας
Η έρευνα έγινε σε δυο φάσεις, η πρώτη στη μέση της χρονιάς και η δεύτερη αφού τελείωσε η
σχολική χρόνια και ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του σχολείου. Στο πρώτο μέρος τα
ερωτήματα αφορούσαν τη λειτουργία του δικτύου και την επικοινωνία μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας edmodo. Το δεύτερο μέρος της έρευνας αφορούσε το προτεινόμενο
εκπαιδευτικό υλικό. Οι ερωτήσεις αφορούσαν το αν υλοποιήθηκαν και ποιες δραστηριότητες,
αν ήταν ενδιαφέρουσες για τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά, αν είχαν σχέση με το θέμα
του προγράμματος τους, πόση προετοιμασία απαιτούσε καθώς και το πώς πραγματοποιήθηκε,
αναρτήθηκε και σχολιάστηκε από τους μαθητές στο edmodo η κοινή δραστηριότητα. Οι
ερωτήσεις ήταν κλειστού, αλλά και ανοικτού τύπου.
Στην έρευνα που έγινε με ανάρτηση του ερωτηματολόγιου σε Google form στο δίκτυο
απάντησαν οι συντονιστές εκπαιδευτικοί από 47 σχολεία από τα 91 που συμμετείχαν στο
δίκτυο: 4 Νηπιαγωγεία, 20 Δημοτικά, 14 Γυμνάσια 6 Λύκειο και 3 άλλοι τύποι σχολείων
(ΕΠΑΛ, ΕΕΕΚ). Από τις απαντήσεις κλειστού τύπου φαίνεται ότι το edmodo μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως περιβάλλον επικοινωνίας του ΚΠΕ με τα σχολεία όσο και μεταξύ των
σχολείων, λειτουργώντας ως χώρος ανάρτησης των εργασιών των μαθητών καθώς και του
σχολιασμού τους από άλλους εκπαιδευτικούς και μαθητές. Φαίνεται ότι μόνο το 50% περίπου
των σχολικών ομάδων - μελών χρησιμοποιεί αυτό το περιβάλλον εργασίας, αν και έχει
δημιουργήσει λογαριασμό το 75%.
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Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι ότι απαιτεί χρόνο, ο οποίος δεν είναι
διαθέσιμος από τους εκπαιδευτικούς, ή ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και το
περιβάλλον edmodo τους φαίνεται δύσχρηστο και προτιμούν άλλο τρόπο επικοινωνίας (mail,
blog κλπ). Ένας άλλος λόγος μη χρήσης που προέκυψε και από τις απαντήσεις των
Νηπιαγωγών είναι η ηλικία των μαθητών. Θεωρούν ότι ο τρόπος αυτός της επικοινωνίας και
δημοσίευσης των εργασιών των περιβαλλοντικών ομάδων, δεν είναι κατάλληλος για παιδιά
προσχολικής και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Γι’ αυτούς που το χρησιμοποιούν, οι
απόψεις σχετικά με την ευκολία χρήσης του περιβάλλοντος είναι μοιρασμένες. Οι μισοί
περίπου θεωρούν ότι το περιβάλλον είναι δύσχρηστο με προβλήματα, ενώ οι άλλοι μισοί
θεωρούν ότι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Η συχνότητα σύνδεσης με το δίκτυο ποικίλλει από
το καθημερινά ως το 2-3 φορές τη βδομάδα. Οι περισσοτεροι εκπαιδευτικοί βλέπουν τις
αναρτήσεις των άλλων σχολείων μαζί με τους μαθητές τους και δεν έχουν δώσει στους
μαθητές τους τη δυνατότητα να έχουν δικό τους λογαριασμό και να σχολιάζουν τις
αναρτήσεις.
Σχετικά με το Edmodo
Α. Δεν έχω δημιουργήσει λογαριασμό:
Β. Έχω δημιουργήσει λογαριασμό:
Σύνολο:

1 φορά τη βδομάδα:
2-3 φορές τη βδομάδα:
Λιγότερο από μια φορά τη βδομάδα:
Σχεδόν καθημερινά:
Δεν απάντησαν:
Σύνολο:

Πλήθος
απαντήσεων
13
9
14
4
7
47

Γ2. Συμμετέχω στις συζητήσεις και σχολιάζω τις αναρτήσεις των άλλων
σχολείων:
Καθόλου:
Λίγο:
Πολύ συχνά:
Συχνά:
Δεν απάντησαν:
Σύνολο:

Πλήθος
απαντήσεων
13
17
2
8
7
47

Γ1. Πόσο συχνά χρησιμοποιήσατε το edmodo μέχρι τώρα;
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Πλήθος
απαντήσεων
7
40
47

Γ4. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι έχετε προσφέρει προτάσεις για
δραστηριότητες στο edmodo οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες σε
συναδέλφους σας;
Καθόλου:
Λίγο:
Πολύ λίγο:
Σε μεγάλο βαθμό:
Σε πολύ μεγάλο βαθμό:
Δεν απάντησαν:
Σύνολο:

Πλήθος
απαντήσεων
3
2
2
2
2
36
47
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Πλήθος
απαντήσεων
2
18
5
15
7
47

Γ5. Πόσο κατανοητή σας φάνηκε η οργάνωση του edmodo;
Καθόλου κατανοητή:
Κατανοητή:
Μέτρια:
Πολύ κατανοητή:
Δεν απάντησαν:
Σύνολο:
Γ7. Σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών
Βλέπουμε με τους μαθητές τις αναρτήσεις:
Δίνω τη δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν αυτοί αναρτήσεις και
σχολιασμό:
Ενημερώνω προφορικά τους μαθητές για τις αναρτήσεις:
Οι μαθητές δεν συμμετέχουν καθόλου στο edmodo:
Δεν απάντησαν:
Σύνολο:

Πλήθος
απαντήσεων
22
1
6
11
7
47

Πίνακας 3: Απαντήσεις σχετικά με το edmodo.
-263-

Για τις προτεινόμενες δραστηριότητες του εκπαιδευτικού υλικού από τις απαντήσεις φαίνεται
ότι όλες οι δραστηριότητες είναι σχετικές με το θέμα του προγράμματος και απαιτούν κάποια
προετοιμασία (ορισμένες πολλή, ενώ άλλες λίγη). Όλα τα σχολεία πραγματοποίησαν τις
προτεινόμενες κοινές δραστηριότητες. Από τις υπόλοιπες δραστηριότητες που προτείνονται
στο εκπαιδευτικό υλικό υλοποιήθηκαν ορισμένες, περισσότερες αυτές της Α φάσης και
λιγότερες της Δ Φάσης (καλύτερα: με μεγαλύτερο αριθμό υλοποιημένων δραστηριοτήτων
στην Α φάση και μικρότερο στη Δ φάση). Από τους περισσότερους χαρακτηρίζονται
ενδιαφέρουσες, εύκολες και σχετικές με το πρόγραμμα τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν
ότι χρειάζονται πάνω από μια διδακτική ώρα για να πραγματοποιηθούν. Τέλος για όλες
υπάρχει η άποψη ότι αρέσουν στα παιδιά.
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι απαντήσεις σε ενδεικτικές ερωτήσεις σχετικά με τις
κοινές δραστηριότητες.
Σχετικά με την υλοποίηση των κοινών δραστηριοτήτων
[Δημιουργούμε
[Βρέχει
το μονοπάτι της
λέξεις]
πόλης μας]
Δεν έγινε γιατί δεν ταίριαζε
6
5
στον σχεδιασμό μου:
Δεν έγινε λόγω χρόνο:
9
14
Έγινε:
32
28
Σύνολο:
47
47

[Διαλέγω [Σχεδιάζουμε
την πόλη και υλοποιούμε
μου]
τη δράση μας]
14

9

7
26
47

7
31
47
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Χαρακτηρίστε τις κοινές δραστηριότητες ως προς την ευκολία τους
[Δημιουργούμε [Διαλέγω [Σχεδιάζουμε
[Βρέχει
το μονοπάτι της την πόλη και υλοποιούμε
λέξεις]
πόλης μας]
μου]
τη δράση μας]
Δεν έχω άποψη γιατί δεν την
9
12
16
14
υλοποίησα:
Πολύ δύσκολη:
2
3
Δύσκολη:
3
5
3
10
Εύκολη:
22
25
23
18
Πολύ εύκολη:
13
3
5
2
Σύνολο:
47
47
47
47
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Χαρακτηρίστε τις κοινές δραστηριότητες ως προς την προετοιμασία τους
[Δημιουργούμε [Διαλέγω
[Σχεδιάζουμε
[Βρέχει
το μονοπάτι της την πόλη
και υλοποιούμε
λέξεις]
πόλης μας]
μου]
τη δράση μας]
Απαιτεί λίγη
25
15
21
11
προετοιμασία:
Απαιτεί πολλή
5
21
9
23
προετοιμασία:
Δεν έχω άποψη γιατί δεν
9
11
16
13
την υλοποίησα:
Δεν χρειάζεται
8
1
προετοιμασία:
Σύνολο:
47
47
47
47
Πίνακας 4: Απαντήσεις σχετικά με τις κοινές δραστηριότητες.
Σχετικά με τα εργαλεία ΤΠΕ που προτείνονται στο εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση οι
απαντήσεις φαίνονται στον πίνακα 5.
ΝΑΙ
wordle
tagxedo
Google maps
Google Earth
Yahoo maps
Bing maps
Thinglink
Meograph

46.8%
55.3%
78.7%
78.7%
17%
8.5%
46.8%
10.6%

ΟΧΙ
22
26
37
37
8
4
22
5

53.2%
44.7%
21.3%
21.3%
83%
91.5%
53.2%
89.4%

25
21
10
10
39
43
25
42

Πίνακας 5: Εργαλεία ΤΠΕ και αξιοποίηση τους.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο είναι εργαλεία για ψηφιακούς χάρτες
(Google maps & earth) καθώς και εργαλεία για τη δημιουργία συννεφόλεξων.
Από την απλή κατηγοριοποίηση των 4 απαντήσεων των Νηπιαγωγών στις ερωτήσεις
ανοικτού τύπου σχετικά με τις υλοποιηθείσες δραστηριότητες, προέκυψε ότι προσφιλείς
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δραστηριότητες για την προσχολική ηλικία φαίνεται ότι είναι όσες έχουν ως παραγόμενα,
«χαρτόνια εργασίας» και «γραφήματα», γιατί διευκολύνουν τον λόγο των παιδιών κατά τη
δημιουργία νοηματικών χαρτών χωρίς την αναγκαιότητα της γραφής. Αυτό επιβεβαιώνεται
και από τα παραδοτέα γραφήματα των Νηπιαγωγείων:
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Εικόνα 14: Παραδοτέα Νηπιαγωγείων.
Συμπεράσματα
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες προσαρμόζονται γενικά εύκολα στις ιδιαιτερότητες του
σχολείου, της περιοχής του, του θέματος της Περιβαλλοντικής Ομάδας και της ηλικίας των
παιδιών. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επέλεξαν να υλοποιήσουν τις πιο εφικτές,
ενδιαφέρουσες και σχετικές με το πρόγραμμα και τους μαθητές τους. Θεωρούν ότι δεν είναι
δυνατόν να πραγματοποιηθούν όλες στη διάρκεια του ετήσιου προγράμματος λόγω έλλειψης
χρόνου, κυρίως στο τέλος της σχολικής περιόδου.
Για την υλοποίηση περισσότερων δραστηριοτήτων θα μπορούσε το πρόγραμμα να
επεκταθεί σε διάστημα δυο ετών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δυσκολίες της διετούς
λειτουργίας μιας Περιβαλλοντικής Ομάδας. Προσφιλείς δραστηριότητες για την προσχολική
ηλικία φάνηκαν όσες περιείχαν ως παραγόμενα, «χαρτόνια εργασίας» και «γραφήματα».
Ως προς τη λειτουργία του edmodo, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα προτιμούσαν κάποιον
άλλον τρόπο επικοινωνίας και ανταλλαγής προτάσεων, παρ’ όλα τα πλεονεκτήματα που
παρουσιάζει η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Ο τρόπος επικοινωνίας και δημοσίευσης των
εργασιών δεν θεωρήθηκε κατάλληλος για παιδιά προσχολικής και των πρώτων τάξεων του
Δημοτικού. Μια σχετική επιμόρφωση θα μπορούσε να βοηθήσει, ώστε να μειωθούν οι
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ενδοιασμοί που δείχνουν οι εκπαιδευτικοί, ίσως όμως η χρήση κάποιας άλλης πλατφόρμας θα
επέτρεπε μεγαλύτερη συμμετοχή από τους εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως από τους μαθητές.
Αναφορές
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Το ολοήμερο τμήμα του Νηπιαγωγείου Νέου Ικονίου συμμετείχε στο πρόγραμμα
WaterEcoculture το σχολικό έτος 2014-2015 με αρχικό σκοπό την επικουρική συνδρομή κι
εξασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης ενός σχεδίου εργασίας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με
τίτλο «Η ζωή και το νερό χέρι-χέρι και τα δυο!» Κατά την εξέλιξη του σχεδίου εργασίας έγινε
φανερή η άρρητη σχέση μεταξύ των στόχων των δύο προγραμμάτων. Έτσι, αφού τα παιδιά
εκπλήρωσαν επιτυχώς τους στόχους του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
διεξάγοντας πλήθος μετρήσεων και πειραμάτων, καταγράφοντας παρατηρήσεις και
συμπεράσματα και γνωρίζοντας εις βάθος το νερό και την σημασία του για την ύπαρξη και
διατήρηση της ζωής στον πλανήτη, αναζήτησαν μια πηγή νερού με σκοπό την επιτόπια
παρατήρηση και βιωματική δράση. Τα παιδιά επισκέφτηκαν τη λίμνη Μπελέτσι στην Πάρνηθα
και με την συμβολή των γνώσεων και των εμπειριών που απέκτησαν βιωματικά ανίχνευσαν και
κατανόησαν την άρρητη αλλά και αμφίδρομη σχέση εξάρτησης του νερού και των ειδών που
βασίζουν την ύπαρξή τους σ’ αυτό ως λειτουργικά μέρη ενός οικοσυστήματος.

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση, Βιωματική Δράση.
Εισαγωγή
Η συμμετοχή του ολοήμερου τμήματος του Νηπιαγωγείου Νέου Ικονίου στο πρόγραμμα
WaterEcoculture το σχολικό έτος 2014-2015 προέκυψε αναπάντεχα. προηγήθηκε η οργάνωση
ενός σχεδίου εργασίας στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα το νερό και με
τίτλο: «η ζωή και το νερό χέρι-χέρι και τα δυο!». Έγινε αμέσως αντιληπτό ότι οι στόχοι, αλλά
και ο τρόπος δράσης τους συνέπιπταν απόλυτα.
Τα δύο αυτά προγράμματα συνδέθηκαν, γιατί είχαν κοινό αντικείμενο μελέτης, το νερό,
προέβαλαν τη βιωματική δράση ως το κύριο εργαλείο μάθησης, είχαν κοινή στοχοθεσία: «την
ευαισθητοποίηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με την σημασία του νερού για
τον πλανήτη και τον τρόπο που το νερό συνδέεται με ορισμένα χαρακτηριστικά του
ανθρώπινου πολιτισμού» (WaterEcoculture, διαδικτυακό ενημερωτικό υλικό). Ακόμα η
επίσκεψη σ’ έναν υδροβιότοπο, η παρατήρηση και η ανίχνευση της σημασίας του νερού στη
διατήρηση της ζωής, πρόταση δράσης του WaterEcoculture, αποτέλεσε το επιστέγασμα του
σχεδίου εργασίας ως επιβεβαίωση των συλλεχθέντων πληροφοριών και επαλήθευση των
συμπερασμάτων.
Σχέδιο εργασίας και πρόγραμμα WaterEcoculture
Με σκοπό την υλοποίηση των παραπάνω στόχων διαμορφώθηκε, έπειτα από συζήτηση των
μελών της ομάδας, ιστόγραμμα, (Χρυσαφίδης, 1994; Frey, 1986) που προσδιορίζει το πλαίσιο
δράσης της. Το ιστόγραμμα περιέχει πλήθος δραστηριοτήτων απ’ όλο το φάσμα του
αναλυτικού προγράμματος: γλώσσα - αφήγηση, ακρόαση, γραφή, εικαστική και θεατρική
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αγωγή, μαθηματικά, φυσικό περιβάλλον και ΤΠΕ καλύπτοντας τους παρακάτω τομείς: ο
κύκλος του νερού, η σύσταση και οι μορφές του, οργάνωση πειραμάτων, συλλογή και
επεξεργασία εποπτικού υλικού, διερεύνηση της παρουσίας του νερού στις διαφορετικές
κλιματικές ζώνες του πλανήτη, η χλωρίδα και η πανίδα τους, πώς σχηματίζονται τα ποτάμια,
οι λίμνες και οι θάλασσες, επιτόπια παρατήρηση πηγής νερού και βιωματική διερεύνηση της
εξάρτησης των ζώντων οργανισμών απ’ αυτή, ευαισθητοποίηση για τη διαχείριση του
πόσιμου νερού και δημιουργία σχετικού ενημερωτικού υλικού.
Κατά την εξάμηνη διάρκειά του τα παιδιά οργάνωσαν πλήθος πειραμάτων διερεύνησης
των ιδιοτήτων και των μορφών του νερού: τήξης-πήξης, διαλυτότητας, άνωσης στο
Νηπιαγωγείο και στο σπίτι. Εξαρχής τα παιδιά διαμόρφωσαν μια συγκεκριμένη και πάγια
συμπεριφορά στην οργάνωση και διεξαγωγή των πειραμάτων τους που ονόμασαν «τα βήματα
του σοφού επιστήμονα»: 1. υπόθεση, 2. πείραμα, 3. παρατήρηση-μέτρηση, 4. συμπέρασμα.
Έπειτα επεξεργάστηκαν το εποπτικό υλικό που συνέλεξαν και διερεύνησαν ξεχωριστά κάθε
κλιματική ζώνη της γης αναζητώντας την σχέση μεταξύ της παρουσίας του νερού και της
χλωρίδας και πανίδας τους. Έγινε φανερό ότι η παρουσία του νερού, η ποσότητα και η μορφή
του καθορίζει ουσιαστικά την κάθε κλιματική ζώνη, άρα και τα είδη των φυτών και των ζώων
της, αλλά και την παρουσία και επιβίωση των ανθρώπων. Στη συνέχεια τα παιδιά διαχώρισαν
τις έννοιες «νερό» και «πόσιμο νερό», επισήμαναν τις αιτίες μόλυνσης του απ’ τις ανθρώπινες
δραστηριότητες, αλλά και τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της στη ζωή
και επιβίωση των ζώντων οργανισμών του πλανήτη.
Λίγο πριν την ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας και σύμφωνα με τις αρχικές επιταγές του
ιστογράμματος, έπρεπε να αναζητηθεί μια πηγή νερού και να διερευνηθεί βιωματικά η σχέση
μεταξύ του νερού και των ζώντων οργανισμών που εξαρτώνται απ’ αυτό. Η αναζήτηση αυτή
οδήγησε στην επιλογή της λίμνης Μπελέτσι, μιας τεχνητής λίμνης στους πρόποδες της
Πάρνηθας. πρόκειται για ένα χώρο περιπάτου και ήπιων δραστηριοτήτων στον οποίο
πραγματοποιείται πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης από εξειδικευμένο
προσωπικό.
Τα παιδιά οργάνωσαν την στρατηγική δράσης στη λίμνη ανατρέχοντας στους στόχους του
ιστογράμματος - επιτόπια παρατήρηση και καταγραφή των ειδών που διαμένουν πλησίον της
λίμνης, αλλά και του νέου στόχου που προέκυψε κατά τη διαδικασία της ανατροφοδότησης:
να παρατηρήσουμε και ν’ αποδείξουμε πιθανή αμφίδρομη σχέση και εξάρτηση μεταξύ της
λίμνης και των ειδών πανίδας και χλωρίδας που θα καταγράψουμε γύρω της. Στη συζήτηση
που ακολούθησε τα παιδιά κατανόησαν πως, για την απάντηση αυτού του ερωτήματος,
απαιτείται συστηματική παρατήρηση του χώρου, συλλογή πληροφοριών μέσω της
βιωματικής προσέγγισης, αλλά και η σύνταξη ενός υποτυπώδους ερωτηματολογίου προς τους
υπεύθυνους εμψυχωτές του προγράμματος, το οποίο ουσιαστικά συμπύκνωνε τα
ενδιαφέροντα και τα ερωτηματικά τους
Έτσι, αφού τα παιδιά ζωγράφισαν τη λίμνη, όπως την φαντάζονταν, υποθετικά, συνέταξαν
λίστες με ζώα και φυτά που επίσης υπέθεταν πως θα συναντούσαν. Τέλος, έφτιαξαν μια λίστα
ερωτήσεων προς τους υπεύθυνους της λίμνης, με σκοπό να διερευνήσουν συστηματικά και
εις βάθος το αρχικό τους ερώτημα. Αξιοσημείωτο είναι ότι σ’ αυτή τη φάση τα παιδιά
επιτυγχάνουν να οργανώσουν μια συστηματική παρατήρηση ενός περιβάλλοντος
χρησιμοποιώντας τις μέχρι τότε γνώσεις και τις εμπειρίες, ν’ ακολουθήσουν πιστά τις αρχές
οργάνωσης μιας πειραματικής πράξης προβάλλοντας τις έννοιες υπόθεση-παρατήρησησυμπέρασμα και μάλιστα υπό την επίδραση μιας ευαισθητοποιημένης προς το περιβάλλον
συμπεριφοράς.
Οι ερωτήσεις προς τους υπεύθυνους ήταν:
1. Πώς φτιάχτηκε η λίμνη;
2. Πώς γέμισε με νερό;
3. Πίνεται το νερό της λίμνης;
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4. Μπορούμε να κολυμπήσουμε στη λίμνη;
5. Ποια ζώα ζουν κοντά στη λίμνη;
6. Ποια φυτά φύονται κοντά στη λίμνη;
7. Έχει η λίμνη ψάρια; Τρώγονται; Πώς ήρθαν στη λίμνη;
8. Υπάρχουν πιθανές αιτίες μόλυνσης κοντά στη λίμνη;
9. Ζουν πουλιά κοντά στη λίμνη; Είναι αποδημητικά; Πού χτίζουν τις φωλιές τους;
10. Τα ζώα που ζουν κοντά στη λίμνη τρέφονται μόνα τους ή τα ταΐζετε;
11. Η λίμνη επηρεάζεται απ’ τα ζώα και τα φυτά που ζουν γύρω της;
Η επίσκεψη των παιδιών στη λίμνη ήταν μια εξαιρετικά ευχάριστη εμπειρία: πρόκειται για
έναν ήσυχο και καταπράσινο χώρο, όπου κυριαρχεί ο καθαρός αέρας και η ησυχία. Τα παιδιά
κατέγραψαν μέσα απ’ την παρατήρηση τα είδη των φυτών και ζώων της άμεσης αντίληψής
τους, πάπιες, κύκνος, χελώνες, πεύκα, μαργαρίτες, αρνήθηκαν να σχηματίσουν επιμέρους
ομάδες παρατήρησης και καταγραφής, επέλεξαν να γίνει απ’ το σύνολο της ομάδας και
επιφόρτιζαν τις νηπιαγωγούς με το έργο της συλλογής εποπτικού υλικού κατόπιν δικών τους
υποδείξεων.
Η συμβολή των εμψυχωτών στη δραστηριοποίηση των παιδιών, αλλά και στην υλοποίηση
των στόχων ήταν καθοριστική.αρχικά διοργάνωσαν ένα παιχνίδι αναγνώρισης ιχνών ζώων
που ζουν γύρω απ’ τη λίμνη προσφέροντας έτσι πληροφορίες στα παιδιά, αλλά και ονόματα
ζώων, που δεν ήταν άμεσα ορατά στα παιδιά, όπως ο ασβός, η αλεπού, το ελάφι για τη λίστα
επαλήθευσης Έπειτα οι εμψυχωτές οδήγησαν τα παιδιά σ’ ένα περιμετρικό της λίμνης
περίπατο, όπου τους επισήμαναν τα βασικά στοιχεία για παρατήρηση, ενώ τα παιδιά
κατέγραφαν τα είδη πανίδας και χλωρίδας που συναντούσαν. Τα παιδιά ζωγράφισαν ατομικά
όλα τα στοιχεία της λίμνης που έκριναν πιο σημαντικά. Τέλος, διοργανώθηκε ένα παιχνίδι
εμπέδωσης των γνώσεων και δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να θέσουν στους εμψυχωτές
ερωτήσεις που δεν είχαν απαντηθεί σαφώς.
Στην ερώτηση, αν το νερό της λίμνης είναι πόσιμο και αν μπορούμε να κολυμπήσουμε, οι
εμψυχωτές απάντησαν αρνητικά: «Δεν μπορούμε να πιούμε το νερό και να κολυμπήσουμε σ’
αυτό, γιατί δεν ανανεώνεται, είναι στάσιμο και μάλιστα κάποτε κινδύνεψε η λίμνη απ’ την
υπερτροφία του φυτοπλαγκτόν. η σωτηρία της λίμνης αναζητήθηκε στα ψάρια, κυρίως
κυπρίνους, που έριξαν οι υπεύθυνοι στο νερό, οι οποίοι τρέφονται απ’ το φυτοπλαγκτόν, ενώ
παράλληλα συνεισφέρουν σημαντικά στη διατήρηση της λίμνης.» Η παραπάνω πληροφορία
ερμηνεύτηκε απ’ τα παιδιά ως σαφής και ουσιαστική επιβεβαίωση της αρχικής υπόθεσης περί
αλληλεξάρτησης μεταξύ του υδάτινου αυτού πόρου και των έμβιων όντων που υπάρχουν
γύρω του.
Στην τάξη του Νηπιαγωγείου τα παιδιά επεξεργάστηκαν πια τις πληροφορίες και το
εποπτικό υλικό που συνέλεξαν, προέβαλαν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους με τη συζήτηση,
μοιράστηκαν συναισθήματα, εντυπώσεις και, πιστά στην πειραματική διαδικασία, οδήγησαν
το σχέδιο εργασίας στην φάση της ολοκλήρωσης. Τα παιδιά σχημάτισαν τις λίστες
επαλήθευσης των ζώων και φυτών που συνάντησαν στη λίμνη και τις συνέκριναν με τις
λίστες υπόθεσης σημειώνοντας ομοιότητες και διαφορές. Σε γενικές γραμμές υπήρξε μια
ταύτιση, τουλάχιστον σε είδη που είναι γνωστά, έπειτα ζωγράφισαν τη λίμνη ομαδικά,
προσπαθώντας να συμπεριλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία χλωρίδας και
πανίδας.
Τέλος, τα παιδιά αναφέρθηκαν στις απαντήσεις των εμψυχωτών στις αρχικές τους
ερωτήσεις και διατύπωσαν σημαντικά συμπεράσματα: όλα τα είδη πανίδας και χλωρίδας που
εξαρτώνται απ’ τη λίμνη σχηματίζουν ένα οικοσύστημα, ενιαίο και λειτουργικό, ευαίσθητο
και επιρρεπές στη δράση του ανθρώπινου παράγοντα, σε μια σχέση αλληλεπίδρασης και
άμεσης αλληλεξάρτησης.
Το σχέδιο εργασίας ολοκληρώθηκε με τον πιο αίσιο τρόπο, καθώς μέσα απ’ τη βιωματική
προσέγγιση και την συστηματική διερεύνηση των αρχικών τους υποθέσεων, τα παιδιά
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Με σκοπό την υλοποίηση των στόχων του σχεδίου εργασίας και σύμφωνα με τις αποφάσεις
της ομάδας αποφασίστηκε η οργάνωση μιας σειράς πειραμάτων με σκοπό τα παιδιά να
διερευνήσουν συστηματικά τις ιδιότητες και μορφές του νερού (Χατζηγεωργίου, 2001;
Χατζηδήμου & Ταρατόρη, 2008). Είναι γνωστό ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας διακατέχονται
από μια μορφή σύγχυσης ανάμεσα στο πραγματικό και το ανιμιστικό. Ακόμα η επιστημονική
κοινότητα διχάζεται στον τρόπο που τα παιδιά δομούν τη γνώση, όπως γνωρίζουμε σχετικά
από τους Vygotsky και Piaget (Παπαμιχαήλ στο Ραβάνης, 2001; Παπαμιχαήλ 1988, 1994),
όμως η συγκεκριμένη ομάδα οδηγήθηκε φυσικά στις έννοιες: αξιοπιστία και ορθότητα των
μετρήσεων, κυρίως γιατί η φύση του νερού, οικεία και συναρπαστική, βοήθησε τα παιδιά να
το αντιμετωπίσουν με προσήλωση και σεβασμό. Η δράση αυτή δεν στηρίχθηκε θεωρητικά σε
σχετική βιβλιογραφία, αλλά σε πρακτικές εφαρμογές των παιδιών, γιατί δεν κρίθηκε
αναγκαίο στην παρούσα φάση του σχεδίου εργασίας.
Η οργάνωση του σχεδίου εργασίας βασίστηκε στις αρχές της Βιωματικής Επικοινωνιακής
Διδασκαλίας η οποία προσδιορίζει τη βιωµατική διαδικασία ως «ένα πλέγµα διδακτικών
διαδικασιών, που έχουν ως αφόρµηση βιωµατικές καταστάσεις. Είναι δηλαδή ανάγκες,
προβλήµατα και απορίες του παιδιού που πηγάζουν από την καθηµερινή ζωή καθώς και από
τις εµπειρίες και τις ανησυχίες που του δηµιουργούνται µέσα στον κοινωνικό περίγυρο όπου
ζει και ενσωµατώνεται, ενώ αυτή η διαδικασία ένταξης των βιωµατικών καταστάσεων στη
σχολική ζωή. υλοποιείται στο πλαίσιο µιας επικοινωνιακής σχέσης ανάµεσα στα µέλη της
διδακτικής οµάδας (εκπαιδευτικούς, µαθητές). Πρόκειται για µια σχέση που τη χαρακτηρίζει
ισότιµη ανταλλαγή απόψεων, που βοηθάει στη λήψη αποφάσεων σχετικών µε το µάθηµα
(οργάνωση - σχεδιασµός - διεξαγωγή - αξιολόγηση)» (Χρυσαφίδης, 1994; Frey, 1986; Helm
& Katz, 2004; Βαϊνά, 1998, σσ. 77-78; Σκούφη, 1995).
Με κύριο θεωρητικό άξονα την παραπάνω θέση η παιδοκεντρική προσέγγιση και η
ομαδοκεντρική διδασκαλία αποτέλεσαν τις βάσεις του πονήματος αυτού, καθώς τα παιδιά
συμμετείχαν καθοριστικά τόσο στον ορισμό των στόχων, όσο και στην επιλογή και εφαρμογή
δραστηριοτήτων (Κογκούλης, 1994; Χρυσαφίδης, 1994). Εξάλλου ως «μέθοδο Project»
μπορούμε να θεωρήσουμε τον τρόπο της «ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν
αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους
συμμετέχουν» (Frey, 1998, σ. 9).
Το θέμα του σχεδίου εργασίας βοήθησε τα παιδιά να κατευθύνουν τη δράση τους,
αυθόρμητα και φυσικά προς τις αρχές της εμπειρικής προσέγγισης, δηλαδή να σχηματίσουν
και να παγιώσουν μια συγκεκριμένη μορφή δράσης σε κάθε ερευνητική διαδικασία, είτε
εξετάζοντας τις ιδιότητες του νερού είτε αναζητώντας τα είδη πανίδας και χλωρίδας σ’ έναν
υδροβιότοπο: καθορισμός προβλήματος, διατύπωση υποθέσεων, επιλογή μεθόδου, συλλογή
και επεξεργασία δεδομένων, έλεγχος και ερμηνεία των ευρημάτων, συζήτηση, συμπεράσματα
(Βάμβουκας, 2007; Παρασκευόπουλος, 1993; Αθανασίου, 2007; Cohen & Manion and
Morrison K.R.B, 2011). Βέβαια τα πειράματα και οι καταγραφές των παιδιών στερούνταν
αξιοπιστίας και εγκυρότητας, κυρίως στις μετρήσεις εξάτμισης, όμως ακόμα κι αυτή η
παράμετρος αποτέλεσε στοιχείο προβληματισμού.
Η οργάνωση της επίσκεψης στον υδροβιότοπο επέτρεψε στα παιδιά να συνδυάσουν τις
αποκτηθείσες απ’ τις μετρήσεις εμπειρίες τους υποθέτοντας τα είδη ζώων και φυτών που θα
συναντήσουν, αλλά και να αναζητήσουν δύο νέα ερευνητικά εργαλεία: την παρατήρηση και
το ερωτηματολόγιο.«Η παρατήρηση είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στον ερευνητή ν’
αντλήσει πληροφορίες και δεδομένα μέσα από την άμεση, τη δική του παρατήρηση ατόμων,
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ομάδων, συμπεριφορών, συνθηκών, χώρων ή οργανισμών. Ο ερευνητής καταγράφει με
κάποιον τρόπο τις παρατηρήσεις του και στην συνέχεια τις επεξεργάζεται και τις ερμηνεύει.
Θεωρείται η πιο ποιοτική και ίσως η πιο βασική τεχνική συλλογής δεδομένων, καθώς με τον
έναν ή τον άλλο τρόπο αναμειγνύεται και σε όλες τις άλλες τεχνικές, διότι σε κάθε έρευνα
ποιοτική ή ποσοτική, περιέχονται τουλάχιστον στοιχεία παρατήρησης» (Κεδράκα, 2016, σελ.
1; Αθανασίου, 2007; Βάμβουκας, 2007; Γκότοβος, 1983, σσ. 199-234; Ψαρρού &
Ζαφειρόπουλος, 2001). Τα παιδιά επιστράτευσαν όλη την προσοχή τους και υπό την
επίδραση των γνώσεων που κατείχαν, αναζήτησαν μέσω της παρατήρησης εκείνα τα στοιχεία
οδηγούν σ’ επαλήθευση ή μη των αρχικών του υποθέσεων. Είναι σημαντικό πως η
παρατήρηση, μια φυσική διαδικασία για τα παιδιά, έγινε συστηματική και στοχευμένη, καθώς
τα παιδιά καθόρισαν τις παραμέτρους και τους περιορισμούς διαμορφώνοντας το ερευνητικό
τους εργαλείο, ώστε να εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες ανάγκες της έρευνας.
Το δεύτερο ερευνητικό εργαλείο ήταν το ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από
ομάδα ή σειρά ερωτήσεων που στοχεύουν να εξασφαλίσουν κάποιες πληροφορίες σχετικές με
ένα ή περισσότερα ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν ένα υποκείμενο έρευνας.
Αντανακλούν συνεπώς τους στόχους της έρευνας με μορφή ερωτήσεων οι οποίες έχουν ως
αντικείμενο να προκαλέσουν εκείνες τις απαντήσεις των υποκειμένων που εκφράζουν με τη
μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα τις απόψεις τους πάνω στο προς μελέτη πρόβλημα (Κομίλη,
1989; Javeau,1996; Bell, 1997). Το ερωτηματολόγιο των παιδιών προς τους εμψυχωτές
επέτρεψε την συλλογή, αλλά και επεξεργασία σημαντικών πληροφοριών που οδήγησαν στην
επαλήθευση της υπόθεσης περί σχέσης αλληλεξάρτησης λίμνης και ειδώνπαρά την πρόχειρη
και προφορική μορφή του.
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Συμπέρασμα
Το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας έδωσε στα παιδιά τη δυνατότητα να επεξεργαστούν
βιωματικά ένα πολύπλοκο θέμα. Μέσα από την προσωπική δράση και την μεταξύ τους
συνεργασία τα παιδιά προσέγγισαν το νερό διατυπώνοντας και επαληθεύοντας ή όχι
σημαντικές υποθέσεις και ερωτήματα, κατάφεραν να ξεπεράσουν δυσκολίες και να
αναζητήσουν εναλλακτικό τρόπο σκέψης και δράσης. Παράλληλα τα παιδιά ανέπτυξαν τις
ικανότητές τους, ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους, κατανοήσαν την σημασία της
μαθησιακής στρατηγικής. Η έρευνα πεδίου που ουσιαστικά οργάνωσαν επέτρεψε στα παιδιά
να αντιληφθούν την σημασία της διερευνητικής σκέψης και της βιωματικής δράσης ως κύρια
εργαλεία μάθησης.
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Φθιωτικά Υδατα: Προγράμματα Διερευνητικής Προσέγγισης και
Περιήγησης σε Υδάτινους Τόπους της Φθιώτιδας
Μιχαηλίδου Βασιλική
Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας, bmihxr[at]gmail.com

Περίληψη
Αντικείμενο των προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και πολιτιστικής
καλλιέργειας των μαθητών και μαθητριών μας είναι οι ποταμοί Σπερχειός και Γοργοπόταμος
που διατρέχουν ζωηρά το τοπίο της Φθιώτιδας, διαμορφώνουν φυσικούς σχηματισμούς
εξαιρετικής ομορφιάς και δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη ανθρώπινων
δραστηριοτήτων. Στα προγράμματά μας προσεγγίζουμε το θέμα ολιστικά: γνωρίζουμε τα πολλά
‘πρόσωπα’ του νερού στα βιβλία για παιδιά, το παρατηρούμε στα τοπία του φυσικού
περιβάλλοντός μας και σε καταστάσεις της καθημερινότητάς μας, εξετάζουμε τις ιδιότητές του,
διερευνούμε τη σημασία του στη ζωή των έμβιων όντων και στην ανάπτυξη της χλωρίδας,
μαθαίνουμε για τη σημασία του στην εξέλιξη της τεχνολογίας και του πολιτισμού και συζητάμε
για τους τρόπους που τα δύο ποτάμια έχουν «επιβάλει» χωροταξικές παρεμβάσεις επωφελούς
διαχείρισης των υδάτων τους, στη λογική της αειφόρου ανάπτυξης. Ως ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των προγραμμάτων σημειώνουμε τις γεωμυθολογικές αναφορές, το
θερμαλισμό, την τεχνολογία, την τοπική οικονομία και την αειφορία.
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Λέξεις κλειδιά: Bιβλίο, Πηγές, Ποτάμι, Ρύπανση.
Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία αποτελεί τη συνόψιση έξι προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
όπως αυτά υλοποιήθηκαν σε έξι Νηπιαγωγεία της Φθιώτιδας στο πλαίσιο του προγράμματος
WaterEcoculture. Για την επιλογή του θέματος, τον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους
ακολουθήθηκαν οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις του προγράμματος πλαισίου, οι βασικές
παιδαγωγικές αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το νηπιαγωγείο και οι διδακτικές
μεθοδολογίες των φυσικών επιστημών, όπως αυτές περιγράφονται στον Οδηγό της
Νηπιαγωγού, το Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με όσα προτείνονται,
κύρια επιδίωξη στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων εισαγωγής των
νηπίων σε βασικές έννοιες των φυσικών επιστημών είναι η κατανόηση των φαινομένων και
των υλικών, των στοιχείων της φύσης και των ιδιοτήτων τους, των νόμων που διέπουν το
φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται
αλληλεπιδρώντας μέσα σε αυτό και με αυτό, η καλλιέργεια δεξιοτήτων επιστημονικού
αλφαβητισμού με την εισαγωγή και δραστηριοποίηση των παιδιών σε διαδικασίες της
επιστημονικής έρευνας, η υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς με την ανάδειξη
ανάλογων στάσεων και αξιών, και η ανάπτυξη «περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών»
(Π.Σ., 2011).
Με την ενεργὀ εμπλοκή των μικρών παιδιών σε επίκαιρα προγράμματα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης επιδιώκουμε να ευαισθητοποιηθούν, να ανακαλύψουν τη δυναμική και
αμφίδρομη σχέση αλληλεπίδρασης με το φυσικό περιβάλλον, να συνειδητοποιήσουν το
βαθμό επίδρασης του περιβάλλοντος στην ποιότητα και στην οργάνωση της καθημερινής
ζωής, να εμπλουτίσουν και να τροποποιήσουν τις αρχικές γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες
τους, να αισθανθούν τον εαυτό τους ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με το φυσικό
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περιβάλλον και τα επείγοντα περιβαλλοντικά θέματα και να αποφασίσουν υπεύθυνα για
τρόπους δράσης και ανάληψης πρωτοβουλιών παρέμβασης μέσα από συλλογικά σχήματα και
προσωπική εργασία (Δ.Ε.Π.Π.Σ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).
Μεθοδολογία της έρευνας.
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Στα προγράμματα που πραγματοποιήσαμε σε δημόσια νηπιαγωγεία του νομού Φθιώτιδας
(Γοργοποτάμου, 1ο& 2ο Σπερχειάδας, Φραντζή, Ν. Κρίκελλου, Γραμμένης), φροντίσαμε να
επισκεφτούμε και να παρατηρήσουμε με ερευνητική ματιά το οικείο φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον, να προσφέρουμε στα παιδιά ευκαιρίες για δράση, αλληλεπίδραση και μάθηση
από «πρώτο χέρι». Συζητήσαμε με τις εκπαιδευτικούς το θεωρητικό πλαίσιο που υποστηρίζει
το πρόγραμμα, αναφερθήκαμε διεξοδικά στις αρχές και τα στάδια της ανακαλυπτικήςδιερευνητικής μάθησης, στην κεντρική θέση που κατέχει στη μέθοδο η διατύπωση
ερωτημάτων και η διαδικασία αναζήτησης απαντήσεων από τα ίδια τα παιδιά μέσα από
διεργασίες καταγραφής, ανάλυσης και σύνθεσης των εμπειρικών και θεωρητικών δεδομένων
που συγκεντρώνουν από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές καθώς και τον ειδικό ρόλο
του/της εκπαιδευτικού στην οργάνωση των δραστηριοτήτων με τα παιδιά (Ραβάνης, 2005).
Αναφερθήκαμε στις κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές που προτείνονται στην προσέγγιση
ζητημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (σχέδιο εργασίας, διερευνήσεις, επίλυση
προβλήματος, θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, μελέτη περίπτωσης και έρευνα πεδίου) και
το ρόλο του/της εκπαιδευτικού στη διαδικασία μάθησης ως συνερευνητής/τρια, μέλος της
ομάδας που ενθαρρύνει, εμψυχώνει, υποστηρίζει, καθοδηγεί και διευκολύνει τα παιδιά να
αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη διερεύνηση φαινομένων, εντός και εκτός του σχολείου,
λειτουργώντας ως η σκαλωσιά που τα υποστηρίζει για να κατακτήσουν ανώτερες δεξιότητες
και γνώσεις.
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων, εκπαιδευτικοί και παιδιά συνεργαστήκαμε σε ποικίλα
σχήματα: σε μικρές ομάδες, στην ολομέλεια της τάξης και διασχολικά. Ακολουθήσαμε τις
αρχές της διερευνητικής μάθησης με τις απαραίτητες προσαρμογές για ομάδες νηπίων.
Αναζητήσαμε, συγκεντρώσαμε και δημιουργήσαμε πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό,
διαβάσαμε βιβλία, συζητήσαμε με όρους ανοιχτού διαλόγου, διατυπώσαμε ερωτήσεις,
αναπτύξαμε εναλλακτικές ιδέες & προβληματισμούς, επισκεφτήκαμε επιλεγμένα σημεία με
κυρίαρχη την παρουσία του φρέσκου νερού, κρατήσαμε σημειώσεις, χρησιμοποιήσαμε
σύμβολα, ηχογραφήσαμε, φωτογραφίσαμε, αναπαραστήσαμε δεδομένα στο χαρτί,
ερμηνεύσαμε καταστάσεις και φαινόμενα ανάλογα με το επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης των
νηπίων.
Σχολικές εφαρμογές, αναγνωστικές προσεγγίσεις και επισκέψεις στο πεδίο.
Για την υλοποίηση των προγραμμάτων WaterEcoculture κεντρικός άξονας του σχεδιασμού
συνιστά η επίσκεψη σε περιοχές με φρέσκο νερό. Επιλέξαμε να επισκεφτούμε τους ποταμούς
Σπερχειό και Γοργοπόταμο, τα ιαματικά λουτρά Καλλίδρομου, τον καταρράκτη στην Υπάτη,
την Ι.Μ. Αγάθωνος, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Οίτης και το Εργοστάσιο εμφιάλωσης
ανθρακούχου και φυσικού μεταλλικού νερού «ΙΟΛΗ».
Το πρωτόκολλο του προγράμματος προτρέπει ταπαιδιά να αναζητήσουν πληροφορίες σε
γραπτές, προφορικές ή ψηφιακές πηγές και για το λόγο αυτό προτείναμε επιλεγμένα βιβλία
για παιδιά και συγκεκριμένα τη συλλογή βιβλίων του προγράμματος «Βιβλία σε ρόδες –
ΝΕΡΟ», ενός προγράμματος προαγωγής της ανάγνωσης και στήριξης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας μέσα από την απόλαυση του διαβάσματος, ως δευτερογενείς πηγές
πληροφόρησης που διευκολύνουν στη σφαιρική προσέγγιση του θέματος με ευχάριστο τρόπο.
Πρόκειται για βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά και στον πυρήνα της ιστορίας τους
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βρίσκονται φυσικά φαινόμενα, ποικίλες κοινωνικές και περιβαλλοντικές καταστάσεις που
προκύπτουν ως συνέπειες της ανθρώπινης παρέμβασης στη φύση̇ φαινόμενα κομβικής
σημασίας για την κατανόηση και τη νοηματοδότηση του κειμένου (Γιαννικοπούλου &
Πρεβεζάνου, 2010).
Τονίσαμε ότι, σε κάθε αναγνωστική προσέγγιση, είμαστε υποχρεωμένοι να
υπογραμμίσουμε τη διάκριση μεταξύ των δεσμευτικών νόμων της φύσης και των ελευθεριών
της μυθοπλασίας και να προωθήσουμε τη σύζευξη μεταξύ της αισθητικής απόλαυσης και της
γνωστικής πρόκλησης του κειμένου προκειμένου να διευκολύνουμε την κατανόηση μιας
κατάστασης ή έννοιας μέσα από μια ιστορία- παράδειγμα συνδεδεμένη με οικεία γεγονότα,
φαινόμενα και πρακτικές της καθημερινής ζωής ιδωμένα με άλλη ματιά (Γιαννικοπούλου,
2005).
Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων, τα παιδικά βιβλία μάς
συντρόφευσαν στους υδάτινους τόπους του οικοσυστήματος και του πολιτισμού. Διαβάσαμε
ιστορίες κατακλυσμού από τη Βίβλο, την αρχαιότητα και τη σύγχρονη εποχή, ιστορίες για το
ταξίδι του νερού και τις χρήσεις του, βιβλία γνώσεων για τον υδρολογικό κύκλο, τη ζωή στο
νερό, τις ιδιότητές του, τις τεχνολογίες του, τα πολιτισμικά στοιχεία του, κλπ, και γνωρίσαμε
τα διαφορετικά πρόσωπα του μυθοπλαστικού και φυσικού νερού: το αλμυρό, το γλυκό, το
ιαματικό, το σιωπηλό, το σπαταλημένο, το αθάνατο, το ζωογόνο, το κρυμμένο, το αμίλητο, το
στάσιμο, το τρεχούμενο, της λησμονιάς το νερό! Καθώς οι αναγνώσεις πλήθαιναν και οι
δραστηριότητες ακολουθούσαν η μια την άλλη, οργανώσαμε τη «Γωνιά των Φυσικών
Επιστημών» που ταυτόχρονα ήταν και η γωνιά φιλοξενίας των βιβλίων, μια πολυδύναμη
γωνιά ανάγνωσης και πειραματισμών (Εικόνα 1).
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Εικόνες 1 & 2: Η πολυδύναμη γωνιά ανάγνωσης και πειραματισμών.
Παιδιά και εκπαιδευτικοί επιλέξαμε να σχεδιάσουμε τις δράσεις μας στις δραστηριότητες
που έχουν οργανώσει οι άνθρωποι γύρω από πηγές νερού και, κατά τη διάρκεια των
επισκέψεών μας στα ποτάμια και στις πηγές φρέσκου νερού, αναπόφευκτα ψάξαμε,
παρατηρήσαμε, σχολιάσαμε και κρατήσαμε σημειώσεις και για τις διαφορετικές μορφές ζωής
που ζουν μέσα ή κοντά στο νερό.
Με τις αρχικές συζητήσεις μας, τα παιδιά διεξήγαγαν μια εμπειρική έρευνα: αναζήτησαν
και εντόπισαν τις πηγές φυσικού νερού στο περιβάλλον τους, τις ονόμασαν, τις
φωτογράφισαν και περιέγραψαν τη θέση τους. Τις περισσότερες φορές, οι πέτρινες βρύσες
στον περίβολο των νηπιαγωγείων λειτούργησαν ως η αφορμή για την εισαγωγή στο θέμα και
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γεννήθηκε το ερώτημα,‘ από πού έρχεται το νερό στην βρύση;’. Συνακόλουθα, για να
ανακαλύψουμε στοιχεία και να δώσουμε την απάντηση, αποφασίσαμε να αναζητήσουμε
πληροφορίες στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον μας, να μάθουμε περισσότερα για τις
πηγές και τα ποτάμια της περιοχή μας.

Εικόνες 3&4: Η πέτρινη βρύση στην αυλή του Νηπιαγωγείου και στον τόπο μας.
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Οι ερωτήσεις και τα σχόλια των παιδιών προσδιόρισαν τους αρχικούς άξονες της
διερεύνησης. Πραγματοποιήσαμε μια σειρά δραστηριοτήτων όπως: ανοικτή συζήτηση στην
ολομέλεια για την ανίχνευση των αρχικών γνώσεων τους σχετικά με τον κύκλου του νερού
στη φύση και της έννοιας «πηγή», άμεση και ελεύθερη παρατήρηση των καιρικών
φαινομένων, καταγραφή δεδομένων, παρακολούθηση δελτίου καιρού, πειράματα για την
κατανόηση ιδιοτήτων και διαφορετικών μορφών του νερού, εντοπισμός και καταγραφή των
υδάτινων περιοχών του τόπου μας, μελέτη χάρτη, ανάγνωση και δημιουργική επεξεργασία
βιβλίων για παιδιά.
Στη συνέχεια, συζητήσαμε στην ολομέλεια όσα γνωρίζουμε για το νερό (προέλεγχος
γνώσεων) και τις διαφορετικές μορφές της ανθρώπινης δραστηριότητας γύρω από τις πηγές
του στην ευρύτερη περιοχή. Παίξαμε με εικονοκάρτες για να κατανοήσουμε τον κύκλο του
νερού στη φύση, δημιουργήσαμε ομαδικά σχέδια και δημιουργήσαμε αυτοσχέδια επιτραπέζια
παιχνίδια με κάρτες (Πετκανοπούλου, 2014) προκειμένου τα παιδιά να εξοικειωθούν με τη
σημασία και τη λειτουργία των συμβόλων, π.χ. των φαινομένων καιρού. Συνεχίσαμε το
παιχνίδι με το ταξίδι του νερού από τη φύση στους οικισμούς, στα σπίτια και πάλι πίσω.
Κατασκευάσαμε κάρτες με εικόνες & λέξεις, όπως υδραγωγείο, βρύση, σωλήνες, λίμνη, πηγή,
αγωγοί, και ζητήσαμε από τα παιδιά να σχηματίσουν την ακολουθία της διαδρομής του νερού
από την πηγή στη βρύση του σπιτιού μας (Δημοπούλου κ.ά., 2001). Το ίδιο κάναμε και με τις
κάρτες που περιγράφουν τη διαδρομή του νερού από το σπίτι στη θάλασσα.
Σπείραμε σε παρτέρια και δοχεία και, διατηρώντας αμετάβλητους όλους τους άλλους
παράγοντες (Νικολάου & Κυριακίδου, 2002) διερευνήσαμε το τι θα γίνει αν ποτίσουμε μόνο
μερικά από αυτά. Φωτογραφίσαμε ανά τακτά διαστήματα τις φάσεις του πειραματισμού,
συγκρίναμε τις φωτογραφίες, τις ερμηνεύσαμε και καταλήξαμε σε συμπεράσματα για τη
σημασία του νερού στην ανάπτυξη των φυτών˙ συμπεράσματα που, εν συνεχεία,
επιβεβαιώσαμε ξεφυλλίζοντας βιβλία γνώσεων για παιδιά (Παυλοπούλου-Κασιωτάκη, 2015).
Ένα ισχυρό καιρικό φαινόμενο προκάλεσε την πλημμύρα του Σπερχειού ποταμού στην
κοιλάδα της Λαμίας και έφερε στο προσκήνιο της συζήτησης έντονο προβληματισμό για τις
συμπεριφορές του νερού και τις καταστροφικές συνέπειες των βροχοπτώσεων στις
καλλιέργειες και στις μεταφορές.
Ακόμη, αξιοποιήσαμε την αφίσα με θέμα «Εθελοντές» (Παπαγιάννη & Iversen, 2004), ως
μελέτη περίπτωσης ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων και συζητήσαμε σχετικά με τις
πρωτοβουλίες περιορισμού και αποφυγής των καταστροφών. Πειραματιστήκαμε με μια
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λεκάνη νερό και κενές συσκευασίες τροφίμων, φωτογραφίσαμε τις φάσεις του πειράματος
και συγκρίναμε τα ευρήματά μας με όσα διαβάσαμε (Χάρλοου & Μόργκαν, 1996). Στο ίδιο
πλαίσιο, μετρήσαμε την ποσότητα του νερού που σπαταλιέται άσκοπα σε χαλασμένες
υδραυλικές εγκαταστάσεις, καταγράψαμε τα ευρήματά μας και διατυπώσαμε προτάσεις
εξοικονόμησης νερού καιορθολογικής διαχείρισης του σε μια προσπάθεια τα παιδιά να
υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές που ενισχύουν την εξοικονόμηση νερού στην τάξη και
στο σπίτι (Π.Ι. 2011).
Ο πλούτος του νερού διερευνήθηκε και στο πεδίο της γλώσσας. Συλλέξαμε λέξεις,
φράσεις, παροιμίες, αινίγματα, εκφράσεις, σύνθετες λέξεις με συνθετικό το ‘νερό’, συντάξαμε
το γλωσσάρι του νερού και δημιουργήσαμε ένα θεματικό πίνακα. Μεταξύ αυτών, ο μύθος
που συνδέει το τέλος του Ηρακλή με τον Γοργοπόταμο, που εξηγεί το ορμητικό ανάβλυσμα
του ποταμού από το σημείο Πυρά του Ηρακλή στην Οίτη, προσέφερε σημαντικά στην
κατανόηση του τρόπου σκέψης και της ερμηνείας των φυσικών φαινομένων, σε μια εποχή
που δεν είχαν αναπτυχθεί οι Φυσικές Επιστήμες (Γιαννικοπούλου, 2016).
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος αξιοποιήσαμε αρκετές περιστάσεις
για να πραγματοποιήσουμε μετρήσεις. Μετρήσαμε ποσότητες νερού π.χ., που πίνουμε
καθημερινά στο σχολείο, της βροχόπτωσης τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, αυτού που
σπαταλιέται από τη διαρροή της βρύσης και αυτού που χάνεται όταν πλένουμε τα χέρια με
ανοιχτή τη βρύση (Εικόνα 3). Οι μετρήσεις μας έγιναν με τη χρήση αυθαίρετων, συμβατικών
και συμβολικών μονάδων μετρήσεων (ξύλα, ποτήρια, λεκάνες, μεζούρες, μπουκάλια,
εικονίδια καιρού). Καταγράψαμε τα ευρήματα των διερευνήσεών και των μετρήσεων μας σε
πίνακες και καταλόγους.
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Εικόνες 5 & 6: Μετρήσεις και συγκρίσεις νερού που χάνεται όταν πλένουμε τα χέρια
προσεκτικά και με ανοιχτή τη βρύση.
Τα αποτελέσματα των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων συνοψίζονται στο ότι τα
παιδιά έδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον και περιέργεια, συγκέντρωσαν πολλές πληροφορίες από
πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, μυήθηκαν σε επιστημονικές τεχνικές (καταγραφή,
πειραματισμός, έρευνα, κλπ), κατανόησαν τις φυσικές ιδιότητες του νερού και την
χρησιμότητά του στη ζωή και τον πολιτισμό και εξήγησαν ποιες ανθρώπινες ενέργειες
θεωρούνται επιζήμιες. Οικειοποιήθηκαν περιεχόμενα του πολιτισμικού μας κεφαλαίου,
έμαθαν το σχετικό γλωσσικό υλικό της παράδοσης. χρησιμοποίησαν ειδικό λεξιλόγιο,
απόλαυσαν κείμενα της παιδικής λογοτεχνίας, ασκήθηκαν στην ομαδική εργασία, ανέπτυξαν
πνεύμα συνεργασίας και εμπλάκηκαν ενεργά σε διαδικασίες επίλυσης προβλήματος.
Ένα επίσης θετικό αποτέλεσμα ήταν ότι ‘άνοιξε η όρεξη’ των παιδιών για να πάμε
εκδρομή, να συνεχίσουμε τη διερεύνηση και τα παιχνίδια μας στο φυσικό τοπίο. Επιλέξαμε
να επισκεφτούμε τους ποταμούς Γοργοπόταμο (παραδοσιακός νερόμυλος, τη νεροτριβή) και
Σπερχειό λόγω της σημασίας τους στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της περιοχής μας, το
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Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Οίτης στην Ι.Μ. Αγάθωνος για να απολαύσουμε το υπέροχο
περιβάλλον του με τις πολλές και πλούσιες πηγές νερού, το εργοστάσιο «ΙΟΛΗ» για να
παρακολουθήσουμε από κοντά τη διαδικασία εμφιάλωσης του νερού και τα ιαματικά λουτρά
Καλλίδρομου για να γνωρίσουμε και τις θερμές πηγές νερού.
Συλλέξαμε υλικό, φωτογραφίες, βιβλία, έντυπα, κ.ά., προβάλαμε εικόνες και βίντεο,
αναζητήσαμε στον χάρτη της τάξης μας και στο διαδίκτυο τις ιαματικές πηγές της περιοχής
μας και άλλες ιαματικές πηγές στην Ελλάδα. Επεξεργαστήκαμε τα ερωτήματά μας ομαδικά,
τα κατατάξαμε και τα καταγράψαμε ως ζητούμενα προς διερεύνηση. Η προετοιμασία
ολοκληρώθηκε με τον προγραμματισμό των επισκέψεων στα ποτάμια και τους άλλους
επιλεγμένους τόπους.
Οι προσδοκίες των παιδιών για τις επισκέψεις επαληθεύτηκαν. Τα παιδιά ήταν σε
εγρήγορση, συγκεντρωμένα, εντυπωσιασμένα και γεμάτα ενδιαφέρον. Η επίσκεψη στον
Γοργοπόταμο υπήρξε εξαιρετική εμπειρία γα όλους. Την προσοχή των παιδιών κέντρισαν τα
εξαρτήματα (φτερωτή) όπως ήταν τοποθετημένα στον φυσικό χώρο, το μικροκλίμα στο πεδίο,
η κυριαρχία των φυσικών ήχων, το φυσικό κάλος, οι διαφορετικές διαμορφώσεις του τοπίου
από το νερό, οι οικισμοί πολύ κοντά στο ποτάμι, η οργάνωση της αγροτικής κατοικίας και το
χρώμα του νερού του ποταμιού. Αφουγκράστηκαν τους ήχους της φύσης, τα συνεπήρε το
βουητό και η ορμή του και παρακολούθησαν με ιδιαίτερη προσοχή την επίδειξη λειτουργίας
του νερόμυλου και της νεροτριβής.

-279-

Εικόνες 6 & 7: Η καθαρή και η βρώμικη όψη του Σπερχειού. Φωτογραφικές λήψεις
και λήψεις φυσικών υλικών.
Στο πλατανόδασος του Σπερχειού την προσοχή μας τράβηξαν τα απορρίμματα στις όχθες,
φωτογραφίσαμε τα σημεία και συζητήσαμε τις συνέπειες της ρύπανσης του φυσικού
περιβάλλοντος και τις προτάσεις μας για την ορθή διαχείριση της κατάστασης (προστασία
του χώρου και ανακύκλωση). Το ίδιο συνέβη και με τη ρύπανση των αυλακιών άρδευσης των
χωραφιών της κοιλάδας του Σπερχειού. Σχολιάσαμε τα ευρήματα της παρατήρησής μας
συγκριτικά με όσα έχουμε διαβάσει για τη σημασία του Γοργοποτάμου ως υδροβιότοπου
ανεκτίμητης αξίας και την ιδιαίτερη σημασία του στην ύδρευση της πόλης της Λαμίας.

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

Εικόνες 8 & 9: Ρύπανση αυλακιών άρδευσης. Στον καταρράκτη (Υπάτη).
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Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, οι καταγραφές ήταν κυρίως φωτογραφικές και
ηχητικές. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν άτυπες μετρήσεις με φυσικά
υλικά (κλαδιά), με το σώμα τους (βήματα) και το μέτρο (για να μετρήσουν το βάθος του
νερού σε ένα αυλάκι άρδευσης). Με την ολοκλήρωση των επισκέψεων είχαμε την ευκαιρία
να συζητήσουμε τις εντυπώσεις μας, να ανατρέξουμε στον κατάλογο με τις
απορίες/ερωτήσεις και να ελέγξουμε αν οι νέες γνώσεις απαντούσαν ικανοποιητικά σε όσα δε
γνωρίζαμε, να αξιολογήσουμε τα ευρήματα της διερεύνησης στο πεδίο. Οι απαντήσεις που τα
παιδιά διατύπωσαν ήταν κυρίως περιγραφικές, αιτιολογικές, επεξηγηματικές, διευκρινιστικές
και συμπερασματικές. Προκειμένου να διατυπώσουν και να τεκμηριώσουν με σαφήνεια και
ακρίβεια την απάντησή τους, αξιοποίησαν κάθε είδους καταγραφές, τα συμπεράσματα των
συζητήσεων μας, τις πληροφορίες που συλλέξαμε στο πεδίο και τα βιβλία και την προσωπική
τους κρίση.

Εικόνες 10 & 11: Στα ιαματικά λουτρά Καλλίδρομου και στο εργοστάσιο «ΙΟΛΗ».
Οι απαντήσεις τους δεν περιορίστηκαν στις διατυπώσεις με το λεκτικό κώδικα,
εκφράστηκαν και με την εικαστική γλώσσα. Ερμηνεύσαμε τις παρατηρήσεις μας,
προσπαθήσαμε να δώσουμε λογικές εξηγήσεις και να διατυπώσουμε με σαφήνεια τις αιτίες
για τις καταστάσεις που παρατηρήσαμε (ρύπανση ποταμού και αυλακιών, άσκοπη σπατάλη
νερού, αξιοποίηση του νερού). Από τις αναφορές τους και τη στάση τους έγινε φανερό ότι
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έμαθαν πολλά για τον τόπο μας και τη σημασία των ποταμών στη ζωή κάθε ζωντανού
οργανισμού και ότι το συναντάμε σε διαφορετικές καταστάσεις. Αντιλήφθηκαν ότι η ρύπανση
είναι
αποτελέσματα
της
ανθρώπινης
παρέμβασης,
γνώρισαν
από
κοντά
παραδοσιακές/προβιομηχανικές και σύγχρονες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες
μας και έμαθαν για το συνεχές ταξίδι του νερού στη φύση και στους οικισμούς. Γνωρίζοντας
ότι το καθαρό νερό είναι λίγο και ακριβό και αποφάσισαν να γίνουν ‘πράκτορες του νερού’
του τόπου τους.
Διερευνώντας τα ερωτήματα που διαμορφώνονται μετά την υλοποίηση του προγράμματος,
τα παιδιά δήλωσαν ότι στη συνέχεια θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για τη διαδρομή του
νερού από την πηγή/φύση στους οικισμούς, να μάθουν περισσότερα για το φαινόμενο της
λειψυδρίας στις υπανάπτυκτες χώρες (Αφρική) και ζήτησαν απάντηση στο ερώτημα αν
υπάρχουν ποτάμια και νερό σε άλλους πλανήτες. Τα ερωτήματα αυτά φανερώνουν τη
δυναμική της διαδικασίας να προεκτείνεται και να απλώνεται σε νέες έννοιες, σε νέα
(επιστημονικά) πεδία, την αδιάκοπη ανάγκη του ανθρώπινου πνεύματος να αναζητά
απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τον κόσμο που ζει και τη θέση σε αυτόν.
Αναφορές
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Να το Πάρει το Νερό...; Όπου Υπάρχει Νερό, Υπάρχει Ζωή .... και όπου
Υπάρχει Ζωή, Υπάρχει Νερό
Μοσχόβη Μαρία1, Βεληβασάκη Γαλάτεια2, Κιοστεράκη Μαρία3
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Περίληψη
Το σχέδιο εργασίας/ project«Νερό» που έλαβε χώρα στο σχολείο μας το σχολικό έτος 20142015 στηρίχτηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «WaterEcoculture», όπου δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στις μορφές ζωής νερού, καθώς και στην ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω από τις πηγές
νερού. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να οργανώσουν τρεις εξόδους για να επισκεπτούν μέρη που
υπήρχε νερό, ώστε να κάνουν παρατηρήσεις και συλλογή δεδομένων. Αποτέλεσμα του
συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ενδιαφέροντος από τη μεριά των παιδιών και
για άλλους τομείς που σχετίζονται με το νερό, παραδείγματος χάριν,οι αισθήσεις, οι ιδιότητες
του μέσα από πειράματα, η υπερκατανάλωση του νερού, κλπ. Εντούτοις, οργανώθηκαν
επιμέρους βιωματικές δραστηριότητες στον χώρο του σχολείου για την καλύτερη κατανόηση και
αφομοίωση από την πλευρά των παιδιών.
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Λέξεις κλειδιά: Νερό, Θεραπευτικές Ιδιότητες, Υπερκατανάλωση, Μόλυνση.
Εισαγωγή
Το νερό υπάρχει παντού. Δεν έχει χρώμα, δεν έχει γεύση, δεν έχει μυρωδιά, αλλά παρόλα
αυτά όπου υπάρχει, υπάρχει ζωή. Υπάρχει και στον πλανήτη Γη, γι’ αυτό και ονομαζεται και
Γαλάζιος πλανήτης. Είναι αλμυρό στις θάλασσες και γλυκό όταν βρίσκεται στα ποτάμια, στις
λίμνες και στις πηγές. Το νερό, του οποίου η αρχαιοελληνική λέξη είναι «ύδωρ», είναι η πιο
διαδεδομένη χημική ένωση στην επιφάνεια της Γης, καθώς καλύπτει περίπου το 70% του
πλανήτη μας. Τα διαλύματα που είναι γνωστά στην καθημερινότητά μας είναι το θαλασσινό
νερό, το σάλιο, τα αναψυκτικά, το τσάι, τα ούρα (Ραβάνης, 2003). Το νερό αποτελεί ιδιαίτερη
θεματική ενότητα, όπου τα παιδιά μπορούν να ερευνήσουν, να μελετήσουν και να
πειραματιστούν, ανακαλύπτοντας τη σημασία της χρησιμότητάς και προσφοράς του σε όλους
τους τομείς.
Ως απόρροια των παραπάνω ήταν η επιλογή και συμμετοχή του σχολείου μας στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της OMEP “WaterEcoculture”, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε
ομάδες παιδιών προσχολικής ηλικίας να συμμετάσχουν σε επιτόπια έρευνα για την ανάπτυξη
μιας θεματικής ενότητας με θέμα το «Νερό», εφαρμόζοντας τις αρχές διερευνητικής
μάθησης. Το πρόγραμμά μας στηρίχτηκε στη διαθεματική προσέγγιση και
πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες που σχετίζονται με όλα τα γνωστικά αντικείμενα,
έχοντας ως βάση τις Φυσικές Επιστήμες. Τα παιδιά κλήθηκαν να αναζητήσουν πληροφορίες
σχετικά με το νερό, να τις παρουσιάσουν, να εντοπίσουν τις ιδιότητες και τις μορφές του
νερού, να πειραματιστούν με αυτό και να ευαισθητοποιηθούν. Σκοπός του προγράμματος
είναι η οικοδόμηση της ευαισθητοποίησης των παιδιών του σχολείου μας σχετικά με τη
σημασία του νερού για τον πλανήτη και τον τρόπο με τον οποίο το νερό συνδέεται με
ορισμένα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου πολιτισμού.
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Θεωρητικό πλαίσιο
Φυσικές Επιστήμες - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
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Τα τελευταία χρόνια, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
εκπαιδευτικής θεματολογίας. Το έδαφος, το νερό, ο αέρας και όλη η ζωή είναι στοιχεία που
συνεχώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργώντας έτσι το φυσικό περιβάλλον. Ο
άνθρωπος αποτελεί μέρος αυτού του περιβάλλοντος δημιουργώντας, αναπτύσσοντας και
κατασκευάζοντας το δικό του περιβάλλον, το ανθρώπινο. Με την ταχεία ανάπτυξη της
βιομηχανίας και της οικονομίας, μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα προκύπτουν, όπως η
κατανάλωση φυσικών πόρων και η ρύπανση. Ένας, λοιπόν, στόχος της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης είναι να καταστήσει δυνατή την ικανότητα των πολιτών να δράσουν τόσο σε
κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται
κατάλληλη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν όλα τα μέλη μιας
κοινωνίας και που έχουν άμεση σχέση με αυτούς. Σημαντικό μέρος αυτής είναι τα παιδιά
καθώς αποτελούν τη μελλοντική γενιά.
Οι κεντρικοί στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η κατανόηση των βασικών
οικολογικών εννοιών και των σχέσεων αλληλεξάρτησης ανάμεσα στο φυσικό και το
ανθρωπογενές περιβάλλον, η ανάδειξη της συνθετότητας των περιβαλλοντικών
προβλημάτων, η διερεύνηση και διακρίβωση των πραγματικών αιτίων που τα δημιουργούν
(Παρασκευόπουλος & Κορφιάτης, 2003). Με άλλα λόγια, όταν εφαρμόζεται ένα
περιβαλλοντικό πρόγραμμα, στόχος είναι η ευαισθητοποίηση ως προς το φυσικό περιβάλλον,
η κατανόηση σύνδεσης και αλληλεξάρτησης των οργανισμών μεταξύ τους, καθώς και ότι οι
άνθρωποι αποτελούν μέρος αυτού του φυσικού περιβάλλοντος.
Το μυαλό ενός νηπίου είναι απίστευτα δεκτικό ως προς την καινούρια γνώση (Witt &
Kimple, 2006). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Προσχολική Εκπαίδευση είναι δύο
διαφορετικές περιοχές με πολλά κοινά σημεία μεταξύ τους. Και στις δύο περιοχές έμφαση
δίνεται στο πως τα παιδιά μαθαίνουν, δηλαδή μέσω της αλληλεπίδρασης με το φυσικό
περιβάλλον. Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα είτε μέσα από τις ανακαλύψεις τους στην
ύπαιθρο, είτε μέσα από τα υλικά που συγκεντρώνονται από αυτή, είτε μέσα από εποπτικό
υλικό που έχουμε συγκεντρώσει και είναι σχετικό με αυτή.
Όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα δε αυτά που έχουν μικρή ηλικία, διαμορφώνουν τις δικές τους
ιδέες για τις έννοιες και τα φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών. Οι ιδέες αυτές είναι προϊόν
της εμπειρίας τους και έχουν ως συνέπεια να επηρεάζουν τη διδασκαλία και τη μάθηση
(Μπέση & Ζιώγου, 2012). Το κάθε παιδί οικοδομεί τη δική του γνώση μέσω των εμπειριών
σε ποικίλα θέματα.
Στο πλαίσιο των Επιστημών της Εκπαίδευσης, ένα μεγάλο τμήμα των ερευνητικών
προσπαθειών στρέφεται προς τη μελέτη του σχηματισμού εννοιών και των αναπαραστάσεων
των παιδιών διαφόρων ηλικιών για το φυσικό κόσμο (Τάνταρος, κ.ά., 2004). Σημαντικό ρόλο
σε όλα αυτά παίζουν τα ερεθίσματα που δέχονται τα παιδιά, καθώς και οι απόψεις που
σχηματίζουν προσπαθώντας να ερμηνεύσουν κάποια πράγματα. Ο ενήλικας με τη σειρά του
έρχεται αντιμέτωπος με την πρόκληση να κατανοήσει και αναλύσει τέτοιου είδους
συμπεριφορές.
Η θέση ότι η επιστημονική γνώση αποτελεί πολιτισµικό αντικείμενο και, συνεπώς, αφορά
στο σύνολο του πληθυσμού µιας κοινωνίας που οφείλει να ζει ανθρώπινα σ’ ένα
επιστηµονικο-τεχνικό περιβάλλον αλλά και να χειρίζεται αποτελεσματικά το περιβάλλον
αυτό, υιοθετείται όλο και περισσότερο από ορισµένα εκπαιδευτικά συστήµατα
(Κολιόπουλος, 2001α). Στο πλαίσιο αυτό, οι Φυσικές Επιστήµες και η τεχνολογία
θεωρούνται όλο και περισσότερο βασικά αντικείμενα διδασκαλίας κοντά στη γλώσσα και τα
µαθηµατικά (Κολιόπουλος, 2002).
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Όταν εφαρμόζεται μια θεματική ενότητα ή ένα σχέδιο εργασίας συνδέεται με όλους τους
γνωστικούς τομείς, π.χ. Γλώσσα, Μαθηματικά, κλπ. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται
«διαθεματικότητα» και αναφέρεται στην επεξεργασία θεμάτων, ζητημάτων και προβλημάτων,
τα οποία εμπλέκουν με συστηματικό και αιτιατό τρόπο γνώσεις από διαφορετικά γνωστικά
αντικείμενα, σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και βρίσκονται σε άμεση
συνάφεια με την κοινωνική πραγματικότητα (Ματσαγγούρας, 2002).
Μεθοδολογία της έρευνας
Στόχοι
- Να γνωρίσουν τις βασικές ιδιότητες του νερού και να πειραματιστούν με αυτές.
- Να κατανοήσουν τα παιδιά τη σημασία ύπαρξης του νερού στον πλανήτη μας.
- Να έρθουν σε επαφή με υγρότοπους γνωρίζοντας τις διάφορες μορφές ζωής σε
αυτούς.
- Να γνωρίσουν τις διαδρομές του νερού, (υπόγειες και υπέργειες, φυσικές και
τεχνητές) και τη συμβολή του ανθρώπου σε αυτές.
- Να απολαύσουν την αφήγηση γνωστών και άγνωστων μύθων σχετικά με το νερό (πχ.
Αφροδίτη).
- Να πληροφορηθούν για τις θεραπευτικές ιδιότητες του νερού.
- Να προβληματιστούν για τις αρνητικές συνέπειες της κακής διαχειρισης του νερού
στη φύση και τον πολιτισμό.
- Να ευαισθητοποιηθούν και να αναζητήσουν λύσεις για την προστασία του νερού.
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Περιγραφή δράσης

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ανάγνωση του μύθου της Αθηνάς και του Ποσειδώνα, όπου τα
παιδιά διαπίστωσαν το λόγο της νίκης της Αθηνάς εναντίον του Ποσειδώνα, υποθέτοντας ότι
αν το νερό ήταν γλυκό θα είχε νικήσει ο Ποσειδώνας. Και η αφορμή δόθηκε... Τα παιδιά
ανακάλεσαν στη μνήμη τους όσα γνωρίζαν για το νερό.
Ακολούθησαν δύο είδη εξακτίνωσης, 1. Τι γνωρίζουμε για το νερό, και 2. Τι θα θέλαμε να
μάθουμε.
Στη συνέχεια, τα παιδιά χωρίστηκαν σε 6 ομάδες των 5-7 ατόμων για την καλύτερη και
αποδοτικότερη αναζήτηση πληροφοριών. Ξεκινήσαμε τις παρουσιάσεις, όπου η πρώτη ομάδα
μας πληροφόρησε σχετικά με το πώς δημιουργήθηκε το νερό, από πού το παίρνουμε και γιατί
έχει αλάτι η θάλασσα.
Έπειτα, από την δεύτερη ομάδα μάθαμεπώς ζουν οι άνθρωποι στην έρημο και τι θα
γινόταν αν δεν είχαμε νερό. Με αυτόν τον τρόπο λύνονται πολλές από τις απορίες μας.
Συνεχίσαμε με την παρουσιάσητης επόμενης ομάδας και μάθαμε για τα φυτά και τα ζώα που
ζούνε μέσα στο νερό, αλλά και κοντά σε λίμνες ή ποτάμια και πώς καταφέρνουν να
αναπνέουν μέσα στο νερό. Έπειτα, ακολούθησε η ομάδα που μας μίλησε για τα πώς ζουν τα
φυτά της θάλασσας και τι λουλούδια υπάρχουν στις λίμνες και τα ποτάμια. «Γιατί το νερό
κάνει μπουρμπουλήθρες και πώς δημιουργούνται οι ρουφήχτρες;» ήταν πολύ καλή ερώτηση
για αναζήτηση πληροφοριών, η οποία απαντήθηκε με πειράματα που πραγματοποίησαν τα
παιδιά επαρκώς. Τέλος, η τελευταία ομάδα μας έλυσε την απορία στο ερώτημα «Πώς υπάρχει
νερό κάτω από το χώμα και πώς η άμμος απορροφάει το νερό;».
Το Νερό
Η εκπαιδευτική διαδικασία ξεκίνησε με ένα «μαγικό ταξίδι» στο νερό της θάλασσας, όπου ο
ήλιος γινόταν όλο και πιο δυνατός και μας μεταμόρφωσε σε σταγόνες που εξατμίστηκαν,
γίναμε σύννεφα, υδρατμοί που συμπυκνώθηκαν, ώσπου τα σύννεφα ενώθηκαν μεταξύ τους
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και έριξαν βροχή. Και τελικά καταλήξαμε πάλι στη θάλασσα, στα ποτάμια και στις λίμνες.
Και το ταξίδι του νερού συνεχίστηκε, βάζοντας σε χρονική σειρά τις εικόνες και γράφοντας
το σωστό αριθμό για να δείξουμε το «κύκλο του νερού».
Έπειτα, μαζί με τα παιδιά αναζητήσαμε τραγούδια ή και ποιήματα που σχετίζονται με τον
κύκλο του νερού και καταλήξαμε στο ποίημα «Το ποταμάκι» του Ζαχαρία Παπαντωνίου
μελοποιημένο από το Γ. Ζουγανέλη, όπου παρουσιάζεται η διαδρομή που ακολουθεί το νερό
και οι διάφορες μορφές που παίρνει. Στη συνέχεια, τα παιδιά ανέλαβαν το ρόλο του
«ποταμού» και απάντησαν στις ερωτήσεις του ποιήματος άλλοτε κανονικά και άλλοτε
τραγουδιστά.
Παίξαμε με τη λέξη νερό, αναγνωρίζοντας από ποια φωνήματα αποτελείται και έπειτα
μιλήσαμε για τις διάφορες μορφές που μπορεί να συναντήσουμε το νερό (αέρια, υγρή,
στερεή). Ολοκληρώσαμε τη δραστηριότητα πραγματοποιώντας πειράματα σχετικά με την
πήξη και την τήξη.Στα πλαίσια των ιδιοτήτων του νερού, ελέγξαμε τα διάφορα σχήματα που
παίρνει ανάλογα το δοχείο στο οποίο βρίσκεται, καθώς και τη χωρητικότητα των δοχείων
ανάλογα με το μέγεθός τους. Γεμίσαμε μια κανάτα με νερό και πήραμε ποτήρια πλαστικά δύο
διαφορετικού μεγέθους. Αρχικά, παρατηρήσαμε το σχήμα του νερού στην κανάτα και στη
συνέχεια στα ποτήρια. Έπειτα, κάναμε υποθέσεις για το πόσα μεγάλα ποτήρια θα
χρειαστούμε για να αδειάσουμε το νερό της κανάτας και στη συνέχεια το ίδιο κάναμε και για
τα μικρά. Τέλος, συγκρίναμε ποια ποτήρια ήταν περισσότερα και ποια λιγότερα και
συζητήσαμε γιατί συνέβη αυτό.
Όταν τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα «Τελικά που υπάρχει νερό;»
κάναμε καταμέτρηση των σημείων και επιλέξαμε ένα από αυτά για να δημιουργήσουμε μία
δική μας ιστορία («Κάποτε οι κάτοικοι μιας λίμνης ξεκίνησαν για μια βόλτα στο δάσος… Όταν
άρχισε να βραδιάζει, θέλησαν να επιστρέψουν πάλι στη λίμνη, αλλά δεν ήξεραν το δρόμο...»).
Τέλος, παίξαμε την ιστορία με μορφή κινητικού παιχνιδιού ακολουθώντας συγκεκριμένες
διαδρομές.
Οι δραστηριότητές μας επεκτάθηκαν και στους τομείς Πολιτισμός και Μυθολογία, όπου
διαβάσαμε για τις Σειρήνες, κάποια από τα αρχαία μυθικά τέρατα, και παρατηρήσαμε με τι
έμοιαζαν, που ζούσαν, τι ήταν αυτό που τις έκανε ιδιαίτερες, κλπ. Επιπλέον, συζητήσαμε για
την ιδέα που είχε ο Οδυσσέας για να γλιτώσουν από αυτές.Αναγνωρίσαμε το γράμμα από το
οποίο ξεκινάει η λέξη «σειρήνες» και αναζητήσαμε και άλλες λέξεις. Μιλήσαμε για τα 3 Σσς
που υπάρχουν και τα σχηματίσαμε στον αέρα. Τέλος, δύο παιδιά σηκώνονταν κάθε φορά και
αναζητούσαν τα 3 Σσς ανάμεσα σε άλλα γράμματα.
Ένας άλλος μύθος που επεξεργαστήκαμε ήταν αυτός της Αφροδίτης, όπου συζητήσαμε για
τη γέννησή της από τον αφρό της θάλασσας. Επεξεργαστήκαμε τον πίνακα του S. Botticelli
με τίτλο «Η γέννηση της Αφροδίτης» και δημιουργήσαμε τους δικούς μας πίνακες με
διάφορες τεχνικές.
Δύο αρχαίοι μύθοι που περιέχονται στο βιβλίο «Ο κήπος των μεταμορφώσεων» και
σχετίζονται με τις καλαμιές που φυτρώνουν κοντά σε ποτάμια μας βοήθησαν να
ανακαλύψουμε και άλλα στοιχεία. Στη συνέχεια, συλλαβίσαμε τη λέξη «καλάμι» και
προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τα γράμματα από τα οποία αποτελείται και τα γράψαμε σε
ένα χαρτί.
Με αφορμή το μύθο «Η Ηχώ και ο Νάρκισσος», επεξεργαστήκαμε την έννοια
«καθρεφτισμός», όπου τα παιδιά χωρίστηκαν σε ζευγάρια και το ένα «γινόταν» το νερό της
λίμνης και το άλλο «καθρεφτιζόταν». Έπειτα, παρατηρήσαμε πίνακες ζωγραφικής που
σχετίζονται με το καθρεφτισμό και προσπαθήσαμε να καταλάβουμε ποια είναι η εικόνα και
ποιο το είδωλό της, που καθρεφτίζεται στο νερό. Με αφορμή τους πίνακες, τα παιδιά
δημιούργησαν ένα τοπίο, το οποίο αντικατοπτρίζεται στο νερό μιας λίμνης. Τέλος,
ολοκληρώσαμε την ενότητα του καθρεφτισμού με ένα θεατρικό παιχνίδι υπό την καθοδήγηση
των εκπαιδευτικών- εμψυχωτών. «Κάποτε ένας άνθρωπος στάθηκε μπροστά σε έναν καθρέφτη,
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αλλά δεν ήξερε τι σημαίνει καθρέφτης.. Τότε όμως άρχισε να παίρνει διάφορες εκφράσεις και
ένιωθε σαν κάποιος να τον κοροϊδεύει… Στη συνέχεια πήγε μία βόλτα στη λίμνη... Εκεί συνέβη
κάτι παρόμοιο με τον καθρέφτη. Στην αρχή παραξενεύτηκε αλλά μετά κατάλαβε ότι δεν ήταν
κάτι άλλο, παρά το είδωλό του. Όποτε το ακουμπούσε, αυτό χαλούσε…»
Θέλοντας να εστιάσουμε σπήλαια, διαβάσαμε το παραμύθι «Ο Λυκούργος και η μαγική
σπηλιά» της Μ. Μαγουλά, όπου ακούγοντας ο μικρός Λυκούργος έναν παράξενο θρύλο, που
λέει ότι «Όποιος επισκέφτηκε τη μαγική σπηλιά δεν ξαναγύρισε…», θέλησε να εξερευνήσει
αυτή την σπηλιά για να ανακαλύψει ότι τελικά δεν ισχύει ο θρύλος αυτός… Στη συνέχεια,
συζητήσαμε για τα στοιχεία που συνάντησε ο Λυκούργος μέσα στη σπηλιά, καταρράκτης,
νυχτερίδα, λίμνη, σταλακτίτες, σταλαγμίτες, και τα οποία είχαν κάτι να του πουν. Ύστερα από
συζήτηση, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι όπου υπάρχει σπήλαιο, υπάρχει και νερό και ότι
το νερό «σκάβει» τις πέτρες και δημιουργεί σπηλιές.
Το νερό έχει και θεραπευτικές ιδιότητες. Εκφράζοντας την επιθυμία μας να μάθουμε για
αυτές καλέσαμε στον χώρο του σχολείου το μπαμπά ενός παιδιού, όπου μας παρουσίασε ένα
βίντεο από τις ιαματικές θερμοπηγές της Λέσβου, οι οποίες είναι γνωστές από την αρχαιότητα
για τις ευεργετικές τους ιδιότητες. Τέλος, ακολούθησε σχετική συζήτηση.
Μέσα από το συγκεκριμένο θέμα «Το Νερό», τα παιδιά κλήθηκαν να αναγνωρίσουν και να
αναπτύξουν τις αισθήσεις τους. Όσον αφορά την αίσθηση της ακοής, ζητήσαμε από τα παιδιά,
ακούγοντας ήχους από ρυάκια, ποτάμια και καταρράκτες, να κινηθούν ανάλογα, παράγοντας
ήχους με διάφορα μέλη του σώματός τους. Πραγματοποιήσαν ένα ταξίδι, περνώντας από
διάφορα μέρη και ξεπερνώντας διάφορα εμπόδια έχοντας πάντα τη μορφή του νερού που
κυλάει. Στο τέλος του ταξιδιού τους και αφού κατέληξαν στη θάλασσα, δημιούργησαν μία
ιστορία με όλα αυτά που «συνάντησαν».
Στη συνέχεια, έμφαση δόθηκε στην αίσθηση της γεύσης, όπου, κατά τη διάρκεια
πειραμάτων, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν και να περιγράψουν τι γεύση έχει
το νερό και στη συνέχεια να πειραματιστούν διαλύοντας σε αυτό αλάτι, λεμόνι και ζάχαρη
και περιγράφοντας πάλι τι γεύση έχει ύστερα από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
Ολοκληρώσαμε με την αίσθηση της αφής, όπου τα παιδιά ακούμπησαν με κλειστά μάτια
χλιαρό και κρύο νερό καθώς και παγάκια και περιέγραψαν σε τι κατάσταση βρίσκεται το
νερό. Επιπλέον, τα παιδιά βίωσαν διάφορες καταστάσεις ροής του νερού στο δέρμα τους,
όπως σταγόνα, νερό με κανονική ροή, νερό με πίεση και προσπάθησαν να τις διαχωρίσουν.
Νερό, μόλυνση και υπερκατανάλωση
Αφού διαβάσαμε το βιβλίο «Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα» της Μ. Λοϊζου,
αναφερθήκαμε σε διάφορες μορφές μόλυνσης του νερού που έχουμε βιώσει εμείς οι ίδιοι,
όπως μπουκάλια στη θάλασσα. Έπειτα, συζητήσαμε που χρησιμοποιούμε το νερό και που το
συναντάμε. Κάναμε προτάσεις για το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε νερό. Τέλος, μία
μπάλα πέρασε από χέρι σε χέρι και ο καθένας μας είπε την άποψη του σχετικά με το τι θα
συνέβαινε αν δεν υπήρχε νερό. Παρακολουθήσαμε ένα animation που σχετίζεται με την
υπερκατανάλωση και ένα ντοκιμαντέρ με κάποια μέρη της γης που υπάρχει μεγάλη ξηρασία
και έλλειψη νερού και πως οι άνθρωποι καταφέρνουν να το αντλήσουν από τις διάφορες
πηγές.
Τέλος, φτιάξαμε ένα σύνθημα για να σταματήσει η υπερκατανάλωση του νερού:
Σταματήστε να καταναλώνετε το νερό γιατί η Γη θα γίνει γκρι και η ζωή θα εξαφανιστεί, και
αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια αφίσα γράφοντας το σύνθημά μας και ζωγραφίζοντας,
με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου περιβάλλοντός μας. Τα παιδιά πρότειναν η
αφίσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα για να το δουν οι γονείς τους και να φτιάξουμε και ένα
βίντεο για να προβληθεί με κάποιο τρόπο στους υπολογιστές μέσω διαδικτύου (πχ. YouTube).
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Επισκεφτήκαμε τον Αλμυρό ποταμό σε διάφορα σημεία του (στο φράγμα, στο δέλτα, και
στην εκβολή). Ως απίθανοι εξερευνητές χρησιμοποιήσαμε μεγεθυντικούς φακούς,
παρατηρήσαμε και εξετάσαμε. Πήραμε δείγματα από φύκια, καλάμια, πέτρες, κ.λπ.
Εντοπίσαμε τους ζωντανούς οργανισμούς, όπως είναι οι πάπιες, οι νεροχελώνες, κ.ά.
Συζητήσαμε για την επίσκεψή μας στον Αλμυρό ποταμό. Τι ήταν αυτό που μας τράβηξε την
προσοχή, αν αντεπεξήλθε στις προσδοκίες μας και τι μάθαμε; Δώσαμε απαντήσεις στις
ερωτήσεις - απορίες που είχαμε πριν την επίσκεψη. Τέλος, κάναμε ένα είδος αξιολόγησης
όπου τα ίδια τα παιδιά απαντήσανε σε ερωτήσεις του τύπου: «Για ποιο λόγο κάναμε αυτήν
την διερεύνηση, τι θέλαμε να μάθουμε και τι τελικά μάθαμε;» Ζωγραφίσαμε την επίσκεψή
μας ή κάτι που μας έκανε περισσότερο εντύπωση.
Πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο ΚΠΕ Ανωγείων, όπου παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα
«Α μπε μπα μπλομ... που τρέχει το νερό;» και παρατηρήσαμε γεωλογικά φαινομένα εξαιτίας
της διάβρωσης του πετρώματος από το νερό, καταβόθρες, δολίνες, πόλγες, φαράγγια.
Επισκεφτήκαμε πηγές του Ψηλορείτη, ομβροδεξαμενές και τον ταμιευτήρα της περιοχής.
Κάναμε χημική ανάλυση νερού των πηγών, παρατηρήσαμε τον υδροβιότοπο της
λιμνοδεξαμενής. Βρεθήκαμε στον χώρο του σπηλαίου «Σφενδόνη», και ξεναγηθήκαμε στη
βιοκοινωνία των σπηλαίων, στους μύθους και τους θρύλους τους. Κατά την επιστροφή μας,
ζητήσαμε από τα παιδιά να χαρτογραφήσουν την διαδρομή που ακολουθήσαμε καθώς και τα
σημεία που σταματήσαμε για να εξερευνήσουμε.
Λάβαμε μέρος στο πρόγραμμα της WWF «Προστασία των νησιωτικών υγροτόπων της
Ελλάδας», κατά το οποίο επισκεφτήκαμε τον Αποσελέμη ποταμό και συμμετείχαμε σε
δράσεις που πραγματοποίησε η υπεύθυνη της WWF στην Κρήτη.
Επίλογος
Το νερό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής, γι’ αυτό και από την πρώτη στιγμή το
ενδιαφέρον των παιδιών ήταν αμείωτο. Ως θεματική ενότητα, εμπεριέχει επιμέρους τομείς,
δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα παιδιά να κατανοήσουν έννοιες επιστημονικές, που σε
κάποιες περιπτώσεις θα ήταν αδύνατον να κατανοηθούν. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά σε
όλες τις δράσεις, αναλαμβάνοντας πολλές φορές το ρόλο του ερευνητή. Ως απόρροια των
παραπάνω, αποφασίσαμε και καταλήξαμε η γιορτή λήξης του Σχολικού έτους 2014- 15 να
έχει θέμα «Το νερό» και να περιλαμβάνει στοιχεία που επεξεργαστήκαμε καθ’ όλη τη
διάρκεια του προγράμματος. Εμείς, λοιπόν, αναρωτηθήκαμε, αναζητήσαμε, απαντήσαμε,
παρατηρήσαμε, ενημερωθήκαμε, αισθανθήκαμε, ακουμπήσαμε, ακούσαμε, γευτήκαμε,
πειραματιστήκαμε, μετρήσαμε, τραγουδήσαμε και τέλος, παίξαμε. Όλα αυτά μετουσιώθηκαν
σε πολύτιμη γνώση και στην ικανότητά μας να μπορούμε να μεταλαμπαδεύσουμε τα όσα
μάθαμε και στο ευρύτερο περιβάλλον. Η μεγάλη προσδοκία των εκπαιδευτικών είναι οι
«αποσκευές» αυτές να αποτελέσουν τη βάση για τη μελλοντική πορεία των παιδιών τόσο
στην προσωπική όσο και στην κοινωνική τους ζωή.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αφορά στη συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα“WaterEcoculture
για παιδιά”, που διοργάνωσε η ΟΜΕΡ (Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής) σε
συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η
συμμετοχή μας αποφασίστηκε, αφενός διότι βρήκαμε το θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον και την
πρόταση ανοιχτή ως προς τον τρόπο εργασίας και αφετέρου, διότι μας δινόταν η ευκαιρία
διεύρυνσης της δράσης μας, αλλά και συνεργασίας πέρα από τα δεδομένα του σχολείου μας.
Τέλος, ήμασταν σίγουροι ότι η συμμετοχή και άλλων συναδέλφων και δη από άλλες χώρες, θα
ήταν πολύ εποικοδομητική για όλους μας και ίσως η αρχή για μια περαιτέρω συνεργασία.
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Λέξεις κλειδιά: Διαδραστικά, Ομάδα, Αλληλεπίδραση, Συνεργασία.
Εισαγωγή
Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό βεφονηπιακό σταθμό στο Χαλάνδρι, στην
τάξη των προνηπίων, από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2014. Συμμετείχαν13 παιδιά, 8
κορίτσια και 5 αγόρια, ηλικίας 4-5 ετών (έτος γέννησης τo 2010, μέσος όρος ηλικίας 5,4
μήνες), μοιρασμένα σε 4 ομάδες (4+3+3+3), προκειμένου να δουλέψουν συνεργατικά.
Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι γνώσεις που διαθέτουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι
εμπειρικές,και ότι ποικίλουν αναλόγως του κοινωνικοπολιτισμικού τους περιβάλλοντος,
εργαστήκαμε διαδραστικά, σύμφωνα και με τον Οδηγό Νηπιαγωγού (Δαφέρμου κ.ά., 2007),
εκθέτοντας τα παιδιά σε ερεθίσματα και προχωρώντας βάσει των ερωτήσεων και αποριών που
συγκέντρωνε η ομάδα (Vygotsky, 1978). Με αυτόν τον τρόπο,τους δίναμε την ευκαιρία να
αποφασίζουν «Τι θέλουν να μάθουν και πώς να το μάθουν;» (Holt, 1964), εξασφαλίζοντας έτσι
την ενεργό συμμετοχή τους (Βοσνιάδου, 2001).
Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε το ενδιαφέρον και την προσοχή των παιδιών,
την ανάπτυξη δηλαδή των γνωστικών τους δραστηριοτήτων,χρησιμοποιήσαμε
ερεθίσματα/αντικείμενα από το άμεσο περιβάλλον μας, κάνοντας συζητήσεις και
καταγράφοντας συνεχώς τις σκέψεις/απορίες των παιδιών, οργανώσαμε πειράματα,
εκπαιδευτικές επισκέψεις και με αυτό τον τρόπο καταφέραμε να έχουμε αμείωτο το
ενδιαφέρον της ομάδας έως και την τελευταία μέρα, αλλά και να διαπιστώσουμε την μεγάλη
σημασία της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης και της κοινωνικής μάθησης (Γκόντοβος, 1994).
Η ενασχόλησή μας με το νερό, ουδόλως μας εμπόδισε να ακολουθήσουμε το σχολικό μας
πρόγραμμα, το οποίο απαρτίζεται από 11 γνωστικά αντικείμενα (θεματικές), τα οποία
οριστικοποιούμε κατόπιν μηνιαίων συναντήσεων με την ολομέλεια του διδακτικού
προσωπικού. Αντιθέτως, μας δόθηκε η ευκαιρία να τα διερευνήσαμε με άξονα ‘το νερό’ και
ακριβώς εκεί έγκειται η διαφορετικότητα της εργασίας μας.
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Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: ο χειμώνας/καιρικά φαινόμενα, Φυσικές Επιστήμες και
ο κύκλος του νερού, η τέχνη, η μουσική, αρχιτεκτονικά έργα/αποθήκες νερού,
υδροβιότοποι/μόλυνση, μέσα μεταφοράς, θέατρο/καλοκαιρινή γιορτή, μυθολογία/όνομα
πόλης μας.
Μεθοδολογία
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Η μέθοδος που ακολουθήσαμε σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ήταν η μέθοδος project,
η οποία αποτελεί ένα από τα εργαλεία της διαθεματικής προσέγγισης (Χρυσαφίδης, 2011) και
έχει ως βάση της την ισότιμη επικοινωνιακή σχέση μεταξύ των μελών της ομάδας και την
εύρεση θεμάτων που την απασχολούν και την προβληματίζουν. Έτσι επιτυγχάνεται η
ανάπτυξη του προβληματισμού και της κριτικής γνώσης, γύρω από θέματα που δίνουν
πραγματικό νόημα στην ομάδα (Βοσνιάδου, 2001).
Η έμφαση στην συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας υποστηρίχτηκε ιδιαιτέρως,
διότι, πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο τα παιδιάσυναναστρέφονται, μαθαίνουν να
συζητούν, να ανταλλάσσουν ιδέες, να προσπαθούν όλα μαζί, προς την επίτευξη ενός κοινού
στόχου, σύμφωνα και με μελέτες (Kilpatrick, 1918; Thelen, 1954; Correl, 1966; Johnson,
1975; Dewey, 1982; Axelrod, 1997; Ματσαγγούρα, 2008), οι οποίες τεκμηρίωσαν ότι τα
παιδιά μαθαίνουν καλύτερα στο πλαίσιο μιας ομάδας.
Να σημειώσουμε επίσης πως δεν πιέσαμε κανένα παιδί κατά τη διάρκεια της εργασίας. Τα
ενθαρρύναμε όμως να συμμετέχουν, να μας λένε τις υποθέσεις και τις παρατηρήσεις ή τις
απόψεις τους, χωρίς κανένα στοιχείο εξαναγκασμού. Διαφορετικά δεν θα είχε κανένα νόημα
(Wood, 1988). Στόχος της μαθησιακής πράξης, ήταν τα παιδιά να κάνουν αρχικά μια υπόθεση
(σωστή ή εσφαλμένη για τα δεδομένα των μεγάλων) και έπειτα, μέσα από τη δοκιμή και την
πράξη, τα παιδιάαπό μόνατους, να περάσουνστην κατάκτηση της γνώσης. Άλλωστε, η
οικοδόμηση της γνώσης είναι μία διαρκής προσαρμογή προς το περιβάλλον (Piaget, 1968). Τα
εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε ήταν οι διερευνητικές ερωτήσεις, η διατύπωση υποθέσεων,
τα πειράματα, οι αξιολογήσεις και η εξαγωγή συμπερασμάτων (Κουτσουβάνου κ.ά., 2007). Η
μέθοδος που ακολουθήθηκε σε κάθε επίσκεψη ως προς την καταγραφή και αποτύπωση των
γνώσεων των παιδιών ήταν η ζωγραφική.
Τέλος, δίναμε σημασία στη γενική γνώση που αποκτούσαν τα παιδιά μέσα από κάθε
δραστηριότητα και βλέπαμε το όλον,ακριβώς επειδή θέλαμε να δουν τα παιδιά ότι όλοι
μαζίβγάζουμε ένα διαφορετικό νόημα και ένα πιο ολοκληρωμένο επίπεδο γνώσης και
μελέτης.
Οι φάσεις του προγράμματος
Το κυρίως πρόγραμμα του waterEcocultureproject, βάση προγράμματος, ήταν χωρισμένο σε
τέσσερις φάσεις:
Α) Προπαρασκευαστική φάση
Παρουσιάζαμε το ερέθισμα στα παιδιά (π.χ. το χιόνι στον κήπο μας) και ξεκινούσαμε να
δουλεύουμε, κάνοντας παράλληλα και μια αναζήτηση για στοιχεία που ενδιέφεραν τα παιδιά
σε σχέση με το θέμα του νερού, π.χ. τι θα συμβεί αν βάλουμε τη χιονόμπαλα μέσα στην
τάξη/πάνω στο καλοριφέρ/μέσα στην κατάψυξη κ.α.
Β) Φάση προετοιμασίας των επισκέψεων
Συνεχίζαμε τη μελέτη του θέματος, εστιάζοντας κάθε φορά στα μέρη της επικείμενης
επίσκεψής μας. Τα παιδιά αποφάσισαν πως η πρώτη επίσκεψη θα γινόταν στην βιβλιοθήκη
της γειτονιάς μας, καθώς εκεί θα βρίσκαμε πολλά βιβλία, άρα πρόσβαση σε περισσότερες
πηγές.
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Γ) Φάση της επίσκεψης
Επισκεπτόμασταν τα μέρη που είχαμε επιλέξει και συλλέγαμε πληροφορίες για το θέμα
μας. Στη Δανειστική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Χαλανδρίου, βρήκαμε βιβλία για το νερό,
μιλήσαμε για τη ζωή στο νερό, ακούσαμε ιστορίες με βάση το νερό, δανειστήκαμε βιβλία για
το νερό.

Εικόνα 1: Ψάχνοντας τα βιβλία.
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Δ) Φάση που ακολουθούσε την επίσκεψη:
Γινόταν περαιτέρω επεξήγηση/ επεξεργασία των στοιχείων και αξιολόγηση της
διαδικασίας.
Μετά την πρώτη επίσκεψη πάρθηκαν οι εξής αποφάσεις:
- Να κάνουμε κι εμείς Δανειστική Βιβλιοθήκη στην τάξη μας.
- Να μάθουμε για τα ζώα που έχουν κάποια σχέση με το νερό.
Λόγω εποχής, Ιανουάριος, μιλήσαμε για την αλκυόνα, τον αρχαίο μύθο, αλλά και τον
θρύλο που την περιβάλλουν. Οι επόμενοι προορισμοί μας θα περιλάμβαναν το φράγμα του
Μαραθώνα, το Ρέμα Χαλανδρίου, καθώς και τη λίμνη στο πάρκο Τρίτση, επιλογές που
έκαναν τα παιδιά μετά τις πληροφορίες που πήραμε από τη βιβλιοθήκη.
Πώς εντάξαμε το Νερό στις θεματικές μας
Ιανουάριος - Εργαστήρι Τέχνης
Ο Ιανουάριος ήταν αφιερωμένος στην «Τέχνη». Τα παιδιά, μέσω προβολής powerpoint, είχαν
την ευκαιρία να παρατηρήσουν έργα τέχνης των Φασιανού, Μονέ, Νταλί, Πικάσο, Ρενέ
Μαγκρίτ και του Χουντερτβάσερ, όλα με θέμα το νερό. Και μετά, μάς μίλησαν για τους
πίνακες και για τα συναισθήματα που τους κινητοποιήθηκαν και συγχρόνως ρώτησαν και
πήραν απαντήσεις σε καινούργια ερωτήματα γύρω από το νερό, όπως: «Τι χρώμα έχει το
νερό;», «Πού το βρίσκουμε;» «Ποια είναι η χρησιμότητά του;» και άλλα.
Αποφασίσαμε να πειραματιστούμε:
Πείραμα:
Διερευνητική ερώτηση 1: «Τι χρώμα έχει το νερό;»
- Βασιλική: Γκρι
- Κωνσταντίνος: Μπλε
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- Δήμητρα: Γαλάζιο
- Δάφνη - Ορφέας: Διάφανο
Διερευνητική ερώτηση 2: «Πώς παίρνει χρώμα το νερό;»
- Αν το βάψουμε
- Από αυτά που ρίχνουμε μέσα
- Απ’ τον ουρανό!
Φάση πειράματος:
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Βάζουμε νερό σε διαφανή, πλαστικά ποτήρια και προσπαθούμε να παρατηρήσουμε αν
βλέπουμε κάποιο χρώμα. Το χρώμα που βλέπουν τα παιδιά να παίρνει το νερό, παρατηρούν
από μόνα τους, ότι αλλάζει και οφείλεται στο χρώμα του αντικειμένου που βρίσκεται κάτω
από το ποτήρι. Διότι, κάποια ποτήρια τα έχουμε βάλει πάνω στο χαλί, κάποια άλλα τα
κρατάμε με το χέρι μαςπάνω στα ρούχα μας και παρατηρούμε πως μπορούμε να δούμε μέσα
από το διαφανές ποτήρι το χρώμα του αντικειμένου.
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως το νερό είναι ΑΧΡΩΜΟ και ΔΙΑΦΑΝΕΣ.
Επεκτείνοντας το πείραμα, σχετικά και με τις υπόλοιπες ιδιότητες του νερού, τα παιδιά με
την καθηγήτρια των Αγγλικών, κάνουν τα εξής:
Αρχικά, ρίχνουν λίγη τέμπερα μέσα στα διαφανή ποτήρια με το νερό και αμέσως,
σύμφωνα με τα λόγια των παιδιών, «Το νερό βάφτηκε.», «Έγινε καφέ.», «Έγινε φούξια.»,
«Το νερό είναι φούξια και το χέρι δεν φαίνεται από κάτω!».
Συμπερασματικά: Το νερό χρωματίστηκε και δεν μπορούσαν να δουν πια μέσα σ’ αυτό.
Στη συνέχεια, γευόμαστε και μυρίζουμε μερικά παγάκια. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουν
ούτε γεύση, ούτε μυρωδιά και έτσι, βάση αυτών των ιδιοτήτων του νερού, το
χαρακτηρίζουμε, ως «ΑΓΕΥΣΤΟ» και «ΑΟΣΜΟ».
Όμως, στη συνέχεια, η δασκάλα των Αγγλικών μάς φέρνει μερικά διαφορετικά παγάκια, τα
οποία, εκτός από νερό, έχουν μερικές σταγόνες λεμόνι. Γι’ αυτό και τα παγάκια τούτα είναι
κίτρινα, έχουν ξινή γεύση και μυρίζουν σαν λεμονάδα. Επίσης, δεν έχουν σχήμα κύβου, όπως
τα έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι παγάκια καρδούλες! Αμέσως πάμε στην κουζίνα και ζητούμε
να δούμε το σκεύος που έχει χρησιμοποιηθεί για να γίνουν τα παγάκια-καρδούλες και τότε
βλέπουμε πως πρόκειται για μια παγοθήκη με ... καρδούλες!
Συμπεραίνουμε λοιπόν πως, το νερό από μόνο του δεν έχει σχήμα και παίρνει το σχήμα
του δοχείου στο οποίο θα το βάλουμε εμείς.
Τώρα τα συμπεράσματά μας είχαν ως εξής: Το νερό είναι άοσμο, άγευστο και άχρωμο.
Επίσης, δεν έχει σχήμα από μόνο του.
Τέλος πειράματος: « Τι χρώμα έχει το νερό»
Ιανουάριος - Συνέχεια
Τις μέρες εκείνες αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε βροχόμετρο με ένα άδειο πλαστικό
μπουκάλι, καθώς και έναν πίνακα με άξονες, ημερομηνίας/βροχής, προκειμένου να προκύψει
ο αριθμός των βροχερών ημερών, ως διάγραμμα. Τον πίνακα αυτόν συμπληρώναμε επιμελώς
όποτε έβρεχε έως το τέλος της χρονιάς.
Φεβρουάριος - Μουσική
Αρχικά ακούσαμε τους ήχους του νερού: ψιχάλες, βροχή, παφλασμό, καταιγίδα.
Παρουσιάσαμε μουσικήΕλλήνων και ξένων συνθετών με θέμα τη θάλασσα,. Μιλήσαμε για τα
συναισθήματα που κινητοποιούνται –πώς αισθανόμαστε- ποιες αισθήσεις ενεργοποιούνται.
Με τη συνοδεία κλασικής μουσικής, δραματοποιήσαμε τον κύκλο του νερού, για να τον
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καταλάβουμε καλύτερα. Γίναμε σύννεφα, σταγόνες, ποτάμι, θάλασσα. Κατασκευάσαμε ένα
μουσικό όργανο μεποτήρια με νερό, σε διαφορετικό ύψος.

Εικόνα 2: Ομαδική εργασία: Ο κύκλος του νερού.

-293-

Μάρτιος- Άνοιξη
Αλλάζει η εποχή, λαογραφικά στοιχεία, παροιμίες. Επίσκεψη στη λίμνη (πάρκο Τρίτση).
Παρατηρήσαμε τα ζώα, τα φυτά και τα βότανα. Ακολούθησε σχετική συζήτηση και υπήρξε
σκέψη για τη δημιουργία φυτολογίου. Ακολούθησε κατασκευή της δικής μας λίμνης, στον
κήπο μας. Κάναμε ανοιχτό μάθημα. Δώσαμε στα παιδιά και στους γονείς τους μερικές λαϊκές
παροιμίες σε σχέση με το νερό και μαζί εμπνεύστηκαν, ζωγράφισαν, κόλλησαν και εν τέλει
φιλοτέχνησαν έργα τέχνης! Οι παροιμίες ήταν: «Είναι σαν το ψάρι έξω από το νερό.»,
«Έβαλε νερό στο κρασί του», «Ήπιε το αμίλητο νερό», «Πνίγεται σε μια κουταλιά νερό»,
«Είναι καπετάνιος του γλυκού νερού».

Εικόνα 3: Καπετάνιος του γλυκού νερού.
Ο μήνας έκλεισε με την εορτή της 25ης Μαρτίου και μία επίσκεψη τελευταίας στιγμής
στην παλιά Βουλή. Εκεί τα παιδιά είδαν θαλασσογραφίες καιστολές νησιώτικες και
στεριανές. Στην τάξη μιλήσαμε για στεριά και θάλασσα.
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Απρίλιος - Μέσα συγκοινωνίας
Επίσκεψη στο φράγμα του Μαραθώνα και στο ρέμα του Χαλανδρίου. Βοτανολογία:
μαζέψαμε φυτά που φύτρωναν στις όχθες και φτιάξαμε επιτέλους το φυτολόγιο. Μόλυνση και
νερό (προβληματισμός: από την επίσκεψη στο ρέμα, δυστυχώς). Αποφασίσαμε τη
σηματοδότηση των έργων στη λίμνη μας. ΚΟΚ (μέσα συγκοινωνίας).
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Εικόνα 4: «Προσοχή! Εργασίες τεχνητής λίμνης σε εξέλιξη...».
Μιλήσαμε για τον ποταμό/χείμαρρο/ρυάκι. Είδαμε ένα ξύλο που ταξίδευε στον χείμαρρο.
Τι επιπλέει και τι βουλιάζει. Υδάτινες συγκοινωνίες. Πάσχα και ταξιδεύουμε κι εμείς: με
καράβι, αυτοκίνητο, αεροπλάνο. Πάσχα και βάφουμε αυγά: βρασμός, εξάτμιση, υγροποίηση.
Φυτέψαμε στον λαχανόκηπό μας ντομάτες και καρότα, τα οποία φροντίζαμε σχολαστικά κατά
τη διάρκεια ανάπτυξής τους! Τα ποτίζαμε με προσοχή και όταν μεγαλώνανε αρκετά, τα
κόβαμε και τα δίναμε στην μαγείρισσά μας να μάς τα πλύνει με νεράκι και να μάς τα κάνει
νοστιμότατη σαλάτα! Έτσι τα παιδιά έμαθαν με βιωματικό τρόπο να αγαπούν τα λαχανικά, να
νοιώθουν υπεύθυνα για το μεγάλωμά τους και φυσικά, να τα τρώνε!
Μάιος -Πρόγραμμα Unicef
Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Unicef σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, οργάνωσε το 17ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με
θέμα «Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματα τους». Εμείς μελετήσαμε τα
δικαιώματα των παιδιών με το βλέμμα μας στραμμένο πάντα στο νερό! Αφορμή πήραμε από
το φωτογραφικό αρχείο του Dennis M. Sabangan, φωτογραφίες του οποίου βρήκαμε στο
διαδίκτυο, πλαστικοποιήσαμε και αναρτήσαμε στον τοίχο της τάξης μας. Το θέμα τους ήταν η
απίστευτα δύσκολη πρόσβαση κάποιων μικρών μαθητών στο σχολείο τους, σε χώρες
μακρινές και άγνωστες στα παιδιά μας! Οι φωτογραφίες, οι οποίες ήταν πράγματι ‘χίλιες
λέξεις’ η καθεμιά, μάς προβλημάτισαν, μάς έδωσαν τροφή για πολλές συζητήσεις και τέλος,
τα παιδιά με τη βοήθεια και της δασκάλας των αγγλικών, έφτιαξαν μία αφίσα (κολλάζ και
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ζωγραφική), τηνοποία στείλαμε στον διαγωνισμό, υπογραμμίζοντας το δικαίωμα στην
εκπαίδευση όλων των παιδιών!

Εικόνα 5: Δουλεύοντας το Δικαίωμα «Πρόσβαση στην εκπαίδευση».
Πάρκο Ανακύκλωσης
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Την ίδια περίοδο, το δίκτυο «Μεσόγειος SOS» παρουσίαζε στο Πάρκο Ανακύκλωσης του
Δήμου Ψυχικού, το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Νερού: ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τα
σχολεία», το οποίο και παρακολουθήσαμε με μεγάλη επιτυχία και ενθουσιασμό.
Αρχικά παρακολουθήσαμε το θεωρητικό κομμάτι του προγράμματος που περιείχε εικόνες
και εποπτικό υλικό σε σχέση με την εξοικονόμηση του νερού. Η δεύτερη φάση του
Προγράμματος περιλάμβανε παιχνίδια με το νερό στον εξωτερικό χώρο του Πάρκου, ενώ στο
τέλος μάς περίμενε βόλτα με το κόκκινο τρενάκι του Δήμου!
Τα παιδιά συζητούν τι θα συμβεί εάν τελειώσει το νερό…
(οι «ατάκες» των παιδιών είναι οι πρωτότυπες):
Δε θα έχουμε νερό να πιούμε
Να ποτίζουμε τα λουλούδια και τα δέντρα
Να πλένουμε τα ρούχα μας και τα χέρια μας
Να πίνουν τα κουταβάκια, τα γατάκια και οι σκύλοι
Να πίνουμε εμείς
Να λουζόμαστε
Να κάνουμε ντουζ
Να βάλουμε νερό στη γυάλα με το ψαράκι μας
Δεν θα έχει νερό η θάλασσα και η λίμνη
Θα έχει μόνο αχινούς
Δεν θα έχουν νερό τα ψάρια και θα πεθάνουνε
Δεν θα έχουν να πιούν νερό οι θαλάσσιες χελώνες, τα πουλιά και ποντίκια
Οι βάρκες δεν θα υπάρχουν
Το νερό θα είναι μολυσμένο και δεν θα μπορούμε να το πιούμε
Δεν θα έχει βροχή για να ποτίζονται τα λουλούδια και τα φυτά
Το πυροσβεστικό όχημα δεν θα έχει νερό και μετά θα πιάσει φωτιά και δεν θα έχει να
τη σβήσει
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Η καρδιά μας δεν θα έχει νερό
Θα ήταν χάλια
Τρομακτικό. Αν το είχαμε στην πραγματικότητα αυτό το πρόβλημα θα πεθαίναμε από
τη δίψα!
Ιούνιος: ολοκλήρωση του project
Λόγω εποχής, το ενδιαφέρον μας στράφηκε στη θάλασσα. Αποφασίστηκε ακόμη μία
εκδρομή! Προορισμός: ο Ναυτικός Όμιλος Πειραιά, το θωρηκτό Αβέρωφ και η τριήρης (που
θα μας χρειαζόταν για την καλοκαιρινή μας γιορτή!!), η «Ολυμπιάς», την οποία και
περιεργαστήκαμε. Μετά την επίσκεψη ακολούθησε μεγάλη συζήτηση, καθώς το ενδιαφέρον
των παιδιών είχε εκτοξευτεί στα ύψη!
Καλοκαιρινή γιορτή
Δουλεύοντας όλους αυτούς τους μήνες το νερό, αποφασίσαμε πως και η καλοκαιρινή μας
γιορτήθα αποτελούσε μέρος αυτού του project. Έτσι, το θεατρικό μας έργο μας ήταν το ταξίδι
του πανούργου Οδυσσέα. Αφού επιλέξαμε κάποιους από τους σταθμούς του, κόψαμε και
ράψαμε το δικό μας σενάριο!Πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της
προετοιμασίας, τα παιδιά δεν έχασαν λεπτό το ενδιαφέρον τους, συμμετείχαν με πολύ
ενθουσιασμό στην κατασκευή των σκηνικών, ξεφύλλιζαν συνεχώς βιβλία συζητώντας μεταξύ
τους την πλοκή, πρότειναν ατάκες για το έργο και κατέθεταν σκηνοθετικές, οπτικές και
μουσικές επιλογές! Και έτσι, φτάσαμε μετά από προετοιμασίες ενός μήνα, πολύ δουλειά από
όλη την ομάδα και πολύ φαντασία και δημιουργικότητα, στην καλοκαιρινή γιορτή μας!
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Μουσείο Ακρόπολης
Η Οδύσσεια μας ενέπνευσε σε τέτοιο βαθμό, που αποφασίσαμε μετά τη γιορτή να
ασχοληθούμε με τους θεούς του Ολύμπου και την Αρχαία Ελλάδα. Ξεναγηθήκαμε, λοιπόν,
στο Μουσείο της Ακρόπολης. Τέλος δημιουργήσαμε τον δικό μας Παρθενώνα, με τους κίονες
και τα αετώματα.

Εικόνα 6: Παρθενώνας: κίονες & αετώματα.
Επίλογος
Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή και η ολοκλήρωση του προγράμματος, έδωσε την ευκαιρία στα
παιδιά μας να καταπιαστούν με ένα πολύπλευρο θέμα, που, όπως ανακάλυψαν, ακουμπά κάθε
τομέα και πτυχή της ζωής μας, πήραν μια καλή γεύση μεθοδικής/συστηματικής εργασίας,
συζήτησαν και αποφάσισαν την πορεία, αλλά και το περιεχόμενο που θα είχε τελικά το τεύχος
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που προέκυψε από τη συγκέντρωση πολύ μεγάλου όγκου υλικού και, προ πάντων,
διαπίστωσαν ότι όλα γύρω μας κι εμείς μαζί τους αποτελούμε έναν αδιάσπαστο κύκλο, που
χρειάζεται συνεχή φροντίδα και συνεργασία, προκειμένου να παραμείνει αυτός ο θαυμαστός
κόσμος μας, θαυμαστός.
Τέλος, βλέποντας πόσο καλά πήγε το πρόγραμμα αυτό, την χρονιά, 2015-2016 δουλέψαμε
με τον ίδιο τρόπο, επιλέγοντας τώρα ως κεντρική έννοια τη διαφορετικότητα. Τα προνήπια
δούλεψαν όλες τις θεματικές, με άξονα αυτή την έννοια, σε ετήσια βάση. Τα αποτελέσματα
ήταν καταπληκτικά!
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος του
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών «Η Βιοποικιλότητα στην περιοχή μας» όπως
εφαρμόζεται σε μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Οι θεμελιώδεις αρχές και
οι στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία αποτέλεσαν
τους άξονες του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αρχικά, οι μαθητές παρακολουθούν μια
παράσταση κουκλοθεάτρου, όπου παρουσιάζεται η συνάντηση δύο παιδιών με απειλούμενα ζώα
της περιοχής τους. Από αυτήν την παράσαση αναδεικνύονται θέματα όπως οι σχέσεις ανάμεσα
στα ζώα και τα φυτά, αλλά και ο ρόλος τους στην τροφική αλυσίδα. Κατόπιν, μελετούν τα φυτά
στον κήπο του Κ.Π.Ε. Αρχανών, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά της Κρήτης με ισχυρή
παρουσία στην ευρύτερη περιοχή των Αρχανών και του παρακείμενου όρους Γιούχτα. Τα παιδιά
γοητεύονται από τα αρώματα και ανακαλύπτουν τον φυσικό πλούτο γύρω τους. Το παιχνίδι της
μύησης στον κόσμο των φυτών περιλαμβάνει τη συλλογή και την καταγραφή τους. Παράλληλα,
η διαδικασία της συμμετοχής τόσο σε παιχνίδια όσο και σε ατομικές και ομαδικές
δραστηριότητες παρατήρησης ή κατασκευών βοηθά τα παιδιά να πάρουν μια ιδέα ή, καλύτερα,
να αντιληφθούν τις αιτίες υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και τον ρόλο της ανθρώπινης
παρέμβασης. Συμπληρωματικά, επιχειρείται μια ποιοτική αξιολόγηση του προγράμματος σε ό,τι
αφορά την επίτευξη των γνωστικών, συναισθηματικών, ψυχοκινητικών και αξιακών του
στόχων.

Λέξεις κλειδιά: Βιοποικιλότητα, Περιβάλλον, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.
Εισαγωγή
Σύμφωνα με την UNESCO η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε. στο εξής) ορίζεται ως «μια
διαρκής διαδικασία διά της οποίας τα άτομα και οι κοινωνικές ομάδες συνειδητοποιούν το
περιβάλλον τους και αποκτούν τις γνώσεις, τις αξίες, τις ικανότητες, την εμπειρία και, επίσης,
τη θέληση που θα τους επιτρέψουν να δράσουν ατομικά και συλλογικά με σκοπό την επίλυση
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των σημερινών και μελλοντικών προβλημάτων του περιβάλλοντος» (UNESCO, 1988). Από
τη δεκαετία του 1990, η έννοια που εισάγεται στην Π.Ε. είναι η αειφορία, η οποία θεωρείται
ευρύτερη από αυτή του περιβάλλοντος, διότι ενσωματώνει το περιβάλλον, την κοινωνία, την
οικονομία και την πολιτική (Φλογαΐτη, 2006). Διατυπώνεται με σαφήνεια ότι ο
σημαντικότερος θεσμός που διαθέτει η κοινωνία προκειμένου να σχεδιάσει, να δρομολογήσει
και να στηρίξει την αειφόρο ανάπτυξη είναι η Εκπαίδευση (UNCED, 1992) και ειδικότερα η
Π.Ε. μπορεί να λειτουργήσει ως Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α. στο εξής)
(Flogaitis, 1998). Η μετεξέλιξη αυτή της Π.Ε. νοείται ως διαρκής διαδικασία με ευρύτερο
προσανατολισμό που, μεταξύ άλλων, στοχεύει στη δια βίου καλλιέργεια γνώσεων,
δεξιοτήτων και αξιών, στην ανάπτυξη της συστημικής και κριτικής σκέψης, την ολιστική
προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, την προώθηση της συνεργασίας και την
ανάπτυξη δράσης υπέρ του περιβάλλοντος και του ανθρώπου (UNECE, 2005). Τα Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) συνιστούν βασική δομή της Π.Ε. στη χώρα μας,
στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της Ε.Α.Α., αφού
«συχνά είναι περισσότερο συμμετοχική, προσανατολισμένη προς τον εκπαιδευόμενο και
προωθεί τη διά βίου μάθηση» (UNECE, 2005). Παρέχουν οργανωμένα εκπαιδευτικά
προγράμματα τα οποία σχεδιάζονται σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τους στόχους της
Π.Ε. και κατά συνέπεια της Ε.Α.Α.
Πιο συγκεκριμένα: α) παρέχουν γνώσεις και δεξιότητες, καλλιεργούν στάσεις και αξίες
που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, β) αναδεικνύουν τη σχέση
αλληλεξάρτησης μεταξύ ανθρώπου (κοινωνία, οικονομία) και φυσικού περιβάλλοντος, γ)
επιχειρούν ολιστική προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεμάτων, δ) καλλιεργούν την κριτική
σκέψη, ε) προωθούν τη δια βίου μάθηση ως μια διαδικασία που ξεκινά από την προσχολική
ηλικία και συνεχίζεται στην ενήλικη ζωή, στ) συνδέουν την τυπική με τη μη τυπική
εκπαίδευση, ζ) χρησιμοποιούν το τοπικό περιβάλλον ως βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο και
ενισχύουν την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, η) αντλούν τα θέματά τους από το
άμεσο περιβάλλον, θ) συνεισφέρουν στην τοπική ανάπτυξη, ι) προωθούν τη συνεργασία στην
επίλυση προβλημάτων και στην ανάπτυξη δράσεων (UNECE, 2005; Βεργοπούλου &
Σκούλλος, 2007).
Η βιοποικιλότητα της περιοχής
Το θέμα της βιοποικιλότητας αποτελεί θέμα–κλειδί της Αειφόρου Ανάπτυξης (UNECE 2005)
και η επιλογή του έγινε με βάση το τοπικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από
ιδιαίτερη ποικιλία ειδών χλωρίδας και πανίδας. Η διατήρηση της βιολογικής ποικιλίας
κρίνεται θεμελιώδους σημασίας για τηδιατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, τη βιώσιμη
ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών και εντέλει τη βιωσιμότητα του ίδιου του πλανήτη.
Μέσα στους στόχους του προγράμματος είναι η ενημέρωση για τον κίνδυνο που διατρέχουν
κάποια είδη και η ευαισθητοποίηση προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενεργών πολιτών.
Η πλούσια βιοποικιλότητα της Κρήτης, που αποτελεί ανεκτίμητης αξίας φυσικό πόρο, την
καθιστά ιδιαίτερη περίπτωση ανάμεσα στα νησιά της Μεσογείου (Τσαντίλης, 2014).
Ενδεικτικά, στo νησί απαντά το 30% της ελληνικής χλωρίδας, 1800 από τα συνολικά 6000
φυτικά είδη της Ελλάδας, ενώ ο αριθμός των ενδημικών φυτών αντιστοιχεί στο 10% της
χλωρίδας του νησιού. Το Κ.Π.Ε. Αρχανών βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Γιούχτα,
περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως Αρχαιολογικός Τόπος, Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους
και Καταφύγιο Άγριας Ζωής. Επίσης, έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000,
στον κατάλογο με τους Διεθνείς Ορνιθοβιότοπους, λόγω της παρουσίας σημαντικής αποικίας
γυπών (Gyps fulvus) και στον κατάλογο με τους Σημαντικούς Βιότοπους για τη Φυσική
Διατήρηση στην Ευρώπη. 44 είδη πτηνών φιλοξενούνται εκεί∙ ανάμεσά τους και το
απειλούμενο μεταναστευτικό γεράκι Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae). Ο αριθμός των
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ασπόνδυλων ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες, με έντονη την παρουσία ενδημικών ειδών.
Οχτώ είδη θηλαστικών ζουν στον Γιούχτα, ανάμεσά τους το ενδημικό μυγαλή
(Crocidurazimmermanni). Τα ερπετά αντιπροσωπεύονται από ένα είδος σαύρας, την πράσινη
σαύρα (Lacertatrilineata) και δύο ακίνδυνα φίδια, το γατόφιδο και το σπιτόφιδο
(Παραγκαμιάν, 1992). Από τα 360 φυτά της περιοχής, 18 είναι ενδημικά της Κρήτης ή/και
της Ελλάδας, όπως ο δίκταμος. Πολλά είναι ξυλώδεις θάμνοι, τυπικοί των φρυγανικών
οικοσυστημάτων της Κρήτης, π.χ. θυμάρι, φασκόμηλο, ρίγανη (Σακούλης, 2010), υπάρχουν
όμως και αείφυλλα – πλατύφυλλα είδη όπως ο πρίνος, η χαρουπιά κ.ά.
Μεθοδολογία
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κ.Π.Ε. Αρχανών
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Η βιοποικιλότητα στην περιοχή μας απευθύνεται σε μαθητές
Νηπιαγωγείου και Α΄& Β΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου και υποστηρίζεται από το εκπαιδευτικό
υλικό με τίτλο «Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο δάσος!» που παρήγαγε η παιδαγωγική ομάδα
του Κ.Π.Ε. Αρχανών κατά το σχολικό έτος 2014-2015 (http://www.kpearchanon.gr/). Το
υλικό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα βιβλίο – σενάριο για κουκλοθέατρο ή θέατρο: «Καλώς
ήρθατε φίλοι μου στο δάσος!» και πραγματεύεται τη συνάντηση δύο παιδιών με ένα
αγριοκάτσικο και ένα γεράκι, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά στην πλούσια βιοποικιλότητα
της περιοχής και σε οικολογικά προβλήματα, όπως η εξαφάνιση των ειδών και η
βιοσυσσώρευση. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Μετά την άφιξη των μαθητών, γίνεται μια πρώτη γνωριμία με τα μέλη της παιδαγωγικής
ομάδας και τον χώρο του Κέντρου. Στη συνέχεια παρακολουθούν παράσταση κουκλοθεάτρου
με τίτλο: «Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο δάσος!». Κατά τη διάρκεια της παράστασης, οι
μαθητές καλούνται να πάρουν θέση σε ερωτήματα σχετικά με την αρμονική συνύπαρξη
ανθρώπων, ζώων και φυτών. Η επιλογή του κουκλοθεάτρου ως μέσου ευαισθητοποίησης για
ζητήματα βιοποικιλότητας έγινε διότι αποτελεί μορφή τέχνης σημαντική για την παιδική
ηλικία, δεδομένου ότι είναι προσιτή, κατανοητή και πολύ κοντά στην ψυχολογία του παιδιού.
Είναι το θέατρο στο οποίο ζωντανεύουν τα παιχνίδια (Μαγουλιώτης, 2012). Τα ερεθίσματα
που προσφέρονται στους μαθητές είναι συναισθηματικά, νοητικά και γνωστικά.
Μετά το τέλος της παράστασης οι μαθητές σχηματίζουν έναν κύκλο. Ένα μέλος της
παιδαγωγικής ομάδας δίνει στους μαθητές έναν πρώτο στίχο, όπως για παράδειγμα: «Τα ζώα
και τα φυτά είναι φίλοι μας…» και τους καλεί να πουν δικούς τους στίχους, ώστε να φτιάξουν
το τραγούδι της φύσης. Οι μαθητές αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη και πλάθουν εικόνες
και νοήματα, εκφράζονται μέσω του λόγου, της κίνησης και της μουσικής. Χορεύουν και
τραγουδούν στον ρυθμό που πηγάζει από μέσα τους με τη βοήθεια και την εμψύχωση της
παιδαγωγικής ομάδας.
Ακολούθως, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες εργασίας και μεταβαίνουν στον κήπο του
ΚΠΕ. Εκεί υπάρχουν περίπου 50 διαφορετικά είδη φυτών (δέντρα, θάμνοι, πόες). Ισχυρή
είναι η παρουσία των αρωματικών και των ενδημικών φυτών. Σε πέντε διαφορετικούς
σταθμούς, τα παιδιά συναντούν από μία καρτέλα στην οποία γίνεται αναφορά σε φυτά, ζώα ή
αβιοτικούς παράγοντες. Σύντομες πληροφορίες παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτικό, ενώ οι
μαθητές καλούνται να εκτελέσουν κάποιες δραστηριότητες. Π.χ. μιμούνται τη φωνή και το
πέταγμα του κορακιού, φυτεύουν ένα φυτό, μυρίζουν αρωματικά φυτά ή καταμετρούν πόσα
διαφορετικά είδη φυτών υπάρχουν μέσα σε επιφάνεια τόση, όση ορίζει ένα στεφάνι. Επίσης,
συλλέγουν φύλλα, καρπούς και σαλιγκάρια τα οποία θα χρησιμοποιήσουν στις επόμενες
δραστηριότητες.
Έπειτα, οι μαθητές επιστρέφουν στον εσωτερικό χώρο του Κέντρου και κάθε ομάδα
συζητά για τα φυτά που συνέλεξε, το όνομα, τις χρήσεις και τις ιδιότητες που πιθανόν να
έχουν. Παρουσιάζεται η τυπική διαδικασία κατασκευής φυτολογίου, ωστόσο, λόγω
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περιορισμένου χρόνου, προτείνεται στους μαθητές να κολλήσουν πάνω σε ένα χαρτόνι τα
φυτά και να γράψουν την ονομασία τους. Κλείνοντας, η κάθε ομάδα παρουσιάζει το
«φυτολόγιό» της στην ολομέλεια. Στη δραστηριότητα που ακολουθεί, οι μαθητές παρατηρούν
στα στερεοσκόπια τα δείγματα που έχουν συλλέξει από τον κήπο, υπό μεγέθυνση. Η
δραστηριότητα εμπλουτίζεται με την παρατήρηση μόνιμων δειγμάτων που υπάρχουν στο
Κ.Π.Ε., τα οποία σχετίζονται με την βιοποικιλότητα, όπως δείγμα σκορπιού, σφίγγας,
μυρμηγκιού κ.ά.
Στη συνέχεια σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο παίζουμε το παιχνίδι των μεταναστευτικών
πουλιών. Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποσκοπεί στη συνειδητοποίηση των επιβλαβών
ανθρωπογενών επιδράσεων στους πληθυσμούς των μεταναστευτικών πουλιών και
εκτυλίσσεται σε τρεις φάσεις στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι μαθητές. Στο έδαφος
σχηματίζουμε δύο μεγάλους κύκλους από σκοινιά. Κάθε κύκλος παριστάνει μια λίμνη. Στον
ένα κύκλο τοποθετούμε κουκουνάρια, ενώ στον άλλο τοποθετούμε κλαδιά ρίγανης. Σε κάθε
κύκλο τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός που παριστάνει τον φυσικό θηρευτή, π.χ., τον
κροκόδειλο και ο οποίος δεν βγαίνει έξω από τον κύκλο. Οι μαθητές παριστάνουν τα
μεταναστευτικά πουλιά, τα οποία ξεκινούν από ένα σημείο της αυλής και πρέπει να
τερματίσουν σ’ ένα άλλο, αφού πρώτα συλλέξουν τροφή από τους δύο κύκλους,
αποφεύγοντας τους κροκόδειλους. Βγαίνουν από το παιχνίδι όσα παιδιά ακουμπήσουν οι
θηρευτές. Ο εκπαιδευτικός, στο τέλος της πρώτης φάσης, μετράει πόσα παιδιά πιάστηκαν.
Αυτά αντιπροσωπεύουν τα πουλιά που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους. Στη
δεύτερη φάση, στην οποία συμμετέχουν πάλι όλοι οι μαθητές, εκτός από τα πουλιά και τους
κροκόδειλους, συμμετέχει ένας επιπλέον εκπαιδευτικός, που υποδύεται τον κυνηγό και
κινείται ανάμεσα στους δύο κύκλους. Στο τέλος της φάσης ο εκπαιδευτικός μετράει ξανά
πόσα παιδιά πιάστηκαν. Στην τρίτη και τελευταία φάση του παιχνιδιού, εκτός από τους
κροκόδειλους και τον κυνηγό, συμμετέχει ένας ακόμα εκπαιδευτικός, ο οποίος υποδύεται το
εντομοκτόνο. Το εντομοκτόνο, δε φοβάται ούτε τους κροκόδειλους ούτε τους κυνηγούς,
συνεπώς κινείται σε όλο τον χώρο του παιχνιδιού. Φυσικά ο αριθμός των πτηνών που φτάνει
σ’ αυτήν τη φάση στον τερματισμό, είναι μικρότερος από τις άλλες φάσεις. Στο τέλος του
παιχνιδιού γίνεται ένας απολογισμός, πόσα πουλιά πιάστηκαν και δεν κατάφεραν να
ολοκληρώσουν το ταξίδι τους σε κάθε φάση του παιχνιδιού, καθώς και για τις αιτίες που
έφταιξαν. Το παιχνίδι των μεταναστευτικών πτηνών βασίζεται σε αντίστοιχη δραστηριότητα
που υλοποιεί το Κ.Π.Ε. Καστοριάς στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα: «Μας περιβάλλουν: Ο
κόσμος των Πουλιών» (http://kpe-kastor.kas.sch.gr/programs/poulia_stadia.htm).
Με την επόμενη δραστηριότητα τα παιδιά μαθαίνουν με παιγνιώδη τρόπο διάφορα φυτά
και ζώα της Κρήτης, ενώ παράλληλα εξασκούν τη μνήμη και την οπτική αντίληψή τους. Σε
κάθε ομάδα δίνεται από ένα πακέτο με 16 κάρτες φυτών και 16 κάρτες ζώων της περιοχής. Οι
κάρτες τοποθετούνται πάνω στο τραπέζι με την όψη που εικονίζει το φυτό/ζώο προς τα κάτω.
Οι μαθητές σηκώνουν δύο καρτέλες και προσπαθούν να βρουν τις όμοιες εικόνες. Είναι το
γνωστό παιχνίδι μνήμης “memory”.
Στο τέλος, έχοντας ως στόχο την προσέγγιση της έννοιας της τροφικής αλυσίδας, οι
μαθητές κατασκευάζουν ένα αιωρούμενο διακοσμητικό από χαρτόνι και υλικά της φύσης
(μόμπιλ). Αρχικά σχεδιάζουν φιγούρες ζώων και φυτών με τη βοήθεια πατρόν, τις
χρωματίζουν και τις κόβουν. Στη συνέχεια, ενώνουν τις φιγούρες με σπάγκο, σε σειρά από
πάνω προς τα κάτω ανάλογα με το ποιος τρώει ποιον.
Αποτελέσματα
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Η βιοποικιλότηταστην περιοχή μας για προσχολική και πρώτη
σχολική ηλικία υλοποιήθηκε σε 8 σχολικές περιβαλλοντικές ομάδες και πήραν μέρος 15
εκπαιδευτικοί και 248 μαθητές, κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Στο τέλος της
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εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αξιολογήσουν το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η αξιολόγηση των μαθητών ήταν προφορική ενώ των
εκπαιδευτικών γραπτή. Κατά κύριο λόγο υπήρξαν θετικές αντιδράσεις. Οι μαθητές δήλωσαν
ότι οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες τους αρέσουν, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στο
κουκλοθέατρο, στη δραστηριότητα πεδίου με τις καρτέλες στον κήπο του Κ.Π.Ε. και στην
παρατήρηση στα στερεοσκόπια.
Από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί προέκυψε ότι
συμφωνούν με τον τρόπο παρουσίασης του θέματος, θεωρούν ότι οι μαθητές έδειξαν
ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος και εμπλούτισαν τις
γνώσεις τους για τη βιοποικιλότητα.
Συμπεράσματα – Προτάσεις
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Το θέμα της βιοποικιλότητας προσεγγίστηκε διαθεματικά. Οι κύριοι άξονες ήταν η τέχνη του
κουκλοθεάτρου, η ομαδική βιωματική εργασία πεδίου, το παιχνίδι και οι κατασκευές. Οι
μαθητές φαίνεται ότι απόλαυσαν την παράσταση του κουκλοθεάτρου και δέχτηκαν νέα
ερεθίσματα που επέδρασαν συναισθηματικά σε αυτούς. Μέσα από τα παθήματα των ηρώων,
τους δόθηκε η δυνατότητα να αφομοιώσουν αξίες, αλλά και να προβληματιστούν σχετικά με
τις επιδράσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον. Πολλοί μαθητές
γνώριζαν τους ήρωες του κουκλοθεάτρου, το αγριοκάτσικο και το γεράκι, αγνοούσαν όμως
ότι υπάρχουν απειλούμενα είδη. Κάποιοι εκδήλωσαν την επιθυμία να γίνουν ήρωες της
ιστορίας μας άλλα ζώα, όπως το κουνέλι, που ενδεχομένως τους είναι πιο οικεία.
Η ομαδική εργασία πεδίου στον κήπο του Κ.Π.Ε. συντέλεσε στην ανάπτυξη της
συνεργασίας ανάμεσα τους, τους έδωσε τη δυνατότητα να εκφράσουν, να ακούσουν και να
σεβαστούν πολλές διαφορετικές απόψεις, να νιώσουν τη χαρά που χαρίζει η επαφή με τη
φύση και ενίσχυσε τόσο την αυτενέργεια, όσο και τη δημιουργική δράση των ομάδων.
Επιπλέον, με το παιχνίδι και τις κατασκευές ήρθαν σε επαφή με δύσκολες, αλλά σημαντικές
έννοιες της Βιολογίας, όπως η τροφική αλυσίδα, η βιοσυσσώρευση, το μεταναστευτικό ταξίδι
των πτηνών. Οι μαθητές διατύπωσαν τον προβληματισμό τους σχετικά με το ποια πρέπει να
είναι η στάση των ίδιων για την προστασία των ζώων και φυτών της περιοχής τους.
Προτείνεται, λοιπόν, οι μαθητές να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να ενημερώσουν με
ζωγραφιές, κατασκευές και ενημερωτικά φυλλάδια, τους μαθητές άλλων τμημάτων ή άλλων
σχολείων για τα φλέγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και τους γονείς, σε μια
εκδήλωση του σχολείου. Παράλληλα, προτείνουμε στους εκπαιδευτικούς να
χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό «Καλώς ήρθατε, φίλοι μου, στο δάσος!» ως σενάριο
για κουκλοθέατρο ή ως ηχογραφημένο παραμύθι. Θα μπορούσαν ακόμα να τροποποιήσουν το
σενάριο και να το προσαρμόσουν στη βιοποικιλότητα της περιοχής τους∙ το αγριοκάτσικο,
π.χ., μπορεί να αντικατασταθεί με αγριόγιδο. Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να
αντλήσουν ιδέες από το Τετράδιο Δραστηριοτήτων, καθώς και πληροφορίες από τον Οδηγό για
τον Εκπαιδευτικό, που βρίσκονται στο εκπαιδευτικό υλικό.
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http://kpe-kastor.kas.sch.gr/programs/poulia_stadia.htm. «Μας περιβάλλουν: Ο κόσμος των
Πουλιών».
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Η ανάγκη για επικαιροποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η εναρμόνισή τους με τα
σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών επεκτείνεται και στον χώρο των Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης. Στόχοι των Κέντρων είναι η προετοιμασία ενεργών πολιτών για την αειφορία και
το περιβάλλον. Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιατών υλοποιούνται
προγράμματα που προσαρμόζονται στις ανάγκες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Ειδικότερα,
για τους μαθητές της Προσχολικής Εκπαίδευσης έχουν επιλεγεί προγράμματα όπως:
ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων και η μέλισσα και φυσικό περιβάλλον. Στόχος είναι,
μέσω των διαθεματικών επιμέρους δραστηριοτήτων, τα παιδιά να καλλιεργήσουν
περιβαλλοντική συνείδηση και να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες που σέβονται και αξιοποιούν
τα περιβαλλοντικά δεδομένα της περιοχής τους.

Λέξεις κλειδιά: Περιβάλλον, Ενεργοί Πολίτες, Εκπαίδευση.
Εισαγωγή
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιατών Θεσπρωτίας, το οποίο θα αποκαλείται
στο εξής ΚΠΕ Φιλιατών, ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2008. Στόχος του
Κέντρου υπήρξε ανέκαθεν η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος είτε αυτό είναι ανθρωπογενές είτε φυσικό. Οι κοινωνικές, οικονομικές και
πολιτικές μεταβολές στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης αναπόφευκτα επιφέρουν μεταβολές
στο περιβάλλον, πράγμα που καθιστά επιτακτική την ανάγκη της περιβαλλοντικής
συνειδητοποίησης άρα και εκπαίδευσης.
Το ΚΠΕ Φιλιατών για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και
δράσεις που στοχεύουν στον περιβαλλοντικό αλφαβητισμό. Οι ηλικιακές ομάδες που
συμμετέχουν στις περιβαλλοντικές δράσεις του Κέντρου, ποικίλουν. Στην παρούσα εργασία
θα εξετάσουμε τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας,
τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται καθώς και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
Στόχοι
Σε μια εποχή που το περιβάλλον μεταβάλλεται ραγδαία, περισσότερο από οποιαδήποτε
προηγούμενη γενιά αντιμετωπίζουμε αβεβαιότηταγια το μέλλον. Παρά την τεχνολογική
πρόοδο των βιομηχανικών κοινωνιών καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές
δυνάμεις που οι ίδιοι εξαπολύσαμε οι οποίες επιφέρουν αναπόφευκτες μεταβολές στο φυσικό
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περιβάλλον κι αυτό με τη σειρά του επηρεάζει την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση (Giddens,
2009).
Στο πλαίσιο αυτό, πρωτεύων στόχος των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να
προωθούν τον περιβαλλοντικό εγγραμματισμό με σκοπό να δημιουργήσουν ενεργούς πολίτες
για το περιβάλλον και την αειφορία, κάτι που αποτελεί και έναν από τους στόχους της
Προσχολικής Αγωγής (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011β). Το ζήτημα της
προστασίας του περιβάλλοντος, ειδικά για την περιοχή της Θεσπρωτίας (ΚΠΕ, 2015) η οποία
διαθέτει ιδιαίτερα πλούσια γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τόσο στο παράκτιο, όσο και στο
ηπειρωτικό τμήμα, αποτελεί πρωταρχικό βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο στόχο του
ΚΠΕ Φιλιατών. Επιπροσθέτως, το τουριστικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή με την
παραλιακή ζώνη (ΚΠΕ Φιλιατών, 2014) αλλά και με τους παραδοσιακούς οικισμούς (ΚΠΕ
Φιλιατών, 2010) επιβάλλει την εκπαίδευση των μικρών μαθητών, ώστε να εξελιχθούν σε
αυριανούς πολίτες που σέβονται και αξιοποιούν τα δεδομένα της περιοχής τους και κατ΄
επέκταση της χώρας τους.
Τα προγράμματα του ΚΠΕ Φιλιατών
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Το ενδιαφέρον των παιδιών να γνωρίσουν τον κόσμο είναι το κίνητρο για τη μάθηση. Τα
παιδιά μέσα σε ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον εξερευνούν με τις
αισθήσεις τους, δημιουργούν ιδέες και οικοδομούν τη γνώση (Οδηγός Εκπαιδευτικού για το
Πρόγραμμα Σπουδών στο Νηπιαγωγείο, 2011). Η διδασκαλία των προγραμμάτων του ΚΠΕ
Φιλιατών γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο αυτόνομης δράσης και αλληλεπίδρασης συνδεδεμένο
με τα βιώματα των παιδιών. Τα προγράμματα του Κέντρου μας για τους μαθητές της
προσχολικής ηλικίας πραγματοποιούνται αυθημερόν, μετά από αίτημα της Σχολικής
Μονάδας, στη διάρκεια του σχολικού ωραρίου και περιλαμβάνουν:
- Ανακύκλωση-διαχείριση απορριμμάτων: Το πρόγραμμα επιλέχτηκε από την Παιδαγωγική
Ομάδα του ΚΠΕ Φιλιατών, γιατί η ανακύκλωση αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και, επί πλέον, είναι μια απόδειξη της εύρυθμης
περιβαλλοντικής πολιτικής μιας χώρας. Η συμμετοχή, λοιπόν, των πολιτών έχει καθοριστική
σημασία στην ορθή διαχείριση απορριμμάτων έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα
της ζωή μας. Αυτό επιτυγχάνεται όχι μόνο με τη θέσπιση της σχετικής νομοθεσίας («Ποινική
προστασία του περιβάλλοντος - εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής») ή ευρωπαϊκών οδηγιών
[Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου
2012 «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»], αλλά
και με την εφαρμογή της δια βίου εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
- Μέλισσα και φυσικό περιβάλλον: Το πρόγραμμα επιλέχτηκε από την Παιδαγωγική
Ομάδα του ΚΠΕ Φιλιατών, γιατί η μέλισσα είναι ένα έντομο που συνεισφέρει ουσιαστικά
στην επικονίαση και κατ’ επέκταση ασκεί μεγάλη επίδραση στο οικοσύστημα (Θρασύβουλος,
2015).
Τα προαναφερόμενα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες που
επισκέπτονται το Κέντρο, ωστόσο τα σχέδια εργασίας για τους μαθητές των Νηπιαγωγείων
περιλαμβάνουν τροποποιημένες δραστηριότητες και μεθοδολογία ώστε να είναι κατανοητά
και προσιτά από τα μικρότερα παιδιά (Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών στο
Νηπιαγωγείο, 2011 & Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011α).
Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση των μαθητών της πρώιμης παιδικής ηλικίας
προκειμένου να διαμορφώσουν θετικές στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στη μάθηση, εν
προκειμένω, στην περιβαλλοντική μάθηση κι όχι απλώς στην κατάκτηση γνώσεων, μια και η
προσχολική ηλικία αποτελεί μια κρίσιμη περίοδο για τη μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού
(Χατζήνα, 2006).
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Μεθοδολογία προγραμμάτων
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Οι διδακτικέςπροσεγγίσεις περιλαμβάνουν διαθεματικά σχέδια εργασίας που εκτείνονται σε
διάφορες μαθησιακές περιοχές όπως: Μαθηματικά, Γλώσσα, Ιστορία, Τέχνες, Νέες
Τεχνολογίες κλπ. (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011β). Τα παιδιά ενθαρρύνονται
μέσω της ενεργής συμμετοχής, της παρατήρησης και της έρευνας, να αποκτήσουν γνώσεις
χρήσιμες απαντώντας στα ερωτήματα: «τι γνωρίζω, τι θέλω να μάθω και τι έμαθα;» (Ogle,
1986) χρησιμοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις (Κουτσουβάνου, 2012). Για τον σκοπό αυτό
τα προγράμματα εκπονούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, σε εξωτερικούς χώρους∙ η
μελέτη, δηλαδή, στο πεδίο το σχετικό με το θέμα, γίνεται με τη μετακίνηση σε χώρο φυσικού
ή δομημένου περιβάλλοντος (Χατζήνα, 2006). Ουσιαστικά, το πρόγραμμα παίρνει τη μορφή
μιας εκπαιδευτικής εκδρομής με σκοπό τη συλλογή στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά
προσεγγίζουν αισθητηριακά τη νέα γνώση. Χρησιμοποιούνται, επίσης, όργανα και εργαλεία
παρατήρησης, όπως κιάλια, φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, μεγεθυντικοί φακοί κ.ά.
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διαφοροποιημένη διδασκαλία έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν
ισότιμη πρόσβαση στη γνώση (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011α). Με απόλυτο
σεβασμό στο προφίλ του κάθε παιδιού και σε συνεργασία με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς
εφαρμόζεται ποικιλία εκπαιδευτικών πρακτικών (Gardner, 2011).
Η μεθοδολογία που ακολουθείται έχει επηρεαστεί από τη μέθοδο της βιωματικής
προσέγγισης της μάθησης καθώς και από την παιδαγωγική προσέγγιση των Νηπιαγωγείων
του Reggio Emilia της Ιταλίας (Ντολιοπούλου, 1999).
 Δίδεται έμφαση στα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών, με τη βοήθεια και
καθοδήγηση των νηπιαγωγών τους. Κάθε παιδί έχει τον προσωπικό του ρυθμό μάθησης,
προέρχεται από διαφορετικό περιβάλλον και ενδεχομένως έχει διαφορετικά ενδιαφέροντα.
Για τον λόγο αυτό τα παιδιά δεν υποχρεώνονται να κάνουν την ίδια ζωγραφιά ή την ίδια
κατασκευή.
 Ενθαρρύνονται οι μικρές ομάδες εργασίας οι οποίες συντονίζονται από τα μέλη της
Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Φιλιατών, ώστε να ευνοείται η επικοινωνία και η
αλληλεπίδραση. Τα παιδιά ανταλλάσσουν σκέψεις, εκφράζουν απορίες και βρίσκουν λύσεις.
 Υπάρχει ευελιξία στον προγραμματισμό. Ο χρόνος μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα
στιγμή ανάλογα με το ενδιαφέρον των μαθητών καθώς και με τις απορίες ή με τις δυσκολίες
που ενδεχομένως θα προκύψουν.
 Χρησιμοποιούνται, ως γλώσσα επικοινωνίας, ποικίλοι τρόποι έκφρασης όπως το
θεατρικό παιχνίδι, η μουσική, η ζωγραφική κ.λπ.
 Υπάρχει στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που συνοδεύουν την τάξη τους.
 Εφαρμόζεται η βιωματική προσέγγιση της μάθησης, καθώς τα παιδιά συμμετέχουν
ενεργά στη διαδικασία.
 Τα παιδιά ενθαρρύνονται να μιλούν και να εκφράζουν απορίες.
 Δίδεται μεγάλη έμφαση στις δραστηριότητες στο εξωτερικό περιβάλλον. Ο προαύλιος
χώρος του ΚΠΕ είναι ένα ευχάριστο φυσικό περιβάλλον, φιλικό προς τα μικρά παιδιά, με
πράσινο, δέντρα, λουλούδια και κήπο. Οι κυψέλες των μελισσών βρίσκονται επίσης στο
προαύλιο. Στον εσωτερικό χώρο του Κέντρου και σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για τα
νήπια, με χαμηλά τραπεζάκια, καρεκλάκια και παγκάκια καθώς και γωνιά (Οδηγός
Νηπιαγωγού, 2006) με τις καθημερινές δραστηριότητες ενός Νηπιαγωγείου (πίνακες
αναφοράς, ημερολόγια κλπ), γίνεται η πρώτη γνωριμία με τα παιδιά. Επίσης, στην αίθουσα
προβολών τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο και παρουσιάσεις σχετικές με το
πρόγραμμα που εκπονούν.
 Δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη της φαντασίας. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να πάρουν
πρωτοβουλίες, να εκφράσουν τις ιδέες τους, να δουν από μια νέα οπτική τα προγράμματα.
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 Δίδεται έμφαση στην παρατήρηση, στην καταγραφή και την αξιολόγηση. Οι μικροί
μαθητές επιλέγουν τι θα παρατηρήσουν, το καταγράφουν και το ερμηνεύουν. Στο τέλος η
αξιολόγηση προκύπτει από τη συνολική καταγραφή των παιδιών.
Ενδεικτικά συνοπτικά σχέδια εργασίας
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Ανακύκλωση-διαχείριση απορριμμάτων
i Έλεγχος του προϋπαρχουσών γνώσεων των παιδιών με καταιγισμό ιδεών και
δημιουργία εννοιολογικού πλαισίου: π.χ., «Τι γνωρίζετε για την ανακύκλωση;», «Κάνουμε
ανακύκλωση στο σπίτι μας;» κ. ά.
ii Παρουσίαση του θέματος «Τι είναι ανακύκλωση, τι ανακυκλώνουμε, χρησιμότητα
κ.ά.»
iii Διαθεματικότητα και Μαθησιακές Περιοχές (Ναούμ & Παπαμιχαήλ, 2005):
α) Γλώσσα: προφορική και γραπτή επικοινωνία, εμπλουτισμός λεξιλογίου (π.χ., αλουμίνιο,
χαρτοπολτός κ.λπ), αφήγηση παραμυθιών π.χ. Ο κύριος Μπεν, η Μου και τα σκουπίδια
(Ζαραμπούκα, 2006), η αλφαβήτα της ανακύκλωσης (μια λέξη σχετική με την ανακύκλωση
για κάθε γράμμα), εικονοσταυρόλεξα για την ανακύκλωση κ.λπ.
β) Μαθηματικά: αντιστοιχίσεις ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις ανακυκλώσιμων υλικών κλπ.
γ) Εικαστικά: εικονογράφηση παραμυθιών, κολλάζ με εφημερίδες κλπ.
δ) Μουσική: μουσικά παιχνίδια και ήχοι από μουσικά όργανα κατασκευασμένα από
ανακυκλώσιμα υλικά.
ε) Θεατρικό παιχνίδι: «Βάζω τις χαρτοπετσέτες στη σειρά» (Χαραλάμπους, 2003β, σσ. 207209)
στ) Φυσική Αγωγή: μπόουλιγκ με κουτάκια αναψυκτικών
ζ) Νέες Τεχνολογίες: χρήση βίντεο, χρήση λογισμικού «ο Πέρης και τα σκουπίδια»
(Πληροφορική και Ψηφιακός Γραμματισμός).
iv. Αξιολόγηση
Μέλισσα και φυσικό περιβάλλον
Το πρόγραμμα επιλέχτηκε από την Παιδαγωγική Ομάδα γιατί η μέλισσα είναι το πλέον
χρήσιμο έντομο παγκοσμίως για τη λειτουργία της επικονίασης με ανυπολόγιστα οφέλη για
το περιβάλλον (Θρασύβουλος, 2015).
Ενδεικτικό σχέδιο εργασίας:
i Έλεγχος του προϋπαρχουσών γνώσεων των παιδιών με καταιγισμό ιδεών και
δημιουργία εννοιολογικού πλαισίου, π.χ. «Ποια έντομα γνωρίζετε;»
ii Παρουσίαση του θέματος: τι είναι η μέλισσα (έντομο), τα προϊόντα της μέλισσας
iii Διαθεματικότητα και Μαθησιακές Περιοχές:
α) Γλώσσα: προφορική και γραπτή επικοινωνία, εμπλουτισμός λεξιλογίου (π.χ., μέλι,
μελισσόκερο, πρόπολη κ.λπ), εικονοσταυρόλεξα με το σώμα της μέλισσας κ.λπ.
β) Μαθηματικά: αντιστοιχίσεις ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις κ.λπ.
γ) Εικαστικά: κολλάζ με τα μέρη του σώματος της μέλισσας κ.λπ.
δ) Μουσική: μουσικά παιχνίδια και ήχοι από μουσικά όργανα κατασκευασμένα από
ανακυκλώσιμα υλικά
ε) Θεατρικό παιχνίδι: «Μέλισσες-γύρη-μέλι» (Χαραλάμπους, 2003α, σσ. 165-171)
στ) Νέες Τεχνολογίες: χρήση βίντεο, χρήση λογισμικού.
iv. Αξιολόγηση
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Συμπεράσματα
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από το ΚΠΕ Φιλιατών για τους μαθητές της
προσχολικής ηλικίας αποσκοπούν να υποστηρίξουν την κοινωνικοποίηση των παιδιών, να
συμβάλουν στη διαμόρφωση φιλικών προς το περιβάλλον στάσεων και αντιλήψεων, να
κινητοποιήσουν και να ενθαρρύνουν σε δράση τις σχολικές μονάδες, να επαναπροσδιορίσουν
τη θέση του ανθρώπου μέσα στο περιβάλλον και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του
υπεύθυνου περιβαλλοντικά πολίτη.
Τα προγράμματα που απευθύνονται στα παιδιά Νηπιαγωγείου, έχουν επιλεγεί με κριτήριο
την ευκολία κατανόησής τους από τα μικρά παιδιά,αλλά και την σημαντικότητά τους στη
σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία. Εξάλλου, στην πραγματικότητα, ο προσανατολισμός σε ένα
αειφόρο περιβάλλον είναι μια βασική προϋπόθεση ποιότητας ζωής και η πρώιμη παιδική
ηλικία έχει θεμελιώδη σημασία για την εδραίωση των στάσεων και αξιών της ζωής μας ως
ενήλικες.
Αναφορές
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Η εργασία που ακολουθεί παρουσιάζει ένα από τα μονοήμερα περιβαλλοντικά προγράμματα του
ΚΠΕ Αράχθου Άρτας, το οποίο είναι προσαρμοσμένο ειδικά στις ανάγκες των παιδιών που
παρακολουθούν νηπιακές τάξεις. Οι μαθητές, κατά την επίσκεψή τους μέσα από μια
πολυμορφία ερεθισμάτων, μια διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου και
μια σειρά δραστηριοτήτων, που τους κινητοποιούν σε επίπεδο γνωστικό, ψυχοκινητικό και
συναισθηματικό, αναπτύσσουν οικολογική συνείδηση, αποκτούν στάσεις σεβασμού και αίσθημα
ευθύνης για τη φύση, που είναι βασικές παράμετροι για τη διαμόρφωση περιβαλλοντικά
ευαισθητοποιημένων πολιτών στο μέλλον. Οι δραστηριότητες, που χρησιμοποιούμε, έχοντας
σκοπό να προσφέρουν τα κατάλληλα ερεθίσματα στους μικρούς μας επισκέπτες, είναι οι εξής: η
αφήγηση παραμυθιών, τα διάφορα παιχνίδια γνωριμίας, η δραματοποίηση υποθέσεων
περιβαλλοντικών καταστροφών, το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, άλλα παιχνίδια και
δραστηριότητες δημιουργίας και έκφρασης με ή χωρίς υλικά της φύσης, η εξερεύνηση της
ορνιθοπανίδας της περιοχής και η παρατήρησή της με κιάλια ή πεδιοσκόπιο, η επίσκεψη σε
Μουσεία της περιοχής, ο προβληματισμός, η διατύπωση υποθέσεων, η αναζήτηση λύσεων, η
έρευνα στο πεδίο κ.ά.

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Μονοήμερο Πρόγραμμα, ΚΠΕ Αράχθου
Άρτας, Εκπαιδευτικό Υλικό.
Εισαγωγή
«Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση, ορισμός που διατυπώθηκε στην Νεβάδα των ΗΠΑ, το 1970,
στη διάσκεψη της I.U.C.N., αποτελεί διαδικασία αναγνώρισης αξιών και διασαφήνισης
εννοιών για την ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων που εκτιμούν τις σχέσεις ανάμεσα στον
άνθρωπο, τον πολιτισμό και το βιοφυσικό του περιβάλλον. Ακόμη αποτελεί άσκηση
πρακτικών, για τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς από το
ίδιο το άτομο, που θα αφορά στην ποιότητα του περιβάλλοντός του» (Κουσούρης &
Αθανασάκης, 1999).
«Οι στόχοι τους οποίους η διεθνής κοινότητα έχει θέσει στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
κινούνται σε δύο αλληλοσυμπληρούμενα επίπεδα:
 Στη διαμόρφωση πολιτών με οικολογική παιδεία και οικολογική συνείδηση.
 Στη διαμόρφωση πολιτών με ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και διαφορετικές
στάσεις και συμπεριφορές προς το περιβάλλον» (Φλογαΐτη, 1998).
Για να πετύχουμε τους παραπάνω στόχους είναι πολύ σημαντικό, η περιβαλλοντική
εκπαίδευση να υιοθετήσει τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία που θα αναπτύσσουν την
ενσυναίσθηση των εκπαιδευομένων και, παράλληλα, την επιθυμία τους για δράση. Θα
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πρέπει, ακόμα, να καλλιεργεί τις δεξιότητες που θα επιτρέπουν στα παιδιά να
αντιλαμβάνονται τα περιβαλλοντικά προβλήματα πολυεπίπεδα, με κριτική σκέψη, ώστε να
αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία επίλυσής τους, υπερνικώντας τα συχνά
εμφανιζόμενα αισθήματα της αδυναμίας και της αδιαφορίας.
Η σύγχρονη παιδαγωγική έχει χαρακτήρα αλληλεπιδραστικό και επικεντρώνεται στην
επικοινωνία δασκάλου - μαθητών και του ευρύτερου περιβάλλοντος - ανθρώπινου και
φυσικού (Μπακιρτζής, 2008, όπως αναφέρεται στο Παπαγεωργίου κ.ά., 2012). Ο άνθρωπος
επικοινωνώντας με το περιβάλλον φυσικό, κοινωνικό, πληροφοριακό, αποκτά εμπειρίες και
πάντοτε σε συνάρτηση με τις βιολογικές του ικανότητες, οικοδομεί νέες γνώσεις
(Κούσουλας, 2004). Ο μαθητής μπορεί και πρέπει να συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και
τη διαμόρφωση της μάθησης ως συνειδητός και υπεύθυνος συνεργάτης (Γεωργόπουλος,
1999). Η ενεργός συμμετοχή του μαθητή συντελεί στην ανάπτυξη της ικανότητάς του να
οργανώνει μαθησιακές καταστάσεις και να αυτονομείται, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη
διάθεση του να συμμετέχει ενεργά στην παραπέρα πορεία της μαθησιακής αναζήτησης, χάρη
στην ενίσχυση ποικίλων κινήτρων που σχετίζονται με καταστάσεις που εκπορεύονται από τις
ανάγκες του (Weidenmann et al., 1993).
Ειδικά στα νήπια, είναι επιτακτική η ανάγκη, ο τρόπος που προσεγγίζουν οι εκπαιδευτικοί
τα θέματα, που θα τους απασχολήσουν κατά το σχολικό έτος, να γίνεται ακολουθώντας
μεθόδους «βιωματικής μάθησης», μέσω της οποίας δίνεται έμφαση στον σημαντικό ρόλο της
εμπειρίας στη διδασκαλία της μάθησης και στους δεσμούς μεταξύ της σχολικής τάξης, της
καθημερινότητας των μαθητών και της κοινωνικής πραγματικότητας (Δεδούλη, 2001). Γιατί
κάθε γνήσια μορφή εκπαίδευσης γεννιέται με την εμπειρία. Έτσι κάθε διδασκαλία πρέπει να
αρχίζει από την εμπειρία που έχουν οι μαθητές και σταδιακά να προχωρά στη διαρκή
ανασύνθεση της εμπειρίας (Κατσαρού, 2011). Παράλληλα, αναπτύσσονται σχέσεις
ομαδικότητας και συνεργασίας.
Μεθοδολογία
Οι διδακτικές στρατηγικές που εφαρμόζονται πρέπει να είναι σύμφωνες με τη φύση και τους
στόχους της Π.Ε., να στηρίζουν την ενεργητική αλληλεπιδραστική μάθηση, τη διερεύνηση
και την ομαδική εργασία (Φλογαΐτη & Βασάλα, 1999, όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα
Σπουδών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου, 2009). Για το
μονοήμερο πρόγραμμα του ΚΠΕ Αράχθου, που είναι προσανατολισμένο ειδικά στα νήπια,
επιλέχθηκε η συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη ως μέθοδος διδασκαλίας στο πλαίσιο
της οποίας οι μαθητές, με προσεκτικά επιλεγμένες δραστηριότητες, διερευνούν τις δοσμένες
πληροφορίες και οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
έχει ως στόχο να επιφέρει θετικά αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο μάθησης όσο και στη
γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού παραμένει σε επίπεδο
υποστήριξης, συντονισμού, διαμεσολάβησης, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία εμπλουτίζεται
με τεχνικές διδασκαλίας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν την κριτική
σκέψη και επιτρέπουν την ελευθερία έκφρασης.
Μέρη του προγράμματος
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις επιμέρους πυλώνες - μέρη:
1ο Μέρος: Σχεδιασμός - Προετοιμασία - Ενημέρωση
Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα
έχουν στη διάθεση τους το κατάλληλο υλικό για την προετοιμασία της επίσκεψης (Εικόνα 1),
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οδηγίες για την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη (Εικόνα 2), και το
χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει (Εικόνα 3).
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Εικόνα 1: Υλικό για την προετοιμασία του προγράμματος.

Εικόνα 2: Οδηγίες για την ημέρα επίσκεψης.
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Εικόνα 3: Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.
Ένα αρχείο (Εικόνα 4) δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, ν’ αποκτήσουν εικονική
γνωριμία με τον χώρο που θα επισκεφτούν, αλλά και το περιεχόμενο του προγράμματος που
θα παρακολουθήσουν.

Εικόνα 4: «Ελάτε μαζί μας στην επίσκεψη αυτή, για να μοιραστούμε εικόνες,
μυρωδιές, ήχους…»
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2ο Μέρος: Παρακολούθηση μονοήμερου προγράμματος
Άφιξη μαθητών - παρουσίαση θέματος
Κατά την άφιξη των ομάδων στον χώρο του ΚΠΕ, υποδεχόμαστε τα νήπια και τους
εκπαιδευτικούς, κάνουμε μια σύντομη γνωριμία μαζί τους και τους οδηγούμε στο χώρο
προβολών/παρουσιάσεων του Κέντρου. Εκεί πραγματοποιείται η γνωστική προσέγγιση του
θέματος παρουσιάζοντας μια εισήγηση, στην οποία αναφέρονται ο Αμβρακικός κόλπος, το
λιμάνι της Κόπραινας και τα βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής, σε μορφή
παραμυθιού και με τη χρήση animation. Παράλληλα συζητάμε με την ομάδα ώστε να
διερευνηθούν οι πρότερες γνώσεις τους και ακολουθεί καταιγισμός ιδεών.
Χωρισμός σε ομάδες - παιχνίδια γνωριμίας
Xωρίζουμε τα νήπια σε ομάδες, ακολουθούν παιχνίδια γνωριμίας και συνεργασίας στον
προαύλιο χώρο ή στο υπόστεγο του ΚΠΕ (Εικόνα 5).
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Εικόνα 5: Παραδείγματα από διάφορα παιχνίδια γνωριμίας.
Μελέτη πεδίου και περιβαλλοντικά παιχνίδια
Η εκτός των πλαισίων της σχολικής αίθουσας μάθηση, η αξιοποίηση των τοπικών
κοινοτήτων, καθώς επίσης και όλων των χώρων που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά
εκπαιδευτικά και μαθησιακά εργαλεία για την ενίσχυση της βιωματικής και εμπειρικής
μάθησης, όπως τα περιβαλλοντικά πεδία, οι χώροι της κοινότητας, τα ΚΠΕ, τα τοπικά
εργαστήρια, τα μουσεία, κ.ά., αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη της
περιβαλλοντικής αγωγής των μαθητών (Deri, 2005; Zachariou & Symeou, 2008, όπως
αναφέρεται στο Πρόγραμμα σπουδών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΥΠ. Π. Κύπρου, 2009).
Στα πλαίσια της μελέτης πεδίου, στα νήπια, που ήδη έχουν χωριστεί σε ομάδες, δίνεται
χάρτης με σκοπό την αναζήτηση του κρυμμένου θησαυρού (Εικόνα 6). Σ’ αυτό το στάδιο
προσπαθούμε, μέσα από ερωτήσεις που αναζητούν απαντήσεις, μέσα από την ανεύρεση
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λέξεων κλειδιών, λύσεις αινιγμάτων, προσδιορισμού σημείων της διαδρομής, γνώση
δειγμάτων της ιχθυοπανίδας και της ορνιθοπανίδας του κόλπου, να ανακαλέσουμε τις γνώσεις
που τους προσφέραμε με παιγνιώδη τρόπο, καθώς και να συμβάλουμε στην εμπέδωσή τους.
Η επιλογή των σωστών απαντήσεων χρησιμοποιώντας κάρτες και ακολουθώντας μια
γραμμική πορεία, οδηγούν στο επόμενο βήμα και τελικά στον «θησαυρό», ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα από τη βιοποικιλότητα του οικοσυστήματος του Αμβρακικού
κόλπου.
Η περιβαλλοντική διαδρομή ολοκληρώνεται στο διβάρι και τη λουρονησίδα της
λιμνοθάλασσας της Αγρίλου. Ακούγονται νέες λέξεις, ενώ γίνεται προσπάθεια να
κατακτηθούν και να γίνουν προσφιλείς στους μικρούς επισκέπτες. Τα ψάρια της περιοχής
γίνονται ζωντανά εκθέματα που προκαλούν τον ενθουσιασμό (Εικόνα 7). Στο σημείο αυτό,
μιλάμε για τον κύκλο της ζωής, την τροφική αλυσίδα, και ταυτόχρονα χειριζόμαστε, για
πρώτη φορά, εξειδικευμένα όργανα για παρατήρηση στη φύση. Η υπομονή, η συνεργασία, o
σεβασμός του άλλου, που είναι απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση του σταδίου των
παρατηρήσεων και των μετακινήσεων πεζοπορίας, διδάσκονται insitu.
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Εικόνα 6: (αριστερά) Ο χάρτης από το παιχνίδι του «κρυμμένου θησαυρού»
(δεξιά) Το Διβάρι της Αγρίλου, ένα εκθετήριο της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού.
Επιπλέον, επισκεπτόμαστε το Μουσείο Αλιείας και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Οι
εικόνες της ιχθυοπανίδας και ορνιθοπανίδας των βιοτόπων του Αμβρακικού, των τρόπων
αλιείας που εφαρμόστηκαν στην περιοχή, δρουν επαναληπτικά και πολλαπλασιαστικά για την
εμπέδωση και την ανάπτυξη των πληροφοριών (Εικόνα 7).

Εικόνα 7: Αριστερά: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και δεξιά: Μουσείο Αλιείας.
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Ακολουθούν ψυχοκινητικά παιχνίδια στον προαύλιο χώρο του Κέντρου. Μέσω των
παιχνιδιών αυτών δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα, μέσα από την πολύπλοκη, πολυδιάστατη
και ποικίλη στις λειτουργίες φύση τους, να αναπτύσσουν τη φαντασία, την ομαδικότητα, την
κοινωνική συμπεριφορά, την ανάληψη ευθύνης, την άσκηση ρόλων και σαν «ένα όχημα
αυτοσχεδιασμών και συνδυασμών» αυτά να τα «προετοιμάζουν για τη ζωή» (Bruner, 2004).
Θέατρο και εκπαίδευση αξιών
Ολόκληρη η περιβαλλοντική εκπαίδευση, ένα πρόγραμμα στο σύνολο του, αλλά ακόμη
περισσότερο ένα θεατρικό έργο παρουσιάζουν στους μαθητές αξίες και πρότυπα
συμπεριφοράς. Αυτές οι «αξίες - πρότυπα» καθορίζουν τη στάση και συμπεριφορά μας
απέναντι στο περιβάλλον, με αποτέλεσμα οι κυρίαρχες «αξίες» της εποχής μας να ευθύνονται
για τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα του Πλανήτη, ενώ οι φιλοπεριβαλλοντικές αξίες
να σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος (Ταμουτσέλη, 2009). Επίσης, κάθε
δραστηριότητα, που αφορά χειρισμό στο περιβάλλον και προϋποθέτει μια συγκεκριμένη
συμπεριφορά απέναντι στα στοιχεία του περιβάλλοντος, δημιουργεί αξίες και επηρεάζει τη
στάση και τη συμπεριφορά των μαθητών απέναντί του (Φλογαΐτη & Λιαράκου, 2009).
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Εικόνα 8: Το σκηνικό και οι φιγούρες από το θεατρικό έργο με τίτλο: «Μπαμ και Μπουμ κάτι
κακό γίνεται στον Αμβρακικό…».
Με όχημα τη θεατρική παράσταση, μέσα σε ένα κλίμα χαράς και εγρήγορσης, δίνεται η
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να βιώσουν, με τον καλύτερο τρόπο, ένα δημιουργικό
περίπατο προβληματισμού, να εμπλακούν συναισθηματικά με τους ήρωες του παραμυθιού
και να ταυτιστούν μαζί τους. Δημιουργούν σχέσεις ενσυναίσθησης, βιώνουν εμπειρίες,
γίνονται μέρος του προβλήματος αλλά και της λύσης. Προτείνουν, συζητούν, δρουν
συλλογικά, αλληλεπιδρούν. Γλεντούν για τη νίκη του καλού.
Παιχνίδια δημιουργίας και έκφρασης - κολάζ - κατασκευές - πειράματα
Είναι ο χρόνος που μπορούμε να πειραματιστούμε με σκοπό την εμπέδωση της γνώσης, μέσω
της διαδικασίας του πειραματισμού και της ανακάλυψης. Εναλλακτικά μπορούν οι μαθητές
να εκφραστούν ζωγραφίζοντας, κάνοντας κολάζ, δημιουργώντας με αντικείμενα νεκρής
φύσης της περιοχής. «…Στο παιδί πρέπει να δίνεται - παράλληλα με τη μόρφωση - και η
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ευκαιρία για αναψυχή και διασκέδαση. Η κοινωνία και το κράτος οφείλουν να κάνουν κάθε
προσπάθεια για αυτό το σκοπό…» (Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού).
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Εικόνα 9: Παιχνίδια δημιουργίας και έκφρασης.
3ο Μέρος: Αξιολόγηση του προγράμματος και δραστηριότητες προέκτασης της γνώσης
Αξιολόγηση του προγράμματος
Γίνεται αξιολόγηση του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς που συνοδεύουν τις ομάδες
νηπίων με τη χρήση ερωτηματολογίων (Χρυσαφίδης, 1994) ειδικά διαμορφωμένων για το
συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Τα μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ διαβάζουν, συζητούν, αναλύουν τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης, ώστε να υπάρξει από τη συγγραφική ομάδα ανατροφοδότηση και ανανέωση
του προγράμματος και των δραστηριοτήτων που συγκαταλέγονται σε αυτό, σύμφωνα με το
χώρο, το χρόνο, τις προτάσεις, την εμπειρία και τις δυνατότητες.
Δραστηριότητες προέκτασης της γνώσης
Χρησιμοποιούνται ανοιχτού και κλειστού τύπου φύλλα εργασίας, τα οποία απασχολούν τις
ομάδες στη σχολική αίθουσα την επόμενη μέρα. Δίνονται ενημερωτικά σημειώματα στους
γονείς για τη δραστηριότητα (πολλοί από του οποίους παρακολούθησαν το πρόγραμμα ως
συνοδοί). Τίθενται ερωτήματα που αναζητούν απάντηση. Τους προτείνονται συζητήσεις,
επισκέψεις, δράσεις μετά την επίσκεψη τους στο Κέντρο και μέχρι τη λήξη του σχολικού
έτους.
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Το διάστημα που τα νήπια παρακολουθούν το πρόγραμμα, ολοκληρωμένο και στα τρία
στάδια, καταφέρνουν να εξοικειωθούν με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της
περιοχής, να κατανοήσουν τη σημασία του, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, να θαυμάσουν
την ομορφιά του, να εμπνευστούν από αυτό. Επιπρόσθετα, αποκτούν γνώσεις για αυτό μέσα
από την αφήγηση, τη διαδικασία της παρατήρησης, το παιχνίδι, την ανακάλυψη. Μαθαίνουν
συμπεριφορές, ασκούνται σε κανόνες και οδηγίες, αναπτύσσουν δεξιότητες, όπως η χρήση
χάρτη, η αξιοποίηση στοιχείων, η εστίαση σε πεδιοσκόπιο. Αντιλαμβάνονται τις συνέπειες
μετά από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο περιβάλλον, προβληματίζονται, διερευνούν,
βρίσκουν λύσεις με βάση την κριτική σκέψη, διαμορφώνουν αξίες. Συνεργάζονται,
ομαδοποιούνται, έχουν κοινούς στόχους, εκφράζονται αναπτύσσοντας τις λεκτικές τους
ικανότητες, αλληλεπιδρούν, αλλάζουν στάση και συμπεριφορά, διαχέουν την πληροφορία στο
άμεσο περιβάλλον, προκαλούν συζητήσεις, βιώνουν πλήθος αισθημάτων, δημιουργούν,
νιώθουν ικανοί.
Με έναυσμα το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που παρακολουθούν, θέλουμε να πιστεύουμε
ότι ξεκινά για τα νήπια η επίπονη διαδικασία ώστε να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες, με ενεργό
συμμετοχή στα κοινά, πολίτες που θα διαφυλάσσουν, όχι μόνο τη χρήση του φυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος με κοινωνικούς και οικονομικούς όρους, αλλά και την προστασία
της οικολογικής ισορροπίας του.
Οι ομάδες που επισκέπτονται το Κέντρο και παρακολουθούν το προαναφερθέν μονοήμερο
πρόγραμμα περιηγούνται σε ένα περιβαλλοντικά μοναδικό και ιστορικά σημαντικό τοπίο. Ο
Αμβρακικός κόλπος, το αλίπεδο της περιοχής της Κόπραινας, το λιμάνι της, ο φάρος είναι
απαραίτητο να αναδεικνύονται και να προβάλλονται σε συνεργασία και με τους τοπικούς
φορείς.
Τα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή μπορούν να προσδοκούν την επίλυσή τους
μόνο από τη δράση ενεργών πολιτών και τοπικών κοινωνιών αειφορικά προσανατολισμένων.
Συγγραφική ομάδα και στοιχεία του προγράμματος
Η συγγραφική ομάδα του προγράμματος αποτελείται από τις: 1) Αντωνοπούλου Ευανθία, Εκπ/κό Π.Ε. κλ. ΠΕ 60,
Μέλος Π.Ο. του ΚΠΕ Αράχθου Άρτας και 2) Σκούρα Χαρούλα, εξωτερική συνεργάτιδα, Εκπ/κό Π.Ε. κλ. ΠΕ 60,
Νηπιαγωγείο Πέτα Άρτας. Την Επιστημονική καθοδήγηση του προγράμματος είχε η κα Γκανιάτσα
Δήμητρα,Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Ν. Άρτας για το σχολικό έτος 2012-14. Το μονοήμερο
πρόγραμμα του ΚΠΕ Αράχθου Άρτας, έχει εκδοθεί με αρ. ISBN: 978-618-81853-3-3, είναι εγκεκριμένο από το
Υπουργείο Παιδείας με αριθμό. απόφασης: Φ14/294/34683/Δ1 στις 3/3/2015 και βρίσκεται διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του Κέντρου, ηλεκτρονική διεύθυνση: http://kpe-arach.art.sch.gr/joomla34/images/links/BIBLIOPROGRAMMATOS-STON-AMBRAKIKO-MIA-FORA.pdf.
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Ο χώρος των Φυσικών Επιστημών προσφέρει ένα ξεχωριστό μαθησιακό περιβάλλον εντός του
οποίου και μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων δραστηριοτήτων, τα παιδιά τόσο της νηπιακής
όσο και της προ νηπιακής ηλικίας, μπορούν να προσεγγίσουν φυσικά φαινόμενα και να
γνωρίσουν τον φυσικό κόσμο μέσα στον οποίο ζουν. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια διδακτική
δραστηριότητα, με στόχο να προσεγγιστεί το φαινόμενο του ηλεκτρισμού, κατασκευάζοντας και
μελετώντας ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας τα παιδιά
χρησιμοποίησαν απλά υλικά όπως μπαταρίες, καλώδια, λαμπτήρες, κατασκεύασαν διακόπτες
χρησιμοποιώντας απλούς συνδετήρες και το καθένα συνέθεσε το δικό του ηλεκτρικό κύκλωμα.
Με τη δική του κατασκευή κάθε παιδί διέκρινε τα βασικά μέρη του κυκλώματος και
προσπάθησε να ερμηνεύσει το πώς αντίστοιχα συνδυάζονται οι διακόπτες και οι λαμπτήρες του
δωματίου του. Τα παιδιά εργάστηκαν ερευνητικά, αξιοποιώντας τη βιωματικότητα, την
αλληλεπίδραση και την αφαιρετικότητα, επιχειρώντας ακόμα να αποτυπώσουν σε χαρτί, τη
μορφή του ηλεκτρικού κυκλώματος που κατασκεύασαν. Στο τέλος, τα παιδιά έκαναν μετρήσεις
και συνέθεσαν φανταστικές ιστορίες, επεκτείνοντας έτσι τη συγκεκριμένη δραστηριότητα με
τρόπο διαθεματικό προς τα Μαθηματικά και τη Γλώσσα. Η εφαρμογή έγινε στο Νηπιαγωγείο
«Φεγγαράκι» σε ομάδα 15 παιδιών, ηλικίας 5-6 ετών, σε διάστημα 3 μηνών, Ιανουάριος 2015Μάρτιος 2015, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρισμός, Κύκλωμα, Διαθεματικότητα, Διερεύνηση.
Εισαγωγή
Με τον όρο διαθεματική προσέγγιση (thematic integration) εννοούμε τη μορφή διδασκαλίας
κατά την οποία από τη μια πλευρά το περιεχόμενο διδασκαλίας ενιαιοποείται, πράγμα που
σημαίνει ότι δεν συμβαίνει κατακερματισμός της γνώσης και από την άλλη η διδασκαλία
είναι εργαστηριακής, ανακαλυπτικής και διερευνητικής μορφής, οπότε η γνώση προκύπτει ως
προϊόν διερεύνησης και βιωματικότητας. Στην πρώτη περίπτωση πραγματοποιείται υπέρβαση
του «παραδοσιακού» που υποστηρίζει τον κάθετο χωρισμό του Αναλυτικού Προγράμματος σε
αυτόνομα γνωστικά αντικείμενα. Στην δεύτερη γίνεται αποδοχή ενεργητικών μεθόδων
μάθησης - εργασίας, οι οποίες έχουν ως αφετηρία τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των
μαθητών (Θεοφιλίδης, 1997).
Ο διερευνητικός τρόπος προσέγγισης θεμάτων από τον χώρο της Φυσικής προσφέρεται για
την εκπαίδευση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, αφού ήδη από τη φύση τους
διατυπώνουν συνεχώς ερωτήματα για τον φυσικό κόσμο που τα περιβάλλει. Με τον όρο
διερευνητική προσέγγιση ορίζουμε μια σκόπιμη διαδικασία διάγνωσης και επίλυσης
προβλημάτων, σχεδιασμού πειραμάτων, αναζήτησης πληροφοριών, διατύπωσης υποθέσεων,
κατασκευής μοντέλων, συζήτησης και (αντι)παράθεσης επιχειρημάτων κ.ά. Επίσης
περιλαμβάνει επιστημονικές διαδικασίες (παρατήρηση, σύγκριση, ταξινόμηση, σχεδιασμό
πειράματος, πρόβλεψη, ερμηνεία δεδομένων, κ.λπ.). Αποσκοπεί στην άσκηση των παιδιών
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στις επιστημονικές διαδικασίες και στην πρακτική των Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο του
επιστημονικού εγγραμματισμού. Κεντρική ιδέα της διερευνητικής μεθόδου προσέγγισης είναι
η διατύπωση, από τον εκπαιδευτικό, απλών προσιτών επιστημονικών ερωτημάτων (ή
προβλημάτων αναδυόμενων από την καθημερινή ζωή και εμπειρία) σχετικών με το προς
μελέτη θέμα.
Το φαινόμενο του ηλεκτρισμού που στις αντιλήψεις των παιδιών είναι άμεσα συνδεδεμένο
με αντικείμενα του κοντινού τους περιβάλλοντος, ασκεί σε αυτά μια ιδιαίτερη έλξη
περιέργειας. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι ηλεκτρικές συσκευές, ο φωτισμός του
δωματίου τους κ.ά., εξάπτει τη φαντασία των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και τους
δημιουργεί διάθεση ανακαλυπτική. Στο ερώτημα του «Πώς αντιλαμβάνονται τη σχέση που
έχει ο διακόπτης του φωτισμού του δωματίου τους με το άναμμα ή το σβήσιμο του
λαμπτήρα;», τα παιδιά αυτής της ηλικίας σχεδιάζουν σχηματικές παραστάσεις που δεν
απέχουν πολύ από την παραστατική μορφή ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος.
Ερευνητικές εργασίες σε πολλές χώρες, όπως στη Γαλλία, στη Σουηδία, στη Γερμανία, στη
Νέα Ζηλανδία, στη Μ. Βρετανία, στην Ολλανδία και στην Ελλάδα, έχουν ασχοληθεί με τις
εναλλακτικές ιδέες παιδιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ενηλίκων
για τον ηλεκτρισμό γενικότερα, καθώς και για τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος σε απλά και
σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα ειδικότερα (Tiberghien & Delacote, 1976; Andersson &
Karrqvist, 1979; Von Rhoneck, 1981; Maichle, 1981; Osborne, 1981, 1982, 1983; Solomon et
al., 1985; Shipstone et al., 1988; Psillos et al., 1988; Κουμαράς, 1989; Σολομωνίδου &
Κακανά, 1998; Πιλάτου, 2003). Στη περίπτωση της προσχολικής ηλικίας έχουν αναπτυχθεί
έρευνες σχετικά με τη διδασκαλία του ηλεκτρισμού (Καλογιαννάκης & Λαντζάκη, 2012).
Ωστόσο το πεδίο της έρευνας είναι ακόμα ιδιαίτερα ανοικτό.
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι, μέσα από την προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση, να
συμβάλει στην αύξηση της εμπειρίας που μπορούμε να αποκτήσουμε για τη μελέτη και τη
διερεύνηση φαινομένων της Φυσικής από παιδιά προσχολικής ηλικίας και κατά συνέπεια να
διευρύνει το αντίστοιχο ερευνητικό πεδίο.
Μεθοδολογία της έρευνας
Η ανάπτυξη και εφαρμογή της δραστηριότητας έγινε στο Νηπιαγωγείο «Φεγγαράκι σε ολοήμερο τμήμα 15 νηπίων (8 κορίτσια και 7 αγόρια). Αναλυτικά καταγράφονται: οι επιδιώξειςστόχοι της δραστηριότητας, η αιτιολόγηση επιλογής κάθε βήματος της δραστηριότητας, οι
χρησιμοποιούμενες πηγές, οι τρόποι ενθάρρυνσης συμμετοχής των παιδιών, ο τρόπος
εισαγωγής και τέλος τα γενικά συμπεράσματα.
Στόχοι
Στόχος 1ος: α) Η επαφή με το φαινόμενο του στατικού ηλεκτρισμού, β) η κατανόηση της
παρατήρησης, των «πειραμάτων» και της περιγραφής για τη μελέτη υλικών και φαινομένων,
γ) ο πειραματισμός με την χτένα και την ηλεκτρική δύναμη που ασκείται σε αυτή κατά την
τριβή, δ) ο τρόπος με τον οποίο τα ελαφρά αντικείμενα έλκονται από απόσταση από το
ήλεκτρο (χτένα), ε) ενεργός συμμετοχή των παιδιών κατά την πραγματοποίηση του
πειράματος, και στ) ανάπτυξη του περιγραφικού λόγου.
Δράση: Στο πλαίσιο της ολομέλειας, τρίψαμε κομμάτια από φελιζόλ και στη συνέχεια ένα
από τα παιδιά χτένισε τα μαλλιά του. Τα παιδιά παρατήρησαν την έλξη που πραγματοποιείται
κατά την προσέγγιση του ηλεκτρισμένου σώματος στο ελαφρύ αντικείμενο. Έπειτα κλήθηκαν
να περιγράψουν τα βήματα που ακολουθήθηκαν τηρώντας την χρονική ακολουθία.
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Εικόνα 1: Πρώτη πειραματική ιδιότητα του Ηλεκτρισμού.
Στόχος 2ος: α) Η παρατήρηση εποπτικού υλικού, με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή,
αναφορικά με τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα κύκλωμα, β) η επαφή με την
Τεχνολογία και η αξιοποίησή της ως εργαλείο διερεύνησης και αναζήτησης, γ) η αναπαράσταση του ανοιχτού – κλειστού κυκλώματος μέσα από το βίωμα με ποικίλους τρόπους.
Δράση: Στα πλαίσια θεατρικού παιχνιδιού, τα παιδιά επέλεξαν τους ρόλους τους (μπαταρίες,
καλώδια, λαμπτήρες, συνδετήρες) και στη συνέχεια αναπαρέστησαν το κλειστό και ανοιχτό
κύκλωμα.
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Εικόνα 2: Βιωματική αναπαράσταση του διακόπτη.
Στόχος 3ος: α) Η ανακάλυψη βασικών χαρακτηριστικών γύρω από τη δομή και τις ιδιότητες
των υλικών, β) ο χειρισμός και η κατασκευή απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε σειρά, γ) η
προώθηση του συνεργατικού πνεύματος και της αξίας τής από κοινού ανακάλυψης, δ) η
ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών να συνδιαλέγονται μεταξύ τους και να
άλληλοεπιδρούν, να προβληματίζονται, να στηρίζονται σε προηγούμενες γνώσεις και
εμπειρίες, να κάνουν υποθέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα. Πέραν τούτων
επιδιώκεται οι μαθητές να συσχετίζουν το ηλεκτρικό ρεύμα με τη μεταφορά του, να
κατασκευάζουν ένα διακόπτη, να ανακαλύπτουν τον τρόπο λειτουργίας του και να
καταλάβουν ότι στη σύνδεση σε σειρά ο διακόπτης μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε
θέση.
Δράση: Στα παιδιά δόθηκαν μακετόχαρτα συγκεκριμένων διαστάσεων και υλικά (δύο
λαμπτήρες, 4 καλώδια διαφορετικού μεγέθους, μπαταρία πειραμάτων και 2 συνδετήρες).
Έπειτα όρισαν τη θέση των υλικών πάνω στη μακέτα, σύγκριναν το μήκος των καλωδίων
προκειμένου να κατασκευάσουν ένα κύκλωμα.
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Εικόνα 3: Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος.
Στόχος 4ος: α) Να συνειδητοποιήσουν ότι γραπτός λόγος και εικόνες είναι εκφράσεις του πώς
αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας, β) να αντιληφθούν σταδιακά ότι στα φωνήματα της
ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν γράμματα, γ) να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως
μέσου επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφοριών, δ) να έλθουν σ’ επαφή με τις αρχές και
τους κανόνες που διέπεουν τη φωνολογία της ελληνικής γλώσσας
Δράση: Δόθηκαν στα παιδιά οι κατασκευές των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και, στη συνέχεια,
με τη χρήση μολυβιού, αποτύπωσαν εικονικά τα υλικά από τα οποία αποτελούνται.
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Εικόνα 4: Διαδικασία αποτύπωσης ηλεκτρικού κυκλώματος.
Στόχος 5ος: α) Η αποτύπωση του κλειστού και ανοιχτού κυκλώματος σε έντυπη μορφή και
β) η αξιοποίηση της αφαιρετικής τους σκέψης.

Εικόνα 5: Μορφή σχεδιαστική ηλεκτρικού κυκλώματος.
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Στόχος 6ος: α) Έκφραση μέσω του αυτοσχεδιασμού και της μίμησης, β) εξοικείωση με τα
είδη του ηλεκτρικού φορτίου (πρωτόνια, ηλεκτρόνια, νετρόνια), γ) ανάπτυξη της δημιουργικότητας και κινητικότητάς τους, δ) εξοικείωση με τον ήχο - παύση, ε) συνεργασία και
δημιουργία από κοινού.
Δράση:Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 4 ομάδες και επέλεξαν τους ρόλους των φορτίων και των
ηλεκτρικών συσκευών που θα δραματοποιούσαν. Μέσα σε έναν κύκλο τα παιδιά – πρωτόνια
με τα παιδιά – νετρόνια ήταν αγκαλιασμένα σε ζευγάρια και παρέμεναν ακίνητα. Υπό το
άκουσμα της μουσικής τα παιδιά – ηλεκτρόνια κινούνταν γύρω τους και, όταν σταματούσε η
μουσική, επέλεγαν ένα ζευγάρι από τα παιδιά - φορτία του κύκλου και ακουμπούσαν τα παιδιά – ηλεκτρικές συσκευές. Όταν γινόταν επαφή των φορτίων με τις ηλεκτρικές συσκευές, το
παιδί συσκευή έβγαζε ήχο.
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Εικόνα 6: Βιωματική αναπαράσταση των φορτίων και των ηλεκτρικών συσκευών.
Στόχος 7ος: α) Η επαφή των παιδιών με τις χωρικές έννοιες και παράσταση ενός αντικειμένου
του τρισδιάστατου χώρου στις δύο διαστάσεις του χαρτιού, β) η αποτύπωση των πηγών
ενέργειας που υπάρχουν στον χώρο και ορισμός της θέσης τους, γ) η αντίληψη της θέσης των
αντικειμένων, όπως επίσης και του εαυτού τους στον χώρο της τάξης, με αποτέλεσμα να
μπορούν να προσανατολιστούν, δ) η αναγνώριση των σχημάτων των αντικειμένων και των
σχετικών αποστάσεων και θέσεων αυτών στον χώρο, ε) η ερμηνεία του πώς συνδυάζονται οι
διακόπτες και οι λαμπτήρες του δωματίου τους.
Δράση: Τα παιδιά κλήθηκαν να παρατηρήσουν τον χώρο στον οποίο βρίσκονταν και έπειτα
να χαρτογραφήσουν την αίθουσα σε φύλλο χαρτί, με την χρήση μαρκαδόρου. Έπειτα επανέλαβαν την διαδικασία στον χώρο του δωματίου τους

Εικόνα 7: Χαρτογράφηση της αίθουσας.
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Στόχος 8ος: α) Η συνεργασία σε ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου και ο σεβασμός
των απόψεων και των εργασιών των άλλων, β) η ενεργός συμμετοχή των παιδιών σε ένα
βιωματικό παιχνίδι, κατά το οποίο ανέλαβαν ρόλους αρχιτεκτόνων, γ) ο έλεγχος των
αυθόρμητων εννοιών όπως τις αντιλαμβάνονται και δ) η αξιοποίηση των εμπειριών τους προκειμένου να χαρτογραφήσουν την πόλη.
Δράση: Με αφορμή την κατασκευή της μακέτας στην οποία θα απεικονίζεται μια
ηλεκτροδοτούμενη πόλη, τα παιδιά αποτύπωσαν το προσχέδιό της σε κάτοψη, ορίζοντας τη
θέση των σπιτιών, των δρόμων και της παιδικής χαράς, σε αυτήν. Έπειτα τα παιδιά ήρθαν σε
επαφή με διάφορα παιδαγωγικά υλικά, όπως τα ενσφηνώματα, τα τουβλάκια και τα
αναπτύγματα και αναπαρέστησαν την πόλη.
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Εικόνα 8: Κατασκευή της μακέτας.
Στόχος 9ος: α) Ο πειραματισμός με διάφορα υλικά και χρώματα, β) η ευχέρεια να πλάθουν
και να μορφοποιούν, να κόβουν υλικά και να κάνουν χαρτοεπικολλήσεις, γ) η μέτρηση με τη
χρήση αυθαίρετων μονάδων μέτρησης, δ) η κατασκευή ενός τρισδιάστατου σπιτιού μέσα από
αναπτύγματα, ε) η αλληλεπίδραση με εκπαιδευτικό υλικό και η ανάπτυξη της γεωμετρικής
σκέψης των παιδιών.
Δράση: Στα παιδιά δόθηκαν διάφορα υλικά, όπως πηλός, κομμάτια ξύλου, χάρακες,
νερομπογιές και πινέλα, για την κατασκευή, την μέτρηση και τον χρωματισμό των στοιχείων
που θα τοποθετηθούν στη μακέτα.

Εικόνα 9: Κατασκευάζουν τα υλικά που θα τοποθετήσουν στη μακέτα.
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Στόχος 10ος: α) Η ανάπτυξη της υπευθυνότητας ως άτομα, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένα
καθήκοντα που επηρεάζουν το σύνολο της ομάδας, β) η ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης
προβλημάτων που προκύπτουν και η απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογικών μέσων, γ) η
διερεύνηση του χώρου και ο προσανατολισμός σε σχέση με σταθερά σημεία αναφοράς, δ) η
ικανότητα να «διαβάζουν» απλά σύμβολα, σχεδιαγράμματα και χάρτες, ε) η ικανότητα να
τοποθετούν και να μετακινούν αντικείμενα σε σχέση με σταθερά σημεία αναφοράς, στ) η
σύγκριση αντικειμένων (καλωδίων) για συγκεκριμένο σκοπό, χρησιμοποιώντας αυθαίρετες
μονάδες μέτρησης, ζ) ο μετασχηματισμός του δισδιάστατου σχεδίου-χάρτη σε τρισδιάστατη
μορφή και η σύνδεση του αναπαριστώμενου με τον πραγματικό περιβάλλοντα χώρο.
Δράση: Τα νήπια μελέτησαν τον χάρτη που είχαν δημιουργήσει, προκειμένου να ξεκινήσει η
κατασκευή της μακέτας της ηλεκτροδοτούμενης πόλης. Στη συνέχεια, τοποθέτησαν τα
αντικείμενα στην αντίστοιχη θέση και διαμόρφωσαν τους δρόμους, την πλατεία επιλέγοντας
τα βελάκια ως σύμβολο κατεύθυνσης των αυτοκινήτων. Τέλος, καλωδίωσαν την πόλη,
σχηματίζοντας πολλά ηλεκτρικά κυκλώματα σε σειρά.
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Εικόνα 10: Τοποθέτηση των αντικειμένων πάνω στη μακέτα.
Στόχος 11ος: α) Η συμμετοχή σε συζητήσεις, παίρνοντας διαδοχικά τον λόγο και
αναλαμβάνοντας ρόλους αφηγητή και ακροατή, β) η ανάπτυξη της δεξιότητας να
εικονογραφήσει ό,τι ήθελε το καθένα παιδί σχετικά με το παραμύθι που επινόησαν, γ) η
αντιστοιχία.
Δράση: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα σπίτι που ήταν μέσα μια μαμά και το παιδάκι της.
Το παιδάκι ήθελε να πάει στις κούνιες, και μετά από τις κούνιες όταν γυρίσαν σπίτι, έπεσε το
ρεύμα. Και τότε η μαμά πήγε στην ασφάλεια του ρεύματος να δει τι έγινε με το ρεύμα. Και
είδε ότι είχε καεί μια ασφάλεια. Τότε πήρε φακό και τον ανάψανε για να δουν πού θέλανε να
πάνε. Μετά είχε πάει πολύ αργά και έπρεπε να μαγειρέψει η μαμά, αλλά δεν μπορούσε γιατί
δεν υπήρχε το ρεύμα. Μετά ήρθε ο ηλεκτρολόγος και έφτιαξε το ρεύμα και η μαμά πάτησε
τον διακόπτη που ήταν για το φως και άναψε. Και όταν άναψε το φως έκλεισαν το φακό, τον
έβαλαν στη θέση του και μαγείρεψαν και έφαγαν

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

Εικόνα 11: Εικονογράφηση της ιστορίας που συνέθεσαν.
Συμπεράσματα
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Ο ρόλος μας, ως εκπαιδευτικών, στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης έρευνας ήταν διπλός:
Εκείνος του συμμετέχοντα και εκείνου του παρατηρητή. Προσπαθήσαμε κατά κύριο λόγο
να δράσουμε συμμετοχικά με ανοιχτές ερωτήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη
δημιουργία κλίματος έρευνας, το οποίο σε μεγάλο βαθμό επετεύχθη. Επιπλέον, επετεύχθη η
ανάπτυξη διαλόγου τόσο μεταξύ των παιδιών, όσο και μεταξύ των παιδαγωγών με τα παιδιά.
Προσπαθήσαμε και καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τις υποδείξεις προς τα
παιδιά, αφού είδαμε ότι πολλά πράγματα τα πραγματοποιούσαν μόνα τους.
Πραγματοποιήθηκαν με απερίγραπτο ενδιαφέρον και ζήλο διάφορες συνδέσεις, πετυχημένες
και μη, όπου το λαμπάκι άναβε ή όχι αντίστοιχα. Η συμμετοχή των παιδιών στην εκτέλεση
των πειραμάτων ήταν καθολική και ενθουσιώδης. Μέσα από την παρουσίαση, εφαρμογή,
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, τα παιδιά οδηγήθηκαν μόνα τους σε συγκεκριμένα
συμπεράσματα. Η συνολική ανταπόκριση και απόδοση των παιδιών όπως αυτή
διαμορφώθηκε και καταγράφηκε μέσα από τις ερωτήσεις τους, τις παρατηρήσεις τους, την
ανάπτυξη των μεταξύ τους διαλόγων καθώς και το χαρούμενο κλίμα, προσέφερε εμπειρία και
νέους προβληματισμούς στις νηπιαγωγούς.
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Η Θαλάσσια Βιολογία μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και
τα Σχολικά Εγχειρίδια του Νηπιαγωγείου, της Α' και Β' Δημοτικού
Μυρωνάκη Άννα
6 Γυμνάσιο Ηρακλείου, PhD, Βιολόγος, amironaki[at]gmail.com
ο

Περίληψη
Πώς προσεγγίζεται η Θαλάσσια Βιολογία, ως Φυσική Επιστήμη, στα σχολικά εγχειρίδια των
πρώτων σχολικών βαθμίδων; Ποιες έννοιες και λειτουργίες της παρουσιάζονται και με ποια
συχνότητα; Τι συμβαίνει με την εικονογράφησή της; Τα ευρήματα των αποτελεσμάτων
προέρχονται από την Ανάλυση Περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων του Νηπιαγωγείου και
των δυο πρώτων τάξεων του Δημοτικού και των αντίστοιχων Αναλυτικών Προγραμμάτων
Σπουδών. Η αποτελεσματικότητα των σχολικών βιβλίων καθορίζεται, βέβαια και από άλλους
παράγοντες όπου θα πρέπει να κινητοποιούν ενεργά και κριτικά το ενδιαφέρον του
μαθητή/τριας. Ωστόσο από την έρευνα φάνηκε ότι στα παραπάνω σχολικά εγχειρίδια είναι
φτωχή η εικονογράφηση και περιορισμένος ο λόγος σε θέματα που αφορούν στη Θαλάσσια
Βιολογία. Στην εργασία καταγράφονται προβληματισμοί καθώς και προτάσεις για την
αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών ως προς τη Θαλάσσια Βιολογία.
-330-

Λέξεις κλειδιά: Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, Σχολικά Εγχειρίδια, Θαλάσσια
Βιολογία.

Εισαγωγή
Η έννοια του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) αποτελεί ένα βασικό ζήτημα
μελέτης και ενδιαφέροντος της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη Διδακτική της
Θαλάσσιας Βιολογίας (ΘΒ), έχουν συμβεί τα τελευταία εξήντα χρόνια, αλλαγές, που
οδήγησαν στην ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών. Τα σχολικά εγχειρίδια
εξακολουθούν να αποτελούν ακόμα και στη σημερινή εποχή το κυριότερο μέσο μετάδοσης
της γνώσης στο ελληνικό σχολείο παρά την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας (Μπονίδης,
2004). Η διδασκαλία της ΘΒ επιδιώκει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ώστε ο μαθητής να
είναι σε θέση να ερμηνεύει θαλάσσια φαινόμενα, να αξιολογεί δεδομένα, να επιλέγει λύσεις,
να λαμβάνει δραστικές αποφάσεις (Castro & Huber, 1999). Το ζήτημα, λοιπόν, που απασχολεί
την παρούσα έρευνα είναι αν στη θεματική των καινούργιων βιβλίων συμπεριλαμβάνονται
έννοιες και λειτουργίες της Θαλάσσιας Βιολογίας.
Μεθοδολογία της έρευνας
Η έρευνα βασίστηκε στη μελέτη και Ανάλυση Περιεχομένου (Berelson, 1952) των παρακάτω
σχολικών εγχειριδίων. Τα 5 (πέντε) σχολικά βιβλία του μαθητή που μελετήθηκαν είναι:
1. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί - Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης, Οδηγός
Νηπιαγωγού, 2005, Xαρά Δαφέρμου, κ.ά, ΟΕΔΒ
2. Mελέτη Περιβάλλοντος A΄Δημοτικού, 2013, Aικατερίνη Πλακίτση, κ.ά, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
3. Mελέτη Περιβάλλοντος Β΄Δημοτικού, 2013, Mαρία Δημοπούλου, κ.α, ΙΤΥΕ
4. Tετράδιο Eργασιών: Mελέτη Περιβάλλοντος Α΄Δημοτικού, 2008, Aικατερίνη
Πλακίτση, κ.ά, ΟΕΔΒ
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5. Tετράδιο Eργασιών: Mελέτη Περιβάλλοντος B΄Δημοτικού, 2008, Mαρία
Δημοπούλου, κ.ά., ΟΕΔΒ
Πιο συγκεκριμένα, ερευνήθηκε ο λόγος και η εικόνα με τον οποίο προσεγγίζεται η ΘΒ
μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια της Προσχολικής Εκπαίδευσης και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Οι μονάδες ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι λέξεις - φράσεις και οι εικόνες.
Ερευνήθηκε η εξέλιξη της θεματολογίας σύμφωνα με τα ΑΠΣ (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003). Οι
λέξεις - φράσεις και εικόνες διακρίθηκαν στις εξής κατηγορίες: θαλάσσιοι φυτικοί
οργανισμοί, θαλάσσιοι ζωικοί οργανισμοί, θαλάσσια φαινόμενα και λειτουργίες, επιπτώσεις
στη θάλασσα, θαλάσσιοι πόροι και λύσεις - δράσεις. Να τονίσουμε ότι σε κάθε ποσοτική
έρευνα παρατηρείται μια σειρά περιορισμών που δεν επιτρέπουν τη γενίκευση των
συμπερασμάτων, εάν προηγουμένως δεν επαληθευτούν με νέα δεδομένα, όπως ισχύει και
στην έρευνα της παρούσης εργασίας.
Ανάλυση ευρημάτων - Νηπιαγωγείο και Θαλάσσια Βιολογία
Τα μικρά παιδιά με τις δραστηριότητες του Νηπιαγωγείου μπορούν να δείχνουν τη θάλασσα
στο χάρτη, αρχίζουν να συνειδητοποιούν τις τροφικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων
οργανισμών και σε θαλάσσια οικοσυστήματα, κ.α. Αναλυτικά οι λέξεις - φράσεις και η
εικονογράφηση του Οδηγού Νηπιαγωγού που αναφέρονται στη Θαλάσσια Βιολογία έχουν ως
εξής (Πίνακας 1):
Κατηγορίες
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θαλάσσιοι φυτικοί οργανισμοί
θαλάσσιοι ζωικοί οργανισμοί
θαλάσσιες λειτουργίες
και φαινόμενα
επιπτώσεις στη θάλασσα
θαλάσσιοι πόροι
λύσεις, δράσεις

Λέξη - Φράση

f%

ψάρι
Ακούμε τον ήχο της θάλασσας; Ποιο το χρώμα της
θάλασσας; Τι μπορούμε να κάνουμε στη θάλασσα;
Μπορούμε να ταξιδέψουμε κάτω από τη θάλασσα;
-

0,0007
0,0030

5

0,0037

Σύνολο λέξεων - φράσεων

-

Πίνακας 1: Κατανομή συχνοτήτων ανά κατηγορία λέξης-φράσης στο εγχειρίδιο του
Νηπιαγωγού σχετικά με τη ΘB.
Τα δεδομένα του Πίνακα 1 δείχνουν ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό (0,0037%) αναφοράς
σε λέξεις και φράσεις που σχετίζονται με τη ΘΒ. Ωστόσο η επιλογή των θεμάτων για τη
μελέτη περιβάλλοντος γίνεται από τον εκπαιδευτικό ή από τους ίδιους τους μαθητές με βάση
πάντα τους στόχους του εκπαιδευτικού όσο και των μικρών παιδιών. Τα δεδομένα του Πίνακα
2 δείχνουν ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό (1,5%) αναφοράς σε εικόνες που σχετίζονται με τη
Θαλάσσια Βιολογία.
Κατηγορίες

Εικόνες

f%

θαλάσσιοι φυτικοί οργανισμοί
θαλάσσιοι ζωικοί οργανισμοί
θαλάσσιες λειτουργίες και φαινόμενα
επιπτώσεις στη θάλασσα
θαλάσσιοι πόροι
λύσεις, δράσεις

1
1
1

0,5
0,5
0,5

Σύνολο εικόνων

3

1,5

Πίνακας 2: Κατανομή συχνοτήτων ανά κατηγορία εικόνας στο εγχειρίδιο
του Νηπιαγωγού σχετικά με τη ΘΒ.
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Συνοψίζοντας τις παραπάνω πληροφορίες, προκύπτει το Γράφημα 1 όπου φαίνεται η
φτωχή αναφορά σε θέματα ΘΒ σε επίπεδο λέξεων - φράσεων (0,0037%) και εικόνων
(1,5%).
ΟΔΗΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
1,5%

0,0037%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΞΕΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΚΟΝΩΝ

Γράφημα 1: Κατανομή λέξεων και εικόνων αναφορικά με τη ΘΒ στο Νηπιαγωγείο.
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Βιβλίο μαθητή «Μελέτη Περιβάλλοντος» A΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου και Θαλάσσια
Βιολογία
Αναλυτικά οι λέξεις - φράσεις και οι εικόνες του βιβλίου που αναφέρονται στη ΘΒ έχουν ως
εξής (Πίνακας 3):
Κατηγορίες
θαλάσσιοι φυτικοί οργανισμοί
θαλάσσιοι ζωικοί οργανισμοί
θαλάσσιες λειτουργίες και φαινόμενα
επιπτώσεις στη θάλασσα
θαλάσσιοι πόροι
λύσεις, δράσεις
Σύνολο λέξεων - φράσεων

Λέξη - Φράση
χαρακτηριστικά ψαριών, φώκια,
χελώνα καρέτα - καρέτα
προσαρμογή, κίνηση,
αναπαραγωγή
επιπτώσεις από πλοία, λιμάνια
ψαράδες, ψαραγορά
ΜOm
12

f%
0,05
0,05
0,03
0,03
0,01
0,20

Πίνακας 3: Κατανομή συχνοτήτων ανά κατηγορία λέξης - φράσης στο βιβλίο μαθητή
«Μελέτη Περιβάλλοντος» Α΄ Δημοτικού.
Τα δεδομένα του Πίνακα 3 δείχνουν ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό (0,2%) αναφοράς σε
λέξεις-φράσεις. Οι περισσότερες αναφέρονται στα θαλάσσια ζώα (0,05%) και στις θαλάσσιες
λειτουργίες και φαινόμενα (0,05%) (προσαρμογή, κίνηση και αναπαραγωγή), ενώ με μικρή
διαφορά ακολουθούν οι λέξεις που σχετίζονται με τους θαλάσσιους πόρους και τις λύσεις,
δράσεις (0,01%).
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Τα δεδομένα του Πίνακα 4 δείχνουν ότι υπάρχει ένα ποσοστό (5,7%) αναφοράς σε εικόνες
που σχετίζονται με τη ΘΒ με μεγαλύτερη αναφορά (3,4%) στους θαλάσσιους ζωικούς
οργανισμούς σε αντίθεση με το 0,3% στα θαλάσσια φυτά.
Κατηγορίες

Εικόνες

f%

θαλάσσιοι φυτικοί οργανισμοί
θαλάσσιοι ζωικοί οργανισμοί
θαλάσσιες λειτουργίες
και φαινόμενα
επιπτώσεις στη θάλασσα
θαλάσσιοι πόροι
λύσεις, δράσεις

1
12
-

0,3
3,4
-

7
-

2,0
-

Σύνολο εικόνων

20

5,7

Πίνακας 4: Κατανομή συχνοτήτων ανά κατηγορίαεικόνας στο βιβλίο μαθητή
«Μελέτη Περιβάλλοντος» Α΄ Δημοτικού.
Συνοψίζοντας, προκύπτει το Γράφημα 2 όπου φαίνεται η φτωχή αναφορά σε θέματα ΘΒ
σε επίπεδο λέξεων - φράσεων (0,2%) και εικόνων (5,7%).
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(βιβλίο μαθητή)

-3335,7%

0,2%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΞΕΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΚΟΝΩΝ

Γράφημα 2: Κατανομή λέξεων και εικόνων αναφορικά με τη ΘΒ στην Α’ Δημοτικού.
Βιβλίο μαθητή «Μελέτη Περιβάλλοντος» Β΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου και Θαλάσσια
Βιολογία
Συγκεκριμένα στοιχεία ΘΒ καταγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 5:
Κατηγορίες

Λέξη - Φράση

f%

θαλάσσιοι φυτικοί οργανισμοί
θαλάσσιοι ζωικοί οργανισμοί

Φύκια
Ποια ζώα ζουν μέσα ή κοντά στη θάλασσα;
Ανάπτυξη ψαριών, πτερύγια και ουρά ψαριών,
μετακίνηση στο μπαρμπούνι-λυθρίνι-σαρδέλα-χταπόδικαβούρι-κυπρίνος-τελίνα (όστρακο).
Με τι τρέφονται τα ζώα της θάλασσας (φυτοφάγα,

0,01
0,01

θαλάσσιες λειτουργίες
και φαινόμενα

0,30
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Επιπτώσεις στη θάλασσα
θαλάσσιοι πόροι

λύσεις, δράσεις

σαρκοφάγα, παμφάγα); Το πλαγκτόν είναι η
αγαπημένη τροφή των ζώων που ζουν στη θάλασσα.
Αποτελείται από μικρούτσικα ζώα και φυτά.
Μέσα στη θάλασσα υπάρχουν βράχοι, σπηλιές και
λόφοι, όπως ακριβώς και στη στεριά. Τα φυτά της
θάλασσας
σχηματίζουν ολόκληρα λιβάδια ή δάση. Όπως και τα
φυτά στην ξηρά, παράγουν μόνα τους την τροφή τους,
χρησιμοποιώντας το φως του ήλιου. Κύκλος νερού.
Από τι μπορεί να κινδυνεύει η θάλασσα;
Η θάλασσα έχει οξυγόνο.
Η θάλασσα είναι φουρτουνιασμένη. Φυσά πολύ
δυνατός άνεμος και τα καράβια είναι
δεμένα στα λιμάνια. Συζητήστε πώς επηρεάζει τη ζωή
των ανθρώπων αυτό το γεγονός (π.χ κάτοικοι των
νησιών-ναυτικοί-επισκέπτες-τουρίστες-ταξιδιώτεςάρρωστοι- λιμενικοί-ψαράδες

Σύνολο λέξεων - φράσεων

31

0,01
0,01
0,20

0,54

Πίνακας 5: Κατανομή συχνοτήτων ανά κατηγορίαλέξης - φράσης στο βιβλίο μαθητή
«Μελέτη Περιβάλλοντος» Β΄ Δημοτικού.
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Τα δεδομένα του Πίνακα 5 δείχνουν ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό (0,54%) αναφοράς σε
λέξεις-φράσεις.
Τα δεδομένα του Πίνακα 6 δείχνουν ότι στο βιβλίο του μαθητή υπάρχει ένα ποσοστό
(4,8%) αναφοράς σε εικόνες. Ωστόσο η πλειοψηφία των εικόνων απεικονίζει θαλάσσια ζώα
(3,1%) σε αντίθεση με τα θαλάσσια φυτά (0,34%).
Κατηγορίες

Εικόνες

f%

θαλάσσιοι φυτικοί οργανισμοί
θαλάσσιοι ζωικοί οργανισμοί
θαλάσσιες λειτουργίες και φαινόμενα
επιπτώσεις στη θάλασσα
θαλάσσιοι πόροι
λύσεις, δράσεις

1
9
1
1
1
1

0,34
3,10
0,34
0,34
0,34
0,34

Σύνολο εικόνων

14

4,80

Πίνακας 6: Κατανομή συχνοτήτων ανά κατηγορίαεικόνας στο βιβλίο μαθητή «Μελέτη
Περιβάλλοντος» Β΄ Δημοτικού.
Συνοψίζοντας, προκύπτει το Γράφημα 3 όπου φαίνεται η αναφορά σε θέματα ΘΒ σε
επίπεδο λέξεων - φράσεων (0,54%) και εικόνων (4,8%).
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(βιβλίο μαθητή)

4,8%

0,54%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΞΕΩΝ - ΦΡΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΚΟΝΩΝ

Γράφημα 3: Κατανομή λέξεων και εικόνων αναφορικά με τη ΘΒ στην Β’ Δημοτικού.
Τετράδιο εργασιών «Μελέτη Περιβάλλοντος» Α’ τάξης Δημοτικού και Θαλάσσια
Βιολογία
Αναλυτικά οι λέξεις-φράσεις που καταγράφονται στο τετράδιο εργασιών φαίνονται στον
Πίνακα 7:
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Κατηγορίες
θαλάσσιοι
φυτικοί οργανισμοί
θαλάσσιοι
ζωικοί οργανισμοί
θαλάσσιες λειτουργίες
και φαινόμενα
επιπτώσεις στη θάλασσα
θαλάσσιοι πόροι

λύσεις, δράσεις

Σύνολο λέξεων - φράσεων

Λέξη – Φράση

f%

Η γειτονιά του βυθού.

0,008

Χελώνα καρέτα - καρέτα.

0,008

-

-

Τι προκαλούν οι δραστηριότητες των
ανθρώπων στη θάλασσα;
Στην παραλία ενός χωριού θα
κατασκευαστεί ένας δρόμος πάνω σε σημεία
που γεννά αυγά η χελώνα καρέτα - καρέτα.
Κάποιοι διαφωνούν. Κάποιοι συμφωνούν.
Παίξτε παιχνίδι ρόλων και προτείνετε λύσεις.

7

0,008
-

0,026

0,050

Πίνακας 7: Κατανομή συχνοτήτων ανά κατηγορία λέξης - φράσης στο τετράδιο εργασιών
«Μελέτη Περιβάλλοντος» Α΄ Δημοτικού.
Τα δεδομένα του Πίνακα 7 δείχνουν ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό (0,05%) αναφοράς σε
λέξεις και φράσεις, μέσα στα δεδομένα των ασκήσεων - δραστηριοτήτων, με μεγαλύτερη
έμφαση στις λύσεις, δράσεις (0,026%). Τα δεδομένα του Πίνακα 8 δείχνουν ότι υπάρχει ένα
ποσοστό (4,16%) αναφοράς σε εικόνες που σχετίζονται με τη Θαλάσσια Βιολογία με έμφαση
στις εικόνες των θαλάσσιων ζώων (3,12%).
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Κατηγορίες

Εικόνες

f%

θαλάσσιοι φυτικοί οργανισμοί
θαλάσσιοι ζωικοί οργανισμοί
θαλάσσιες λειτουργίες και φαινόμενα
επιπτώσεις στη θάλασσα
θαλάσσιοι πόροι
λύσεις, δράσεις

3
1
-

3,12
1,04
-

Σύνολο εικόνων

4

4,16

Πίνακας 8: Κατανομή συχνοτήτων ανά κατηγορία εικόνας στο τετράδιο εργασιών Μελέτη
Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού.
Συνοψίζοντας, προκύπτει το Γράφημα 4 όπου το πλήθος των εικόνων αντιστοιχεί στο
4,16%, το ποσοστό των ασκήσεων αποτελεί το 5,5% και το ποσοστό λέξεων - φράσεων
αποτελεί μόνο το 0,05%.
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(τετράδιο εργασιών)

5,5%
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0,05%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΞΕΩΝ
- ΦΡΑΣΕΩΝ

4,16%

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΚΟΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Γράφημα 4: Κατανομή λέξεων, εικόνων και ασκήσεων αναφορικά με τη ΘΒ
στην Α’ Δημοτικού.
Τετράδιο εργασιών «Μελέτη Περιβάλλοντος» Β’ τάξης Δημοτικού και Θαλάσσια
Βιολογία
Αναλυτικά οι λέξεις - φράσεις και η εικονογράφηση των ασκήσεων που αναφέρονται στη ΘΒ
έχουν ως εξής (Πίνακας 9):
Κατηγορίες

Λέξη - Φράση

f%

θαλάσσιοι φυτικοί οργανισμοί
θαλάσσιοι ζωικοί οργανισμοί
θαλάσσιες λειτουργίες και φαινόμενα
επιπτώσεις στη θάλασσα
θαλάσσιοι πόροι
λύσεις, δράσεις

1
1

0,03
0,03

Σύνολο λέξεων - φράσεων

2

0,06

Πίνακας 9: Κατανομή συχνοτήτων ανά κατηγορία λέξης - φράσης στο τετράδιο εργασιών
«Μελέτη Περιβάλλοντος» Β΄ Δημοτικού.
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Τα δεδομένα του Πίνακα 9 δείχνουν ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό (0,06%) αναφοράς σε
λέξεις και φράσεις.
Κατηγορίες

Εικόνες

f%

θαλάσσιοι φυτικοί οργανισμοί
θαλάσσιοι ζωικοί οργανισμοί
θαλάσσιες λειτουργίες και φαινόμενα
επιπτώσεις στη θάλασσα
θαλάσσιοι πόροι
λύσεις, δράσεις

1
-

2,1
-

Σύνολο εικόνων

1

2,1

Πίνακας 10: Κατανομή συχνοτήτων ανά κατηγορία εικόνας στο τετράδιο εργασιών «Μελέτη
Περιβάλλοντος» Β΄ Δημοτικού.
Τα δεδομένα του Πίνακα 10 δείχνουν ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό (2,1%) αναφοράς σε
εικόνες που σχετίζονται με τη Θαλάσσια Βιολογία με έμφαση στις εικόνες των επιπτώσεων
στη θάλασσα (2,1%). Το αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπάρχουν εικόνες θαλάσσιων φυτών,
ούτε ζώων.
Συνοψίζοντας, προκύπτει το Γράφημα 5 όπου το πλήθος των εικόνων αντιστοιχεί στο
2,1% Ωστόσο, το ποσοστό των ασκήσεων - φύλλων εργασίας αποτελεί το 4,65% και το
ποσοστό λέξεων - φράσεων αποτελεί μόνο το 0,06%.
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
(τετράδιο εργασιών)

4,65%

0,06%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΞΕΩΝ
- ΦΡΑΣΕΩΝ

2,1%

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΚΟΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΛΛΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γράφημα 5: Κατανομή λέξεων, εικόνων και ασκήσεων αναφορικά με τη ΘΒ
στη Β’ Δημοτικού.
Εν κατακλείδι, από το Γράφημα 6 προκύπτει ότι οι λέξεις-φράσεις παρουσιάζουν μέγιστο
ποσοστό στο βιβλίο της Β’ Δημοτικού (0,54%) ενώ οι εικόνες στην Α’ Δημοτικού (5,7%).
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ΚΑΤΑΝΟΜ Η ΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
- ΛΕΞΕΩΝ - ΦΡΑΣΕΩΝ - ΕΙΚΟΝΩΝ
Μ Ε ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ Β ΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΤΗ του 2013 (υποχρεωτική εκπαίδευση)
ΣΕΛΙΔΕΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ-ΦΡΑΣΕΙΣ

ΛΕ

ΕΙΚΟΝΕΣ

16,00%
14,00%
12,00%
10,00%

16,00%
14,00%
12,00%

8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Α΄ Δημοτικού

Β΄ Δημοτικού

Γ΄ Δημοτικού

10,00%
8,00%
6,00%
4,00%Γράφημα

6: Συγκεντρωτική κατανομή λέξεων και εικόνων αναφορικά με τη ΘΒ.

2,00%

Συζήτηση
- Συμπεράσματα - Προεκτάσεις
0,00%
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α΄ Δημοτικού
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Β΄ Δημοτικού

Γ΄ Δημοτικού

Δ΄ Δημοτικού

Ε΄ Δημοτικού ΣΤ΄ Δημοτικού Α΄ Γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου

Διαπιστώνεται ότι είναι περιορισμένος ο λόγος και η εικονογράφηση για τη Θαλάσσια
Βιολογία στα παραπάνω σχολικά εγχειρίδια. Ωστόσο σε κάθε διδακτική ενότητα σχετικά με
τη ΘΒ, προτείνεται να υπάρχει ένας οδηγός για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή όπου θα
περιλαμβάνει στοχοθεσία, διαθεματικότητα, φύλλα εργασίας και φύλλα αξιολόγησης
(Μυρωνάκη & Κουτσούμπας, 2011).
Σύμφωνα με τα παραπάνω θα μπορούσε να προταθεί μία καινοτόμος δράση στις σχολικές
μονάδες. Αυτή η δράση περιλαμβάνει έναν «τοίχο φυσικών επιστημών» και ένα «κουτί
εντυπώσεων». Ο τοίχος αυτός θα βρίσκεται, σε ειδικά διαμορφωμένο κοινόχρηστο χώρο σε
κάθε σχολείο, ο οποίος θα παρουσιάζει ψηφιακά εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό από το
Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με τη θαλάσσια ζωή (για παράδειγμα τρίλεπτα βίντεο με
θαλάσσιους οργανισμούς, θαλάσσιες λειτουργίες, κ.ά). Αυτό το ψηφιακό υλικό θα
παρουσιάζεται στα σχολικά διαλείμματα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ξεκινώντας
από την προσχολική αγωγή. Οι μαθητές/τριες, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα μπορούν να
αποτυπώνουν ανώνυμα, τις εντυπώσεις τους, τα συναισθήματά τους, μέσα σε ένα κουτί
εντυπώσεων. Το γραφικό υλικό θα συλλέγεται και θα επεξεργάζεται ποσοτικά και ποιοτικά.
Θεωρούμε ότι μία τέτοια καινοτόμος δράση θα μπορούσε να είναι μία αρχή για να
εκσυγχρονισθούν και να αναμορφωθούν τα σχολικά εγχειρίδια.
Εν κατακλείδι, η οδός για την κατανόηση της ΘΒ, απαιτεί εμπλουτισμό κρίσιμων εννοιών
για τα σημαντικά θαλάσσια βιολογικά φαινόμενα, στα σχολικά εγχειρίδια. Ωστόσο ένα από
τα δεινά του σχολείου, παραδοσιακού και νεωτερικού, είναι ότι δεν έχει θεμελιώσει την
κρίσιμη αξία των διαδικασιών ελέγχου και της εκπαίδευσης που τους αρμόζει
(Θεοδωροπούλου, 2013γ). Από την άλλη πλευρά, η Jacqueline de Romilly τονίζει ότι η
ελληνική επιστήμη δημοσιοποιεί, συζητεί, προοδεύει. Προσθέτει ότι οι Έλληνες πιστεύουν
ότι η παιδεία δε συνίσταται μόνο από έναν δάσκαλο και έναν μαθητή αλλά ότι όλοι οι πολίτες
συνεισφέρουν με τις κρίσεις τους, με τα λόγια τους, με τους θεσμούς και τα πρότυπά τους.
Εφόσον λοιπόν, τα ΑΠΣ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του σχολείου (Runco, 2010) και
καθορίζουν το περιεχόμενο και την ποιότητα της εκπαίδευσης, διαπιστώνεται η ανάγκη
ενίσχυσης σε κεντρικά σημεία της ΘΒ. Φιλοδοξούμε ότι η εργασία αυτή θα αποτελέσει το
εναρκτήριο σημείο μιας ευρύτερης αξιολόγησης, τόσο των ΑΠΣ όσο και των σχολικών
εγχειριδίων, προκειμένου να εμπλουτιστούν σε λόγο και εικόνα, με στοιχεία της ΘΒ.
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Περίληψη
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Η παρούσα εργασία αποτελεί μια διδακτική πρόταση για το πώς μπορεί να προσεγγιστεί η
φυσική έννοια του ρευστού και η φυσική έννοια της πίεσης, μέσα από ένα παιχνίδι κατασκευής
απόπαιδιά ηλικίας 4-5 ετών. Η συγκεκριμένη κατασκευή αποτελείται από απλά και ακίνδυνα
υλικά όπως: χαρτόνι, πλαστικό, λαστιχένιους σωλήνες και ιατρικές σύριγγες. Τα παιδιά
χρησιμοποιώντας με κατάλληλο τρόπο τα προσφερόμενα υλικά, καλούνται μέσα σ’ ένα καθαρά
διαθεματικό περιβάλλον να κατασκευάσουν ένα φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα. Η
κατασκευή αυτή τους δίνει τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας τα χέρια τους να δημιουργήσουν
μια συγκεκριμένη υλική δομή και ακολούθως, χρησιμοποιώντας το μυαλό τους να
συγκροτήσουν υποθέσεις για το πώς λειτουργεί η κατασκευή αυτή. Ειδικότερα για το πώς θα
μπορούσε να κατασκευαστεί ένας μηχανισμός, ο οποίος με ελεγχόμενο τρόπο να ανυψώνει και
να κατεβάζει αντίστοιχα την καρότσα του φορτηγού. Τα παιδιά εργάστηκαν ερευνητικά,
αξιοποιώντας τη βιωματικότητα, την αλληλεπίδραση και την αφαιρετικότητα επιχειρώντας σε
πολλές περιπτώσεις να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους εικονικά πάνω στο χαρτί. Η εφαρμογή
έγινε σε μια ομάδα 18 παιδιών ηλικίας 4-5 ετών στο Νηπιαγωγείο «Καραμέλα» και ο χρόνος
υλοποίησης ήταν 8 μήνες-από τον Οκτώβριο του 2014 έως τον Μάιο του 2015 σε μια ζώνη
τριάντα λεπτών σε δυο από τις πέντε μέρες της εβδομάδας.

Λέξεις κλειδιά: Κατασκευή, Πείραμα, Πίεση, Διαθεματικότητα.
Εισαγωγή
Με τον όρο διαθεματική προσέγγιση (thematic integration) εννοούμε τη μορφή διδασκαλίας
κατά την οποία, από τη μια πλευρά το περιεχόμενο διδασκαλίας ενιαιοποείται, πράγμα που
σημαίνει ότι δεν συμβαίνει κατακερματισμός της γνώσης και από την άλλη η διδασκαλία
είναι εργαστηριακής, ανακαλυπτικής και διερευνητικής μορφής, οπότε η γνώση προκύπτει ως
προϊόν διερεύνησης και βιωματικότητας. Στην πρώτη περίπτωση πραγματοποιείται υπέρβαση
του «παραδοσιακού» που υποστηρίζει τον κάθετο χωρισμό του αναλυτικού προγράμματος σε
αυτόνομα γνωστικά αντικείμενα. Στην δεύτερη γίνεται αποδοχή ενεργητικών μεθόδων μάθησης εργασίας, οι οποίες έχουν ως αφετηρία τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
(Θεοφιλίδης, 1997).
Ο διερευνητικός τρόπος προσέγγισης θεμάτων από τον χώρο της Φυσικής προσφέρεται για
την εκπαίδευση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, αφού ήδη από τη φύση τους
διατυπώνουν συνεχώς ερωτήματα για τον φυσικό κόσμο που τα περιβάλλει. Με τον όρο
διερευνητική προσέγγιση ορίζουμε τη σκόπιμη διαδικασία διάγνωσης και επίλυσης
προβλημάτων, σχεδιασμού πειραμάτων, αναζήτησης πληροφοριών, διατύπωσης υποθέσεων,
κατασκευής μοντέλων, συζήτησης και (αντι)παράθεσης επιχειρημάτων κ.ά. Επίσης,
περιλαμβάνει επιστημονικές διαδικασίες, όπως παρατήρηση, σύγκριση, ταξινόμηση,
σχεδιασμό πειράματος, πρόβλεψη, ερμηνεία δεδομένων, κ.λπ.. Αποσκοπεί στην άσκηση των
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παιδιών στις επιστημονικές διαδικασίες και στην πρακτική των Φυσικών Επιστημών στο
πλαίσιο του επιστημονικού εγγραμματισμού. Κεντρική ιδέα της διερευνητικής μεθόδου
προσέγγισης είναι η διατύπωση, από τον εκπαιδευτικό, απλών προσιτών επιστημονικών
ερωτημάτων ή προβλημάτων σχετικών με την καθημερινή ζωή και την εμπειρία που έχουν τα
παιδιά από το προς μελέτη θέμα.
Στην ηλικία των 3 ετών, ο κόσμος των παιδιών περιλαμβάνει ήδη αφηρημένες έννοιες. Η
διερεύνηση του φυσικού κόσμου περνάει σε μια φάση όπου οι ιδέες τους μπορούν να
συνδεθούν και ν’ αναπαρασταθούν με εικόνες και λέξεις. Η μελέτη του φυσικού κόσμου για
τα παιδιά αυτά θα εξαρτάται από την περιέργεια και την εξερεύνηση, αλλά σταδιακά θα
περιλαμβάνει τη διατύπωση ερωτήσεων, τη σύγκριση, τη μέτρηση, τη διερεύνηση και τη
δοκιμή με έναν πιο δομημένο τρόπο, τη διατύπωση συμπερασμάτων και τη γενίκευση (De
Boo, 2000).
Η προσέγγιση φαινομένων της Φυσικής στην ηλικία των 4-5 ετών περνά μέσα από την
αισθητηριακή αντίληψη των παιδιών. Η αισθητηριακή αντίληψη αναφέρεται στις πέντε
αισθήσεις, οι οποίες είναι οι κυρίαρχες στην ηλικία αυτή σε σχέση με μια νοητή
αναπαράσταση ή μια αφαιρετική σκέψη (Αλεξάνδρου, 2010).
Προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τον κόσμο που τα περιβάλλει, τα παιδιά πειραματίζονται
με τα υλικά, με τη μορφή τους και την κατάστασή τους, παίζοντας με αυτά στο ελεύθερό τους
παιχνίδι και χρησιμοποιώντας τις πέντε τους αισθήσεις. Ο σχεδιασμός των παιδαγωγικών
δραστηριοτήτων, που υλοποιούνται μέσα στην τάξη, οφείλει να ξεκινά με γνώμονα το
πραγματικό ενδιαφέρον των παιδιών (Δαφέρμου κ.ά., 2011) και να έχει ως εργαλεία
καθημερινά αντικείμενα και παιχνίδια (UNESCO,1985).
Τα παραπάνω μέσα εξάπτουν το ενδιαφέρον των παιδιών αλλά και τους είναι γνώριμα ως
προς τη χρήση και τις ιδιότητες των υλικών από τα οποία είναι φτιαγμένα, τουλάχιστον ως
προς κάποιο βαθμό. Η παρούσα διδακτική δραστηριότητα σχεδιάστηκε αξιοποιώντας την
εμπειρική αντίληψη που έχουν τα παιδιά για ένα φορτηγό αυτοκίνητο και ειδικότερα για τον
τρόπο που η «καρότσα» του φορτηγού ανυψώνεται προκειμένου να εκφορτώσει το
περιεχόμενό της.
Η επιστήμη της Φυσικής είναι αυτή που ερμηνεύει κάποιες καθημερινές διεργασίες, τις
οποίες τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας τις ερμηνεύουν ως μια «μαγική διαδικασία». Για
παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο ανυψώνεται η «καρότσα» ενός φορτηγού αυτοκινήτου
είναι κάποιες από τις πολλές «αόρατες» διεργασίες τις οποίες ο παιδικός νους αντιλαμβάνεται
και ερμηνεύει ως «μαγική διαδικασία».
Από την αντίληψη των παιδιών για τις επιστήμες, μπορεί κάποιος να διακρίνει τη
βεβαιότητά τους για την ερμηνεία όλων όσων συμβαίνουν ή πραγματώνονται γύρω τους. Τα
παιδιά, υπόρρητα, οδηγούνται να αναζητήσουν, να εικάσουν, να διερευνήσουν, να
ανακαλύψουν, ακόμα και να αμφισβητήσουν, ακολουθώντας χωρίς να το γνωρίζουν τον
δρόμο της Επιστήμης. Παράλληλα διατυπώνουν συλλογισμούς και καικαταλήγουν σε
συμπεράσματα. Αυτός ο τρόπος σκέψης διαμορφώνει μια άλλη αντίληψη και στον παιδαγωγό
και τον προσανατολίζει να λειτουργήσει ως συνεργάτης και συν-ερευνητής των παιδιών
(Σικόρουκ, 1990).
Σκοπός της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι τα παιδιά
να φτάσουν σε έναν ορισμό δανεισμένο από τον κόσμο της Φυσικής και κοινώς παραδεκτό
(Κόκκοτας, 1988). Σκοπός της είναι τα παιδιά να λειτουργήσουν υπό συνθήκες έρευνας και
πειραματισμού και να παρατηρήσουν, να διατυπώσουν προβληματισμούς, να σχηματίσουν
εικασίες και υποθέσεις γινόμενοι ερευνητές ακολουθώντας τη μέθοδο της επιστημονικής
έρευνας (Κουμαράς, 1998). Άλλωστε, σύμφωνα με τον Piaget, τα παιδιά οικοδομούν τη
γνώση μέσα από τη δική τους δραστηριότητα (Βαρνάβα-Σκούρα 1991; Ferreiro 1998).
Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, τα παιδιά συνδύασαν πεδία από την επιστήμη των
Μαθηματικών, προσεγγίζοντάς την με μια συναρμολογούμενη κατασκευή και την επιστήμη
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της Φυσικής, παίζοντας με τις σύριγγες. Για την επίλυση του προβλήματος βασιστήκαμε στις
γνώσεις που είχαν αποκτήσει τα παιδιά. Το πρόβλημα ήταν: «Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να
κατασκευαστεί ένας μηχανισμός, ο οποίος θα ανέβαζε και θα κατέβαζε την καρότσα του
φορτηγού με τρόπο ελεγχόμενο;» Και ακόμα: «Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να
αιτιολογήσουμε τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού;»
Μεθοδολογία
Η κατασκευή που υλοποίησαν τα παιδιά και πάνω στην οποία αναπτύχθηκε η συγκεκριμένη
δραστηριότητα ήταν το φορτηγάκι Tipper Truck της TechCard™ Technology. Στο μοντέλο
αυτό ανατρέπεται η καρότσα του φορτηγού μέσω ενός υδραυλικού μηχανισμού, ο οποίος
αποτελείται από δυο σύριγγες διαφορετικών μεγεθών∙ αυτές συνδέονται αντίστοιχα στα άκρα
ενός εύκαμπτου λαστιχένιου σωλήνα. Η συγκεκριμένη κατασκευή είναι ένα
συναρμολογούμενο, χάρτινο όχημα, με πλαστικά μέρη (ρόδες, άξονες) και τον μηχανισμό των
εμβόλων μέσω του οποίου μελετήθηκε το φυσικό φαινόμενο της πίεσης. Τα χάρτινα
συναρμολογούμενα μέρη ενώνονται με πλαστικά πριτσίνια και είναι σχεδιασμένο για
συναρμολόγηση από παιδιά αυτής της ηλικίας. Για την κατασκευή χρειάστηκε να
χρησιμοποιηθεί και ένα ψαλίδι προκειμένου να κοπούν, όπου ήταν απαραίτητο, τα χάρτινα
μέρη έπειτα από τις κατάλληλες μετρήσεις.
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Εικόνα 1: Η κατασκευή.
Η φιλοσοφία της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών μέσω αυτής της κατασκευής, τα
σχέδια και οι οδηγίες κατασκευής προήλθαν από τη συνεργασία μας με τους καθηγητές: Άρη
Μαυρομμάτη, Απόστολο Παπανικολάου και Σοφία Σταθοπούλου, επιστημονικούς υπεύθυνους του Μουσείου Ηρακλειδών. Το πρόγραμμα το οποίο σχεδίασαν επιστημονικά και εκπαιδευτικά οι ως άνω καθηγητές είναι το πρόγραμμα MATHTECH (museum@herakleidonart.gr), το οποίο συνδυάζει τον κόσμο της Φυσικής με αυτόν των Μαθηματικών και αναπτύσσεται με υλικά κατασκευής ΤechCard. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόζεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Ηρακλειδών και στα Αρσάκεια Δημοτικά Σχολεία.
Όλη η συναρμολογούμενη κατασκευή περικλείεται σε μια συσκευασία στην οποία τα
παιδιά γράφουν το όνομά τους. Τα παιδιά χωρίζονται σε ερευνητικά ζευγάρια και
συνεργάζονται στην κατασκευή ακολουθώντας τις οδηγίες. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής
προσεγγίζονται έννοιες από τον κόσμο των Μαθηματικών και της Γεωμετρίας, όπως το
πλήθος, το μέγεθος, η συμμετρία, το σχήμα, οι οποίες προκύπτουν από τη μορφή της
κατασκευής και έννοιες από τον κόσμο της Φυσικής όπως του ρευστού που είναι ο αέρας και
το νερό, της πίεσης και της δύναμης, οι οποίες προκύπτουν από τη συνδεσμολογία των
συρίγγων στα άκρα του λαστιχένιου σωλήνα και από την επιλογή αέρα ή νερού που θα
περιέχουν οι σύριγγες.
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Εικόνα 2: Τα υλικά της κατασκευής.
Βήμα 1ο: Δημιουργία καταστάσεων πίεσης με εργαλείο τις σύριγγες (Φυσική). Εδώ τα
παιδιά α) εξοικειώνονται με τη μορφή της σύριγγας γνωρίζοντας τα μέρη και τη λειτουργία
της, β) κάνουν δοκιμές με σύριγγες, γεμίζοντάς τις με αέρα και νερό, γ) ενώνουν δυο σύριγγες
με λάστιχο και παίζουν με τα έμβολα, δημιουργώντας καταστάσεις πίεσης, δ) παίζουν με τον
μηχανισμό των συρίγγων, τοποθετώντας σύριγγες τριών διαφορετικών μεγεθών σε πίνακα,
γεμίζουν τις σύριγγες με νερό και πειραματίζονται, παρατηρώντας τις διαφορές τους.
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Εικόνα 3: Ο πειραματισμός των παιδιών με τις σύριγγες.
Βήμα 2ο: Κατασκευή φορτηγού math-tech (Μαθηματικά). Δίνεται σε κάθε ζεύγος παιδιών
η συσκευασία με τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή και του ζητείται να τα
παρατηρήσουν προσεκτικά. Στη συνέχεια, το κάθε ζευγάρι καθοδηγείται να κάνει τις εξής
ενέργειες, συζητώντας κάθε φορά γιατί πρέπει να γίνει η κάθε μια από αυτές. Έτσι τα παιδιά
πρέπει: α) να ταξινομήσουν τα υλικά της συσκευασίας, β) να δώσουν ονόματα σε κάθε
συλλογή αντικειμένων από τα υλικά που τη συγκρότησαν, γ) να απαριθμήσουν τα
αντικείμενα της κάθε συλλογής, δ) να προβούν σε υποθέσεις για τον ρόλο που παίζει κάθε
αντικείμενο από τα υλικά κατασκευής στη συγκρότηση της κατασκευής, ε) να παρατηρήσουν
προσεκτικά κάθε εικόνα που προβάλλεται μέσα από ένα power point, το οποίο περιγράφει
αναλυτικά τα βήματα της κατασκευής, πλην εκείνου της τοποθέτησης των συρίγγων. Κάθε
βήμα της κατασκευής πρέπει να το συζητήσουν μεταξύ τους και στη συνέχεια να
επιχειρήσουν να το υλοποιήσουν. στ) Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του φορτηγού από
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όλες τις ομάδες, τότε οι ομάδες πρέπει να συζητήσουν μεταξύ τους αν οι κατασκευές τους
είναι ίδιες. Έτσι μπορούν να διαπιστώσουν αν κάποια ομάδα έχει κάνει λάθη στην κατασκευή
της.
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Εικόνα 4:. Τα παιδιά επεξεργάζονται τα υλικά και κατασκευάζουν.
Βήμα 3ο: Στο βήμα αυτό επιχειρείται ο συνδυασμός των δύο προηγούμενων βημάτων, η
διασύνδεση της Φυσικής και των Μαθηματικών, στο επίπεδο φυσικά της συγκεκριμένης
ηλικίας. Εδώ επανέρχεται το αρχικό ερώτημα, το οποίο προκειμένου να επιλυθεί, τα παιδιά
αναζητούν πληροφορίες από το διαδίκτυο και από βιβλία που περιέχουν εικόνες φορτηγών
αυτοκινήτων με την καρότσα τους να βρίσκεται σε διαφορετικές θέσεις ανύψωσης. Τα παιδιά
παρατηρούν τις εικόνες, συνεργάζονται και ανταλλάσσουν ιδέες μεταξύ τους και με τους/τις
παιδαγωγούς και κάνουν υποθέσεις για τον τρόπο που μπορεί να λειτουργεί ο μηχανισμός της
καρότσας. Στη συνέχεια, κρατώντας στα χέρια τους το φορτηγό που κατασκεύασαν,
διατυπώνουν διάφορες προτάσεις επηρεασμένα από τις εικόνες που είδαν. Ωστόσο, οι
προτάσεις που διατυπώνουν δεν φαίνεται να τα πείθουν, με αποτέλεσμα να προβαίνουν σε
συνεχείς ανασκευές των προτάσεών τους. Στο συγκεκριμένο στάδιο, είναι πολύ σημαντικός ο
διάλογος ανάμεσα στους παιδιά-ερευνητές και στους ενήλικες παιδαγωγούς, γιατί η
επικοινωνία και η ανταλλαγή των ιδεών φέρνουν και τη λύση του προβλήματος.Τα παιδιά στη
συνέχεια τοποθετούν τη μια σύριγγα πάνω στο φορτηγό μεταξύ ατράκτου και καρότσας και
με την άλλη διαχειρίζονται τη λειτουργία της.
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Εικόνα 5: Η θέση των συρίγγων στην κατασκευή.
Συμπεράσματα
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Στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν ακολουθήθηκε κάποιο συγκεκριμένο
υπόδειγμα καταγραφής της έρευνας. Έτσι η παράθεση των συμπερασμάτων στηρίζεται
αποκλειστικά και μόνο στις παρατηρήσεις των παιδαγωγών που συνεργάστηκαν με την
ομάδα των παιδιών. Ωστόσο θεωρούμε ότι η παράθεση των συμπερασμάτων αυτών θα
αποτελέσει αφορμή για άλλες έρευνες περισσότερο ακριβείς και μετρήσιμες που είναι
σχετικές με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα παρατηρήθηκαν καταγράφουμε τα ακόλουθα:
α) Καθ’ όλη τη διαδικασία, τα παιδιά έχοντας ως στόχο την ίδια τη κατασκευή,
διατύπωναν απορίες και προβληματισμούς, ιδέες και πιθανές λύσεις.
β) Η καταλληλότητα της κάθε λύσης γινόταν αντικείμενο συζήτησης, κάποια
απορριπτόταν και άλλη εφαρμοζόταν από εκείνα ως πιο σωστή.
γ) Οι παιδαγωγοί έδειξαν με τη στάση τους στα παιδιά, ότι δεν είναι και οι ενήλικες
«παντογνώστες», επιφυλασσόμενοι να δώσουν την οποιαδήποτε απάντηση που τους
ζητούσαν τα παιδιά. Αντίθετα, ερευνούσαν μαζί τους προσπαθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο να
βρουν από κοινού τη λύση και να βοηθήσουν τη σκέψη των παιδιών να εξελιχθεί και να
προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα ακολουθώντας πάντοτε την μαιευτική μέθοδο.
δ) Η συγκεκριμένη διδακτική δραστηριότητα προσέλκυσε το ενδιαφέρον των παιδιών,
καθώς αφορούσε ένα αγαπημένο τους εργαλείο, ένα παιχνίδι. Αυτό φάνηκε από την
κινητοποίηση και την συμμετοχή όλων των παιδιών της τάξης, στην προσπάθειά τους να
φτάσουν στον τελικό στόχο-στάδιο της κατασκευής.
ε) Η συνεργασία και ο διάλογος, που αναπτύχθηκε μεταξύ των παιδιών κατά την διάρκεια
των συζητήσεών τους, ήταν καταλυτικοί παράγοντες για την ανεύρεση της κατάλληλης λύσης
σχετικά με την λειτουργία της καρότσας. Ως εκ τούτου, η διαδικασία που ακολουθήθηκε
έδειξε πως ο διερευνητικός τρόπος με τον οποίο τα παιδιά προσεγγίζουν τη γνώση είναι
ιδανικός γι’ αυτήν την ηλικία. Η έρευνα προσελκύει το ενδιαφέρον και την περιέργειά τους,
αφού τα ίδια συμμετέχουν στην «οικοδόμηση» της δικής τους γνώσης, κάνοντας υποθέσεις
και ελέγχοντας μόνα τους τα αποτελέσματα.
στ) Από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε φάνηκε ότι τα παιδιά δεν εξέφρασαν απλώς την
άποψή τους, αλλά έδρασαν, ερεύνησαν, πειραματίστηκαν και συμμετείχαν ενεργά. ζ) Με
αυτόν τον απλό και συνάμα ενδιαφέροντα τρόπο τα παιδιά κατάφεραν να προσεγγίσουν το
φαινόμενο της πίεσης στη Φυσική, και, παίζοντας, να κατασκευάσουν ένα αντικείμενο
αγαπητό και οικείο στα ίδια.
η) Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους τα παιδιά κατέγραφαν τα αποτελέσματα των
πειραματισμών τους και στη συνέχεια επιχείρησαν να βγάλουν συμπεράσματα μέσα από
αυτά.
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θ) Τέλος, ζήτησαν να ασχοληθούν και με άλλες παρόμοιες κατασκευές, διατυπώνοντας την
αιτιολογία ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Αναφορές
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Η παρούσα εργασία αποτελεί μια διδακτική δραστηριότητα, στόχος της οποίας είναι να
προσεγγίσει την έννοια του ήχου μέσα στο αντιληπτικό πεδίο των παιδιών της προ-νηπιακής και
νηπιακής ηλικίας. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας τα παιδιά πειραματίστηκαν με
διαφορετικού τύπου μουσικά όργανα ανακαλύπτοντας με τρόπο διαισθητικό, την ένταση, τη
συχνότητα και τη χρονική διάρκεια των ηχητικών ακουσμάτων τους. Στη συνέχεια επιχείρησαν
συσχετίσεις και εικονικές αποτυπώσεις των διαφορετικών χαρακτηριστικών του ήχου. Τέλος
επιχείρησαν να συνθέσουν ένα μουσικό κομμάτι, αφού πρώτα επέλεξαν τα μουσικά όργανα, τα
μελωδικά και ρυθμικά σχήματα. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιοποιήσαμε τη βιωματική
παραγωγή ήχων χρησιμοποιώντας τη φωνή και το κτύπημα των χεριών, την αλληλεπιδραστική
μελέτη και τον πειραματισμό, κάνοντας χρήση διαφορετικών τύπων μουσικών οργάνων και την
αφαιρετική προσέγγιση, κάνοντας γραφική αποτύπωση διαφορετικών ηχητικών συχνοτήτων,
αλλά και συμβολική παράσταση των μουσικών οργάνων που ενορχηστρώνουν ένα απλό
μουσικό θέμα. Εφαρμόζοντας την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία τα νήπια πειραματίστηκαν,
παρατήρησαν, διατύπωσαν ερωτήματα και σχημάτισαν υποθέσεις για την ερμηνεία του
φαινομένου του ήχου. Η δραστηριότητα αναπτύχθηκε διαθεματικά αξιοποιώντας τους τομείς
της Φυσικής, των Μαθηματικών, των ΤΠΕ και της Γλώσσας. Η εφαρμογή έγινε στο
Νηπιαγωγείο «Καραμέλα» σε μια ομάδα 18 παιδιών ηλικίας 5-6 ετών σε διάστημα 3 μηνών,
Φεβρουάριος 2016 - Μάιος 2016, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Λέξεις κλειδιά: Ήχος, Μουσική, Αυτί, Κύματα.
Εισαγωγή
Μουσική, είναι η τέχνη που βασίζεται στην οργάνωση των ήχων ή αλλιώς, η τέχνη που με
τους ήχους εκφράζει τα ανθρώπινα συναισθήματα (Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, 1990). Η
αγωγή της πρώτης παιδικής ηλικίας πρέπει να εστιάζεται στη μάθηση μέσα από τις αισθήσεις
και την πράξη (Ρουσώ, 1957). Σύμφωνα με τονWittgenstein, κατανοούμε τη μουσική και τη
γλώσσα με παρόμοιους τρόπους (Σακαλάκ, 2004). Ο Froebel υποστήριζε τη σημασία της
εκπαίδευσης των αισθήσεων του παιδιού με τη χρήση της μουσικής (Σέργη, 2003), δηλαδή
οργανωμένων ήχων. Επικοινωνούμε, λοιπόν, και εκπαιδεύουμε τις αισθήσεις μας με ήχους
(Ραβάνης, 2003).
Ο όρος ήχος έχει δυο διακριτές χρήσεις. Οι ψυχολόγοι και οι φυσιολόγοι θεωρούν τον ήχο
ως μια αίσθηση, που οφείλεται στον ερεθισμό των ακουστικών νευρικών κέντρων (Sternberg,
2011). Για τους φυσικούς είναι μια μορφή ενέργειας δόνησης, που προκαλεί την ακουστική
αίσθηση (Koλιόπουλος, 2006). Ένα ακουστικό σύστημα έχει τρεις μονάδες. Πρώτον, υπάρχει
μια ηχητική πηγή που την αποτελεί κάποιο δονούμενο σώμα, για παράδειγμα, ο ομιλητής.
Δεύτερον, υπάρχει το μέσον δια του οποίου διαδίδεται ο ήχος, για παράδειγμα, ο αέρας στην
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αίθουσα. Τέλος, υπάρχει ο ανιχνευτής, το ανθρώπινο αυτί. Ο ήχος είναι ένα παράδειγμα
αλληλεπίδρασης από απόσταση. Η δονούμενη πηγή επιδρά στον ανιχνευτή από κάποια
απόσταση. Τα κύματα προκαλούνται από μια επίδραση ή διαταραχή που αρχίζει από κάποιο
σημείο και μεταβιβάζεται ή διαδίδεται σ’ ένα άλλο με ένα προβλέψιμο τρόπο, ο οποίος
κυριαρχείται από φυσικές ιδιότητες του ελαστικού μέσου, διαμέσου του οποίου διαδίδεται η
διαταραχή (Σπυρίδης, 1990).
Μουσικός ήχος είναι εκείνος που προκαλεί το αίσθημα της ακοής και μπορεί να εκτελεστεί
από την ανθρώπινη φωνή ή από οποιοδήποτε μουσικό όργανο και ονομάζεται φθόγγος. Αν
συγκρίνουμε δύο φθόγγους, θα προκύψουν τέσσερεις ιδιότητες: α) ύψος, β) διάρκεια, γ)
ένταση, δ) χροιά. Στον ήχο, αυτόν καθ’ αυτόν, σε διάκριση με τον μουσικό ήχο,
αναγνωρίζουμε ως υποκειμενικά χαρακτηριστικά το ύψος, την ακουστότητα (ένταση,
συχνότητα) και τη χροιά (Κουτούργκου, 1973).
Για να υπάρχει μουσική πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι με τρεις διαφορετικές ιδιότητες,
χωρίς η μία να αποκλείει την άλλη: η πρώτη είναι του συνθέτη, η δεύτερη του μουσικού
εκτελεστή και η τρίτη του ακροατή. Και το μέσο για την επικοινωνία της μουσικής είναι ο
ήχος. Τα χαρακτηριστικά του ήχου/των ηχητικών κυμάτων τα προσεγγίσαμε μέσα και από τις
τρεις ιδιότητες που αναφέραμε παραπάνω, οδηγώντας τα παιδιά στον ρόλο του συνθέτη, του
μουσικού εκτελεστή και του ακροατή, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις φυσικές
ιδιότητες του ήχου.
Η αποτύπωση των ηχητικών κυμάτων, οι κυματομορφές και ο πειραματισμός με αυτές
στην ηχογράφηση των συνθέσεων των παιδιών, καθώς και η κατασκευή μουσικών οργάνων
αποτέλεσαν τις μεθόδους πειραματισμού και μετρήσεών μας. Το όργανο και ο οδηγός για όλα
τα παραπάνω που μας οδήγησαν από την ψυχολογική στη φυσική διάσταση του ήχου ήταν
πάνω απ’ όλα το αυτί μας. Το αυτί αποτελεί το μέσο πρόσληψης των ήχων που συνθέτουν τη
μουσική (Τοματίς, 1999). Παίζει, επίσης, αποφασιστικό ρόλο στη δόμηση του εγκεφάλου μια
και έχει καθοριστική επίδραση στο πώς καθεμιά από τις περιοχές που ελέγχουν τα αισθήματα,
την αντίληψη και την κίνησή μας, αναπτύσσεται (Sacks, 2007). Ο ήχος και η μελέτη του είναι
θαυμάσια εργαλεία, για να ξεκινήσουμε να συνδέουμε την ενεργητική ακρόαση, την
εκπαίδευση του αυτιού, δηλαδή, με τις Φυσικές Επιστήμες, απολαμβάνοντας τα οφέλη και
των δύο (Καραδήμου-Λιάτσου, 2003).
Ο σχεδιασμός του προγράμματος του ήχου βασίστηκε στο παιδαγωγικό μοντέλο
Βιωματικό -Αλληλεπιδραστικό -Αφαιρετικό, εμπνευσμένο από τις βασικές αρχές του σχεδίου
εργασίας - projects. Η διδακτική αυτή προσέγγιση ενθαρρύνει την πρωτοβουλία των παιδιών,
τη συμμετοχή τους και στοχεύει στον αναστοχασμό των παιδιών. (Helm -Katz, 2001).
Η μάθηση μέσω βιωματικών και διαθεματικών δραστηριοτήτων βοηθάει τα παιδιά να
συλλέξουν δεδομένα μέσα από ένα πλήθος ερεθισμάτων, ενώ η αλληλεπίδρασή τους με
εργαλεία όπως βιβλία, διαδίκτυο, αντικείμενα–μουσικά όργανα, μουσική ακρόαση, τα οδηγεί
σε μια ερευνητική διαδικασία στην οποία τα παιδιά παρατηρούν, συλλέγουν τις πληροφορίες
και τις καταγράφουν, αξιοποιούν τις παρατηρήσεις τους και εφαρμόζουν τις ιδέες τους
(Mωραϊτη & Κουρκουρίκα, 2006). Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σ’ αυτόν τον
σχεδιασμό συμμετέχουν ως παρατηρητές και συν-ερευνητέςτων παιδιών. Ο παιδαγωγικός
σχεδιασμός έγινε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος επέτρεπαν οι γνωστικές δυνατότητες
των παιδιών της συγκεκριμένης ηλικίας. Ωστόσο, είναι ένα ανοιχτός σχεδιασμός που
επιτρέπει στα παιδιά να νιώθουν συν-διαμορφωτές του προγράμματος (Ηelm-Katz, 2001).
Μεθοδολογία
Η ανάπτυξη και εφαρμογή της δραστηριότητας έγινε στο Νηπιαγωγείο «Καραμέλα» σε
κλασικό τμήμα 18 νηπίων (14 κορίτσια και 4 αγόρια). Αναλυτικά καταγράφονται: οι
επιδιώξεις-στόχοι της δραστηριότητας, η αιτιολόγηση επιλογής κάθε βήματος της
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δραστηριότητας, οι χρησιμοποιούμενες πηγές, οι τρόποι ενθάρρυνσης συμμετοχής των
παιδιών, ο τρόπος εισαγωγής και τέλος τα γενικά συμπεράσματα.
Βήμα 1
Τα παιδιά παρατηρούν τα μουσικά όργανα της αυλής του σχολείου και ανακαλύπτουν διαφορές και ομοιότητες ως προς την λειτουργία, την κατασκευή τους και το πώς με διαφορετικό
τρόπο παράγει το καθένα τον ήχο του (Σέργη, 1982). Το αρχικό αυτό ερέθισμα προκαλεί την
περιέργεια των παιδιών. Ας διευκρινίσουμε εδώ ότι στην αυλή του σχολείου υπάρχουν έξι
μουσικά όργανα, έγχορδα και κρουστά, των οποίων τον σχεδιασμό και την κατασκευή έχουν
υλοποιήσει ο Nικόλας Τσαφταρίδης, επίκουρος καθηγητής μουσικής στο ΤΕΑΠΗ και ο
Βασίλης Γέρος, γλύπτης.
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Εικόνα 1: Τα παιδιά πειραματίζονται
με τους ηχητικούς σωλήνες.

Εικόνα 2: Τα παιδιά πειραματίζονται με
τα κρουστά ηχητικά όργανα.

Εικόνα 3: Τα παιδιά εκφράζουν τους
πειραματισμούς με τους ηχητικούς σωλήνες.

Εικόνα 4: Τα παιδιά εκφράζουν τους
πειραματισμούς με τα κρουστά όργανα.
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Βήμα 2
Τα παιδιά επεξεργάζονται το όργανο της ακοής μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και την
χρήση εκπαιδευτικών ταινιών.

Εικόνα 5: Τα παιδιά επεξεργάζονται το ανθρώπινο όργανο ακοής.
Βήμα 3

-350-

Τα παιδιά παράγουν ήχους με τη φωνή τους και αρχίζουν να συνειδητοποιούν τη λειτουργία
της φωνής και της στοματικής κοιλότητας. «Η καλή ακρόαση αρχίζει από τη στιγμή που
μπορούμε να ακούσουμε την ίδια μας τη φωνή και πως αυτή παράγεται. Θεωρούμαι την
ομιλία σαν κάτι δεδομένο και αυτονόητο. Η ενεργητική ακρόαση του ίδιου μας του λόγου
συνεπάγεται μια συνειδητή στροφή της προσοχής μας στην ίδια την παραγωγή του ήχου.»
(Βλάχου, 2004).

Εικόνα 6: Τα παιδιάπειραματίζονται με την παραγωγή ήχων της φωνής τους.

Εικόνα 7: Τα παιδιά εκφράζουν με αποτύπωση πάνω σε χαρτί
την παραγωγή ήχων της φωνής τους.
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Βήμα 4
«Χορεύοντας στο ρυθμό της κουτάλας». Πειραματική διαδικασία παραγωγής και διάδοσης
του ήχου. Δόθηκε στα παιδιά ένα μεταλλικό κουτί το οποίο είχαμε σκεπάσει με μια λεπτή
μεμβράνη πάνω στην οποία είχαμε βάλει κόκκους ζάχαρης, μία ξύλινη κουτάλα και ένα ταψί,
επίσης, μεταλλικό. Τους ζητήσαμε αρχικά να περιγράψουν αυτά που έβλεπαν. Στη συνέχεια
να κάνουν υποθέσεις: «Tι θα συμβεί αν χτυπήσουν το μεταλλικό ταψί;» Άρχισαν να
πειραματίζονται με τα υλικά και ένας ανοιχτός διάλογος έλαβε χώρα. Στο τέλος απεικόνισαν
γραπτά τη διαδικασία.
Βήμα 5
«Κόβω το καλαμάκι και…αλλάζω τους ήχους.» Πειραματική διαδικασία παραγωγής και διάδοσης του ήχου. Δόθηκαν στα παιδιά καλαμάκια και τους ζητήθηκε να πειραματιστούν μαζί
τους. Τα παιδιά άρχισαν να φυσάνε τα καλαμάκια και να παράγουν ήχους.
Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να κόψουν το μήκος των φυσητήρων και να παρατηρήσουν
τον παραγόμενο ήχο. Υπήρχε διαφορά; Αν ναι, που οφειλόταν. Τα παιδιά έκαναν υποθέσεις
και μέσα από τον διάλογο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, ανάλογα με το μήκος του οργάνου
παραγωγής ήχου, μεταβάλλεται ο ήχος.
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Εικόνα 8: Τα παιδιά κατασκευάζουν με καλαμάκιαηχητικούς σωλήνες
και πειραματίζονται με αυτούς.
Βήμα 6
«Τα κύματα». Πειραματική διαδικασία παραγωγής και διάδοσης του κύματος (οπτικοποίηση
του φαινομένου της διάδοσης). Δόθηκε στα παιδιά ένα ταψί με νερό και κομματάκια
πλαστελίνης. Τους ζητήθηκε να φτιάξουν μικρές μπαλίτσες και να τις πετάξουν στο νερό με
τη σειρά. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τι έβλεπαν.

Εικόνα 9: Τα παιδιά πειραματίστηκαν με την παραγωγή κυμάτων.
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Βήμα 7
«Ο χάρακας που ταλαντώνεται». Πειραματική διαδικασία παραγωγής και διάδοσης του ήχου
με παλλόμενο αντικείμενο (οπτικοποίηση του φαινομένου του ήχου, εγκάρσια κύματα,
περιοδικότητα του κύματος).

Εικόνα 10: Τα παιδιά πειραματίστηκαν με την ταλάντωση του χάρακα.
Βήμα 8
-352-

Τα παιδιά ακούνε τα 35 πρώτα μουσικά μέτρα από το Divertimento για ορχήστρα εγχόρδων
KV. 138 του W. A. Mozart συνολικά αλλά και κάθε όργανο μόνο του από την ηχογράφηση
της Καμεράτα-ορχήστρα φίλων της μουσικής (Σακαλάκ, 2004). Τέσσερα έγχορδα, βιολί,
βιόλα, τσέλο, κοντραμπάσο, ενωμένα παράγουν το τελικό μουσικό έργο, καθένα μόνο του
παίζει κάτι διαφορετικό. Προσπαθούν να διακρίνουν διαφορές στον παραγόμενο ήχο.
Στη συνέχεια έχοντας κλειστά τα μάτια προσπαθούν να ανακαλύψουν το μουσικό όργανο
που ακούν. Αποτυπώνουν τον ήχο που ακούνε χρησιμοποιώντας συμβολισμούς εικονικούς
που τα ίδια προτείνουν και εξηγούν τους λόγους. Συνειδητοποιούν ότι ο παραγόμενος ήχος
έχει άμεση σχέση με το μέγεθος του οργάνου. Στο τέλος δημιουργούν αινίγματα, για να
περιγράψουν τα μουσικά όργανα (μέγεθος και παραγόμενο ήχο).

Εικόνα 11: Τα παιδιά αντιστοιχίζουν ηχητικές συχνότητεςσε μουσικά όργανα
και τις αποτυπώνουν συμβολικά.
Βήμα 9
Τα παιδιά επεξεργάζονται τον ήχο που παράγουν οι μουσικοί σωλήνες
“BOOMWHACKERS” (κρουστά μουσικά όργανα). Παρατηρούν τη διαφορά στον ήχο.

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

Μετρούν το μήκος των σωλήνων και διαπιστώνουν ότι η διαφορά στον ήχο οφείλεται στο
μέγεθος του οργάνου και όχι στο υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο. Ένας μακρύς
σωλήνας παράγει χοντρό ήχο. Ένας κοντός σωλήνας παράγει λεπτό ήχο. Στη φάση αυτή τα
παιδιά ανακαλύπτουν ομοιότητες ως προς τη μορφή του ήχου με την προηγούμενη ομάδα
μουσικών οργάνων (έγχορδα). Κάνουν αντιστοιχίες ως προς το μέγεθος και ταξινομούν τους
ήχους, εισάγοντας παράλληλα την συμβολική γεωμετρική παράσταση των ηχητικών
συχνοτήτων στο επίπεδο. Η γεωμετρική αυτή παράσταση αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό
βήμα προς την μαθηματική αφαίρεση (Μπολ, 2009, δηλαδή προχωρώντας από το πιο λεπτό
στο πιο χοντρό και αντίστροφα. Μια σκάλα που ανεβοκατεβαίνει.

Εικόνα 12: Τα παιδιά μαθηματικοποιούν τις ηχητικές συχνότητες.

-353-

Βήμα 10
Τα παιδιά κατασκευάζουν μουσικά όργανα (καζού-πνευστό, άρπα-έγχορδο, τύμπανο–
κρουστό, ξυλόφωνο-κρουστό). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τα παιδιά καλούνται να
παρατηρήσουν τα ήδη υπάρχοντα μουσικά όργανα και να επισημάνουν τα απαραίτητα μέρη
του οργάνου που συμμετέχουν στην παραγωγή του ήχου, ασκώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την
παρατηρητικότητά τους. Πειραματίζονται με διαφορετικά υλικά που, συντιθέμενα
κατάλληλα, κατασκευάζουν ένα μουσικό όργανο. Σχεδιάζουν μια ολοκληρωμένη διαδικασία
κατά τη διάρκεια της οποίας κάθε ενέργεια προϊδεάζει την επόμενη (Τσαφταρίδης, 1995).
Εφαρμόζουν όλα όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας για τον ήχο
(ύψος, ένταση, χροιά- ηχόχρωμα, διάρκεια).
Βήμα 11
Ηχογραφούν παράλληλα με τη φωνή τους και τους ήχους που παράγουν τα μουσικά όργανα
που κατασκεύασαν και με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους οπτικοποιούν.
Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Logic για την ηχογράφηση, και την παρατήρηση της
κυματομορφής των ηχητικών κυμάτων.
Βήμα 12
Καλούνται στο τέλος να συνθέσουν ένα δικό τους μουσικό θέμα. Αυτό προκύπτει μέσα από
τους πειραματισμούς τους με τα διάφορα μουσικά όργανα με τα οποία πειραματίστηκαν, την
αντίληψη που διαμόρφωσαν για ό,τι λέμε ήχο και τα προσωπικά τους μουσικά ακούσματα,
όπως, για παράδειγμα, νανουρίσματα ή παιδικά τραγούδια.
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Συμπεράσματα
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Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
(α) Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά και παρατηρήθηκε ότι
λόγω του βιωματικού και αλληλεπιδραστικού χαρακτήρα του σχεδιασμού οι έννοιες που
επεξεργαστήκαμε έγιναν αντιληπτές και κατανοητές από τα παιδιά.
(β) Προκλήθηκε ένας γόνιμος διάλογος και οι συγκρούσεις που προκύπταν κατά τη διάρκεια
της πειραματικής διαδικασίας βοήθησαν στο να προαχθεί ο προφορικός λόγος των παιδιών
και η επιχειρηματολογία τους.
(γ) Μέσα από την πειραματική διαδικασία τα παιδιά αντιλήφθησαν την ανάγκη καταγραφής
των σταδίων ενός πειράματος και την ανάγκη της ερμηνείας του αποτελέσματος. Η γνώση
αυτή τα οδήγησε στον σχεδιασμό και την κατασκευή των μουσικών οργάνων.
(δ) Τα παιδιά βίωσαν τη χαρά της έρευνας, της ανακάλυψης και της δημιουργίας, την οποία
μοιράστηκαν με την κοινότητα του σχολείου, τους υπόλοιπους μαθητές και το εκπαιδευτικό
προσωπικό.
(ε) Η εξάσκηση της ακοής στην προσπάθεια επεξεργασίας και κατανόησης του φυσικού
φαινομένου του ήχου οδήγησε σε μια πιο ενεργητική ακρόαση και συμμετοχή στις μουσικές
και σε όλες εν γένει τις ακουστικές δραστηριότητες.
(στ) Η διδασκαλία του φυσικού φαινομένου του ήχου στο Νηπιαγωγείο, ενός φαινομένου
αρκετά δύσκολου στην προσέγγιση, καθώς δεν γίνεται οπτικά αντιληπτό, φάνηκε ότι μπορεί
να γίνει κατανοητό στα παιδιά αν αξιοποιηθεί η μουσική (οργανωμένος ήχος) σαν μέσο
διδασκαλίας.
(ζ) Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα λειτούργησαν ως συν- ερευνητές των
παιδιών, καθώς τα παιδιά κατάφεραν να εργαστούν σε μικρές ομάδες έρευνας και να
ολοκληρώσουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό μόνα τους την εργασία.
(η) Οι συζητήσεις και οι αναλύσεις των καταγραφών ήταν γόνιμες και έδωσαν στους
παιδαγωγούς τη δυνατότητα να βρουν λύσεις σε προβλήματα που είχαν προκύψει,
παραδείγματος χάριν πώς μπορούν τα παιδιά να κατανοήσουν την οπτικοποίηση του ήχου.
Τέλος, η αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιών και παιδαγωγών έκανε τις παιδαγωγούς να
συνειδητοποιήσουν ότι, για να καταφέρουν να προκαλέσουν στα παιδιά την επιθυμία να
μάθουν, θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα προσωπικά βιώματα των παιδιών και ότι γι’ αυτά
θεωρείται ότι έχει αξία.
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Η διερευνητική μέθοδος μάθησης, όπως παρατηρούμε, είναι κοινό γνώρισμα όλων των
εισηγήσεων αυτού του Συνεδρίου. Στην προσέγγιση των θεμάτων των Φυσικών Επιστημών δεν
προσφέρουμε έτοιμες γνώσεις στα παιδιά, αλλά δημιουργούμε το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε,
πατώντας στις γνώσεις που ήδη έχουν τα παιδιά, να τα ωθήσουμε να προβληματιστούν, να
κάνουν υποθέσεις, να παρατηρήσουν, να πειραματιστούν. Η διαδικασία αυτή ενθαρρύνει τη
φυσική περιέργεια των παιδιών και καλλιεργεί την κριτική σκέψη∙έτσι, οι υπάρχουσες γνώσεις
εξελίσσονται, ενισχύεται η γνωστική τους ανάπτυξη, αναπτύσσεται η αυτοπεποίθησή τους και
δημιουργούνται καλύτερες σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας. Στις βιωματικές
δραστηριότητες των νηπίων, που έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον γι΄ αυτές, συμμετείχαν και οι
γονείς. Σε κάποια Νηπιαγωγεία έγινε με την παρότρυνση της νηπιαγωγού, ενώ σε άλλα η
συμμετοχή ήρθε αυθόρμητα από τους ίδιους τους γονείς. Κατά την αξιολόγηση του
προγράμματος παρατηρήθηκε ότι το ενδιαφέρον των παιδιών μεταφέρθηκε από τα ίδια στο
οικογενειακό περιβάλλον με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν όλοι μαζί για την κατάκτηση της
γνώσης. Εν κατακλείδι, τα παιδιά μαθαίνουν να έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης
και αυτό σημαίνει ότι συνδέουν τη γνώση με τη χαρά.

Λέξεις κλειδιά: Διερευνητική Μέθοδος, Βιωματική
Προσέγγιση Μάθησης, Συνέργεια Ομάδας Εκπαιδευτικών.

Μάθηση,

Ομαδοσυνεργατική

Εισαγωγή
Το 9ο Συνέδριο των Φυσικών Επιστημών, στο οποίο λάβαμε μέρος ως 69η και 19η Περιφέρεια
Π.Α., αποτέλεσε για όλες τις συναδέλφους εποικοδομητική εμπειρία λόγω της γνώσης που
αποκτήσαμε και της συνεργασίας που είχαμε. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζουμε τις
εργασίες του Συμποσίου με θέμα: «Φύση και Ζωή. Πειραματίζομαι και κατακτώ τη γνώση
στο Νηπιαγωγείο.» που ήταν ένα συλλογικό αποτέλεσμα των νηπιαγωγών της Περιφέρειάς
μας, παρόλο που η καθεμιά είχε την ατομική ευθύνη για την εργασία της, ήξερε όμως, ότι ανά
πάσα στιγμή θα είχε την υποστήριξη της ομάδας.
Γνωρίζουμε ότι τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν πολύ νωρίς τις πρώτες ιδέες, ερμηνείες,
θεωρίες για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου, γεγονός που αποδεικνύει ότι είναι σε
θέση να προσεγγίσουν σε ένα πρώτο επίπεδο σχετικά ζητήματα (Ραβάνης, 2005). Η
ενασχόληση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με τις Φυσικές Επιστήμες συμβάλλει: (α) στην
αξιοποίηση της περιέργειας και του εσωτερικού κινήτρου που έχουν αυτά για τη διερεύνηση
του κόσμου που τα περιβάλλει, (β) στην υποστήριξη του επιστημονικού «γραμματισμού»
ώστε να μπορούν να διερευνούν συστηματικά και να κατανοούν βασικές λειτουργίες, να
επιλύουν προβλήματα και να λαμβάνουν αποφάσεις που υποστηρίζουν την ανάδειξη της
τεχνολογίας, (γ) στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη, (δ) στην οργάνωση
των εμπειριών με συστηματικό τρόπο, και (ε) στη συνειδητοποίηση ότι η επιστήμη αποτελεί
πολιτισμικό προϊόν με διαρκή εξέλιξη.
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Οι εκπαιδευτικοί της Περιφέρειάς μας ασχολήθηκαν με τις ακόλουθες ενότητες των
Φυσικών Επιστημών που αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το
Νηπιαγωγείο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011): 1. Ζωντανοί οργανισμοί 2. Αντικείμενα και
υλικά 3. Έννοιες και φαινόμενα από τον φυσικό κόσμο.
Μεθοδολογία της έρευνας
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Η διερευνητική μέθοδος, είναι μια μέθοδος που κινητοποιεί τα παιδιά για ενεργό συμμετοχή
στην αναζήτηση και την κατάκτηση της γνώσης. Θεωρητικά στηρίζεται στις θέσεις του
σπουδαίου παιδαγωγού Dewey. Θεμέλιος λίθος στην παιδαγωγική του Dewey είναι η
σπουδαιότητα της πειραματικής εφαρμογής για την κατάκτηση της γνώσης. Οι διερευνήσεις
αφορούν προσπάθειες της τάξης ή μιας ομάδας παιδιών να δώσουν απαντήσεις σε
ερωτήματα, (Elstgeest, 1986; Μπιρμπίλη, 2008) σε προβλήματα, που είτε προκύπτουν σε
διάφορες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα ίδια τα παιδιά, είτε προτείνονται από
τον εκπαιδευτικό και τα παιδιάπαρακινούνται νατα λύσουν. Μπορεί να πηγάζουν από την
ανάγκη να συλλέξουν επιπλέον πληροφορίες για να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους ή να
πειραματιστούν για να ελέγξουν ιδέες, υποθέσεις και απορίες που προέκυψαν κατά το
ελεύθερο παιχνίδι, κατά τη διάρκεια ομαδικών συζητήσεων ή διαφόρων περιστάσεων όπως
μια επίσκεψη ή ένα επίκαιρο γεγονός. Οι διερευνήσεις αποτελούν κατάλληλο πλαίσιο για
μάθηση, καθώς τα παιδιά αυτής της ηλικίας διαθέτουν έμφυτη περιέργεια και θέλουν να
ερευνούν το «πώς» και το «γιατί» λειτουργούν τα πράγματα και ο κόσμος γύρω τους.
Συνήθως δείχνουν επιμονή, κάνοντας συνεχείς ερωτήσεις για ό, τι τους προκαλεί το
ενδιαφέρον και προσπαθούν να δοκιμάζουν καινούργια πράγματα και να επιλύουν
«προβλήματα».
Ωστόσο, η περιέργεια δεν οδηγεί πάντα ή αυτόματα στη μάθηση. Χρειάζεται η παρέμβαση
του εκπαιδευτικού για τη διαμόρφωση μαθησιακών εμπειριών που όχι μόνο θα αξιοποιούν
την έμφυτη περιέργεια των παιδιών αλλά και θα τα βοηθάνε να μάθουν από αυτό. Η
αυθόρμητη επιθυμία των παιδιών για διερευνήσεις ενισχύεται από τον εκπαιδευτικό
(Αντωνακοπούλου & Μισιρλή), όταν τα ενθαρρύνει να ρωτούν και να προβληματίζονται και
τους εξασφαλίζει ευκαιρίες για σχεδιασμό, παρατήρηση, επεξεργασία, ερμηνεία δεδομένων,
διεξαγωγή και παρουσίαση συμπερασμάτων. Με αυτό τον τρόπο μυούνται στις βασικές
δεξιότητες της ερευνητικής διαδικασίας και αρχίζουν σταδιακά να υλοποιούν πιο
συστηματικές διερευνήσεις.
Οι διερευνήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις εργασίες των Νηπιαγωγείων της 69 ης και
19ης Περιφέρειας έλαβαν τη μορφή ενός σχεδίου εργασίας (μέθοδος project), (Χρυσαφίδης,
1998), μιας μικρής, χρονικά, έρευνας, ή ενός προβλήματος που χρειαζόταν άμεση επίλυση.
Αποτέλεσαν δε δράσεις που συχνά εμπεριείχαν περισσότερες από μια δραστηριότητας, καθώς
ακολουθούν κάποια στάδια. Για παράδειγμα, εμπεριέχουν, ως σημείο εκκίνησης, τη φάση
προβληματισμού, όπου εντοπίζεται και διατυπώνεται το θέμα, το ερώτημα ή το πρόβλημα
προς διερεύνηση, την κυρίως διερεύνηση, δηλαδή, τη συλλογή, την «καταγραφή» και την
επεξεργασία δεδομένων, και μια τελική φάση συστηματοποίησης των νέων, γνώσεων,
εξαγωγής και παρουσίασης συμπερασμάτων. Επομένως, μπορεί να ξεκινούν από ένα
πρόβλημα ή ένα φαινόμενο, να κάνουν παρατηρήσεις, να μαζεύουν υλικό και να καταλήγουν
σε αυθόρμητες ή και σε οργανωμένες δραστηριότητες με στόχους που θέτει ο εκπαιδευτικός.
Οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν τις διερευνήσεις των παιδιών και αφιέρωσαν χρόνο για την
ανίχνευση και κατανόηση των προηγούμενων ιδεών και εμπειριών τους, χρησιμοποιώντας
στο στάδιο αυτό της ανάδειξης των προϋπαρχουσών γνώσεων ή και αντιλήψεων των νηπίων
τη στρατηγική του «καταιγισμού ιδεών» (brain storming). Κατά την εφαρμογή της μεθόδου
αυτής, οι εκπαιδευτικοί παρότρυναν τα νήπια να δώσουν γρήγορα και ελεύθερα την
απάντησή τους στο ερώτημα: «Τι ξέρεις για το θέμα αυτό;». Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει τη
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δημιουργία από τον/την εκπαιδευτικό κλίματος εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού, ώστε
να εκφράζονται αυθόρμητα όλες οι απόψεις, ακόμα και αν το θέμα δεν είναι γνωστό στα
νήπια. Επί πλέον, διαδραματίζει βασικότατο ρόλο στη διαδικασία της ουσιαστικής μάθησης,
εφ’ όσον αυτή συνδέει τα νέα δεδομένα µε όσα ήδη γνωρίζει ο μαθητής.
Ο ρόλος των προϋπαρχουσών αντιλήψεων ή γνώσεων στη διαδικασία της μάθησης έχει
επισημανθεί από πολλούς ερευνητές. Ο Ausebel (1968) επισημαίνει τα εξής: «Ο πιο
σπουδαίος απλός παράγοντας, που επηρεάζει τη μάθηση, είναι αυτός που ο μαθητής γνωρίζει
ήδη. Εξακρίβωσε το και δίδαξέ τον, σύμφωνα µε αυτό.» Έτσι οι εκπαιδευτικοί ανέδειξαν,
επεσήμαιναν ή αναδιατύπωσαν, όποτε χρειαζόταν, ερωτήσεις και προβληματισμούς του
τύπου: «Τι θα μπορούσε να συμβεί αν…;», «Πώς θα μπορούσαμε να μάθουμε
πώς/πού/τι…;», «Αναρωτιέμαι γιατί συμβαίνει αυτό…;», «Με ποιους τρόπους μπορούμε να
ελέγξουμε…;» (Elstgeest, 1986; Μπιρμπίλη, 2008). Όλα τούτα ενεργοποίησαν τη
δημιουργική σκέψη και τη φαντασία των παιδιών και έθεσαν νέους προβληματισμούς που
αποτέλεσαν πρόκληση γι’ αυτά, αφού λειτούργησαν σύμφωνα με το μοντέλο του «ερευνητή»
και συνήθισαν να «σκέφτονται φωναχτά», ενθαρρύνοντάς τα ταυτόχρονα να συνεργάζονται
σε όλα τα στάδια της διερεύνησης (Barnes, 2007).
Η σημασία της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας έχει επισημανθεί από τον Piaget, ο οποίος
υποστήριζε ότι ένας σπουδαίος παράγοντας για την ανάπτυξη της γνώσης είναι η
κοινωνικοποίηση. Άλλοι ερευνητές (Doise-Mugny, 1987) έχουν αποδείξει ότι οι μαθητές,
όταν εργάζονται σε ομάδες, επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα, παρά όταν εργάζονται
µόνοι τους. Η συνεργασία, βέβαια, ήταν αποδοτική, γιατί οι εκπαιδευτικοί φρόντισαν να
συγκροτηθούν οι ομάδες των νηπίων έτσι ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα
εμπιστοσύνης, ευθύνης και συνεργασίας μεταξύ των µελών τους. Τους πρότειναν να
αναπαριστούν τα ευρήματά τους με ποικίλα μέσα-τρόπους, να βρίσκουν και να μιλάνε για τις
εναλλακτικές τους λύσεις ή στρατηγικές, αφήνοντάς τα ελεύθερα να επιλέξουν. Τα παιδιά ,
όπως καταλαβαίνουμε, συνεργάζονται στην ομάδα υπό τη διακριτική καθοδήγηση του
εκπαιδευτικού. Όλες οι φάσεις επεξεργασίας μπορεί να γίνουν στο πλαίσιο της ομάδας. Οι
ομάδες θα πρέπει να είναι μικτές, ώστε να εξασφαλιστεί βοήθεια προς τους αδύναμους
μαθητές είτε στο επίπεδο της γνώσης είτε της υιοθέτησης κάποιας στρατηγικής.
Οι εκπαιδευτικοί προσάρμοσαν τον βαθμό υποστήριξης και των δράσεων των παιδιών
ανάλογα με το επίπεδο αυτονομίας τους. Σε κάθε περίπτωση, βασικός στόχος ήταν να
αποκτήσουν τα παιδιά σταδιακά περισσότερη αυτονομία, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να
εφαρμόσουν και να ελέγξουν τις ιδέες τους.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι διδακτικές στρατηγικές που αναπτύχτηκαν από κάθε εκπαιδευτικό
είναι ποικίλες, όπως η συστηματική παρατήρηση αντικειμένων ή φαινομένων, η συλλογή
δεδομένων που θα οδηγήσουν σε απαντήσεις ή λύσεις ερωτημάτων που έχουν νόημα για τα
ίδια τα παιδιά, η καταγραφή των δεδομένων που συλλέγουν τα παιδιά από τη συστηματική
παρατήρηση ή από άλλες πηγές, με χρήση διαφόρων συμβόλων, σχεδίων, πινάκων, μοντέλων
που αποδίδουν τις σχηματικές αναπαραστάσεις των εννοιών και των συνδέσεων μεταξύ τους
(Ματσαγγούρας, 2009) και ταυτόχρονα επιτρέπουν συγκρίσεις, ανάλυση και ερμηνεία των
δεδομένων που συλλέγουν τα παιδιά, συσχετισμό, διατύπωση νέων ερωτημάτων και
σχεδιασμός τρόπων προσέγγισής τους. Η στρατηγική αυτή έχει μεταγνωστικό χαρακτήρα και
ενδείκνυται για την καλύτερη κατανόηση σύνθετων προβλημάτων, µε πολλαπλές και µη
εμφανείς συνδέσεις. Με τη χρήση της τεχνικής αυτής τα παιδιά μαθαίνουν να οργανώνουν τις
έννοιες, να αναλύουν, να αξιολογούν και να συνθέτουν τις διαθέσιμες πληροφορίες
μαθαίνοντας τελικά «πώς να μαθαίνουν».
Η από κοινού εξαγωγή συμπερασμάτων συνέβαλε στην ωρίμανση των ικανοτήτων για
αυτενέργεια, ανάληψη πρωτοβουλιών, δημιουργικότητα και συνεργατικότητα, οδηγώντας τα
παιδιά στην ομαδοσυνεργατική μάθηση (Δερβίσης, 1998; Καζέλα, 2009; Κακανά, 2008) ή σε
ερμηνείες με σεβασμό προς τα εμπειρικά δεδομένα, ή σε αναστοχασμό για τον τρόπο δράσης
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τους, εφαρμογή των νέων γνώσεων σε διαφορετικά πλαίσια ή με διαφορετικούς τρόπους
(Frey, 1998; Χρυσαφίδης, 1998).
Το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν η πρόκληση για τις νηπιαγωγούς της Περιφέρειάς μας να
υπερβούν την ιδιότητά τους, γιατί είναι οι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν τη δουλειά τους, που
έχουν γνώσεις και τις μεταφέρουν στα παιδιά και να υιοθετήσουν τον ρόλο του νέου
δασκάλου που οργανώνει το μαθησιακό περιβάλλον έτσι ώστε να προκαλεί την περιέργεια
των παιδιών και να τα ενθαρρύνει στις διερευνήσεις τους. Σε ένα καινούργιο ρόλο μπήκαν οι
νηπιαγωγοί της ομάδας του Συμποσίου. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι αν και η
κάθε νηπιαγωγός είχε την ευθύνη του προγράμματος που ανέπτυξε στο Νηπιαγωγείο της, το
αποτέλεσμα των εργασιών που παρουσιάστηκε στο Συμπόσιο βιώθηκε από όλες ως
συλλογικό αποτέλεσμα, που το πετύχαμε με τις συχνές μας συναντήσεις, όπου γινόταν
ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών για το κάθε σχέδιο εργασίας – πρόγραμμα ξεχωριστά. Σε ένα
κλίμα καλής συνεργασίας η κάθε εκπαιδευτικός ήξερε ότι θα μπορούσε να συζητήσει κάθε
προβληματισμό ή πρόβλημα που προέκυπτε και έτσι η ομάδα λειτουργούσε υποστηρικτικά
διευκολύνοντας την εργασία της κάθε εκπαιδευτικού.
Αναφορές
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Η υλοποίηση του προγράμματος «Ο κύκλος της ζωής σε ένα παρτέρι» πραγματοποιήθηκε στο
Νηπιαγωγείο Μαρουλά κατά το σχολικό έτος 2015-16. Ανήκει στη θεματική ενότητα των
ζωντανών οργανισμών και ειδικά των φυτών. Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να
έλθουν τα παιδιά σε άμεση επαφή με όλα τα στάδια εξέλιξης των φυτών αναλαμβάνοντας δράση
στη συστηματική παρατήρηση και φροντίδα τους. Η επιλογή του θέματος και ο βασικός
σχεδιασμός προήλθε από τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Κατά την εξέλιξη του προγράμματος
προέκυψε από τις παρατηρήσεις των παιδιών διερεύνηση και σε ζητήματα που δεν
περιλαμβάνονταν στο αρχικό σχέδιο εργασίας αλλά εντάσσονταν αβίαστα στο πρόγραμμα και
θεωρήθηκαν από την εκπαιδευτικό σημαντικά για τη μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών. Η
προσέγγιση του θέματος περιελάμβανε κυρίως την εμφύτευση και φροντίδα λαχανικών σε ένα
παρτέρι που φτιάχτηκε στον κήπο του σχολείου αλλά και πλήθος διαθεματικών δραστηριοτήτων
με συνολική διάρκεια περίπου τεσσάρων μηνών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν
δραστηριότητες που ανήκουν στις μαθησιακές περιοχές της γλώσσας, των μαθηματικών, της
εξοικείωσης με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης
καθώς και της αισθητικής αγωγής. Τα παιδιά συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον στις
δραστηριότητες του προγράμματος.

Λέξεις κλειδιά: Λαχανόκηπος, Νηπιαγωγείο, Σχέδιο Εργασίας.
Εισαγωγή
Χαρακτηριστικό των παιδιών της προσχολικής ηλικίας είναι η έμφυτη περιέργειά τους για τον
κόσμο γύρω τους και ιδιαίτερα για τη φύση. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε σχολεία
κοντά στη φύση, μπορούν να αξιοποιούν αυτό το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών για την
ανάπτυξη προγραμμάτων που εντάσσονται στις Φυσικές Επιστήμες και μπορούν να
υλοποιηθούν με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών (Spektor-Levy, Kesner Baruch &
Mevarech, 2013).
Στο Νηπιαγωγείο Μαρουλά, κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016, υλοποιήθηκε το
πρόγραμμα «Ο κύκλος της ζωής σε ένα παρτέρι», με αφόρμηση που δόθηκε από τα ίδια τα
παιδιά όταν κατά τα διαλείμματα έκοβαν κλαδάκια από τα φυτά, παρατηρούσαν τα φύλλα και
πρότειναν να φυτέψουν μερικά από αυτά για να γίνουν καινούρια φυτά. Οι ερωτήσεις είναι το
ισχυρότερο μέσο που έχει ο εκπαιδευτικός στη διάθεσή του, για να βοηθήσει τα παιδιά να
οικοδομήσουν τη γνώση και να αναπτύξουν κριτική σκέψη (Elstgeest, 1986; Μπιρμπίλη,
2008). Γι’ αυτό η νηπιαγωγός ποτέ δεν έδωσε άμεσα απαντήσεις σε όλες αυτές τις υποθέσεις,
σχέδια ή απορίες των παιδιών. Αντίθετα, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απαντούσε με
ερωτήσεις, ενισχύοντας έτσι την γνωστική διαδικασία επεξεργασίας του θέματος που
απασχολούσε τα παιδιά.
Στο παραπάνω πλαίσιο σχεδιάστηκε η ανάπτυξη του όλου προγράμματος που σύμφωνα με
το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011)
ανήκει στον τομέα των Φυσικών Επιστημών και συγκεκριμένα στην κατηγορία των
ζωντανών οργανισμών. Μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος ήταν: α) να διακρίνουν τα
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παιδιά παρατηρήσιμα εξωτερικά, μορφολογικά χαρακτηριστικά των φυτών, β) να
εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν σχετικά με τα χαρακτηριστικά των φυτών και να τα
υιοθετούν ως κριτήρια ταξινόμησης που επιτρέπουν τη συγκρότηση κατηγοριών, γ) να
εκφράζουν με διαφορετικά μέσα τις ιδέες τους για τη διαδικασία της ζωής και ανάπτυξης των
φυτών, δ) να περιγράφουν βασικές λειτουργίες τους και να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες τους
για επιβίωση, ε) να διακρίνουν διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και να αντιληφθούν ότι ο
κύκλος της ζωής περιλαμβάνει αλλαγές σε διάφορα χαρακτηριστικά, στ) να αντιληφθούν ότι
όλα τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί με λειτουργίες και συγκεκριμένες ανάγκες σε
αντίθεση με τους μη ζωντανούς οργανισμούς ή με τα φυτά που έχουν ξεραθεί, ζ) να
αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα φυτά και γενικότερα στο φυσικό περιβάλλον, η) να
διερευνήσουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης ανάμεσα στα φυτά και το περιβάλλον στο οποίο
ζουν και, τέλος, να κατανοήσουν την έννοια των φυσικών πόρων που εκμεταλλεύεται ο
άνθρωπος.
Μεθοδολογία
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Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν ανήκουν στον άξονα του μαθητοκεντρικού τρόπου
διδασκαλίας, βασική θέση του οποίου είναι η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία
της μάθησης. Συγκεκριμένα εφαρμόστηκε η παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας (μέθοδος
project) και η διερευνητική μέθοδος, ενώ το θέμα όπως προαναφέρθηκε προσεγγίστηκε
διαθεματικά.
Το σχέδιο εργασίας είναι μια έρευνα ενός θέματος που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα παιδιά. Την
πορεία της έρευνας την σχεδιάζουν οι ίδιοι οι μαθητές, οι οποίοι, κατά συνέπεια,
αποφασίζουν για την εξέλιξή της. Πρόκειται για ανοιχτές δράσεις ως προς τις διαδικασίες, το
περιεχόμενο και το χρόνο ολοκλήρωσης. Κατά τη διάρκεια ενός σχεδίου εργασίας τα παιδιά
έχουν ευκαιρίες να θέσουν ερωτήσεις, να γενικεύσουν θεωρίες, να κάνουν προβλέψεις, όσον
αφορά πιθανές απαντήσεις, να βρουν απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, να πάρουν
συνεντεύξεις από ειδικούς. Η συμμετοχή των παιδιών σε ένα σχέδιο εργασίας διευκολύνει
την ανάπτυξη των νοητικών αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Τα παιδιά έχουν την
ευκαιρία να πειραματιστούν με αντικείμενα του περιβάλλοντός τους, ενώ ταυτόχρονα πρέπει
να συνεργαστούν, παρά τις όποιες διαφορές τους, να μοιραστούν ευθύνες, να ελέγξουν και να
αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους (Frey, 1998; Χρυσαφίδης, 1998).
Η διερευνητική μέθοδος, επίσης, είναι μια μέθοδος που κινητοποιεί τα παιδιά για ενεργό
συμμετοχή στην αναζήτηση και την κατάκτηση της γνώσης. Θεωρητικά στηρίζεται στις
θέσεις του σπουδαίου παιδαγωγού Dewey. Θεμέλιος λίθος στην παιδαγωγική του Dewey
είναι η σπουδαιότητα της πειραματικής εφαρμογής για την κατάκτηση της γνώσης. Τα παιδιά
ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από τη δράση τους. Στρατηγική της είναι η δημιουργία και ο
έλεγχος των υποθέσεων. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να διευκολύνει την όλη διαδικασία,
κάνοντας ερωτήσεις και εμψυχώνοντας τα παιδιά όταν το κρίνει χρήσιμο. (Αντωνακοπούλου
& Μισιρλή). Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός επιδρά με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να οδηγούνται
στην κατά τη θεωρία του Bruner ανακάλυψη της γνώσης. Χρησιμοποιώντας τη διδακτική της
επαγωγικής σκέψης (inductive thinking) ωθεί τα παιδιά στη διαδικασία και εξαγωγής
συμπερασμάτων και παραγωγής της γνώσης (Τριλιανός, 2008). Με αυτόν τον τρόπο η
σχολική τάξη γίνεται μια «κοινότητα μάθησης», ένας τόπος όπου τα νήπια μαθαίνουν
αλληλεπιδρώντας μέσα στον αληθινό κόσμο, με χειροπιαστά εργαλεία, τις νοητικές τους
διεργασίες και τη συνεργασία τους με τους άλλους (Barnes, 2008).
Στο συγκεκριμένο Nηπιαγωγείο, τα παιδιά κατά την ώρα του διαλείμματος, επανειλημμένα
ασχολούνταν με τα φυτά της αυλής, κάνοντας υποθέσεις κυρίως για τον τρόπο που θα
μπορούσαν να τα αναπαραγάγουν. Η νηπιαγωγός ενίσχυε τη διαδικασία συζητώντας μαζί
τους και διευκολύνοντας τους πειραματισμούς τους που, όμως, δεν έφερναν τα αναμενόμενα
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αποτελέσματα· για παράδειγμα, τα κλαδάκια και οι σπόροι που φύτευαν - τυχαίοι καρποί που
έπεφταν από τα δέντρα - δεν έβγαζαν καινούρια φυτά όπως περίμεναν τα παιδιά. Ένα παιδί
τότε πρότεινε: «Kυρία, γιατί δεν φτιάχνουμε ένα δικό μας κήπο όπως του παππού και της
γιαγιάς; Τα φυτά εκεί θα είναι καλά. » Φάνηκε ότι άρεσε η ιδέα σε όλα τα παιδιά κι έτσι την
άλλη μέρα η νηπιαγωγός ξεκίνησε το πρόγραμμα με τη διερεύνηση των πεποιθήσεων των
παιδιών σχετικά με τις επικείμενες δραστηριότητες (πρώτη φάση διερευνητικής μεθόδου).
Συγκεκριμένα, η νηπιαγωγός εφάρμοσε ατομικό ερωτηματολόγιο με τις παρακάτω
ερωτήσεις: 1) Πώς τον σκέφτεσαι τον λαχανόκηπό μας; 2) Τι προτείνεις να κάνουμε;
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις απαντήσεις: «Θα σκάψουμε και θα φυτέψουμε
φράουλες, πατάτες, κεράσια και λουλούδια», «Θα γίνουμε κηπουροί», «Θα ποτίζουμε τα
δέντρα», «Θα είναι ωραίο το σχολείο μας», «Θα παίρνουμε στο σπίτι και θα ψήνουμε
φασόλια», «Θα τρώμε φρούτα».
Στη συνέχεια η νηπιαγωγός, παίρνοντας αφορμή από τις δράσεις των παιδιών αλλά και
από τις ιδέες που εξέφρασαν ελεύθερα, την ώρα της ολομέλειας πρότεινε στα παιδιά να
βρούνε όλοι μαζί τρόπους να γίνουν κηπουροί. Τα παιδιά πολύ πρόθυμα αποδέχτηκαν την
ιδέα. Ο εκπαιδευτικός που εμφανίζεται ως ισότιμο μέλος της ομάδας που παρά την ηλικιακή
και γνωστική διαφορά, που τα παιδιά πολύ καλά ξέρουν, συνεχώς ανακαλύπτει και μαθαίνει
κάνοντας λάθη, κινητοποιεί με πολλούς τρόπους την εξέλιξη των παιδιών και ενεργοποιεί τη
συμμετοχή τους στις δράσεις (Κουρμούση & Κούτρας, 2011). Γι’ αυτό και η νηπιαγωγός
τόνισε κάτι που ήταν αλήθεια, ότι και η ίδια δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την κηπουρική κι
έτσι όλοι μαζί θα ανακάλυπταν τα μυστικά της φροντίδας των φυτών.
Ακολούθησε η κατασκευή ιστογράμματος (σχέδιο εργασίας) όπου στο κέντρο μπήκε το
θέμα, φυτά, και γύρω γράφτηκαν οι ιδέες των παιδιών για το τι θέλουνε να μάθουνε για τα
φυτά. Παρακάτω είναι κάποιες από τις ιδέες τους που καταγράφηκαν: Να μάθουμε πώς τα
φυτεύουμε. Να κάνουμε ντομάτες και αμύγδαλα να τρώμε. Να δούμε τα φυτά πώς
μεγαλώνουν. Τα φυτά γιατί δεν πεθαίνουν; Στη συνέχεια η νηπιαγωγός μαζί με τα παιδιά
κατηγοριοποίησαν τις ερωτήσεις έτσι ώστε προέκυψαν δυο μεγάλα θέματα. Το πρώτο ήταν η
ζωή των φυτών και το δεύτερο ήταν η καρποφορία. Σημαντικό στο σημείο αυτό είναι να
αναφερθεί ότι για όλες τις ενέργειες οι αποφάσεις παίρνονταν ομαδικά μετά από συζήτηση ή
χρησιμοποιώντας το κριτήριο της πλειοψηφίας όπου οι απόψεις δεν συνέκλιναν. Έτσι ως
κοινή απόφαση προέκυψε ο τόπος κατασκευής του λαχανόκηπου.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: 1) Καθαρισμός χώρου. 2) Τοποθέτηση
παρτεριού και ζωγραφική πάνω σ’ αυτό. 3) Τοποθέτηση χώματος μέσα στο παρτέρι. Στην
αρχή προτάθηκε να χρησιμοποιηθεί χώμα από την αυλή του σχολείου, αλλά ένα παιδί είπε ότι
ο πατέρας του αγοράζει από το σούπερ μάρκετ. Τότε όλοι αναρωτήθηκαν γιατί να συμβαίνει
αυτό και έτσι προέκυψε η πληροφορία από τον συγκεκριμένο γονέα ότι το συσκευασμένο
χώμα είναι απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων και παθογόνους μικροοργανισμούς και όταν
το χρησιμοποιείς δεν χρειάζεται να ψεκάζεις με ζιζανιοκτόνο. Με αφορμή αυτή την απορία,
έγινε κατανοητό ότι θα πρέπει να παίρνονται και κάποιες πληροφορίες και όλοι συμφώνησαν
ότι σ’ αυτό θα μας βοηθούσε το διαδίκτυο, οι γονείς και οι παππούδες ή ένας γεωπόνος που
προμήθευε φυτά. 4) Διαχωρισμός του παρτεριού με σκοινάκι σε εννέα θέσεις. 5) Φύτεμα
σπορόφυτων και βολβών. Στην αρχή δημιουργήθηκε λίστα με φυτά που πρότειναν τα παιδιά
για να φυτέψουν: ντομάτες, αγγούρια, φασόλια, φράουλες, πεπόνια, καρπούζια και μαρούλια.
Όταν όμως ζητήθηκαν από το φυτώριο τα συγκεκριμένα φυτά, δόθηκε η πληροφορία ότι
μόνο κάποια από αυτά ήταν διαθέσιμα γιατί τα υπόλοιπα φυτεύονται αργότερα που ο καιρός
είναι πιο ζεστός. Έτσι το φύτεμα έγινε σε δυο φάσεις. 6) Δημιουργία και τοποθέτηση
ταμπελών με τα ονόματα των φυτών. 7) Δημιουργία και τοποθέτηση ταμπέλας του
λαχανόκηπου. 8) Καθημερινό πότισμά τους. 9) Καθημερινή παρατήρηση των φυτών και
καταγραφή της εξέλιξής του λαχανόκηπου στο «Ημερολόγιο του κηπουρού». Τα παιδιά κάθε
μέρα παρατηρούσαν τα φυτά που είχαν φυτέψει και κατέγραφαν τις αλλαγές. Όταν
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παρατηρούσαν αρνητικά συμπτώματα όπως κιτρίνισμα φύλλων, κάνανε υποθέσεις για την
αιτία των προβλημάτων και αναζητούσαν λύσεις αποκατάστασης του προβλήματος. Όλα
αυτά καταγράφονταν επίσης στο Ημερολόγιο. 10) Συλλογή και διανομή καρπών. Η σοδειά
μοιράστηκε με κλήρο σε όλα τα παιδιά. Και επειδή η νηπιαγωγός παρατήρησε ότι τα παιδιά
δεν γνώριζαν τη χρήση των αρωματικών φυτών πρότεινε την αναζήτηση των αντίστοιχων
πληροφοριών.11) Συλλογή πληροφοριών για τη χρήση κάθε φυτού ή του καρπού του. 12)
Δημιουργία του βιβλίου του λαχανόκηπου με χρήσιμα στοιχεία και συμβουλές που αφήσανε
στο νηπιαγωγείο για τη επόμενη χρονιά. Αυτό προέκυψε πάλι από τα παιδιά, όταν λίγο πριν
κλείσουν τα σχολεία αναρωτήθηκαν για την πορεία του λαχανόκηπου τις μέρες του
καλοκαιριού αλλά και την επόμενη χρονιά. Είχαν πλέον κατανοήσει πολύ καλά ότι τα φυτά
είναι ζωντανοί οργανισμοί που χωρίς φροντίδα δεν μπορούν να υπάρχουν.
Σε όλες τις φάσεις τα παιδιά, δραστηριοποιούνταν οργανωμένα σε ομάδες και είχαν
διαφορετικές ευθύνες κάθε φορά. Στη συνέχεια στην ολομέλεια έκαναν διάφορες
ανακοινώσεις για την πορεία των ενεργειών τους. Η λειτουργία ομάδων στο Νηπιαγωγείο
εξελίσσει τις διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται κυρίως μέσα από τις ευκαιρίες για
συζήτηση, λήψη αποφάσεων και υλοποίηση κοινών στόχων. Έτσι, συμβάλλει στην ωρίμανση
των ικανοτήτων για αυτενέργεια, ανάληψη πρωτοβουλιών, δημιουργικότητα και
συνεργατικότητα ενώ ταυτόχρονα οδηγεί στην ομαδοσυνεργατική μάθηση (Δερβίσης, 1998;
Καζέλα, 2009; Κακανά, 2008).
Εκτός από τον παραπάνω κορμό δραστηριοτήτων, εντελώς αυθόρμητα από τα παιδιά
προέκυπταν δραστηριότητες που ανήκουν κυρίως σε άλλους γνωστικούς τομείς πέρα των
φυσικών επιστημών. Για παράδειγμα, η μικρή Αφροδίτη ρώτησε τη νηπιαγωγό γιατί τον
ονομάζουμε λαχανόκηπο. Ο Κώστας της απάντησε ότι βγαίνει από τη λέξη «λάχανο». Η
Αφροδίτη συνέχισε λέγοντας ότι ο κήπος μας δεν έχει λάχανα και όμως τον λέμε
λαχανόκηπο. Η νηπιαγωγός τότε ρώτησε πώς ονομάζονται όλα αυτά που έχουμε φυτέψει με
μια λέξη. Και τότε ο Ορφέας είπε τη λέξη «λαχανικά» που έδινε απάντηση στην ερώτηση της
Αφροδίτης. Στη συνέχεια τα παιδιά άρχισαν να φτιάχνουν άλλες σύνθετες λέξεις με δεύτερο
συνθετικό το «κήπος». Για παράδειγμα «φρουτόκηπος». Η νηπιαγωγός, αξιοποιώντας όλη
αυτή τη λεκτική αναζήτηση των παιδιών, προχώρησε σε σχετική γλωσσική δραστηριότητα.
Με ανάλογο τρόπο προέκυψαν και άλλες δραστηριότητες που ανήκουν στους τομείς των
Μαθηματικών, της Τέχνης, της Τεχνολογίας, της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Με
άλλα λόγια, η αρχική επιδίωξη της νηπιαγωγού, που περιελάμβανε στόχους που ανήκουν
στον τομέα των Φυσικών Επιστημών, επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς και η εξέλιξη του
προγράμματος πήρε διαθεματική διάσταση. Στο διαθεματικό τρόπο εργασίας υπερβαίνονται
τα όρια μεταξύ των επιμέρους επιστημονικών πεδίων και ένα θέμα προσεγγίζεται και
αναδεικνύεται σε σχέση με τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και την κοινωνική πραγματικότητα
των εμπλεκομένων (Ματσαγγούρας, 2009).
Αξιολόγηση
Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε κυρίως με δυο τρόπους: 1) Η νηπιαγωγός παρατηρούσε
καθημερινά το ενδιαφέρον με το οποίο συμμετείχαν τα παιδιά αλλά και τη συνέπεια που
έδειχναν απέναντι στις υποχρεώσεις τους. Αυτά ήταν και τα κριτήρια βάσει των οποίων το
πρόγραμμα συνεχίστηκε από τον Δεκέμβριο που δόθηκε η αφόρμηση μέχρι το τέλος της
χρονιάς. 2) Στο τέλος του προγράμματος η νηπιαγωγός πάλι με ατομικά ερωτηματολόγια
πήρε πληροφορίες για τις γνώσεις αλλά και τη διάθεση των παιδιών σε σχέση με το
πρόγραμμα. Στη συνέχεια σύγκρινε το αρχικό με το τελικό ερωτηματολόγιο ως προς τις
γνώσεις και το ενδιαφέρον των παιδιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά πραγματικά
ευχαριστήθηκαν τις δραστηριότητες και αφομοίωσαν πολλές γνώσεις, όχι όλα τις ίδιες.

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

Προοπτικές για μελλοντική έρευνα
Το έντονο ενδιαφέρον που έδειξαν τα παιδιά για τη ζωή και τη χρησιμότητα των φυτών
καθώς και η παρατήρηση της αλληλεξάρτησης της ζωής των φυτών με τη ζωή των ανθρώπων
μπορεί σε ένα επόμενο project έρευνας να διευρυνθεί και σε αξίες οικολογικού περιεχομένου
με επίκεντρο την έννοια της ανακύκλωσης μέσω της κομποστοποίησης. Στόχος της έρευνας
θα είναι η μέτρηση της ευαισθητοποίησης των παιδιών πάνω σε θέματα οικολογίας και η
ενδυνάμωση του ρόλου τους στην διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος (περιβάλλον και
εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη). Άλλη διάσταση που μπορεί να δοθεί σε μελλοντική
έρευνα είναι η εστίαση στη διαθεματική διεύρυνση. Θα μπορούσε δηλαδή προεκτείνοντας τη
βιωματική σχέση των παιδιών με τα φυτά να οικοδομηθεί όλο το πρόγραμμα γνωριμίας των
παιδιών με το περιβάλλον περιλαμβάνοντας και όλους τους γνωστικούς τομείς του
αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου (γλώσσα, μαθηματικά, τέχνες, Φυσικές
Επιστήμες, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, τεχνολογίες πληροφοριών αλλά και φυσική
αγωγή).
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Εικόνα 1: Η ταμπέλα που έφτιαξαν τα παιδιά και την τοποθέτησαν στο παρτέρι.

Εικόνα 2: Τα παιδιά έμαθαν μόνα τους να φυτεύουν.
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Εικόνα 3: Τα παιδιά τοποθέτησαν ταμπέλες για να αναγνωρίζουν τα φυτά.
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Εικόνα 4: Τα παιδιά καθημερινά παρατηρούσαν τις αλλαγές των φυτών.

.

Εικόνα 5: Τα παιδιά έγραφαν καθημερινά στο «Ημερολόγιο του κηπουρού».
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Εικόνα 6: Τα παιδιά περήφανα δείχνουν τη σοδειά τους.
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Εικόνα 7: Ομαδική εργασία ταξινόμησης των κηπευτικών.
Αναφορές
Αντωνακοπούλου, Ε., & Μισιρλή, Α., Διερευνητική Διδασκαλία & Μάθηση στην Εκπαίδευση
για το Περιβάλλον και την Αειφορία: το παράδειγμα του Greenwave.
http://www.kpe.gr/proceedings/7_Didactic_Methodology_&_Proposals/117_Antonakopoul
ou_Misirli.pdf Ανακτήθηκε στις 30-9-2016
∆ερβίσης, Σ. (1998). Οι µαθητές µιας τάξης ως κοινωνική οµάδα και η οµαδοκεντρική
διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg.
Καζέλα, Κ. (2009). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση.
Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές. Αθήνα: Οδυσσέας
Κακανά, Μ. Δ. (2008). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Θεσσαλονίκη: Αφοί
Κυριακίδη.

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

Κουρμούση, Ν., & Κούτρας Β. (2011). Βήματα για τη ζωή: Πρόγραμμα ατομικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων για το νηπιαγωγείο. Αθήνα: Παπαζήσης.
Ματσαγγούρας, Η. (2009). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση: Εννοιολογική
Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης.
Μπιρμπίλη, Μ. (2008). Προς μία παιδαγωγική του διαλόγου: Η σημασία και ο ρόλος των
ερωτήσεων στην Προσχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Αθήνα.
Τριλιανός, Θ. (2008). Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας: Καινοτόμες επιστημονικές
προσεγγίσεις στη Διδακτική Πράξη (Τομ. Α΄). Αθήνα: Περιβολαράκι - Ατραπός.
Frey, K. (1998). Η μέθοδος project: Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία
και πράξη. (μτφ. Κλεονίκη Μάλλιου). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Χρυσαφίδης, Κ. (1998). Βιωματική - επικοινωνιακή διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου
project στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.
Barnes, J. (2007). Cross-currcular learning 3-14. London: SAGE Publications Limited.
Elstgeest, J. (1986). The right question at the right time. In W. Harlen (Ed.), Primary Science:
Taking the Plunge (pp. 36-46). London: Heinemann.
Spektor-Levy, O., Kesner Baruch, Y., & Mevarech. Z. (2013). Science and Scientific
Curiosity in Pre-school-The teacher's point of view. International Journal of Science
Education, 35(13), 2226-2253.

-368-

Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές

Οι Aισθήσεις μας μέσα στις 4 εποχές. Ανάπτυξη μιας Διδακτικής
Προσέγγισης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας
Αλεξέλλη Αγγελική
2/θ Νηπιαγωγείο Σπηλίου, aggelalex[at]hotmail.com

Περίληψη
Η παρούσα εργασία αφορά την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση μιας διδακτικής
προσέγγισης για την ενασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας με τις τέσσερεις εποχές και την
διαπίστωση του πώς αυτές οι εποχές επηρεάζουν τις αισθήσεις ενός ανθρώπινου οργανισμού.
Θέσαμε ως βασικό στόχο να αντιληφθούν τη σημασία των αισθήσεων και των αισθητηρίων
οργάνων για τον άνθρωπο και τα ζώα. Ειδικότερα, η προσέγγιση αυτή αποσκοπούσε στην
απόκτηση επιστημονικών γνώσεων μέσω δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν τα παιδιά να
παρατηρούν, να διερευνούν συστηματικά, να πειραματίζονται, να εντοπίζουν και να
αντιλαμβάνονται χαρακτηριστικά των εποχών, χρησιμοποιώντας τα αισθητήρια όργανα και,
παράλληλα, να αναλύουν τα μηνύματα από τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος που μεταφέρονται
δι’ αυτών των οργάνων.

Λέξεις κλειδιά: Παρατήρηση, Πειραματισμός, Ανακάλυψη, Διερευνητική Μάθηση.
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Εισαγωγή
Στην ακόλουθη εργασία πρόκειται να περιγράψουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας
διδακτικής προσέγγισης με βασικό στόχο την αντίληψη της σημασίας των αισθήσεων και των
αισθητηρίων οργάνων για τον άνθρωπο και τα ζώα. Σκοπός μας ήταν να αναδείξουμε την
αναγκαιότητα των αισθήσεων, καθώς και την αναγκαιότητα συνδυασμού δύο ή και
περισσότερων αισθήσεων, για την ακριβή αντίληψη του περιβάλλοντος. Για την υλοποίηση
του στόχου αυτού οργανώθηκε ποικιλία καταστάσεων που αφορούσε στα χαρακτηριστικά
των τεσσάρων εποχών και την επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνουμε από τις
αισθήσεις μας κατά την έλευση αυτών, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να αξιοποιήσει
διαφορετικά πλαίσια για την έκφραση των ιδεών του.
Μεθοδολογία της έρευνας
Η προσέγγιση αναπτύχθηκε στη βάση της ιστορίας του γνωστού ήρωα του προσφιλούς ήρωα
Πινόκιο από το ομώνυμο παιδικό μυθιστορημα του Colotti. Μια καλή νεράιδα, για να τον
επιβραβεύσει, επειδή σταμάτησε να λέει ψέματα, αποφάσισε να του δωρίσει μια μεγάλη
μύτη, δύο μεγάλα αυτιά, δύο μεγάλα μάτια, ένα μεγάλο στόμα με γλώσσα και δύο μεγάλα
χέρια. Τα όργανα αυτά θα τον βοηθούσαν να μυρίζει, να ακούει, να βλέπει, να γεύεται και να
αγγίζει καλύτερα. Για κάθε αίσθηση που συζητούσε η νηπιαγωγός με τα παιδιά,
τοποθετούνταν επάνω στον Πινόκιο εικόνα με το αντίστοιχο αισθητήριο όργανο. Τα παιδιά
κατανοούσαν έτσι τη σχέση μεταξύ αίσθησης και αισθητηρίου οργάνου. Στη συνέχεια η
νηπιαγωγός δημιουργεί ένα ερώτημα στα παιδιά «Τι πιστεύετε πως βλέπει, μυρίζει, ακούει,
γεύεται και αγγίζει περισσότερο ο Πινόκιο τώρα που ήρθε το Φθινόπωρο;» Τα παιδιά
ενθαρρύνονται να παρατηρήσουν έξω από την τάξη και να συζητήσουν σε ομάδες. Έπειτα
έγινε διατύπωση των ιδεών τους και καταγραφή.
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Από την επόμενη μέρα άρχισε να γίνεται η συλλογή του υλικού και η επεξεργασία του
ακολουθώντας τις καταγραφές μας. Πρώτη μας καταγραφή ήταν ο αέρας. Διερευνήσαμε τα
χαρακτηριστικά του με την βοήθεια των αισθήσεών μας. Η νηπιαγωγός κάλεσε τα παιδιά και
άφησε στο πάτωμα διάφορα αντικείμενα (εφημερίδα, άδεια πλαστικά μπουκάλια, χαρτιά,
καλαμάκια και μπαλόνια. Τα παιδιά χωρισμένα σε τρεις ομάδες (επτά παιδιά σε κάθε ομάδα)
ενθαρρύνονταν να επεξεργαστούν τα υλικά αυτά, να πειραματιστούν και να τα
χρησιμοποιήσουν με σκοπό να «αισθανθούν τον αέρα όπως μπορούν». Οι ομάδες
ανακάλυψαν πως αν κουνήσουν την εφημερίδα, αν φουσκώσουν το μπαλόνι και βάλουν το
χέρι τους μπροστά στην τρύπα, αν φυσήξουν μέσα στο καλαμάκι και μέσα στο άδειο
μπουκάλι, μπορούν να νιώσουν τον αέρα σαν «γαργαλητό» στο δέρμα τους, αλλά και να τον
ακούσουν. Άρχισαν να κάνουν κάποιες πρώτες περιγραφές σχετικά με το πώς
αντιλαμβάνονται τον αέρα με τις αισθήσεις τους.
Αμέσως μετά ασχοληθήκαμε με τα φθινοπωρινά φύλλα. Τα παιδιά χωρίστηκαν τυχαία σε
δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα δόθηκαν διαφόρων ειδών φύλλα, πέντε μεγάλα χαρτιά και η
εντολή να δημιουργήσουν ομάδες φύλλων. Παρατηρήσαμε πως τα παιδιά ξεκίνησαν να
φτιάχνουν ομάδες με κριτήριο το μέγεθος, το χρώμα το σχήμα κλπ. Τότε δόθηκε μια
συμπληρωματική εντολή: «Χαϊδέψτε τα φύλλα με τα χέρια σας και δείτε μήπως μπορείτε να
φτιάξετε κι άλλες ομάδες». Παρατηρήσαμε πως τα παιδιά άρχισαν αμέσως να φτιάχνουν
ομάδες με κριτήριο την αφή και ταυτόχρονα να εκφράζουν στις παρατηρήσεις τους πως τα
φύλλα είναι «μαλακά, σκληρά, ξερά, τσιμπάνε, έχουν νερό μέσα τους, είναι πολύ λεπτά, κ.ά.»
Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως στα παιδιά είχαν δοθεί έξι διαφορετικά είδη φύλλων. Οι ομάδες
όμως που τους ζητήθηκαν να δημιουργήσουν έπρεπε να είναι πέντε σε αριθμό. Η πρώτη
ομάδα παιδιών αρνήθηκε να βάλει το έκτο είδοςφύλλων και το απέρριψε,
επιχειρηματολογώντας πως «το κάθε είδος δίνει διαφορετική αίσθηση στο χέρι μας και δεν
είναι σωστό να το βάλουν σε κάποια ομάδα». Τα παιδιά της δεύτερης ομάδας όμως
αποφάσισαν να το εντάξουν μαζί με το είδος με το οποίο είχε την πιο κοντινή αίσθηση αφής.
Η επόμενη δραστηριότητα βάση των καταγραφών μας αφορούσε την αίσθηση της γεύσης.
Τα παιδιά έφεραν φθινοπωρινά φρούτα, τα καταμέτρησαν, τα ομαδοποίησαν, τα γεύτηκαν και
επέλεξαν ως αγαπημένο τους το μήλο. Η νηπιαγωγός τους δημιούργησε τον εξής
προβληματισμό. Στην τάξη είχαμε τρία είδη μήλων με διαφορετικό χρώμα το κάθε ένα. Ποιο
είδος θα έπρεπε να ξεχωρίσουμε ως πιο γευστικό και πώς θα το αποφασίζαμε. Τα παιδιά
συζήτησαν και αποφάσισαν να διεξάγουν «μηλοεκλογές». Το κάθε παιδί θα έπρεπε να γευτεί
από το κάθε είδος μήλου και θα αποφάσιζε ποια γεύση προτιμούσε. Τα παιδιά γεύτηκαν και
παρατήρησαν πως το κίτρινο μήλο «έχει πολύ γλυκιά γεύση», το πράσινο είναι πολύ «ξινό»,
ενώ το κόκκινο «έχει πιο πολύ νερό μέσα του», είναι πιο δροσερό.
Με την έλευση του Χειμώνα ήρθε ξανά ο «Πινόκιο των αισθήσεων» και κάναμε τις
καινούριες καταγραφές μας. Ακολούθως, έγινε η συλλογή του υλικού και η επεξεργασία του
βάση των καταγραφών. «Πρωταγωνιστής» των καταγραφών του χειμώνα ήταν το χιόνι.
Δυστυχώς χιόνι δεν καταφέραμε να βρούμε, βρέθηκαν όμως πολλά παγάκια. Τοποθετήσαμε
ένα παγάκι σε ένα πλαστικό διάφανο ποτηράκι και το αφήσαμε στο τραπέζι. Την ίδια στιγμή
ακουμπήσαμε ένα άλλο παγάκι στην παλάμη μας. Τα παιδιά παρατήρησαν πως το παγάκι
λιώνει. Το ένα παιδί άφηνε το παγάκι στο χέρι του διπλανού του και δεν σταματήσαμε μέχρι
που το παγάκι έλιωσε τελείως. Την ίδια στιγμή τα παιδιά παρατήρησαν πως το παγάκι στο
ποτήρι, παρόλο που είχε περάσει ο ίδιος ακριβώς χρόνος, δεν είχε προλάβει ακόμη να λιώσει.
Τα παιδιά προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το παραπάνω «παράδοξο» συζητώντας και
εκφράζοντας τις ιδέες τους. Τα συμπεράσματά τους ήταν πως «η ζέστη στο χέρι μας είναι
αυτή που έκανε το παγάκι να λιώσει πιο γρήγορα», «το παγάκι όταν λιώνει αφήνει στο χέρι
μας νερό και το νιώθουμε μετά υγρό», και τέλος, πως «το παγάκι κάνει το χέρι μας να
παγώνει και το χέρι μας δίνει στο παγάκι ζέστη».
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Ακολούθησε μια δραστηριότητα χρησιμοποιώντας τα μάλλινα χειμωνιάτικα γάντια των
παιδιών. Αφού τα συλλέξαμε όλα, δόθηκαν στα παιδιά διαφορετικά γάντια, π.χ., μάλλινα
γάντια, γάντια κηπουρού, γάντια για καθαριότητα κ.λπ., καθώς και μια κούτα με δυο τρύπες
στο πλάι. Τα παιδιά θα έπρεπε να περάσουν τα χέρια τους μέσα από τις τρύπες της κούτας και
να πιάσουν, χωρίς να κοιτάξουν, τα χειμωνιάτικα γάντια. Όλα τα παιδιά έβγαζαν από το κουτί
τα μάλλινα γάντια με ευκολία. Η νηπιαγωγός τα ρωτούσε «Πώς κατάφεραν να τα
ξεχωρίσουν;» Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν πως τα χειμωνιάτικα «είναι πιο ζεστά,
μαλακά και απαλά». Κάποια παιδιά προσπάθησαν, ακόμη, χρησιμοποιώντας μόνο την
αίσθηση της αφής, να ταιριάξουν τα ίδια ζευγάρια ανάμεσα στα διαφορετικά μάλλινα γάντια.
Σύγκριναν και έκαναν αναφορές στην ύφανση αλλά και σε κάποια χαρακτηριστικά που τα
βοήθησαν να κάνουν το σωστό ταίριασμα (κουμπάκια, πούλιες, κ.λπ)
Κατά την ενασχόλησή μας με τα μάλλινα γάντια, ένα από τα παιδιά ανέφερε τον εξής
προβληματισμό: «Τα ζώα που δεν έχουν γάντια γιατί δεν κρυώνουν;» Αμέσως δόθηκε
αφορμή για συζήτηση και δημιουργία επιχειρημάτων. Ανάμεσα στις απαντήσεις των παιδιών
ξεχωρίσαμε μια: πως «Τα ζώα έχουν γούνα και λίπος ». Βρέθηκε ευκαιρία να επιχειρήσουμε
το εξής πείραμα: Γεμίσαμε μια λεκάνη με νερό και πολλά παγάκια. Καλέσαμε ένα-ένα παιδί
χωριστά να δοκιμάσει να βάλει το χέρι του μέσα στην λεκάνη για να νιώσει το κρύο. Στο
άλλο χέρι του παιδιού φορέσαμε ένα διάφανο λεπτό γάντι και το καλύψαμε με ένα στρώμα
από βούτυρο (λίπος). Το παιδί έπειτα βάζοντας και το δεύτερο χέρι μέσα στη λεκάνη
ανακάλυπτε πως το χέρι αυτό δεν πάγωνε σχεδόν καθόλου. Τα παιδιά αντιλήφθηκαν πόσο
διαφορετική γίνεται η αίσθηση της αφής, «όταν κάτι παρεμβάλλεται».
Οι επόμενες καταγραφές των παιδιών παρέα με τον «Πινόκιο των αισθήσεων» έγιναν με
την έλευση της Άνοιξης. Ανάμεσα στο υλικό που συλλέξαμε για την εποχή της άνοιξης ήταν
και πολλά λουλούδια. Αφού τα περιγράψαμε, επιλέξαμε τρία είδη λουλουδιών με
χαρακτηριστικό άρωμα, το γαρύφαλλο, το γιασεμί και το τριαντάφυλλο. Επιλέγαμε τυχαία
ένα παιδί του οποίου κλείναμε τα μάτια ώστε να απομονώσουμε την αίσθηση της όσφρησης.
Ένα άλλο παιδί επέλεγε κρυφάένα από τα τρία λουλούδια και το πλησίαζε στη μύτη του
φίλου του, ο οποίος καλούνταν να ανακαλύψει ποιο λουλούδι ήταν. Το περιέγραφε και
προσπαθούσε να σκεφτεί κάτι που να του θυμίζει αυτή η μυρωδιά. Οι παρατηρήσεις των
παιδιών ήταν πως το άρωμα των λουλουδιών «θυμίζει κολόνια, θυμίζει κάτι γλυκό, μυρίζει
σαν καραμέλα».
Την επόμενη μέρα η νηπιαγωγός επέλεξε και παρουσίασε φωτογραφίες από κάποιους
πίνακες γνωστών ζωγράφων με θέμα την άνοιξη. Επίσης έγινε η συλλογή σε ένα cd από
κάποιους ήχους της φύσης (έντομα, μέλισσες, ποτάμια). Κάναμε ακρόαση των ήχων από την
αρχή και για κάθε ήχο που ακούγαμε σταματούσαμε το κασετόφωνο και ρωτούσαμε τα
παιδιά από ποιόν πίνακα ζωγραφικής θα μπορούσε να έχει «ταξιδέψει» ο συγκεκριμένος
ήχος.Τα παιδιά άκουγαν προσεκτικά, επεξεργάζονταν τους πίνακες, συζητούσαν αποφάσιζαν
και τεκμηρίωναν.
Το Καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν και οι τελευταίες καταγραφές των παιδιών.
Δημιουργήθηκαν τέσσερεις ομάδες παιδιών. Η νηπιαγωγός μοίρασε σε κάθε ομάδα από δύο
ελαστικά γάντια το κάθε ένα από τα οποία είχε γεμίσει με φυσικό υλικό (βότσαλα, άμμο,
κοχύλια και θαλασσινό νερό). Τα παιδιά έπρεπε να ανακαλύψουν τι μπορεί να βρίσκεται μέσα
στα γάντια χωρίς όμως να τα ανοίξουν. Μαζί με τα γάντια δόθηκαν στα παιδιά χαρτιά και
μαρκαδόροι για να κάνουν τις καταγραφές τους. Τα παιδιά έπιασαν, πίεσαν, κούνησαν για να
ακούσουν, κάποια από αυτά μύρισαν τα γάντια στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν τι
κρύβεται. Οι ομάδες έπειτα συζητούσαν, επιχειρηματολογούσαν, κατέληγαν σε κάποιο
συμπέρασμα και ζωγράφιζαν στα χαρτιά δίπλα από κάθε γάντι την υπόθεσή τους. Στη
συνέχεια μαζεύτηκαν στην ολομέλεια, εξήγησαν τον τρόπο που σκέφτηκαν και τη διαδικασία
που ακολούθησαν ώστε να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους. Το μόνο που απέμενε ήταν ο
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έλεγχος για επαλήθευση των υποθέσεών τους. Αποφάσισαν να κόψουμε τα γάντια ώστε να
δούμε με τα μάτια μας τι κρύβεται μέσα.
Οι ομάδες είχαν μαντέψει τα περισσότερα αντικείμενα σωστά. Όταν φτάσαμε στο γάντι με
το θαλασσινό νερό όμως, τα παιδιά πρότειναν να χρησιμοποιήσουμε ένα ποτήρι γιατί «θα
χυνόταν και θα μας έβρεχε». Η νηπιαγωγός δημιούργησε έναν τελευταίο προβληματισμό στα
παιδιά. «Τι χρώμα θα είχε το θαλασσινό νερό, αν το ρίχναμε στο ποτήρι;» και «Χωρίς την
αίσθηση της όρασης, θα ήταν δυνατόν να ανακαλύψουμε το χρώμα του νερού;».
Καταγράψαμε τις υποθέσεις των παιδιών πριν ανοίξουμε το γάντι. Όλα τα παιδιά επέμειναν
πως «μόνο αν δούμε με τα μάτια μας, θα καταλάβουμε τι χρώμα έχει το νερό». Έμειναν
έκπληκτα με το αποτέλεσμα και αναθεώρησαν καθώς οι αρχικές υποθέσεις τους ήταν πως το
θαλασσινό νερό θα είχε χρώμα μπλε ή γαλάζιο. Αντιλήφθηκαν, βέβαια, πόσο σημαντικά είναι
τα αισθητήρια όργανα (μάτια, αυτιά, μύτη, στόμα, δέρμα) για την αντίληωη τυ φυσικού
περιβάλλοντος.
Διαδικασία αξιολόγησης
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Ο έλεγχος κατάκτησης του στόχου έγινε με δύο τρόπους: Α) Ατομικά: Με φύλλα εργασίας τα
οποία δίνονταν στο τέλος κάθε εποχής. Η οδηγία ήταν να ζωγραφίσουν κάτω από κάθε
αισθητήριο όργανο αυτά που βλέπουμε, ακούμε, μυρίζουμε, αγγίζουμε και γευόμαστε το
φθινόπωρο, τον χειμώνα, την άνοιξη και το καλοκαίρι αντίστοιχα. Κατά το τέλος του
προγράμματος τα παιδιά χωρίστηκαν σε 4 ομάδες, ένωσαν τα φύλλα εργασίας και
δημιούργησαν 4 βιβλία, ένα για την κάθε εποχή. Τέλος, αναλύσαμε τα αποτελέσματα,
ερμηνεύσαμε τις απαντήσεις και συζητήσαμε. Β) Συλλογικά: Δόθηκαν σε ζευγάρια δύο
σακούλες που περιείχαν εικόνες με τα αισθητήρια όργανα και εικόνες από τις 4 εποχές. Από
το κάθε ζευγάρι το ένα παιδί επέλεγε τυχαία ένα αισθητήριο όργανο και το άλλο μια εποχή.
Έπειτα ζωγράφιζαν μαζί κάτι που επιθυμούσαν για τη συγκεκριμένη εποχή αλλά που να το
αισθάνονται και με την συγκεκριμένη αίσθηση που τους έτυχε. Συλλέξαμε τις εργασίες τους
και συζητήσαμε.
Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματός μας,
βασίστηκαν στην παρακάτω σειρά παιδαγωγικών αρχών της Kami (1982, pp. 15-29) για την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με φαινόμενα και ιδιότητες από τον φυσικό
κόσμο και απορρέουν από την αποδοχή των βασικών θέσεων της θεωρίας του Piaget:
1. Προετοιμασία της δραστηριότητας και διατύπωση ερωτήσεων σε αντιστοιχία με
τέσσερα είδη ή επίπεδα δράσης επί των αντικειμένων: α) Δράση επί των αντικειμένων και
παρατήρηση του πώς αυτά αντιδρούν. β) Δράση επί των αντικειμένων με σκοπό την
παραγωγή κάποιου επιθυμητού αποτελέσματος. γ) Συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο
φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. δ) Εξηγήσεις των αιτιών.
2. Εισαγωγή και οργάνωση κάθε δραστηριότητας με τρόπο ο οποίος μεγιστοποιεί την
πρωτοβουλία των παιδιών.
3. Εκκίνηση με παιχνίδια τα οποία δεν απαιτούν, κανενός είδους, κοινωνικού χαρακτήρα
οργάνωση.
4. Κατανόηση αυτού που σκέφτονται τα παιδιά και αντίδραση των νηπιαγωγών κατά
περίπτωση.
5. Ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας των παιδιών προκειμένου να
αντιμετωπίσουν από κοινού την επίλυση προβλημάτων.
6. Επιλογή δραστηριοτήτων η οποία παίρνει υπόψη της η γενική νοητική ανάπτυξη του
παιδιού.
7. Ενθάρρυνση των παιδιών να σκεφτούν τις δραστηριότητες τις οποίες ήδη
πραγματοποίησαν (Ραβάνης, 2005).
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Η αξιολόγηση της προσέγγισης που εφαρμόστηκε ανέδειξε την επίτευξη των διδακτικών
στόχων που τέθηκαν, καθώς και την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος στα παιδιά για συμμετοχή
σεδραστηριότητες ακολουθώντας την επιστημονική μέθοδο. Τα παιδιά επικεντρώνοντας την
προσοχή τους σε αυτό που πίστευαν ότι θα συμβεί, κάνοντας προβλέψεις, διατυπώνοντας
υποθέσεις και προκαλώντας, μέσω του πειραματισμού, ένα αποτέλεσμα, δημιούργησαν την
δική τους επιστημονική εμπειρία. Παράλληλα, με την παραδοχή από εμάς, ότι η χειροπιαστή
επιστήμη προϋποθέτει τη χρήση των αισθήσεων, καθώς και το γεγονός ότι οι αισθήσεις
αποτελούν ένα παντοδύναμο εργαλείο μνήμης, μας δόθηκε η ευκαιρία να εμπλέξουμε στο
πρόγραμμά μας τα αισθητήρια όργανα με τις πέντε ξεχωριστές τους αισθήσεις, καταλήγοντας
στην διαπίστωση πως αυτά αποτέλεσαν ένα σημαντικό μέσο για την επίτευξη των στόχων μας
(Ashbrook, 2003). Τα παιδιά, φέροντας μαζί τους γνώσεις και αντιλήψεις από προηγούμενες
εμπειρίες, έμαθαν χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις, να ελέγχουν την αξιοπιστία και την
εγκυρότητα των γνώσεων και των αντιλήψεών αυτών, αλλά και να αναζητούν καινούριες
γνώσεις και αντιλήψεις τις οποίες και επεξεργάζονται πριν από τη λήψη κάποιων αποφάσεων.
Η διαδικασία της μεθόδου που ακολουθήθηκε φαίνεται ότι παρέχει το πλαίσιο, μέσα στο
οποίο τα παιδιά μπορούν να συνεργάζονται και να δρουν με τρόπο επιστημονικό
καταλήγοντας σε συμπεράσματα.
Τέλος, σε επόμενη έρευνα, θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστούν τα αποτελέσματα που θα
έδινε η διερεύνησηαπό παιδιά προσχολικής ηλικίας, μέσα από το φάσμα των αισθήσεων, των
ποικίλων κινδύνων του κόσμου που μας περιβάλλει, καθώς και η εύρεση μεθόδων πρόβλεψης
και αντιμετώπισης, που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την αποφυγή των κινδύνων
αυτών.
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Εικόνα 1: Πειραματισμός με υλικά: ο ήχος του αέρα και η αίσθησή του στο δέρμα μας.

Εικόνα 2: Δημιουργία ομάδων φύλλων με τη βοήθεια της αίσθησης της αφής.
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Εικόνα 3: Μηλοεκλογές: αίσθηση της γεύσης.
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Εικόνα 4: Το παγάκι που έλιωσε: αίσθηση της αφής.

Εικόνα 5: Τα μάλλινα γάντια: αίσθηση της αφής.
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Εικόνα 6: Πειραματική διαδικασία: η αίσθηση διαφοράς της θερμοκρασίας με την
παρεμβολή λίπους.
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Εικόνα 7: Τα ανοιξιάτικα λουλούδια: αίσθηση της όσφρησης.

Εικόνα 8: Οι ήχοι της άνοιξης μέσα από τους πίνακες ζωγραφικής: αίσθηση της ακοής.
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Εικόνα 9: Τα καλοκαιρινά γάντια: συνδυασμός αισθήσεων.
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Εικόνα 10: Έλεγχος κατάκτησης του στόχου με ιχνογράφημα: ατομικά.

Εικόνα 11: Έλεγχος κατάκτησης του στόχου σε ομάδες των δύο: αισθητήριο όργανο, εποχή.
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«Είμαι η ελιά η τιμημένη…»: Δραστηριότητες στον Τομέα των Φυσικών
Επιστημών με Θέμα την Ελιά
Αράπογλου Χρυσούλα
Νηπιαγωγός Γέργερης Ηρακλείου, Μsc Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας,
altin_arapoglu[at]yahoo.gr

Περίληψη
Το Νηπιαγωγείο της Γέργερης βρίσκεται σε ένα ορεινό χωριό με πλούσιο φυσικό περιβάλλον,
στους πρόποδες του Ψηλορείτη και οι γονείς όλων σχεδόν των μαθητών ασχολούνται με τη
γεωργία και την καλλιέργεια της ελιάς. Η ελιά είναι ένα πολύ προσφιλές θέμα για τα παιδιά,
καθώς όλα έχουν πολλές εμπειρίες και γνώσεις γι’ αυτήν και τα στάδια παραγωγής ελαιολάδου.
Έτσι, κατά το σχολικό έτος 2015-2016 υλοποιήθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την
ελιά και πτυχές του προγράμματος αυτού παρουσιάστηκαν στη σχετική εισήγηση στο 9ο
Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Λέξεις κλειδιά: Ελιά, Περιβάλλον και Εκπαίδευση, Αειφόρος Ανάπτυξη, Φυσικές Επιστήμες,
Διδακτικές Προτάσεις.
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Εισαγωγή
Την θεματική ενότητα της διδασκαλίας αποτελούν οι ζωντανοί οργανισμοί, όπως τα φυτά, οι
Φυσικές Επιστήμες, το περιβάλλον και η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Ως αειφόρος
ανάπτυξη (ΑΑ) ορίζεται η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της κοινωνίας χωρίς να
υπονομεύει τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών (World Commission on Environment and
Development, 1987: 43). Με τον ορισμό αυτό της Unesco αναγνωρίζεται, όπως είναι έκδηλη,
η σημασία του περιβάλλοντος καθώς και η ανάγκη που έχει η κοινωνία για ανάπτυξη
(McKeown & Hopkins, 2002). H Unesco θέσπισε τη δεκαετία 2004-2014 ως δεκαετία της
εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΑΑ) και οραματίστηκε ένα κόσμο στον οποίο όλοι
θα έχουν την ευκαιρία να ωφεληθούν από την εκπαίδευση και να αποκτήσουν τις αξίες, τις
συμπεριφορές και τους τρόπους ζωής που είναι απαραίτητοι για ένα βιώσιμο μέλλον καθώς
επίσης και θετικούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς (UNESCO, 2004, σ.4).
Βασικός σκοπός της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία είναι η ανάπτυξη
περιβαλλοντολογικά υπεύθυνων πολιτών, με οικολογική παιδεία, συνείδηση και
υπευθυνότητα, ικανών να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα,
εφοδιασμένων με γνώσεις, αξίες και ικανότητες, ώστε να σχεδιάζουν δράσεις και να
συμμετέχουν ενεργά για την αντιμετώπιση των ζητημάτων στην προοπτική της αειφορίας
(Φλογαϊτη, 2006).
Οι αντιλήψεις και οι παραστάσεις των μικρών παιδιών για ενότητες και φαινόμενα των
Φυσικών Επιστημών είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες. Στις διδασκαλίες της σχολικής τάξης
γίνονται συχνά διδακτικές προτάσεις και παρεμβάσεις στις Φυσικές Επιστήμες και στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε, το αντικείμενο της διδασκαλίας ήταν η ελιά στο
φυσικό της περιβάλλον. Βασικοί στόχοι της διδασκαλίας αυτής υπήρξαν η διεύρυνση των
γνώσεων των παιδιών για τις Φυσικές Επιστήμες, η δημιουργία απλών πειραμάτων με το
ελαιόλαδο, η παρατήρηση των ιδιοτήτων του ελαιολάδου και η εξαγωγή συμπερασμάτων.
Έγινε όσο το δυνατόν εφικτή μια προσπάθεια για την επέκταση των γνώσεων των παιδιών για
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την ελιά και το ελαιόλαδο, για να γνωρίσουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ιδιότητές τους,
να διασυνδέσουν γνώσεις με οικίες πρακτικές της καθημερινής ζωής και να διαμορφώσουν
στάσεις ως προς το περιβάλλον. Στόχος της διδασκαλίας, επίσης, ήταν να αντιληφθούν τα
παιδιά τη σημασία των αισθήσεων και των αισθητηρίων οργάνων, να αναγνωρίσουν και να
βιώσουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των ζωντανών οργανισμών και
ειδικότερα της ελιάς και του ελαιολάδου αλλά και να αναγνωρίσουν την ανθρώπινη
δραστηριότητα ως παράγοντα που μπορεί να διαταράξει ή να διαφυλάξει την ισορροπία της
φύσης.
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τις δραστηριότητες ήταν υλικά παρμένα από το
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (η ελιά και το ελαιόλαδο, νερό και διάφορα άλλα υγρά
όπως ξύδι, οινόπνευμα, χυμός λεμονιού και στερεά ξύσματα όπως κρυσταλλική ζάχαρη,
αλάτι, καφές, βότανα και μπαχαρικά, σαπούνι ελαιολάδου). Χρησιμοποιήθηκε στερεοσκόπιο
για να παρατηρηθούν φύλλα ελιάς και βάτου, τα παιδιά είδαν και παρατήρησαν από κοντά
διάφορα όργανα μέτρησης θερμοκρασίας εδάφους και ατμόσφαιρας, καθώς και το όργανο
μέτρησης της υγρασίας του εδάφους. Χρησιμοποιήθηκε επίσης ως όργανο μέτρησης η
κορδέλα και το μεταλλικό μέτρο. Ως μέσο για την διδασκαλία χρησιμοποιήθηκε η
παρατήρηση, η αυτενέργεια και ο πειραματισμός. Οι δραστηριότητεςήταν ομαδικές αλλά και
ατομικές, καθώς προωθήθηκεη αυτενέργεια και ο πειραματισμός. Για περισσότερη ευκολία
στην πορεία της διδασκαλίας, τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με τις προτιμήσεις
τους για τα διάφορα πειράματα, αλλά και διαφορετικές ομάδες παρατηρούσαν και
πειραματίζονταν στο φυσικό περιβάλλον στις ίδιες στοχευμένες δραστηριότητες.
Σε κάθε περίπτωση εκμεταλλεύτηκαν οι γνώσεις των παιδιών, καθώς τα περισσότερα
νήπια προέρχονταν από αγροτικές οικογένειες και είχαν αναπτύξει πολλές γνώσεις και
εμπειρίες γύρω από την ελιά και την καλλιέργεια της. Με την εκπαίδευση των μικρών
παιδιών της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στις Φυσικές Επιστήμες και τη
Μελέτη του Περιβάλλοντος, ενισχύεται η εξοικείωσή τους με ζητήματα που αφορούν το
περιβάλλον και τις σχέσεις αλληλεξάρτησης που το διέπουν, καλλιεργείται η αντίληψη ότι
αποτελούν μέρος του και ενισχύεται η ανάπτυξη περιβαλλοντικών στάσεων και αξιών
(Πλακίτση & Κοσμετάτου, 2007; Πλακίτση, 2009; Δημητρίου, 2013). Πολύ σημαντικό, είναι
το γεγονός πως η διδασκαλία γνώσεων και θεμάτων από τον ευρύτερο χώρο των φυσικών
επιστημών είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη στο Νηπιαγωγείο, αν και στην Ελλάδα δεν έχουν
ακόμα ερευνηθεί αρκετά ζητήματα της Διδακτικής Μεθοδολογίας που εφαρμόζουν οι
νηπιαγωγοί κατά τη διδασκαλία διαφόρων θεμάτων από τις Φυσικές Επιστήμες. Αυτό που δεν
πρέπει να αγνοείται όμως και είναι πολύ σημαντικό, είναι πως στην προσχολική ηλικία η
μάθηση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά δίνεται έμφαση στο παιδαγωγικό κομμάτι. Η διδασκαλία
εκτείνεται πάντα μέχρι εκεί που μπορούν να φτάσουν τα παιδιά και πολύ σημαντικό είναι το
ερέθισμα που τους δίνεται. Είναι γνωστό πως σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να
εκλαϊκεύεται η διδασκαλία και, ακόμη, θα πρέπει πάντα στα παιδιά να λέγονται αλήθειες.
Μεθοδολογία δραστηριοτήτων
Στις δραστηριότητες των Φυσικών Επιστημών με θέμα την ελιά και το ελαιόλαδο πήραν
μέρος τα είκοσι τρία παιδιά του κλασικού τμήματος του Νηπιαγωγείου Γέργερης, ηλικίας 4,5
έως 5,5 ετών, εκ των οποίων 12 ήταν νήπια και 11 προνήπια.
Αρχικά, έγινε η επίσκεψη σε έναν ελαιώνα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αρχανών, όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν και να δουν από κοντά το
δέντρο της ελιάς, στο φυσικό του περιβάλλον. Τα παιδιά περιηγήθηκαν στον ελαιώνα,
άγγιξαν τους κορμούς, τα κλαδιά, τα φύλλα και τον καρπό της ελιάς. Είδαν από κοντά και
περιεργάστηκαν όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας του εδάφους και της ατμόσφαιρας
καθώς και όργανα μέτρησης της υγρασίας του εδάφους. Κατόπιν, με στερεοσκόπια
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παρατήρησαν τις λεπτομέρειες στα φύλλα ελιάς και ενός άλλου φυτού που είδαν στον
ελαιώνα να φύεται κοντά στην ελιά, του βάτου. Είδαν ομοιότητες και διαφορές των δύο
φύλλων, αλλά και χαρακτηριστικά που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε με γυμνό μάτι.
Μετά από αυτή την επίσκεψη, στο σχολείο πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες Φυσικών
Επιστημών. Έπειτα από μια συζήτηση σχετικά με τον ρόλο της ελιάς και του ελαιολάδου
στην θρησκεία μας (βάπτιση, κλαδί ελιάς του Νώε, ευχέλαιο), αναδύθηκαν οι παρακάτω
δραστηριότητες του θέματος.
1. Διαλυτότητα υγρών: Με αφόρμηση από το καντηλάκι που ανάβει η μαμά ή η γιαγιά
των παιδιών στο σπίτι, τα παιδιά προθυμοποιήθηκαν να φτιάξουν ένα τέτοιο καντηλάκι μέσα
στην τάξη, γεμίζοντας ένα ποτήρι με νερό και με λάδι. Παίρνοντας ένα διαφανές μπουκάλι με
νερό και προσθέτοντας μέσα ποσότητα λαδιού διαπιστώθηκε πως το λάδι δεν αναμειγνύεται
με το νερό και πως υπάρχει διαχωρισμός λαδιού και νερού. Καθώς τα παιδιά το ανακινούσαν,
παρατηρούσαν πως ενώ στην αρχή φαινόταν ως ένα ενιαίο σύνολο, στο τέλος πάλι τα δύο
υγρά διαχωρίζονταν.
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Εικόνα1: Μπουκάλι με νερό και λάδι.

Εικόνα. 2: Ανάμειξη του νερού και του λαδιού: παρατηρήθηκε πως τα υγρά διαχωρίζονται,
όπως και στο καντηλάκι.
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2. Κάποια υγρά εξατμίζονται και κάποια όχι: Η δραστηριότητα αυτή προέκυψε από τις
συζητήσεις των παιδιών έπειτα από την παραπάνω δραστηριότητα. Εδώ τα παιδιά θέλησαν να
δουν αν το λάδι εξατμίζεται όταν ζεσταθεί, όπως ακριβώς δηλαδή συμβαίνει με το νερό.
Επελέγησαν ως υγρά το οινόπνευμα, το νερό και το λάδι και εμποτίστηκε με το καθένα μια
πετσέτα. Οι πετσέτες στη συνέχεια τοποθετήθηκαν πάνω στο καλοριφέρ της τάξης και στη
συνέχεια παρατηρήθηκε ποιο υγρό εξατμίζεται και ποιο όχι, ποιο υγρό εξατμίζεται
γρηγορότερα και ποιο αργότερα. Διαπιστώθηκε πως το οινόπνευμα εξατμίστηκε σχεδόν
αμέσως μόλις βράχηκε με αυτό η πετσέτα. Το νερό είχε εξατμιστεί μερικώς μετά από κάποια
λεπτά που ζεστάθηκε η βρεγμένη πετσέτα πάνω στο καλοριφέρ, ενώ η πετσέτα με το λάδι
παρέμεινε εμποτισμένη με το υγρό του λαδιού και δεν υπήρξε σε αυτήν καμία αλλαγή.
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Εικόνα. 3: Οι πετσέτες εμποτίζονται με νερό, οινόπνευμα και λάδι.

Εικόνα 4: Παρατηρήθηκε ποιο υγρό εξατμίστηκε και ποιο όχι.
3. Ανάμειξη υγρών: Τα παιδιά πρότειναν να βάλουν και άλλα υγρά εκτός από το λάδι
στο νερό. Παρουσιάστηκαν έτσι στα παιδιά, διάφορα διάφανα ποτήρια με νερό που στο
καθένα προστέθηκεποσότητα στερεών ή υγρών υλικών (άλλοτε ζάχαρη, άλλοτε αλάτι και
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άλλοτε καφέ ή λάδι και χυμό λεμονιού). Παρατήρησαν σε τι χρώμα μετατρέπεται το νερό, αν
μένει αναλλοίωτο ή τι γεύση έχει μετά την ανάμειξη. Διαπιστώθηκε στη συνέχεια πως το
χρώμα του νερού δεν αλλοιώνεται όταν προστεθεί σε αυτό ζάχαρη, αλάτι ή χυμός λεμονιού,
γίνεται όμως καφέ χρώμα όταν προστεθεί μέσα καφές και όταν μπει μέσα λάδι, αυτό
διαχωρίζεται και επιπλέει στην επιφάνεια. Επίσης, όταν τα παιδιά έσταξαν μέσα σε λάδι χυμό
από λεμόνι (λεμονόλαδο), είδαν πως το λάδι επιπλέει ξανά στην επιφάνεια.

Εικόνα 5: Τα παιδιά ρίχνουν αλάτι στο νερό.
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Εικόνα 6: Τα παιδιά ρίχνουν λάδι στο νερό

Εικόνα 7: Τα παιδιά ρίχνουν μέσα στο λάδι χυμό από λεμόνι.
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Εικόνα 8: Παρατηρήθηκε η σύσταση και η μορφολογία των υγρών μετά την ανάμειξη.
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4. Κάποια στερεά σώματα βυθίζονται μέσα στο ελαιόλαδο και κάποια όχι: Μετά από
συζήτηση σχετικά με το ελαιόλαδο και τις ευεργετικές του ιδιότητες, τα παιδιά πρότειναν να
φτιάξουν αρωματικό λάδι. Έτσι, έφεραν στην τάξη διάφορα μπουκαλάκια με λάδι και
αρωματικά φυτά. Τα παιδιά έφτιαξαν μπουκαλάκια με αρωματικό λάδι προσθέτοντας μέσα σε
αυτά μπαχαρικά (κόκκους πιπεριού) και βότανα (φασκομηλιά, θυμάρι, ρίγανη).
Παρατηρήθηκεέπειτα, πως, κάποια από αυτά τα υλικάέμειναν στον πυθμένα του μπουκαλιού,
ενώ κάποια άλλα επέπλεαν.

Εικόνα 9: Μπουκαλάκια λαδιού με αρωματικά βότανα και μπαχαρικά.
5. Το σαπούνι ελαιολάδου, όταν βρέχεται, λιώνει: Μετά από τις δραστηριότητες αυτές
τα παιδιά θέλησαν από μόνα τους να πλύνουν τα χέρια τους καθώς κάποια είχαν λερωθεί με
το λάδι και τα υπόλοιπα υλικά. Ένα από τα προϊόντα της ελιάς που τα παιδιά είχαν φέρει στην
τάξη, ήταν και το σαπούνι ελαιολάδου. Τα παιδιά έπλυναν τα χέρια τους με πράσινο σαπούνι
ελαιολάδου και παρατήρησαν πώς αλλάζει το σχήμα του,και πως, όσο περισσότερο βρέχεται
στο νερό, τόσο περισσότερο λιώνει. Το σαπούνι με το οποίο πλύθηκαν είχε χαραγμένα απάνω
του γράμματα που πιστοποιούσαν την ταυτότητά του. Τα παιδιά παρατήρησαν πως, καθώς το
σαπούνι βρεχόταν κάτω από το τρεχούμενο νερό της βρύσης, τα γράμματα δεν φαίνονταν πια
τόσο καθαρά καθώς έλιωναν, γεγονός που τα οδήγησε να σκεφτούν πως, όταν το σαπούνι
βρέχεται, λιώνει.
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Εικόνα 10: Το σαπούνι, πριν βραχεί, έχει έντονα χαραγμένα γράμματα.
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Εικόνα 11: Το σαπούνι, όταν βραχεί, χάνει τα έντονα χαραγμένα γράμματα και λιώνει.
6. Φέρνουμε μια μικρή ελιά και παρατηρούμε την ανάπτυξη της: Έπειτα από όλα αυτά
που τα παιδιά έμαθαν για την ελιά και το ελαιόλαδο, έγινε η πρόταση πως θα μπορούσαμε να
φέρουμε μια μικρή ελιά στην τάξη, για να την φροντίζουν και να την προσέχουν.Έτσι, μέσα
σε μια πήλινη γλάστρα, μας έφεραν στην τάξη μια μικρή ελιά. Τα παιδιά κατέγραψαν το ύψος
και το πλάτος του φυλλώματος της και την περίμετρο του κορμού της με κορδέλα και
μεταλλικό μέτρο. Η ελιά θα βρίσκεται πλέον στην τάξη για να την παρατηρούν τα παιδιά ανά
εποχή και να καταγράφουν τις αλλαγές της (ανθοφορία, καρποφορία, χρώμα καρπού και
φυλλώματος).
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Εικόνα 12: Τα παιδιά παρατηρούν τη γλάστρα με την ελιά και μετρούν με μέτρο το ύψος της.
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Εικόνα 13: Τα παιδιά παρατηρούν στο φυσικό περιβάλλον του ελαιώνα διάφορα όργανα
μέτρησης που χρησιμοποιούν οι ελαιοπαραγωγοί.

Εικόνα 14: Με τα στερεοσκόπια τα παιδιά παρατηρούν τις λεπτομέρειες
των φύλλων ελιάς και βάτου.
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Αξιολόγηση – Έλεγχος κατάκτησης του στόχου
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Το θέμα του προγράμματος με την ελιά είχε επιτυχία και κέντρισε το ενδιαφέρον των
παιδιών, καθώς είναι ένα θέμα πολύ οικείο στις αγροτικές περιοχές όπου ζουν. Το θέμα της
ελιάς είχε μεγάλη απήχηση στα παιδιά και τα ενθουσίασε. Ένα γεγονός που το μαρτυρεί αυτό,
είναι, πως σε όλες τις δραστηριότητες που έγιναν στην τάξη τα παιδιά ήταν πολύ ήρεμα και
συμμετείχαν με αμείωτο ενδιαφέρον και μεγάλη προσοχή. Μπορούσαν να μιλήσουν για τις
εμπειρίες και τα βιώματα τους με την ελιά και το ελαιόλαδο και τους άρεσαν πάρα πολύ οι
βιωματικές δράσεις και γενικά, οποιαδήποτε δραστηριότητα γινόταν με την ενεργό δράση
τους. Είναι ενδεικτικό πως τις επόμενες μέρες υπήρξαν παιδιά που έφεραν από το σπίτι τα
δικά τους «πειράματα»: ένα βάζο γεμάτο με νερό και ελαιόλαδο και ένα βάζο γεμάτο με νερό,
ελαιόλαδο και αλεύρι! Παρατηρούσαν έτσι τη βύθιση του νερού και του ελαιολάδου μέσα
στα δύο μπουκάλια που τα τοποθέτησαν στην γωνιά της παρατήρησης με τα φυσικά υλικά.
Στο γνωστικό κομμάτι, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τις Φυσικές Επιστήμες.
Παρουσιάστηκαν και κατανοήθηκαν οι ιδιότητες του ελαιολάδου ως υγρού. Τα παιδιά
διαπίστωσαν πως το λάδι είναι ελαφρύτερο από το νερό, δεν αναμειγνύεται με το νερό και
δεν εξατμίζεται. Τα παιδιά προχώρησαν στην δημιουργία αρωματικού ελαιολάδου. Εκεί, τα
παιδιά παρατήρησαν\πως δεν βυθίστηκαν όλα τα στερεά υλικά που έβαλαν στο μπουκαλάκι
με το λάδι: τα περισσότερα βότανα και μπαχαρικά βυθίστηκαν σε αυτό και κάποια ελάχιστα
επέπλεαν. Τα παιδιά είδαν πως το σαπούνι, προϊόν του ελαιολάδου, καθώς πλένουμε τα χέρια
μας και όταν έρχεται σε επαφή με το νερό λιώνει. Οι δραστηριότητες επεκτάθηκαν και με
πειράματα σε άλλα υγρά. Σε αυτά τα παιδιά είδαν πως το οινόπνευμα εξατμίζεται αμέσως, το
νερό εξατμίζεται μερικώς πάνω σε μια θερμή πηγή και το ελαιόλαδο δεν εξατμίζεται, αλλά
αντιθέτως μένει ποτισμένο πάνω στο πανί. Πειραματίστηκαν με το νερό και προσπάθησαν να
το αναμείξουν με άλλα υλικά, όπως ζάχαρη, αλάτι, καφέ, αλλά και το ελαιόλαδο
προσπάθησαν να το αναμείξουν με τον χυμό λεμονιού. Παρατήρησαν και κατέγραψαν τα
συμπεράσματα έπειτα από τις παραπάνω δραστηριότητες. Το αλάτι και η ζάχαρη λιώνουν στο
νερό και δεν φαίνονται, ο καφές κάνει το νερό θολό και «βρώμικο», καθώς δεν διαλύεται, και
ο χυμός λεμονιού είναι βαρύτερος από το λάδι, όπως ακριβώς και το νερό, και έτσι παραμένει
στον πυθμένα ενός μπουκαλιού που έχει μέσα λάδι. Τέλος, δόθηκε ως δώρο στα παιδιά μια
ελιά, μια μικρή ελιά φυτεμένη σε πήλινη γλάστρα, για να την προσέχουν, να την παρατηρούν
και να διαπιστώνουν αλλαγές στο ύψος της ή στο χρώμα των φύλλων της, να παρατηρούν την
ανθοφορία και την καρποφορία της. Μετρήθηκε με μέτρο το ύψος της και η περιφέρεια του
φυλλώματος της και οι παρατηρήσεις αυτές καταγράφηκαν σε ένα πίνακα με την ημερομηνία
εκείνης της ημέρας.
Η διδασκαλία λοιπόν των Φυσικών Επιστημών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με τις
κατάλληλες παρεμβάσεις και πάντα κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών μπορεί να
ενθουσιάσει τα παιδιά και να τους δώσει το ζητούμενο αποτέλεσμα, τα ερεθίσματα και τις
νέες εμπειρίες που θα συντελέσουν στην ενεργό μάθηση.
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Το σενάριο ανήκει στη μαθησιακή περιοχή των Φυσικών Επιστημών και στην υποενότητα
«Έννοιες και φαινόμενα από τον φυσικό κόσμο». Βασικός στόχος είναι τα παιδιά να
διερευνήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν διάφορα πλαίσια για την έκφραση και
επικοινωνία των ιδεών τους σχετικά με το φυσικό φαινόμενο της επίπλευσης και της βύθισης.
Ως υλικά χρησιμοποιούνται λεκάνες με νερό και διάφορα υλικά μέσα από την τάξη π.χ.
τουβλάκια, καλαμάκια, ρολά υγείας κ.λπ. Τα παιδιά εργάζονται ομαδικά ή ατομικά, ανάλογα με
τον στόχο της δραστηριότητας. Ακολουθούμε τη μέθοδο της διερευνητικής μάθησης. Γίνεται
καταγραφή των προτέρων εμπειριών των παιδιών και όλη η δομή της δράσης στηρίζεται σε
αυτές. Υποστηρίζεται η συνεργασία, η επικοινωνία και ο διάλογος. Τα παιδιά επενεργούν
ελεύθερα με τα υλικά και ο εκπαιδευτικός παρατηρεί και καταγράφει. Σε επόμενο στάδιο οι
εμπειρίες και οι παρατηρήσεις των παιδιών κοινοποιούνται στην τάξη ώστε να αποφασιστούν
από κοινού η δράση και ο στόχος που όλοι επιθυμούν. Τίθενται ερωτήματα, γίνονται υποθέσεις,
κοινοποιούνται προβληματισμοί, επιζητούνται λύσεις. Πραγματοποιείται διαμορφωτική
αξιολόγηση τόσο από τα παιδιά όσο και με τον εκπαιδευτικό και η τελική αξιολόγηση συνδέεται
τόσο με την επιτυχία ή όχι του στόχου αλλά και με την ικανότητα των παιδιών να κατανοήσουν
και να εξηγήσουν αυτό που βίωσαν.

Λέξεις κλειδιά: Έρευνα Δράσης, Διερεύνηση, Διερευνητική Μάθηση, Δημιουργικότητα,
Αξιολόγηση.
Εισαγωγή
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο, με τίτλο «Παιχνίδια στο Νερό», επιδιώκει να είναι
μια καινοτόμος πρόταση διδασκαλίας, βασισμένη στις αρχές της διερευνητικής μάθησης και
κατ’ επέκταση του εποικοδομισμού και της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας (Fibonacci
Project, 2012). Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής της εκπαιδευτικού Σ. Αντωνακοπούλου
στο εκπαιδευτικό έργο «Creativity in Early Years Science Education» που επιδοτείται απο το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+/βασική Δράση 2 (ΚΑ2). Στο ίδιο πλαίσιο ο εκπαιδευτικός
της τάξης διεξήγαγε και μια έρευνα δράσης (http://www.actionresearch.gr) εξεταζοντας το
πώς η κάθε είδους αξιολόγηση επηρέαζει τη διευρευνητική μάθηση των παιδιών και,
επιπλέον, για να διαπιστώσει πώς η διερευνητική διαδικασία ενεργοποιεί το ενδιαφέρον και
τις μαθησιακές δεξιότητες των παιδιών και πώς αυτά αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στον
τρόπο μάθησής τους.
Σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία ακολουθείται το μοτίβο: «θέτω στόχο, εφαρμόζω,
αξιολογώ, αναπροσαρμόζω, συμπεραίνω» (Ραβάνης, 1999). Η προσπάθεια διεξαγωγής
έρευνας δράσης είναι η πρώτη των εκπαιδευτικών και στηρίχθηκε πολύ περισσότερο στην
εκπαιδευτική τους πείρα και στην δυναμική της ομάδας, παρά στη βιβλιογραφική έρευνα και
στην κατοχή πανεπιστημιακού επιπέδου γνώσεων.
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Στάδια διδασκαλίας
Αρχικά επιδιώκεται η διαμόρφωση κατάλληλου συναισθηματικού κλίματος, έπεται η
διερεύνηση και η καταγραφή της προϋπάρχουσας γνώσης, των ιδεών, των αντιλήψεων και
των αναπαραστάσεων των μαθητών (all4learning.daidalos). Στη συνέχεια, δίνεται σημασία
στις παρανοήσεις και στα λάθη που κάνουν οι μαθητές στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο
καθώς και οι γνωστικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Οι μαθητές, μέσα στο πλαίσιο της
ομαδοσυνεργατικής εργασίας και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, προσπαθούν να
διαπιστώσουν τις παρανοήσεις αυτές και να τις μετασχηματίσουν σε διδακτικές καταστάσεις
οικοδόμησης της νέας γνώσης (Ματσαγγούρας, 1998). Επιζητείται η αξιολόγηση,
διαμορφωτική, κυρίως, των δράσεων τόσο από τους μαθητές όσο και από τον εκπαιδευτικό,
ώστε να εκτιμηθεί η κατάκτηση των γνώσεων σε επίπεδο ομάδας αλλά και ατομικό και η
αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων ως προς τον βασικό στόχο (www.sails-project.eu).
Η μεταγνώση είναι σημαντικό ζητούμενο, καθώς συνδέει τη σχολική δραστηριότητα με το
κοινωνικοπολιτισμικό γίγνεσθαι του μαθητή και επιτυγχάνει τη συνειδητοποίηση, από
μέρους του, της ουσίας του τρόπου που μαθαίνει (Προγραμμα Σπουδων Νηπιαγωγείο, 2011).
Σύμφωνα με τον Flavell (1979) ως μεταγνώση ορίζεται «η συνειδητοποίηση και η γνώση της
γνωστικής αντίληψης», ενώ σύμφωνα με τον Woolfolk (1988) η μεταγνώση είναι η
διαδικασία κατά την οποία ελέγχεται η πορεία της αποκτούμενης πληροφορίας (International
Conference New Perspectives in Science Education, 2014).
Ανάπτυξη διδασκαλίας – Σύντομη περιγραφή
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Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους μαθητές με αφορμή μια κούκλα, που αναπαριστά
εξωγήινο ον, και δεν γνωρίζει τίποτα για το νερό, καθώς στον πλανήτη της δεν υπάρχει αυτό
το στοιχείο, να διατυπώσουν τις απόψεις, ιδέες και γνώσεις τους σχετικά με το νερό και
κάνοντας ερωτήσεις όπως «Πού βρίσκουμε το νερό;», «Τι το κάνουμε;» και «Τι κάνει;»
(Eικόνα 1). Ακολούθησε καταγραφή των ιδεών, ώστε να μπορούν οι μαθητές να ανατρέχουν
σε αυτό κάθε φορά που μάθαιναν κάτι νέο ή τροποποιούσαν μια πρότερη ιδέα τους. Η
συζήτηση αυτή έθεσε και το πλαίσιο της δράσης που ενδιαφέρει τους μαθητές και αυτό ήταν
τα παιχνίδια που μπορούμε να κάνουμε με το νερό.

Εικόνα 1: Καταγραφή ιδεών.
Τα παιδιά ελεύθερα ενασχολήθηκαν με το νερό, αφού πρώτα αποφάσισαν, εργαζόμενα σε
ομάδες των 4-5 ατόμων, ποια θα ήταν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν (Εικόνα 2). Η
δραστηριότητα αυτή έδωσε την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να δουλέψουν ομαδικά και να
δημιουργήσουν κοινές εμπειρίες σχετικά με το παιχνίδι στο νερό. Επίσης, αποτέλεσε τη βάση,
για να αποφασίσουν ποια θα είναι η συνέχιση της δράσης τους. Αποφάσισαν, λοιπόν, να
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φτιάξουν καραβάκια. Τα παιδιά επέλεξαν υλικά που βρίσκουν καθημερινά μέσα στην τάξη
τους, π.χ., τουβλάκια, μπουκάλια, κυπελάκια, καπάκια, καλαμάκια, αυτοκινητάκια, πανιά κτλ.

Εικόνα 2: Ελεύθερος πειραματισμός.

-390-

Εφάρμοσαν τις ιδέες τους κάνοντας συνεχώς διαμορφωτικές αξιολογήσεις (Εικόνες 3 & 4)
και προσαρμογές, όπως προέκυπταν κατά τον πειραματισμό τους με τα υλικά. Αξιολόγησαν
τα αποτελέσματα μέσω του ελέγχου της επίπλευσης ή όχι των κατασκευών τους. Στο πλαίσιο
της έρευνας δράσης που διεξήγαγε ο εκπαιδευτικός, κρατούσε αρχείο παρατηρήσεων,
φωτογραφίες και καταγραφή των διαλόγων που ανέπτυσσαν τα παιδιά. Το αρχειακό αυτό
υλικό χρησιμοποιήθηκε στην ολομέλεια (Εικόνα 5) ως εργαλείο για περαιτέρω αναστοχασμό
και επαναπροσδιορισμό της δράσης. Τα παιδιά καλούνταν να αιτιολογήσουν τόσο το φυσικό
φαινόμενο που παρατηρούσαν όσο και τη λήψη των αποφάσεων που λάμβαναν κατά τη
διάρκεια του πειραματισμού.

Εικόνα 3: Ενδεικτικά φύλλα αξιολόγησης.
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Εικόνα 4: Έλεγχος επίπλευσης.
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Εικόνα 5: Αναστοχασμός στην ολομέλεια.
Η σε βάθος χρόνου ενασχόληση των παιδιών με το θέμα αλλά και η τήρηση του
ενδιαφέροντός τους τα βοήθησε να συνειδητοποιήσουν ότι η αρχική πειραματική διαδικασία
που ακολουθούσαν δεν στηριζόταν σε σταθερά και επιστημονικά δεδομένα και ότι οι
εξηγήσεις, που κάθε φόρα έδιναν, δεν ίσχυαν καθολικά. Συνειδητοποίησαν ότι, για να
μπορέσουν να καταλήξουν σε καθολικά συμπεράσματα, θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένα
ως προς τους στόχους τους και τον τρόπο που παρατηρούν και δρουν. Αντί, λοιπόν, να
«παίζουν» απλά με τα υλικά θα πρέπει να οργανώσουν τις δράσεις τους και να συνεργαστούν,
ακόμα και μέσω τις κατανομής των εργασιών και των ρόλων. Έτσι μόνο θα μπορέσουν να
λύσουν τους προβληματισμούς τους και να καταλήξουν σε ξεκάθαρα αποτελέσματα, κοινώς
αποδεκτά.
Πιο συγκεκριμένα διαπίστωσαν ότι ο χρόνος είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την
επίπλευση των αντικειμένων, ειδικά όταν αυτά είναι υλικά που απορροφούν το νερό. Έτσι,
ενώ αρχικά ένα π.χ. καραβάκι με σφουγγάρια και χάρτινα ρολά επέπλεε, με την πάροδο του
χρόνου βούλιαζε. Επίσης συνειδητοποίησαν ότι η θέση ενός αντικειμένου και η αλλαγή της
κατάστασης του επηρεάζει την επίπλευση του, π.χ., ένα πλαστικό κυπελάκι επιπλέει όρθιο, αν
όμως το γείρουμε θα γεμίσει με νερό και θα βουλιάξει.
Η διευρενητική διαδικασία, η ομοδοσυνεργατική διδασκαλία και η ενίσχυση της
δημιουργικής ακόμα και εναλλακτικής σκέψης των παιδιών τα βοήθησαν να φτάσουν μόνα
τους σε διατύπωση κάποιων νόμων που διέπουν την επίπλευση των αντικειμένων. Η
συστηματική παρατήρηση και επανάληψη των «πειραμάτων» τους τα βοήθησε να
ανακαλύψουν τη σχέση βάρους και επίπλευσης, υλικού και επίπλευσης, χρόνου και
επίπλευσης και, ταυτόχρονα, ήταν ικανά να εξηγήσουν τις διαπιστώσεις τους. Ενθαρρυντικό
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είναι ότι μέσω της ανατροφοδότησης, του αναστοχασμού και της διαμορφωτικής
αξιολόγησης, που με τρόπο φυσικό και ανεμπόδιστα τελούνταν, τα παιδιά προσπάθησαν να
εφαρμόσουν και να συνδέσουν τις εμπειρίες και τις νέες γνώσεις τους και σε άλλες
δραστηριότητες∙ όταν, π.χ., ασχολήθηκαν με τον πάγο έλεγξαν την επίπλευσή του.
Σημειώνουμε ότι τα συμπεράσματα αυτά αφορούν το σύνολο της ομάδας των μαθητών.
Φυσικά όμως το κάθε παιδί, σε ατομικό επίπεδο, άλλαξε τον τρόπο μάθησής του στον βαθμό
που ο δικός του ρυθμός, οι δικές του ικανότητες και δεξιότητες το επέτρεπαν. Υπήρξαν παιδιά
που παρουσίασαν μεγαλύτερο βαθμό βελτίωσης της γνωστικής και αντιληπτικής τους
ικανότητας και άλλα μικρότερο.
Μεθοδολογία της έρευνας
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει εδραιωθεί η χρήση της παιδαγωγικής προσέγγισης της
διευρευνητικής μάθησης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Πολλές χώρες την έχουν
ενστερνιστεί και ενσωματώσει στο εκπαιδευτικό τους σύστημα. Θέλοντας να δώσουμε έναν
σύντομο ορισμό της θα λέγαμε ότι είναι «η συνειδητή διαδικασία διάγνωσης προβλημάτων,
κριτικής θεώρησης πειραμάτων και διάκριση εναλλακτικών λύσεων, σχεδιασμού ερευνών,
διερεύνησης εικασιών, αναζήτησης πληροφοριών, κατασκευή μοντέλων, συζήτησης με
«ομοίους» (peers), και διατύπωσης συνεκτικών επιχειρημάτων» (2 ο Συνέδριο Ένταξη και
χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, 2011). Με βάση τόσο μια ικανοποιητική
μελέτη της βιβλιογραφίας και, περισσότερο, της δικτυογραφίας σχετικά με τη διερευνητική
μάθηση, όσο και με τις διδακτικές μας εμπειρίες, προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε και να
εφαρμόσουμε μέσα στην τάξη ένα καινοτόμο διδακτικό σενάριο σχετικά με το φυσικό
στοιχείο του νερού.
Επιπλέον, έγινε μια προσπάθεια να εφαρμόσουμε την έρευνα-δράση ως μια εκπαιδευτική
διαδικασία ανάπτυξης (www.actionresearch.gr) κατά την οποία τέθηκαν δύο βασικοί στόχοιερωτήματα: πώς, δηλαδή, η διερευνητική διαδικασία ενεργοποιεί το ενδιαφέρον και τις
μαθησιακές δεξιότητες των παιδιών και πώς αυτά αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στον τρόπο
μάθησής τους.
Συμπεράσματα-Συζήτηση
Συμπερασματικά, ως προς τον πρώτο στόχο-ερώτημα «Πώς η διερευνητική διαδικασία
ενεργοποιεί το ενδιαφέρον και τις μαθησιακές δεξιότητες των παιδιών» απαντάμε ότι τα
ενεργοποιεί λόγω της ελευθερίας που δίνει στους μαθητές για αυτενέργεια και δράση. Αυτό
πιστεύουμε ότι ισχύει ακόμα και όταν την συγκρίνουμε με την απλή διαθεματική προσέγγιση,
που, όμως, ο εκπαιδευτικός θέτει εκ των προτέρων τους γνωστικούς στόχους και ορίζει τις
δραστηριότητες. Αντίθετα, τα παιδιά, επιλέγοντας το αντικείμενο της μάθησής τους,
αναδεικνύουν και εκφράζουν τους πραγματικούς προβληματισμούς. Είναι πιο
συγκεντρωμένα, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη δράση και συνέπεια, παράγουν
περισσότερες και καλύτερες ιδέες. Είναι σαφώς πιο «ανοικτά» σε νέες ιδέες, που ενισχύονται
από την αλληλεπίδραση, ανταλλαγή ιδεών και αντιλήψεων με τους συνομήλικούς τους. Κατά
συνέπεια, επιτυγχάνεται και η απόκτηση νέων ή και η ανάπτυξη των προϋπαρχουσών
μαθησιακών δεξιοτήτων τους.
Η απάντηση στον δεύτερο στόχο-ερώτημα του «Πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τις
αλλαγές στον τρόπο μάθησης τους;» διαφαίνεται από τους παραγόμενους συλλογισμούς τους,
όπως αυτοί εκφράζονται στην ολομέλεια αλλά και από τις συνεχείς διαμορφωτικές
αξιολογήσεις που πραγματοποιούν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι διαμορφωτικές
αξιολογήσεις είναι το κλειδί επιτυχίας της δράσης. Είναι τόσες πολλές και συντελούνται με
τόσο γρήγορο ρυθμό που κάποιες φορές δύσκολα γίνονται αντιληπτές από τον εκπαιδευτικό.
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Είναι στην ουσία η «αναβάθμιση» της σκέψης των παιδιών που συντελείται σχεδόν αυτόματα
και μόνο αν ο εκπαιδευτικός επιδιώξει να ζητήσει εξηγήσεις θα την αντιληφθεί. Από
συζητήσεις μας με τα παιδιά οι απαντήσεις που ακούσαμε στο ερώτημα «Πώς το έμαθες
αυτό;» ήταν «Επειδή το έκανα…ή το δοκίμασα….», «Το έμαθα, γιατί το σκέφτηκα
πρώτα…..», «Πριν δεν το ήξερα, γιατί δεν το κάναμε…». Τέλος συναρπαστική είναι η
απάντηση που λάβαμε : « Το έμαθα, γιατί άκουσα την ιδέα του Μ. και μετά το σκέφτηκα και
εγώ.», όπου εδώ αναδεικνύεται η αξία της ομαδικότητας και της συζήτησης. Εξαιτίας της
συστηματικής και μακρόχρονης «έκθεσής» τους στις διαδικασίες της διερευνητικής μάθησης
μπορούν πλέον να αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στον τρόπο που κατακτούν τη νέα γνώση, να
περιγράφουν τη διαδικασία κατάκτησής της και φυσικά να χρησιμοποιούν τις νέες γνώσεις σε
άλλα μαθησιακά πλαίσια.
Καταληκτικά η επιτυχία της διερευνητικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε οφείλεται κατά
κύριο λόγο α) στο ότι τα παιδιά, μέσω δημοκρατικών διαδικασιών, επέλεξαν το θέμα του
μαθήματος, β) στο ότι η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των παιδιών, που στηρίζεται στην
ανατροφοδότηση, αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στη συνέχιση του μαθήματος, γ) στο ότι η
διαμορφωτική αξιολόγηση συντελείται, στις περισσότερες περιπτώσεις, αβίαστα και
αυθόρμητα από τα ίδια τα παιδιά (Εικόνα 6), δ) στο ότι η επανατροφοδότηση, μέσω των
διαφόρων μορφών καταγραφών που κοινοποιούνται στην ολομέλεια, βοηθάει στην εδραίωση
της νέας γνώσης και των μαθησιακών δεξιοτήτων (Εικόνα 7,8), και ε) στο ότι οι μαθητές με
την πάροδο των χρόνου αυτοματοποιούν τον τρόπο της διερευνητικής μάθησης και
συνειδητοποιούν τις διαδικασίες στις οποίες συμμετέχουν.
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Εικόνα 6: Επαναπροσδιορισμός της πειραματικής διαδικασίας.

Εικόνα 7: Ενδεικτικό φύλλο παρατήρησης προς αξιολόγηση και ανατροφοδότηση.
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Εικόνα 8: Τελική αξιολόγηση, συζήτηση στην ολομέλεια.
Αναφορές
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Σφακιανάκη Μαρία
Τέρνερ Σοφία
Τζαγκαράκη Ιωάννα
Τσατσαράκη Στέλλα
Τσίγκρης Μιλτιάδης
Υφαντής Γιώργος
Φανιουδάκη Ελένη
Φανουργιάκη Άννα
Φραντζεσκάκη Κωνσταντίνα
Χαβρεδάκη Αργυρώ
Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος
Χαρωνίτης Γιώργος
Χατζάκης Στέργιος
Χατζησταμάτης Δημήτριος
Χρηστίδου Βασιλεία
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