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Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για τη μάθηση εννοιών και φαινομένων από το φυσικό κόσμο 

αντιμετωπίζουν τoυς εκπαιδευόμενους ως προσωπικότητες που διαθέτουν πολιτισμικό υπόβαθρο 

και διαμορφώνουν τη γνωστική και τη συναισθηματική τους υπόσταση μέσα από κοινωνικές 

πρακτικές. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, που η γνώση θεωρείται κοινωνική κατασκευή και στοιχείο 

πολιτισμού, η εκπαίδευση για τις φυσικές επιστήμες βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση να 

αποδιώξει την αποξένωση, που παραδοσιακά της καταλογίζεται, από την άμεση 

κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα. Διατηρώντας, παράλληλα, τα στοιχεία εγγύτητας προς τα 

εννοιολογικά περιεχόμενα και την μεθοδολογία των φυσικών επιστημών, στο εκπαιδευτικό βέβαια 

πλαίσιο, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε μη τυπικά ή άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Σχηματικά, θα 

μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η νέα κουλτούρα που διαγράφεται, προτείνει έναν 

μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης για εκπαιδευτική χρήση, που προκύπτει από τη 

συνδιάλεξη αυτών των δύο γνωρισμάτων.   

Σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης, αυτή η παιδαγωγική γνώση έχει χαρακτηριστικά που 

ευρίσκονται στον επιστημονικό γραμματισμό, στις διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, 

στην εκπαιδευτική ρομποτική, και γενικότερα σε περιοχές που συμπλέκουν τις φυσικές επιστήμες, 

την τεχνολογία, την τέχνη, τις επιστήμες των μηχανικών και τα μαθηματικά, σε ένα πλαίσιο 

κοινωνικής πρακτικής και επικοινωνίας με κοινούς κώδικές αναφοράς. Επιπλέον, αυτό το είδος 

γνώσης παλινδρομεί, μοιραία, ανάμεσα στην «ατομικότητα» της γνωστικής και στην 

«συλλογικότητα» της κοινωνικής προσέγγισης για τη μάθηση. Για παράδειγμα, οι τυπικοί 

γνωστικοί στόχοι που χαρακτηρίζουν την εποικοδομητική προσέγγιση για τη μάθηση και 

συνδέονται ρητώς με τις εννοιολογικές διαστάσεις των περιεχομένων των φυσικών επιστημών, με 

ποιο τρόπο διατηρούνται σε ένα κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο συγκρότησης της γνώσης; Πώς 

άραγε, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί μετασχηματίζουν τις πρακτικές τους; Ερευνητικές 

περιοχές, όπως είναι οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών για έννοιες και φαινόμενα του 

φυσικού κόσμου, οι ιδέες και τα πρόδρομα νοητικά μοντέλα των εκπαιδευόμενων, ο σχεδιασμός, η 

ανάπτυξη και η αξιολόγηση διδακτικών/μαθησιακών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού, 

φαίνεται ότι μπορούν να αποτελέσουν την «μαγιά» για τον μετασχηματισμό σε αντικείμενα 

μάθησης και επιμόρφωσης υπό τη νέα κουλτούρα.  

Θεωρώντας ότι το νέο επιστημολογικό πλαίσιο για τη μάθηση και γενικότερα για την εκπαίδευση, 

αφορά σε προσεγγίσεις που εδράζονται στην κοινωνικοπολιτισμική συγκρότηση των ιδεών, θα 

πρέπει η νοητική εξέλιξη του εκπαιδευόμενου να περιγράφεται, και να καταγράφεται, ως 

ενσωμάτωση στον ιστορικό, πολιτισμικό και κοινωνικό χαρακτήρα του περιβάλλοντος στο οποίο 

συντελείται. Αυτό σημαίνει ότι διατηρείται, για παράδειγμα, το ενδιαφέρον για τις νοητικές 

αναπαραστάσεις των εκπαιδευόμενων για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου. Λαμβάνεται 

όμως υπόψη, καταρχάς, η χρονικότητα, δηλαδή η εμφάνιση και η εξέλιξη των προβολών των 

επιστημονικών εννοιών ως νοητικών κατασκευών-ενεργειών-συνειδητοποιήσεων των ανθρώπων, 

στα διάφορα πλαίσια της καθημερινής και κοινωνικής δραστηριότητας. Σε μια τέτοια προσέγγιση 

ενδυναμώνεται επίσης ο ρόλος των διάφορων σημειωτικών τρόπων, όπως είναι η προφορική 

αφήγηση, το ανθρώπινο σώμα, οι ζωγραφικές απεικονίσεις, η παραγωγή κινούμενης εικόνας, ως 

μέσων που το καθένα εισφέρει μοναδικά στην οικοδόμηση της γνώσης. Γενικότερα, έννοιες που 

παραδοσιακά έχουν διαφορετική επιστημολογικά καταγωγή φαίνεται ότι έρχονται στο προσκήνιο. 

Έτσι, όροι όπως η συναισθηματική εμπλοκή, η θεατρικότητα, η αφηγηματικότητα, η 

σωματικότητα, το δραματικό γεγονός, αποτελούν προκλήσεις προς μετασχηματισμό στο πεδίο της 

διδακτικής των φυσικών επιστημών. Αν αυτό επιτευχθεί, τότε θα οδηγηθούμε στη δημιουργία 

μεθόδων και εργαλείων, τα οποία, αφενός σε διδακτικό/μαθησιακό επίπεδο θα είναι δυναμικά, 

προσφέροντας δυνατότητες στους εκπαιδευόμενους για αναπλαισίωση, εννοιολογική αλλαγή και 

καλλιέργεια ενός επιστημονικού, με προβολές στον πολιτισμό, τρόπου σκέψης, και αφετέρου, σε 
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ερευνητικό επίπεδο, θα καταγράφουν μεταβλητές του περιβάλλοντος μάθησης οι οποίες 

παλαιότερα ήταν δύσκολο να ληφθούν υπόψη.  

Η συγκρότηση διδακτικών και ερευνητικών μεθοδολογιών οι οποίες εδράζονται στην 

αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με τεχνουργήματα, ανθρώπους και καταστάσεις αποτελεί 

σύγχρονη πρόκληση για τη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική ηλικία. Η 

αντίληψη ότι η οικοδόμηση της γνώσης είναι διαδικασία που «απαιτεί» τη συναισθηματική-

βιωματική εμπλοκή του εκπαιδευόμενου και την υιοθέτηση πολιτισμικά σημασιοδοτημένων 

εργαλείων επικοινωνίας και έκφρασης, όπως αυτά εμφανίζονται στα καθημερινά πλαίσια χρήσης, 

μπορεί να διαμορφώσει εκ νέου το περιεχόμενο της διδακτικής των φυσικών επιστημών.     

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, το 10o Πανελλήνιο συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην 

Προσχολική Εκπαίδευση αποτέλεσε τόπο συνάντησης και αλληλεπίδρασης ερευνητών και 

εκπαιδευτικών που λειτουργούν στο πεδίο των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη 

σχολική ηλικία. Διατήρησε, όπως και τα προηγούμενα συνέδρια, τη στόχευσή του στην προώθηση 

και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που αφορά στο πεδίο των φυσικών επιστημών 

στην εκπαίδευση για μικρά παιδιά, και στόχευσε στην ανάδειξη προσεγγίσεων και μεθοδολογιών 

που αφορούν στα αναλυτικά προγράμματα, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στις διάφορες 

πτυχές των περιβαλλόντων μάθησης και στις διαστάσεις της έρευνας για τις φυσικές επιστήμες 

στην εκπαίδευση. Το συγκεκριμένο συνέδριο, επιπλέον, είχε τη διάθεση να προβάλει τις φυσικές 

επιστήμες ως διανοητική συνιστώσα του πολιτισμού, αναζητώντας τον συγκεκαλυμμένο τους ρόλο, 

σε κοινωνικές, ηθικές, τεχνολογικές και καλλιτεχνικές προβολές στην ανθρώπινη ζωή.  

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. Τα Πρακτικά των Συνεδρίων είναι διαθέσιμα στην  

ιστοσελίδα των συνεδρίων http://sece.gr αλλά και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) http://epublishing.ekt.gr/en/publisher/Laboratory-Pedagogical-Research-

Applications 

Στο συγκεκριμένο τόμο περιλαμβάνονται συνολικά 20 εργασίες, όχι το σύνολο, αλλά σημαντικό 

ποσοστό από αυτές που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο. Οι εργασίες έχουν ταξινομηθεί σε τέσσερις 

ενότητες που αφορούν σε ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης, στην πολυτροπικότητα και 

παραγωγή νοήματος, στα ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και στα αναλυτικά προγράμματα.   

 

 
Παναγιώτης Παντίδος 
Επίκουρος Καθηγητής 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
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Περίληψη 

Η σύνδεση του παιχνιδιού με τη μάθηση έχει αναδειχθεί από πολλούς ερευνητές σε διαφορετικά πεδία. Το 

παιχνίδι διευκολύνει το παιδί να επεξεργαστεί αντικείμενα και ιδέες και να διαμορφώσει έννοιες, να υιοθετήσει 

και να διατυπώσει κανόνες, να συνεργαστεί και να επικοινωνήσει με τους γύρω του. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού στο παιχνίδι των παιδιών φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τις οργανωμένες 

δραστηριότητες καθώς απαιτείται από εκείνον όχι απλά να σχεδιάζει και να υλοποιεί παιγνιώδεις 

δραστηριότητες, αλλά να διασφαλίζει ότι εμπλέκει τα παιδιά σε μια μαθησιακή διαδικασία που έχει νόημα για 

τα ίδια και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Η διάσταση αυτή, ειδικά στο πλαίσιο των Φυσικών Επιστημών 

(ΦΕ), δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες για τον εκπαιδευτικό, καθώς η δημιουργία ανοιχτών και ευέλικτων 

μαθησιακών περιβαλλόντων πρέπει να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις και τα 

χαρακτηριστικά εννοιών και φαινομένων και να διευκολύνει τις συνδέσεις ανάμεσα στην καθημερινή εμπειρία 

και τις επιστημονικές έννοιες μέσα από το παιχνίδι. Στο παρόν κείμενο θα παρουσιαστούν βασικά 

χαρακτηριστικά που έχει το οργανωμένο παιχνίδι στο νηπιαγωγείο με αντικείμενο τις ΦΕ, όπως η χρήση 

κατάλληλων υλικών και εργαλείων, η αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό, η 

εισαγωγή διαδικασιών και η διατύπωση κανόνων που διευκολύνουν την επιστημονική σκέψη και ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού στην ενίσχυση της προσέγγισης εννοιών και φαινομένων μέσα από το παιχνίδι. 

Λέξεις-κλειδιά: οργανωμένο παιχνίδι, φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο, ρόλος εκπαιδευτικού 

 

Εισαγωγή 

Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι μπορούν να επεξεργαστούν πολλές και διαφορετικές εμπειρίες και 

καταστάσεις και να εμπλακούν με πολλούς τρόπους (π.χ. συναισθηματικά, νοητικά, κοινωνικά) με 

άλλα παιδιά και ενήλικες (Καμπεζά & Σφυρόερα, 2016). Το παιχνίδι περιλαμβάνει συνεργασία και 

επικοινωνία με διαφορετικούς τρόπους ανάμεσα στους συμμετέχοντες, δημιουργεί αυθεντικές 

αλληλεπιδράσεις, προκαλεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, διευκολύνει το παιδί να 

αναπτύξει ενδιαφέροντα, να επεξεργαστεί αντικείμενα και ιδέες και να διαμορφώσει έννοιες, να 

υιοθετήσει και να διατυπώσει κανόνες, να διερευνήσει και να επιλύσει προβλήματα (Akman & 

Güçhan Özgül, 2015, Fleer, 2013, Καμπεζά & Σφυρόερα, 2016). Συνεπώς, η σχέση ανάμεσα στο 

παιχνίδι και τη μάθηση είναι στενή καθώς τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, κάνουν 

επιλογές, δημιουργούν νοήματα, αξιοποιούν εμπειρίες και ενδιαφέροντα, επεξεργάζονται οικείες ή 

νέες παραστάσεις και χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές (Pramling Samuelsson & 

Johansson, 2006).  

Το παιχνίδι στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης συχνά μελετάται σε σχέση με τη σημασία 

του ως «εκπαιδευτικό» μέσο για την υποστήριξη της μάθησης (Fleer, 2013). Όταν οι εκπαιδευτικές 

mailto:kampeza@upatras.gr
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διαδικασίες ενσωματώνουν το παιχνίδι, περιλαμβάνουν ευκαιρίες για μάθηση σε διαφορετικές 

μαθησιακές περιοχές με συγκεκριμένα περιεχόμενα, που ενισχύουν την ανάπτυξη ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων. Ωστόσο, το πεδίο των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) δημιουργεί επιπλέον προκλήσεις 

στους εκπαιδευτικούς, αν λάβουμε υπόψη μας τις εννοιολογικές δυσκολίες που φαίνεται να 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά το μετασχηματισμό διδακτικών αντικειμένων από τις ΦΕ 

(Vellopoulou & Ravanis, 2012) και τη γενικότερη ανασφάλεια που εκφράζουν να προσεγγίσουν 

σχετικά θέματα, είτε σε επίπεδο περιεχομένου (content knowledge) είτε σε επίπεδο κατάλληλων 

διαδικασιών (Fleer, 2009, Kavalari, Kakana & Christidou, 2012, Tu, 2006, Yoon & Onchwari, 

2006). Από την άλλη πλευρά, οι ΦΕ παίζουν σημαντικό ρόλο στα σύγχρονα Προγράμματα 

Σπουδών και συχνά αναφέρονται συσχετίσεις μεταξύ της φυσικής διάθεσης των παιδιών για 

παιχνίδι και διαδικασιών μάθησης για τις ΦΕ (Bulunuz, 2013). Οι εκπαιδευτικοί, συνεπώς, 

χρειάζεται να βρουν τρόπους ώστε να ενσωματώσουν το οργανωμένο παιχνίδι με αντικείμενο τις 

ΦΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ανταποκρινόμενοι τόσο στις προϋποθέσεις του αντικειμένου, 

όσο και στη δημιουργία συνδέσεων με τις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών. 

Η αξιοποίηση του παιχνιδιού στο πλαίσιο των Φυσικών Επιστημών 

Το παιχνίδι μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία των ΦΕ, καθώς είναι μια διαδικασία που κάνει 

τις ίδιες τις επιστημονικές έννοιες πιο ενδιαφέρουσες για τα μικρά παιδιά. Παράλληλα, κεντρίζει 

την περιέργεια των παιδιών και συνεπώς δημιουργεί συναισθηματική και διανοητική εμπλοκή, η 

οποία είναι σημαντική και για την ενίσχυση της συνθετότητας του παιχνιδιού. Στο παιχνίδι τα 

παιδιά «φέρνουν» καθημερινή γνώση και εμπειρίες τα οποία, ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνουν και 

πολλές καθημερινές έννοιες οι οποίες σχετίζονται με τις ΦΕ. Για το λόγο αυτό, το παιχνίδι μπορεί 

να αποτελέσει ένα δυναμικό πλαίσιο μάθησης στο νηπιαγωγείο επιτρέποντας στα παιδιά να κάνουν 

συνδέσεις ανάμεσα στις καθημερινές και επιστημονικές έννοιες (everyday and scientific concepts) 

με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ο οποίος θα διευκολύνει αυτή τη σύνδεση (Fleer, 2009).  

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των ΦΕ στην προσχολική ηλικία διακρίνονται δυο «τύποι» γνώσης, οι 

οποίοι συνδέονται μεταξύ τους: η ειδική κατά πεδίο γνώση (domain specific knowledge) (τι 

γνωρίζουν τα παιδιά για μια έννοια ή ένα φαινόμενο) και η γενική γνώση (domain general 

knowledge) (δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση της ειδικής γνώσης, όπως 

παρατήρηση, κατηγοριοποίηση, κ.ά.) (Akman & Güçhan Özgül, 2015, Fleer, 2017). Το παιχνίδι 

προσφέρει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούν να ενσωματωθούν και οι δυο παραπάνω τύποι 

ενισχύοντας την ικανότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν επιστημονικό τρόπο 

σκέψης, καθώς εκπαιδεύει τα παιδιά σε διαδικασίες παρατήρησης, συλλογής δεδομένων, ανάλυσης 

και ερμηνείας. 

Τα παιδιά στο παιχνίδι έχουν ενεργό ρόλο. Αυτό το χαρακτηριστικό παραμένει και ενισχύεται και 

στο παιχνίδι που σχετίζεται με τις ΦΕ. Συνήθως, δημιουργείται μια «συνθήκη» διερεύνησης 

προβλημάτων στην τάξη από τα ίδια τα παιδιά όπου έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν το 

περιβάλλον τους, να εξασκήσουν δεξιότητες και γνώσεις σε νέες καταστάσεις, να 

αλληλεπιδράσουν, να μιμηθούν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν επιστημονικές διαδικασίες 

(παρατηρήσεις, καταγραφές) και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία (παρατήρησης, μέτρησης, 

καταγραφής). Στο παιχνίδι τα παιδιά δε φοβούνται να κάνουν «λάθος», συνεπώς οι ιδέες τους 

εκφράζονται ελεύθερα και μπορούν να αξιοποιηθούν. Αποτελεί, λοιπόν, κι ένα πλαίσιο αυθεντικής 

αξιολόγησης το οποίο διευκολύνει τη συλλογή σημαντικών πληροφοριών για τα παιδιά και μπορεί 

να ενσωματωθεί σε όλη τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με αντικείμενο τις ΦΕ 

(Bulunuz, 2013, Fleer, 2013, Van Oers & Duijkers 2013). 
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Το οργανωμένο παιχνίδι με αντικείμενο τις Φυσικές Επιστήμες και ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού  

Στα οργανωμένα παιχνίδια στο νηπιαγωγείο οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν δραστηριότητες οι οποίες 

έχουν συγκεκριμένους στόχους και παράλληλα δίνουν ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν επιλογές, να 

αξιοποιούν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Για τα οργανωμένα παιχνίδια με αντικείμενο 

τις ΦΕ είναι σημαντικό να δίνεται εξίσου έμφαση στο αντικείμενο των ΦΕ αλλά και στα 

χαρακτηριστικά του παιχνιδιού (Bulunuz, 2013) διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν πολλές 

ευκαιρίες για την επεξεργασία επιστημονικών εννοιών (Tu, 2006). Προτείνεται η δημιουργία 

συνθηκών εμπλοκής των παιδιών στο «επιστημονικό» παιχνίδι μέσα από ένα πρόβλημα ή σενάριο 

το οποίο διαμορφώνει το πλαίσιο του παιχνιδιού, ενώ η συμμετοχή του εκπαιδευτικού στο παιχνίδι 

των παιδιών θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη (Fleer, 2017).  

Δυο βασικά χαρακτηριστικά που έχει το οργανωμένο παιχνίδι με αντικείμενο τις ΦΕ είναι ότι: α) 

διευκολύνει τη συγκρότηση των εννοιών κυρίως μέσα από τη σύνδεση με την καθημερινή εμπειρία 

(«καθημερινές»- «επιστημονικές» έννοιες με την προϋπόθεση ότι ο εκπαιδευτικός δίνει έμφαση 

στις έννοιες και όχι μόνο στη χρήση των υλικών, προκειμένου να υπάρξει αιτιολόγηση βάσει 

δεδομένων) και β) ενισχύει την κοινωνική αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων και την οικοδόμηση 

κοινών νοημάτων μέσα από την ανταλλαγή διαφορετικών εμπειριών και διαφορετικών τρόπων 

μάθησης και επικοινωνίας των παιδιών (Fleer, 2009, Howe & Davis, 2010). Ωστόσο, πρέπει να 

αποφεύγεται η παγίδα στην οποία συχνά πέφτουν οι εκπαιδευτικοί: α) δεν απαιτείται η χρήση μόνο 

«άμεσων» εμπειριών (“hands-on” activities) καθώς συχνά αντλούνται δεδομένα και από 

δευτερογενείς πηγές (βιβλία, μοντέλα, βίντεο, κ.λπ.) και β) η ατομική μαθησιακή πορεία δεν είναι 

στο παρασκήνιο. Είναι σημαντικό να υποστηρίζεται η συνεργασία αλλά και η ατομική δράση, 

καθώς έχει νόημα να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να διακρίνουν τα διαφορετικά επίπεδα «συμβολής» 

κάθε παιδιού και τον τρόπο που συμμετέχει στην ομάδα. Επιπλέον, η ιδέα ότι παρέχοντας μια σειρά 

υλικών και ευκαιρίες για παιχνίδι στην τάξη τα παιδιά αυθόρμητα θα «ανακαλύψουν» μόνα τους τις 

επιστημονικές έννοιες έχει δεχθεί αμφισβήτηση (Bulunuz, 2013, Fleer, 2009, Howe & Davis, 

2010). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Fleer, (2009, σ. 294) οι εκπαιδευτικοί δεν αρκεί να 

«προσθέτουν υλικό» στην τάξη καθώς «τα πλούσια σε υλικό εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που 

ενισχύουν το παιχνίδι, χωρίς τη συνεισφορά του εκπαιδευτικού στην επικέντρωση στις 

επιστημονικές έννοιες ενώ τα παιδιά παίζουν με τα υλικά, προωθεί την ανάπτυξη καθημερινών 

εννοιών».  

Για να διασφαλίσει ο εκπαιδευτικός ότι εμπλέκει τα παιδιά σε μια μαθησιακή διαδικασία που έχει 

νόημα για τα ίδια και ταυτόχρονα διευκολύνει την επεξεργασία μαθησιακών περιεχομένων από τις 

ΦΕ (Bulunuz, 2013, Fleer, 2009, 2017, Howe & Davis, 2010, Van Oers & Duijkers, 2013) 

χρειάζεται να: 

• προσανατολίζει την προσοχή των παιδιών στις διαδικασίες ή τα χαρακτηριστικά των 

αντικειμένων που σχετίζονται με το περιεχόμενο των ΦΕ.  

• δημιουργεί συνθήκες που θα εμπλέκουν τα παιδιά σε συλλογικές «επιστημονικές» 

καταστάσεις (π.χ. μια ιστορία, ένα πρόβλημα, ένα παιχνίδι ρόλων).  

• εμβαθύνει αλλά και να διευρύνει το πλαίσιο διερεύνησης. Μπορεί να διατυπώνει ανοικτού 

τύπου ερωτήσεις, να εισάγει ειδικό λεξιλόγιο, να αποσαφηνίζει τις προβλέψεις των παιδιών 

και να τα βοηθά να διατυπώσουν «ελέγξιμες» (testable) ερωτήσεις. 

• εισάγει εργαλεία και διαφορετικά υλικά (κατάλληλα για την επεξεργασία του αντίστοιχου 

αντικειμένου ΦΕ). Σημαντική θεωρείται τόσο η χρήση εργαλείων που συνδέονται με τις 

ΦΕ, όσο και συμβολικών εργαλείων που προσδιορίζουν μια φανταστική κατάσταση (π.χ. 

μεγεθυντικός φακός, αλλά και χρωματιστά κορδελάκια που «κάνουν» το παιδί μαγνήτη με 

δυο πόλους).  
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• σχεδιάζει καταστάσεις που κινητοποιούν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των παιδιών 

(π.χ. βοήθεια στον ήρωα ιστορίας) και ενισχύει τις επιλογές των παιδιών. Παρόλο που 

υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι, παρέχεται δυνατότητα για έκφραση πρωτοβουλιών και 

δημιουργικής σκέψης μέσα από την αξιοποίηση εμπειριών, την ποικιλία οικείων και νέων 

καταστάσεων κι έτσι τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη συναισθηματική εμπλοκή για τα σχετικά 

ζητήματα. 

• διευκολύνει τα παιδιά στη διατύπωση κανόνων που μπορεί να ακολουθούν στο παιχνίδι 

δημιουργώντας και μια γέφυρα με τη διερευνητική διαδικασία (π.χ. παίζουμε τους μικρούς 

επιστήμονες). Ενθαρρύνει, συνεπώς, τα παιδιά να διατυπώνουν συμπεράσματα που 

βασίζονται σε δεδομένα, να υποστηρίζουν και να εξηγούν τι χρειάστηκε να κάνουν και πώς 

το έκαναν και παρέχει διαφορετικούς τρόπους έκφρασης (προφορικός λόγος, σχέδιο, 

σύμβολα, γραφή).  

• σχεδιάζει προσεχτικά τη σειρά των δραστηριοτήτων στις οποίες θα συμμετέχουν τα παιδιά 

και να οργανώνει κατάλληλα την τάξη. Σημαντικό στοιχείο είναι και η παροχή χρόνου στη 

διάρκεια του παιχνιδιού προκειμένου να έχουν όλα τα παιδιά την ευκαιρία για σκέψη αλλά 

και για εξάσκηση (σταδιακά να γίνουν πιο ικανοί «παίκτες»).  

Συνοψίζοντας, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο οργανωμένο παιχνίδι με αντικείμενο τις ΦΕ έχει 

ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να υποστηριχθεί η επιστημονική σκέψη και να αποφευχθεί η 

δημιουργία καταστάσεων παιχνιδιού κατά τις οποίες τα παιδιά απλά επεξεργάζονται τις 

καθημερινές τους εμπειρίες. Αλληλεπιδρά με τα παιδιά μοντελοποιώντας διαδικασίες, 

προκαλώντας τα παιδιά να σκεφτούν πιο συστηματικά και να ανακαλύψουν συνδέσεις στις 

ερμηνείες ή εφαρμογές που δεν είχαν σκεφτεί προηγουμένως, εμπλουτίζοντας και αναπτύσσοντας 

το παιχνίδι τους όπου χρειάζεται και υποστηρίζοντας τη μεταξύ τους επικοινωνία. 

Παραδείγματα από οργανωμένα παιχνίδια στο νηπιαγωγείο με αντικείμενο τις Φυσικές 

Επιστήμες 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αποσπάσματα αλληλεπίδρασης των παιδιών στο πλαίσιο 

οργανωμένων παιχνιδιών με αντικείμενο τις ΦΕ στο νηπιαγωγείο. Το πρώτο απόσπασμα αφορά τον 

σχηματισμό της σκιάς και το παιχνίδι ακολουθεί την ανάγνωση και επεξεργασία σχετικής ιστορίας. 

Η νηπιαγωγός έχει οργανώσει το παιχνίδι με τέτοιον τρόπο ώστε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν 

εργαλεία (φακός) κατευθύνοντας την προσοχή τους στην επεξεργασία των σχετικών θέσεων 

φωτεινής πηγής-εμποδίου-σκιάς. Έχει «σημαδέψει» κάποια σημεία μέσα στην τάξη και τα παιδιά 

σε ζευγάρια (ο ένας χειρίζεται τον φακό, ο άλλος χρησιμοποιεί κατάλληλα το σώμα του) 

προσπαθούν να τοποθετήσουν μέρος της σκιάς τους (χέρια, κεφάλι, πόδι) στο συγκεκριμένο 

σημείο.  

Η Ε. βιάζεται να «πιάσει» το σημείο και πηγαίνει μπροστά από τον Σπ. και ανάβει τον φακό. 

Ε. Χα!…Το βρήκα…θα το πάρουμε κι αυτό δικό μας (μετράνε πόσα σημεία έχουν καταφέρει να 

«αγγίξουν» με τη σκιά). 

Σπ. Ε,…πρέπει να φωτίσεις αλλιώς…δεν έχω τώρα σκιά. Πήγαινε πιο πέρα… 

Ε. Ξέρω…Θα κάτσω εδώ…εσύ εκεί…κάτσε να φωτίσω… 

Σπ. Χα, χα…τώρα βγήκα (εννοεί η σκιά)…κοίτα θα κάνω τα χέρια μου πουλί και θα το πιάσω (το 

σημείο στον τοίχο). 

Εκπ. Ωραία, πετύχατε ένα ακόμα σημείο. Μην ξεχάσετε να πείτε και στους άλλους πώς τα 

καταφέρατε.  

Από το απόσπασμα φαίνεται ότι το παιχνίδι έχει κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των παιδιών, 

διευκολύνει τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση σχετικά με το σχηματισμό της σκιάς και παρέχει τη 

δυνατότητα επιλογών και δοκιμών από τα παιδιά. Η παρέμβαση της νηπιαγωγού ενθαρρύνει την 

επικέντρωση της προσοχής των παιδιών στη διαδικασία και τη διατύπωση συμπερασμάτων.  
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Στο δεύτερο παράδειγμα τα παιδιά με τη νηπιαγωγό έχουν επεξεργαστεί την υδρόγειο σφαίρα, 

έχουν παρακολουθήσει βίντεο με την κίνηση των πλανητών και παίζουν ένα κινητικό παιχνίδι 

αναπαριστώντας τον ήλιο και τους πλανήτες. Αναλαμβάνουν ρόλους και κάθε παιδί –πλανήτης 

κρατάει μπροστά του μια κάρτα- σπιτάκι. Η μια πλευρά έχει αναμμένα φώτα και η άλλη όχι. Έχουν 

συμφωνήσει ότι κινούνται και μόλις το παιδί-ήλιος πει «στοπ» πρέπει να δείξουν αντίστοιχα αν 

έχουν μέρα ή νύχτα στο σημείο που είναι το σπιτάκι. 

Η. Είπα στοπ…για να δω τι φώτα έχετε… 

Ν. Η Μ. …η Μ. πρέπει να το γυρίσει από την άλλη (εννοεί να φαίνονται τα φώτα αναμμένα). 

Μ. Αφού το έχω μπροστά μου (εννοεί την κάρτα με το σπίτι). 

Η. Κυρία πες της να το γυρίσει… 

Εκπ. Για προσπαθήστε να της εξηγήσετε τον κανόνα που μου είπατε στην αρχή του παιχνιδιού… 

Ν.Κ. Η. & Α. μιλάνε σχεδόν μαζί. 

Εκπ. Ένας-ένας αλλιώς δε θα σας ακούσει. 

Η. Άμα όταν σταματήσει κοιτάει εμένα (τον ήλιο) είναι μέρα πρέπει να είναι σβηστά τα φώτα στο 

σπίτι…άμα δε…άμα δε κοιτάει να τη φωτίσω είναι νύχτα. 

Ν. Ο Η. (ήλιος) φωτίζει πίσω…έχεις νύχτα, γύρνα το!! 

Η Μ. αλλάζει την κάρτα και συνεχίζουν. 

Ν. Εντάξει κυρία…τώρα να δεις πόσα θα πετύχουμε! 

Η νηπιαγωγός έχει δημιουργήσει στο πλαίσιο του παιχνιδιού μια συνθήκη που εμπλέκει τα παιδιά 

σε μια συλλογική «επιστημονική» κατάσταση (αναπαριστούν το ηλιακό σύστημα) και επικεντρώνει 

την προσοχή των παιδιών στην εναλλαγή της μέρας και της νύχτας με τη χρήση συμβολικών 

εργαλείων που σχετίζονται με την καθημερινή εμπειρία (φώτα στο σπίτι). Επίσης, η χρήση του 

κανόνα που έχει συμφωνηθεί για το παιχνίδι γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας από τα ίδια τα 

παιδιά δίνοντάς τους την ευκαιρία να υποστηρίξουν τη δράση τους. 

Συζήτηση 

Η αξιοποίηση του οργανωμένου παιχνιδιού στη διδασκαλία εννοιών και φαινομένων των ΦΕ 

αποτελεί μια επιλογή που μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στο νηπιαγωγείο καθώς 

υποστηρίζεται από σύγχρονες προσεγγίσεις για τη μάθηση. Στο πλαίσιο του παιχνιδιού τα παιδιά 

εκφράζουν καθημερινές εμπειρίες και γνώσεις στις οποίες εμπεριέχονται καθημερινές έννοιες που 

συνδέονται με τις επιστημονικές (Bulunuz, 2013, Fleer, 217). Προκειμένου να μπορούν οι 

εκπαιδευτικοί να ενσωματώσουν στο παιχνίδι τις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών, να 

ενισχύσουν την εμπλοκή και το ενδιαφέρον τους και παράλληλα να επικεντρώσουν την προσοχή 

τους στο διδακτικό αντικείμενο απαιτείται συνεχής παρατήρηση και καταγραφή στο νηπιαγωγείο. 

Η συστηματική συλλογή πληροφοριών διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να σκεφτούν σχετικά με 

τη δράση τους και τις επιλογές τους, αλλά και να ανταποκριθούν στις ιδέες και τα ενδιαφέροντα 

των παιδιών. Η δημιουργία αντίστοιχης γωνιάς στην τάξη, όπου τα παιδιά μπορούν να 

επεξεργαστούν τις σχετικές έννοιες κατά το ελεύθερο παιχνίδι μπορεί να διευκολύνει τον 

εκπαιδευτικό και να τροφοδοτήσει το οργανωμένο παιχνίδι (Tu, 2006).  

Οι περιορισμοί που θέτει το διδακτικό περιεχόμενο που προσεγγίζεται χρειάζεται να λαμβάνονται 

υπόψη και να αναδεικνύεται η σύνδεση με τις επιστημονικές έννοιες, διαφορετικά υπάρχει 

κίνδυνος τα παιδιά απλά να αξιοποιήσουν τη φαντασία τους στη χρήση των υλικών ή/και να 

περιοριστούν στις αρχικές τους ιδέες (Akman & Güçhan Özgül, 2015, Fleer, 2009). Η σύνδεση 

μεταξύ της γνώσης για το διδακτικό αντικείμενο των ΦΕ και της γνώσης για το διδακτικό 

αντικείμενο των ΦΕ όπως συνδέεται με τη γνώση των παιδιών στην καθημερινή τους εμπειρία, 

αποτελεί το «κλειδί» από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Απαιτείται μια μετακίνηση σχετικά με τη 

συγκρότηση των εννοιών, από την επικέντρωση στη χρήση των υλικών στη διαμεσολάβηση του 

εκπαιδευτικού (Fleer, 2009, Ravanis, 2017). Ο εκπαιδευτικός λοιπόν φαίνεται να έχει καθοριστικό 

https://www.researchgate.net/profile/Sinem_Oezguel?_sg=87jcrK3LK5FHQUTDAj9ylYfu3z_xACpPn35piB6hosloz_L-TGnOZRAPo0lDpYTEwWvLiSg.uRFzF6kHbMfEZqif8mx__zy5zvWjH5985sz6LPcPV7yJ38_G6XVROE8VfH_YLsZKCaomCec7ELRJXuV-EqIsyQ
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ρόλο στο οργανωμένο παιχνίδι των παιδιών με αντικείμενο τις ΦΕ. Διαμορφώνει το κατάλληλο 

πλαίσιο για κάθε παιχνίδι στην τάξη σε σχέση με τα ίδια τα παιδιά της κάθε τάξης και διευκολύνει 

τη συγκρότηση νοήματος, ενισχύοντας τα παιδιά να σκεφτούν πιο συστηματικά τις έννοιες και τα 

φαινόμενα που επεξεργάζονται.  
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Περίληψη  

Οι διαφορές που υπάρχουν στα κίνητρα των παιδιών για τις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) μπορούν να εξηγηθούν 

μέσω της θεωρίας των “συστημικών” και “ενσυναισθησιακών” εγκεφάλων. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι, 

ανεξάρτητα από  το φύλο τους, οι άνθρωποι με “συστημικό” εγκέφαλο εμφανίζουν περισσότερα κίνητρα και 

ενδιαφέρον για τις ΦΕ σε σχέση με αυτούς που έχουν “ενσυναισθησιακό” και προτείνουν κατάλληλη 

διαμόρφωση θεμάτων και διδακτικών προσεγγίσεων για δημιουργία κινήτρων σε παιδιά με 

“ενσυναισθησιακό” γνωστικό στυλ. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει πώς τα παιδιά της 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας αντιδρούν σε δραστηριότητες από τη Φυσική, σε περιβάλλον 

μάθησης προσανατολισμένο στην δομημένη διερεύνηση, ανάλογα με το γνωστικό τους στυλ. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 56 παιδιά ηλικίας 4-11 ετών. Οι τύποι εγκεφάλου τους προσδιορίστηκαν με ανάλυση δεδομένων 

που συλλέχτηκαν με ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια, τα οποία συμπλήρωσαν οι γονείς των παιδιών. 

Στο πιλοτικό στάδιο της μελέτης μας, από το οποίο προέρχονται τα ευρήματα της εργασίας αυτής, οι 

εκπαιδευτικοί κατέγραψαν ελεύθερα τις αντιδράσεις των παιδιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 

δραστηριοτήτων. Επειδή τα κίνητρα δεν μπορούν να παρατηρηθούν απ’ ευθείας, η ανάλυση των καταγραφών 

από την τάξη επιχείρησε να εντοπίσει διαφορετικές ενδείξεις που υποδηλώνουν την ύπαρξη κινήτρων. Αυτές 

ήταν: το ενδιαφέρον, η εμπλοκή/συμμετοχή στη δραστηριότητα και ο ενθουσιασμός οι οποίες εμφανίστηκαν 

στο 88% των παιδιών ανεξάρτητα από τον τύπο εγκεφάλου τους. Οι ενδείξεις ήταν ανύπαρκτες ή σχεδόν 

ανύπαρκτες στο 12% των παιδιών ανεξαρτήτως γνωστικού στυλ. Συστηματικότερη διερεύνηση συγκεκριμένων 

παραγόντων θα παρέχει ενδείξεις για το αν το περιβάλλον μάθησης που συντίθεται από  την προσέγγιση, το 

περιεχόμενο και τη δομή των δραστηριοτήτων της μελέτης μας δημιουργεί κίνητρα μάθησης στις ΦΕ τόσο για 

τους “συστημικούς” όσο και για τους “ενσυναισθησιακούς” τύπους εγκεφάλου.    

Λέξεις-κλειδιά:  τύποι εγκεφάλου, γνωστικό στυλ, δομημένη διερεύνηση, κίνητρα για τις φυσικές επιστήμες  
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Εισαγωγή 

Το ζήτημα της δημιουργίας κινήτρων μάθησης στα παιδιά για τις  Φυσικές Επιστήμες  απασχολεί 

τους ερευνητές από παλιά. Πολλές μελέτες που ερευνούσαν το ενδιαφέρον των παιδιών  του 

νηπιαγωγείου, καθώς και αυτών του Δημοτικού σχολείου για το αντικείμενο αυτό, είχαν καταλήξει 

στο συμπέρασμα ότι τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη έφεση, μεγαλύτερο ενδιαφέρον  και περισσότερα 

κίνητρα για μάθηση σε θέματα που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες από ότι έχουν τα 

κορίτσια (π.χ. Alexander, Johnson, & Kelley, 2012, Osborne, Simon & Collins, 2003).  Άλλες πάλι 

είχαν δείξει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο φύλων (π.χ. Bryan, Glynn & Kittleson, 2011) 

ενώ κάποιες άλλες έδειξαν ότι οι απόψεις των παιδιών για τις Φυσικές Επιστήμες διέφεραν 

ανάλογα με τον τύπο της διδασκαλίας (Patrick, Mantzicopoulos & Samarapungavan, 2009).    

Μία μελέτη που διερεύνησε, αν υπάρχει διαφορά στα κίνητρα των παιδιών ανάλογα με το φύλο σε 

σχέση με το χρόνο έναρξης της ενασχόλησής τους με τις Φυσικές Επιστήμες, έδειξε ότι η πρώιμη 

και ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών είναι πιθανό να 

προωθήσει τα κίνητρα και των κοριτσιών και των αγοριών για το αντικείμενο αυτό (Patrick, 

Mantzicopoulos & Samarapungavan, 2009).   Η έρευνα αυτή έδειξε επίσης ότι οι ιδέες των παιδιών 

διαφοροποιήθηκαν όταν συμμετείχαν σε δραστηριότητες επιστημονικής διερεύνησης (inquiry 

activities). Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα αυτή μία ομάδα παιδιών νηπιαγωγείου συμμετείχε σε 

ένα πρόγραμμα που βασίζεται σε μια εννοιολογικά συνεκτική σειρά δραστηριοτήτων 

επιστημονικής  διερεύνησης και επιστημονικού γραμματισμού.  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

ανεξάρτητα από το φύλο, τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό, δημιούργησαν 

μεγαλύτερα κίνητρα για τις Φυσικές Επιστήμες σε σχέση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου.  

Η συζήτηση επομένως σχετικά με το ρόλο του παίζει το φύλο στα κίνητρα για την εκμάθηση των 

Φυσικών Επιστημών είναι διφορούμενη και μάλλον ασαφής (Zeyer et al., 2013). Οι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι οι διαφορές που υπάρχουν στα κίνητρα των παιδιών για τις Φυσικές Επιστήμες 

μπορούν να εξηγηθούν μέσω της θεωρίας των “συστημικών” και “ενσυναισθησιακών” εγκεφάλων, 

τους λεγόμενους systemizers  και empathizers (Baron-Cohen, 2009, Billington, Baron-Cohen & 

Wheelwright, 2007).  Η ενσυναίσθηση (η τάση να εντοπιστούν από κάποιον τα συναισθήματα και 

οι σκέψεις ενός άλλου ατόμου και να ανταποκριθεί σε αυτά με το κατάλληλο συναίσθημα) 

θεωρείται από τους ερευνητές γενικά ισχυρότερη στις γυναίκες. Η συστηματοποίηση (η  τάση 

ανάλυσης, εξερεύνησης και κατασκευής ενός συστήματος) θεωρείται γενικά ισχυρότερη στους 

άνδρες. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι, ανεξάρτητα από  το φύλο τους, οι άνθρωποι με “συστημικό” 

εγκέφαλο εμφανίζουν περισσότερα κίνητρα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήμες,  

σε σχέση με αυτούς που έχουν “ενσυναισθησιακό” εγκέφαλο, και προτείνουν ότι για να 

δημιουργήσουμε κίνητρα για τις ΦΕ σε παιδιά με “ενσυναισθησιακό” γνωστικό στυλ, θα πρέπει να 

γίνει κατάλληλη διαμόρφωση θεμάτων καθώς και διδακτικών προσεγγίσεων (Zeyer et al., 2012). 

Μια από τις τρέχουσες έρευνες στον τομέα αυτό (Skorsetz & Welzel-Breuer, 2015) έχει ως 

αντικείμενο τη δημιουργία δύο διαφορετικών τύπων μαθησιακών περιβαλλόντων, για να 

διαγνώσουν ποιο από αυτά δημιουργεί κίνητρα για τις Φυσικές Επιστήμες σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας με διαφορετικό γνωστικό στυλ.    

Στην Ελλάδα, σε έρευνες που έχουμε διεξάγει στο παρελθόν σε περιβάλλον δομημένης διερεύνησης 

με δραστηριότητες που είχαν θέματα από τη φυσική και το διαστημικό χώρο, καταγράψαμε πολύ 

μεγάλο ενδιαφέρον και συγχρόνως πολύ καλά μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών της 

προσχολικής ηλικίας. Αυτά αφορούσαν και τα αγόρια και τα κορίτσια (Kallery, 2011, Kallery, 

2015). Η προσέγγιση των δραστηριοτήτων μας είχε ως βασικά χαρακτηριστικά την καθοδηγούμενη 

από τον εκπαιδευτικό οικοδόμηση της γνώσης των παιδιών μέσω παρατήρησης, διατύπωσης 

προβλέψεων που στηρίζονταν σε προηγούμενα αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία, πειραματισμών, 

επίλυσης καταστάσεων προβληματισμού, διαμόρφωσης συνεκτικών επιχειρημάτων και διατύπωσης 

συμπερασμάτων. Οι δραστηριότητες ήταν σχεδιασμένες και στόχευαν στην εννοιολογική 
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κατανόηση επιλεγμένων εννοιών φυσικής, κατάλληλων για την ηλικία των παιδιών, οι οποίες 

εισάγονταν μέσα από σπονδυλωτές σειρές δραστηριοτήτων με θέματα από διαφορετικές περιοχές 

της φυσικής, αρχίζοντας με τη γνωριμία και κατανόηση της ύλης και των ιδιοτήτων της που 

αποτελεί την πρώτη βασική γνώση για τη κατανόηση άλλων τομέων της φυσικής από τα παιδιά. 

Ανάλογα έγινε και η επιλογή των εννοιών οι οποίες αποτέλεσαν θέματα σχετικά με το διαστημικό 

χώρο.   

Με δεδομένα τα ευρήματα των παραπάνω μελετών,  στόχος της εργασίας αυτής είναι να 

διερευνήσει πώς τα παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολική ηλικίας αντιδρούν, ανάλογα με το 

γνωστικό τους στυλ, σε δραστηριότητες με θέματα από τις Φυσικές Επιστήμες οι οποίες έχουν όλα 

τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω και υλοποιούνται σε περιβάλλον μάθησης που 

είναι προσανατολισμένο στη δομημένη διερεύνηση.  

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα μελέτη διερευνούμε, αν τα θέματα και η προσέγγιση που 

χρησιμοποιήθηκε στις δραστηριότητες αυτές δημιουργούν διαφορετικά κίνητρα σε διαφορετικούς 

τύπους εγκεφάλου. Αναφερόμαστε στο θέμα και όχι γενικά στο αντικείμενο διότι,  έχει βρεθεί ότι 

το ενδιαφέρον το οποίο, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, αποτελεί μια ένδειξη-έναν παράγοντα 

ύπαρξης κινήτρων συνδέεται με ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο και είναι μια κατάσταση η οποία 

σχετίζεται με την αυξημένη προσοχή, την προσπάθεια και τη συγκέντρωση και επηρεάζεται από 

την ενασχόληση με το συγκεκριμένο περιεχόμενο (Renninger & Hidi, 2016).   

Μεθοδολογία 

Η παρούσα εργασία και τα αποτελέσματά της προέρχονται από το πιλοτικό στάδιο της μελέτης μας 

το οποίο διεξήχθη το σχολικό έτος 2016-2017 οπότε άρχισε και η υλοποίηση του παρόντος 

Προγράμματος. Στη μελέτη συμμετείχαν 57 παιδιά ηλικίας 4-11 ετών.  

Δεδομένα από το ερωτηματολόγιο: Προσδιορισμός ενσυναισθησιακού και συστημικού δείκτη 

Αρχικά προσδιορίστηκαν οι τύποι εγκεφάλου των παιδιών, δηλαδή ο ενσυναισθησιακός και 

συστημικός δείκτης. Αυτό έγινε με ανάλυση δεδομένων που συλλέχτηκαν με ειδικά διαμορφωμένο 

ερωτηματολόγιο το  οποίο έχει προσαρμοστεί κατάλληλα για παιδιά ηλικίας 4-11 ετών από την 

ομάδα των Auyeung et al. (2009) και έχει εγκυροποιηθεί από την ίδια ομάδα. Κάποιες από τις  

ερωτήσεις  αφορούσαν πληροφορίες για την εμπλοκή  ή/και την προτίμηση σε δραστηριότητες στις 

οποίες συνήθως συμμετέχουν τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια. Προκειμένου να αξιοποιηθούν 

οι ακραίες τιμές του φάσματος χρησιμοποιήθηκαν και ερωτήσεις που αναφέρονται σε σχετικά 

σπάνιες συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα το bullying ή τα συναισθήματα που δημιουργεί το 

παιδί όταν σε ένα φιλμ πεθαίνει ένας χαρακτήρας (Auyeung et al., 2009). Το ερωτηματολόγιο 

μεταφράστηκε στην  Ελληνική γλώσσα και προσαρμόστηκε στο πλαίσιο της μελέτης μας από την 

ομάδα μας. Η εγκυρότητά του και η αξιοπιστία του ελέγχθηκαν σε δύο φάσεις. Στην πρώτη σε 

δείγμα 16 παιδιών και στη δεύτερη σε δείγμα 57 παιδιών. Και στις δύο περιπτώσεις ο συντελεστής 

cronbach alpha είχε υψηλή τιμή (Pilot 1: EQ: 0,826, SQ 0,845, Pilot 2: EQ: 0,826, SQ 0,817).  Το 

ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 55 ερωτήσεις δείγμα των οποίων παρουσιάζεται στο Παράρτημα της 

παρούσας εργασίας.  

Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τους γονείς των παιδιών. Η επιλογή να συμπληρωθούν τα 

ερωτηματολόγια από τους γονείς έγινε για να αποφύγουμε ανακρίβειες που σχετίζονται με τις 

ικανότητες ανάγνωσης και κατανόησης των εννοιών και ζητημάτων που περιλαμβάνονταν στο 

ερωτηματολόγιο  από τα παιδιά (Auyeung et al., 2009).  
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Στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίων 

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων (βλέπε Πίνακα 1) εντόπισε 5 τύπους εγκεφάλων: τους “ακραίους 

ενσυναισθησιακούς” (Extreme Empathizers- EE), τους  “ενσυναισθησιακούς” (Empathizers-E),  

τους “ισορροπημένους” (Balanced-B), τους “συστημικούς” (Systemizers-S)  και τους “ακραίους 

συστημικούς” (Extreme Systemizers-ES). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται επίσης οι αριθμοί των 

παιδιών που εντάχθηκαν σε κάθε τύπο εγκεφάλου. 

Πίνακας 1. Ταξινόμηση των τύπων εγκεφάλων των μαθητών και σύγκριση με την κατανομή τιμών της 

πρωτότυπης μελέτης των Auyeung et al 2009. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταγραφές από τη σχολική τάξη 

Στο πιλοτικό στάδιο της μελέτης μας από το οποίο, όπως αναφέραμε προηγουμένως, προέρχονται 

τα ευρήματα της εργασίας αυτής, οι εκπαιδευτικοί κατέγραψαν τις αντιδράσεις των παιδιών κατά 

τη διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων. Συγχρόνως, έκαναν και την προγραμματισμένη 

συστηματική αξιολόγηση και κατέγραψαν τα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών. Κατά την 

κύρια εφαρμογή του Προγράμματος κατά την οποία θα γίνει η συστηματική μελέτη των κινήτρων,  

τα αποτελέσματα της συστηματικής αξιολόγησης των παιδιών που θα συμμετέχουν στο στάδιο 

αυτό θα μας χρησιμεύσουν για τη συσχέτιση γνωστικού στυλ και μαθησιακών αποτελεσμάτων.   

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν τις δραστηριότητες της 

μελέτης μας είχαν πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή δραστηριοτήτων διερεύνησης (inquiry) και 

είχαν εκπαιδευτεί σε σχετικό με αυτή Πρόγραμμα (βλέπε Kallery, 2018). Είχαν επίσης σημαντική 

εμπειρία παρατηρήσεων και καταγραφών από τη σχολική τάξη, καθώς συμμετείχαν για πολλά 

χρόνια σε ερευνητικές μελέτες.  
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Τα κίνητρα όμως δεν μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα. Είναι δηλαδή σύνθετες δομές πολλών 

μεταβλητών - πολλών παραγόντων. Υπάρχουν ωστόσο διαφορετικές ενδείξεις που σημαίνουν την 

ύπαρξη κινήτρων και μπορούν να παρατηρηθούν και να καταγραφούν.  Τέτοια είναι το ενδιαφέρον, 

η προσήλωση,  η επιμονή και η ικανοποίηση (O’Keefe, Horberg & Plante, 2017) . 

Ανάλυση καταγραφών από την τάξη 

Για τον  προσδιορισμό των αξόνων της ποιοτικής ανάλυσης των καταγραφών από την τάξη, οι 

εκπαιδευτικοί έδωσαν τους ορισμούς των παραγόντων που υποδηλώνουν ύπαρξη κινήτρων όπως 

αυτοί περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση των ορισμών 

των εκπαιδευτικών με τους αντίστοιχους ορισμούς της βιβλιογραφίας κατά την οποία 

παρατηρήθηκε σύμπτωση των δύο σε μεγάλο βαθμό.  Οι ορισμοί αυτοί αποτέλεσαν τους άξονες της 

ανάλυσης.  

Από την ανάλυση των καταγραφών από την τάξη προέκυψαν οι παρακάτω παράγοντες:   

• Το ενδιαφέρον  

• Η εμπλοκή/συμμετοχή στη δραστηριότητα   

• Η διάρκεια παρακολούθησης της δραστηριότητας  

• Ο ενθουσιασμός  

Τα ευρήματα αυτά εμφανίστηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό (88%) των παιδιών, ανεξάρτητα από 

τον τύπο εγκεφάλου τους και ήταν ανύπαρκτα ή σχεδόν ανύπαρκτα στο 12% των παιδιών 

ανεξάρτητα από το γνωστικό τους στυλ. 

Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα από τις καταγραφές των εκπαιδευτικών για τις 

αντιδράσεις των παιδιών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων με θέματα που αφορούσαν τη 

διατήρηση της μάζας και τα μίγματα:  

 

-Από την πρώτη μέρα έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Παρακολουθούσε πάντα πολύ προσεκτικά και 

συμμετείχε ενεργά τόσο στις δραστηριότητες όσο και στις συζητήσεις που γινόταν λέγοντας την 

άποψή της.  

-Εξαιρετικά  μεγάλο το ενδιαφέρον του σ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Ενθουσιασμένος. 

 

-Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό συμμετείχε ενεργά τόσο στις δραστηριότητες όσο και 

στις συζητήσεις που γινόταν λέγοντας την άποψή του ή ερωτήματα που είχε. 

Τα επόμενα στάδια της μελέτης  

Η μελέτη μας συνεχίζεται το σχολικό έτος 2017-2018 με την κύρια υλοποίηση του Προγράμματος 

και τη συστηματική πλέον διερεύνηση συγκεκριμένων παραγόντων που αποτελούν ενδείξεις 

ύπαρξης κινήτρων. Κατά την υλοποίηση συλλέγονται ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα για τους 

παράγοντες αυτούς. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται με παρατηρήσεις και καταγραφές από τους 

εκπαιδευτικούς βάσει συγκεκριμένου εργαλείου παρατήρησης και οδηγιών χρήσης του.  Οι 

καταγραφές, βάσει του εργαλείου αυτού, θα μας δώσουν τη δυνατότητα ποσοτικοποίησης των 

δεδομένων που θα συλλεχθούν με σκοπό τη στατιστική τους ανάλυση και τη δυνατότητα 

συσχετίσεων του τύπου εγκεφάλου του κάθε μαθητή/τριας (ο οποίος θα έχει προσδιοριστεί από την 

ανάλυση των συμπληρωμένων από τους γονείς ερωτηματολογίων) με τις ενδείξεις ύπαρξης 

κινήτρων.  Συγχρόνως, καταγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα όλων των παιδιών με την 

προγραμματισμένη συστηματική αξιολόγηση κάθε δραστηριότητας. Αυτό θα μας δώσει τη 

δυνατότητα  να δούμε τη σχέση μαθησιακών αποτελεσμάτων ανά τύπο εγκεφάλου (ES S, B, E και 

EE) αλλά και  στο σύνολο συμμετεχόντων.   
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Όλα τα παραπάνω ευρήματα θα παρέχουν ενδείξεις για το αν το περιβάλλον μάθησης που 

συντίθεται από  την προσέγγιση, το περιεχόμενο και τη δομή των δραστηριοτήτων της μελέτης μας, 

αποτελούν συνθήκες για τη δημιουργία παραγόντων που υποδηλώνουν την ύπαρξη κινήτρων 

μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, τόσο για τα παιδιά με “συστημικό”  όσο και για αυτά με 

“ενσυναισθησιακό” γνωστικό στυλ.   
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Παράρτημα 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Σας παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο σημειώνοντας ένα Χ σε 

όποιο κουτάκι απάντησης επιλέξετε 
  Συμφωνώ 

απόλυτα  
 

Συμφωνώ 
λίγο  

Διαφωνώ 
λίγο 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

1 Στο παιδί μου αρέσει να φροντίζει 
τους άλλους ανθρώπους. 

    

2 Το παιδί μου δεν καταλαβαίνει γιατί 
μερικά πράγματα ενοχλούν τόσο πολύ 
τους άλλους. 

    

3 Το παιδί μου δεν το νοιάζει αν στο 
σπίτι τα πράγματα δεν είναι στη θέση 
τους (δεν είναι τακτοποιημένα). 

    

4 Το παιδί μου δεν θα έκλαιγε ή δεν θα 
αναστατωνόταν  αν σε μια ταινία που 
έβλεπε πέθαινε κάποιος. 

    

5 Το παιδί μου χαίρεται να τακτοποιεί 
τα πράγματα με μεγάλη ακρίβεια (π.χ. 
βιβλία, δίσκους μουσικής, κλπ).  

    

6 Το παιδί μου αντιλαμβάνεται αμέσως 
πότε κάποιος αστειεύεται. 

    

7 Το παιδί μου χαίρεται να κόβει 
σκουλήκια ή να βγάζει τα πόδια των 
εντόμων. 

    

8 Το παιδί μου ενδιαφέρεται για τα 
διαφορετικά είδη που ανήκουν σε μια 
συγκεκριμένη κατηγορία ζώων (π.χ. 
δεινόσαυρων, εντόμων, κλπ).  
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Περίληψη 

Θέμα της παρούσας εργασίας αποτελεί ο Ανάστροφος Σχεδιασμός των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών 

για παιδιά προσχολικής ηλικίας.  Αφορά σχολεία όπου εφαρμόζεται η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και στοχεύει 

στην ίση αντιμετώπιση όλων των μαθητών, όπου η διαφορετικότητα αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την 

οικοδόμηση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας οριοθετείται η έννοια  του 

Ανάστροφου Σχεδιασμού, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός (ανάστροφα) μιας ενότητας από τα μαθήματα των 

Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο και πραγματοποιείται συζήτηση πάνω στην αποτελεσματικότητα των 

ισχυόντων προγραμμάτων, στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται μέσα στη συμπεριληπτική τάξη και τον ρόλο 

του εκπαιδευτικού σε αυτή. Η προσπάθεια ολοκληρώνεται με την παράθεση της εφαρμογής ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος με θέμα την ανακύκλωση, βάση των αρχών του ανάστροφου σχεδιασμού, όπως εφαρμόσθηκε  

σε Δημόσιο Ειδικό Νηπιαγωγείο.   

Λέξεις-κλειδιά: ανάστροφος σχεδιασμός, εκπαιδευτική συμπερίληψη, φυσικές επιστήμες 

 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, ραγδαίες αλλαγές έχουν σημειωθεί κοινωνικοπολιτικά στα πλαίσια της 

παγκοσμιοποίησης, επιδρώντας σε όλους τους τομείς της ζωής συμπεριλαμβανομένης και της 

εκπαίδευσης, όπου εκδηλώνεται κυρίως μέσω της προσπάθειας για την εξάλειψη των κοινωνικών 

ανισοτήτων. Παγκοσμίως έχει εδραιωθεί ότι η εκπαίδευση είναι ένα αγαθό που προσφέρεται σε 

όλους και στοχεύει στην άρση της μη ανεκτικότητας στη διαφορετικότητα των ατόμων ή ομάδων 

ατόμων (Power & Gewirtz, 2001). Η νέα αυτή πολιτική που ονομάζεται εκπαιδευτική συμπερίληψη 

αναπτύσσεται και προωθείται ολοένα και περισσότερο μετά την παγκόσμια αναγνώριση των 

δικαιωμάτων των παιδιών (UNESCO, 1994) και επιχειρεί να εκπαιδεύσει μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο.  

Διεθνείς μελέτες έδειξαν πως η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές ανάγκες που λαμβάνει χώρα στη γενική τάξη, δεν ικανοποιεί επαρκώς τις ανάγκες των 

παιδιών με μαθησιακά προβλήματα και των μαθητών τυπικής ανάπτυξης (European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2010, McLeskey, Landers, Hoppey, & Williamson, 

2011).  Γίνεται κατανοητό, πως η σημαντικότητα ενός νέου τρόπου προσέγγισης της γνώσης 

αποκτά άλλη βαρύτητα και ο ρόλος του εκπαιδευτικού οφείλει να επαναπροσδιοριστεί, καλώντας 

mailto:mariavarsama@hotmail.com
mailto:anadim@otenet.gr
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τον να προσαρμόσει το Αναλυτικό Πρόγραμμα στις ανάγκες της τάξης του  (Byers & Rose, 2004). 

Ο ανάστροφος σχεδιασμός των παραδοσιακών προγραμμάτων, μπορεί να αποτελέσει λύση στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος της αποτελεσματικότητας συμπεριληπτικών προγραμμάτων και 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικότερα. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Φυσικές Επιστήμες στο συμπεριληπτικό νηπιαγωγείο και ανάστροφος σχεδιασμός του 

προγράμματος σπουδών 

Αφετηρία της διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο είναι τα ενδιαφέροντα των παιδιών και η βιωματική 

αναζήτηση της γνώσης (Καριώτογλου, 2006, Eshach, 2006). Οι Φυσικές Επιστήμες στη 

προσχολική ηλικία συνιστούν ένα μέσο εξερεύνησης του περιβάλλοντος των παιδιών με σκοπό την 

κατανόηση του.  Η διερεύνηση των φυσικών εννοιών ξεπερνά τους γνωστικούς περιορισμούς και 

συμβάλει στη γνωστική  ανάπτυξη και τον επιστημονικό εγγραμματισμό των μαθητών (Τσελφές & 

Μουστάκα, 2004).  

Ένας σημαντικός στόχος που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να φέρουν εις πέρας είναι να γνωρίσουν 

σε βάθος τους μαθητές τους, να αξιολογήσουν τις δυνατότητες τους και να δημιουργήσουν 

καταστάσεις τέτοιες ώστε να τους καλλιεργήσουν δεξιότητες που θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για 

τη μελλοντική μαθησιακή τους πορεία. Τα ερευνητικά δεδομένα (Μπαλάσκα, Μπαγάκης & 

Διδάχου, 2004, Μπαγάκης, Παπαδημητρίου & Χατζηανδρέου, 2004) έδειξαν ότι νηπιαγωγοί με 

χρόνια διδακτικής εμπειρίας αισθάνονται ανεπαρκείς ώστε να ασχοληθούν με δραστηριότητες των 

Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο υποστηρίζοντας πως θεωρούν ότι οι ερμηνείες των 

φαινομένων που θα εσωτερικεύουν τα παιδιά δεν θα συμβαδίζουν με τις επιστημονικές ερμηνείες.  

Αυτό το ζήτημα εντείνεται όταν το σύγχρονο σχολείο ως «σχολείο για όλους» καλείται να 

εκπαιδεύσει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο γενικό σχολείο (Στασινός, 2013). Για την 

Ειδική Αγωγή δεν υπάρχει «παιδί που να μην εκπαιδεύεται» (Segal, 1967) και πάνω σε αυτό τον 

άξονα παγκοσμίως έχει υιοθετηθεί η πολιτική της συνεκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες 

στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης στη προσπάθεια να εξασφαλιστεί η ισότητα ευκαιριών για όλους 

τους μαθητές (Winzer & Mazurek, 2000). Παρ’ όλα αυτά, οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες φαίνεται να επιδεικνύουν σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις, ιδιαίτερα στα μαθήματα των 

Φυσικών Επιστημών, σε σχέση με τους συμμαθητές τους, γεγονός βαρύνουσας σημασίας εφόσον η 

γνωριμία και η εξερεύνηση του «πραγματικού κόσμου» αποτελεί τη βασική επιδίωξη των 

μαθημάτων αυτών. Συλλογιζόμενοι πως δείκτης εκπαιδευτικής επιτυχίας για τα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες είναι η διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους στο μέγιστο των δυνατοτήτων 

τους και η εξασφάλιση της λειτουργικότητας τους στην καθημερινή ζωή, το περιεχόμενο των 

μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών κρίνεται ως αναγκαίο να κατακτηθεί (Grigorenko et al., 2001, 

Τζουριάδου, 2011).  

Αν και οι Φυσικές Επιστήμες περιλαμβάνονται στα νέα Προγράμματα Σπουδών της Προσχολικής 

Εκπαίδευσης ο τρόπος οργάνωσης και διαχείρισης των δραστηριοτήτων για την προσέγγιση 

εννοιών των Φυσικών Επιστημών εξαρτώνται αποκλειστικά από τον εκπαιδευτικό. Το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών είναι οργανωμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μέσου μαθητή 

χωρίς να προβλέπεται κάποια μεταγενέστερη προσαρμογή κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, στα αναλυτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης δεν γίνεται καμία 

αναφορά στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Van Garderen & Whittaker, 2006). Στο 

εξωτερικό αυτή η αλλαγή οδήγησε στη λήψη μέτρων ώστε να εξυπηρετούνται οι ιδιαίτερες ανάγκες 

των παιδιών και να εξασφαλίζονται οι συνθήκες για την επιτυχή εφαρμογή της συνεκπαίδευσης. Σε 

αρκετές χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ τέθηκαν υπό δοκιμή κατάλληλα προσαρμοσμένα 

αναλυτικά προγράμματα για τις διάφορες κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στο γενικό 



Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Φυσικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Πολιτισμός 

25 
 

σχολείο (Hegarty, 1993, Jordan & Powell, 1994, Halpin & Lewis, 1996, Mazurek & Winzer, 1994) 

δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες όλων των μαθητών και όχι στις αδυναμίες τους. 

Οι Wiggins και McTighe (2006), επισήμαναν το σφάλμα του προσανατολισμένου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού αναφέροντάς το στη διεθνή βιβλιογραφία ως «hands-on without being minds-on», 

προτείνοντας τον ανάστροφο σχεδιασμό ως το καταλληλότερο εκπαιδευτικό μοντέλο για τη 

συμπεριληπτική τάξη. Ουσιαστικά, η σχολική αποτυχία χρεώνεται στο γεγονός ότι ο δάσκαλος 

ακολουθεί εκπαιδευτικές  εμπειρίες που μπορούν να οδηγήσουν σε  τυχαία αποτελέσματα για τον 

κάθε μαθητή εφόσον δεν έχει ληφθεί ως συστατική μονάδα στον σχεδιασμό του μαθήματος που του 

απευθύνεται. Ο ανάστροφος σχεδιασμός ξεκινά με μια σαφή περιγραφή των επιθυμητών 

μαθησιακών αποτελεσμάτων και θέτει τις βάσεις ώστε να οικοδομηθούν ισχυρά θεμέλια για τον 

σχεδιασμό αποτελεσματικότερων προγραμμάτων σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικές ιδέες 

των μαθητών, τις εμπειρίες, τα βιώματα και το γνωστικό τους υπόβαθρο. Αυτού του είδους ο 

σχεδιασμός συμβαδίζει απόλυτα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Ειδικής Αγωγής. Επισημαίνεται, πως μέχρι σήμερα στα ελληνικά συμπεριληπτικά σχολεία δεν έχει 

εφαρμοσθεί κάτι ανάλογο και εδώ έγκειται η πρωτοτυπία και η σημασία της παρούσας ερευνητικής 

προσπάθειας. 

Βασικός σκοπός, είναι να υλοποιηθεί ο ανάστροφος  σχεδιασμός παραδοσιακών προγραμμάτων 

διδασκαλίας για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών σε επίπεδο δραστηριοτήτων για μαθητές 

νηπιαγωγείου όπου εφαρμόζεται η συμπεριληπτική εκπαίδευση.  Για την υλοποίηση του σκοπού 

της έρευνας, επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι: 

i) Να καταγραφεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται ο σχεδιασμός των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων εκπαίδευσης για μαθητές τυπικής ανάπτυξης και για μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

ii) Να εξεταστεί η σχέση της εκπαιδευτικής συμπερίληψης με τα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών. 

iii) Να πραγματοποιηθεί λεπτομερής περιγραφή του μοντέλου του ανάστροφου σχεδιασμού 

(φιλοσοφία, αρχές και στάδια). 

iv) Να διερευνηθούν και να καταγραφούν οι εφαρμογές του ανάστροφου σχεδιασμού στη διεθνή 

βιβλιογραφία. 

v) Να υλοποιηθεί ο ανάστροφος σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που προτείνονται από το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη προσέγγιση της γνώσης γύρω από θέματα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο που λειτουργεί 

συμπεριληπτικά λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του συνόλου των νηπίων 

(μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες).  

vi) Να εφαρμοσθεί στη πράξη το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε με βάση τον 

ανάστροφο σχεδιασμό και να διερευνηθεί ο βαθμός επιτυχίας του συγκριτικά με τα παραδοσιακά 

εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Μέθοδος και διαδικασία  

Συμμετέχοντες  

Πέντε νήπια που φοιτούσαν κατά τη σχολική χρονιά  2017 – 2018 σε Δημόσιο Ειδικό Νηπιαγωγείο, 

εκ των οποίων τα 3 ήταν τυπικής ανάπτυξης και τα 2 με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

συμμετείχαν στην εφαρμογή του προγράμματος. Στην τάξη δεν είχαν πραγματοποιηθεί 

δραστηριότητες σχετικές με την ανακύκλωση μέχρι την έναρξη του προγράμματος. Η παρέμβαση 

έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2017 και η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με το τέλος της 

διαδικασίας τον Ιανουάριο του 2018.  
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Σχετικά με τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι απαραίτητο να σημειωθεί πως η 

μαθήτρια Α. βάση της διάγνωσης παρουσιάζει νοητική αναπηρία. Δέχεται απλοποιημένες οδηγίες, 

απαραίτητη είναι η καθοδήγηση για να φέρει εις πέρας διάφορες δραστηριότητες, υπολείπεται 

προσοχής, προφορικού λόγου, λογικών διεργασιών, προμαθηματικών εννοιών και γραφοκινητικών 

δεξιοτήτων. Ο μαθητής Μ. παρουσιάζει ψυχοκινητική καθυστέρηση, κατανοεί απλές λεκτικές 

οδηγίες ως εντολές, δεν έχει αναπτύξει προφορικό λόγο, χρειάζεται καθοδήγηση, ενθάρρυνση και 

θετικά σχόλια.  

Παρουσίαση διδακτικής πρότασης - Ανάστροφος Σχεδιασμός του μαθήματος για την ανακύκλωση 

Για τη διαμόρφωση της διδακτικής πρότασης προηγήθηκε καταγραφή των αρχικών γνώσεων των 

παιδιών. Η καταγραφή έγινε με παρατήρηση στη τάξη, συζήτηση με την εκπαιδευτικό και συλλογή 

πληροφοριών από το portfolio του κάθε μαθητή. Για την έρευνα διασφαλίστηκε η άδεια της 

Διεύθυνσης του σχολείου, η ενυπόγραφη άδεια των γονέων μέσω υπεύθυνης δήλωσης  και οι 

επισκέψεις ηχογραφήθηκαν στο σύνολο τους. Τα αρχεία της ηχογράφησης χρησιμοποιήθηκαν 

αποκλειστικά για τις ανάγκες συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων.  

Ο ανάστροφος σχεδιασμός αποτελείται από τρία βασικά βήματα. Αρχικά γίνεται σαφής  

«προσδιορισμός των επιθυμητών αποτελεσμάτων» που επιδιώκεται να παρατηρούμε στον εκάστοτε 

μαθητευόμενο μετά το πέρας της διδασκαλίας βάση των ατομικών του δυνατοτήτων. Ακολουθεί,  

«καθορισμός αποδεκτών αποδεικτικών στοιχείων μάθησης» και η διαδικασία ολοκληρώνεται με 

τον «σχεδιασμό των μαθησιακών εμπειριών και  του τρόπου διδασκαλίας». 

Στο 1ο στάδιο προκαθορίστηκαν οι στόχοι, αναγνωρίστηκαν δηλαδή τα επιθυμητά αποτελέσματα,  

τα οποία στη συγκεκριμένη ενότητα ήταν: i) οι μαθητές να κατανοήσουν πώς πραγματοποιείται η 

ανακύκλωση, ii) να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση πραγματοποιώντας καθημερινά 

ανακύκλωση στον χώρο της τάξης, iii) να καταλάβουν τον αντίκτυπο της ανεξέλεγκτης ρύπανσης 

του περιβάλλοντος από τους ανθρώπους και τις επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς του 

οικοσυστήματος, iv) οι μαθητές Α. και Μ. να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στην ομάδα και να 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες αντιστοίχησης σχετικά με την ανακύκλωση μέσω της χρήσης 

οπτικών μέσων. 

Στόχος του μαθήματος ήταν να καταλάβουν οι μαθητές ότι η ανακύκλωση είναι μια διαδικασία 

μέσω τις οποίας τα «άχρηστα» προϊόντα μπορούν να «επανά-χρησιμοποιηθούν» αποτελώντας 

πρώτη ύλη για νέα προϊόντα. Οι ερωτήσεις που μπορούσαν να απαντήσουν οι μαθητές στο τέλος 

του προγράμματος ήταν: «τι είναι η ανακύκλωση;», «τι εννοούμε με τον όρο μιας χρήσης;», «ποια 

είναι τα ανακυκλώσιμα υλικά;» και για τους Μ. και Α. «ποια προϊόντα τοποθετούμε στον κάδο της 

ανακύκλωσης;» (αντιστοίχηση μη λεκτικά). Κατά την έναρξη του προγράμματος οι μαθητές 

κλήθηκαν να απαντήσουν στις παραπάνω ερωτήσεις μέσω ομαδικής συνέντευξης – συζήτησης. Οι 

απαντήσεις τους καταγράφηκαν ώστε κατά τη λήξη του προγράμματος να μπορούν να 

αναστοχαστούν πάνω στην διαφοροποίηση των ατομικών τους γνώσεων.   

Στο 2ο στάδιο καθορίστηκαν οι αποδεκτές αποδείξεις μάθησης που αποτέλεσαν δείκτες 

κατανόησης των μαθητών. Συγκεκριμένα, έπρεπε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να 

αντιστοιχήσουν διάφορα απορρίμματα με τον σωστό κάδο δείχνοντας σε πρώτη φάση ότι έχουν 

μάθει τα ανακυκλώσιμα υλικά και υπάρχει σαφής διαχωρισμός στο μυαλό τους (εικόνα 1 και 

εικόνα 2). 
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Εικόνα 1. Ανακυκλώσιμα υλικά 

 

Εικόνα 2. Μη ανακυκλώσιμα υλικά 

Στη συνέχεια ζητούμενο ήταν να χρησιμοποιήσουν τα υλικά που συλλέχθηκαν στον κάδο της 

ανακύκλωσης δημιουργώντας μουσικά όργανα ή οποιασδήποτε άλλη δημιουργία, ώστε να δείξουν 

πως κατανοούν την έννοια της επαναχρησιμοποίησης (εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3. Δημιουργίες από ανακυκλώσιμα υλικά   

Άλλες ενδείξεις που αποτέλεσαν τεκμήρια μάθησης ήταν η ζωγραφική απεικόνιση του κύκλου 

ζωής ενός προϊόντος για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης και η σύνθεση ενός παζλ (όπου ήταν 

τυπωμένο το σκίτσο της εικόνας 4) με τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος, για τους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες.  
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Εικόνα 4. Στάδια της «ζωής ενός προϊόντος» 

Ολοκληρώνοντας τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, αφισοκολλήθηκε η εικόνα 4 στην τάξη και 

κλήθηκαν οι μαθητές να συγκρίνουν τις ζωγραφιές τους στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης τους. 

Συγκεκριμένα για τους μαθητές Α. και Μ.,  είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η περαίωση του παζλ 

είναι ο στόχος προς κατάκτηση, εφόσον εξασκούν τη παρατήρηση και τη λεπτή τους κινητικότητα. 

Έτσι δεν πραγματοποιήθηκε περαιτέρω  αξιολόγηση. 

 Στο 3ο στάδιο ολοκληρώθηκε ο ανάστροφος σχεδιασμός της ανακύκλωσης. Εφόσον 

προσδιορίστηκαν τα επιθυμητά αποτελέσματα και οριοθετήθηκε τι μπορεί να αποδεχθεί ο 

εκπαιδευτικός ως τεκμήριο μάθησης των μαθητών  του, σχεδιάστηκε η πορεία των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων και εμπλουτίστηκε η μαθησιακή πορεία με τρόπους προσέγγισης της γνώσης 

εμπνευσμένες από την ηλικιακή ομάδα, τις εμπειρίες, τη καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών της συγκεκριμένης τάξης.  

Αφετηρία του προγράμματος ήταν η συλλογή των πρώιμων ιδεών των μαθητών μέσω των 

απαντήσεων που έδωσαν στην ομαδική συζήτηση. Εν συνεχεία, τα παιδιά παρακολούθησαν την 

ταινία «Happy Feet» η οποία πραγματεύεται ζητήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος από τη δράση 

του ανθρώπου. Η ταινία  δεν επιλέχθηκε τυχαία ή για ψυχαγωγικούς λόγους, αλλά ως μέσο ικανό 

να επικοινωνήσει επιστημονικά μηνύματα ταυτόχρονα στο σύνολο των μαθητών της τάξης. Όπως 

επισήμανε ο Horn (1980), «τα κινούμενα σχέδια έχουν τη δυνατότητα να θίξουν ένα θέμα ακόμα 

και επιστημονικό, χωρίς σημασιολογικές ασάφειες, συχνά εγγενείς στο γραπτό λόγο». Ακόμα, και 

πιο πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η κινηματογραφική παιδεία μπορεί να συμβάλει σε μια 

ρεαλιστική πρόσληψη της πραγματικότητας, σε μια κοινωνική νοημοσύνη, στην ανάπτυξη αξιών 

γεφυρώνοντας τις γνώσεις των παιδιών με τις εμπειρίες του έξω – κινηματογραφικού κόσμου 

(Ανδριοπούλου, 2010). 

Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο της ταινίας και ορισμένων σκηνών όπου 

παρουσιάζονται σκουπίδια που δεν ήταν αναμενόμενο να συναντήσουμε στο περιβάλλον της 

Ανταρκτικής. Πάνω σε αυτό το «παράδοξο» συζητήθηκε το που θα έπρεπε να βρίσκονται τα 

απορρίμματα, σχολιάστηκε η ευθύνη του ανθρώπου για τον τελικό προορισμό ενός «σκουπιδιού» 

και παρακινήθηκαν οι μαθητές να χαρτογραφήσουν τους κάδους γύρω και μέσα στο σχολείο ώστε 

να αποτραπούν ανάλογες συμπεριφορές στο άμεσο τους περιβάλλον (εικόνα 5). 
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Εικόνα 5. Χάρτης μπλε και πράσινων κάδων γύρω και μέσα στο σχολείο 

Η δημιουργία της «γωνιάς ανακύκλωσης» στη τάξη ήταν η επόμενη δραστηριότητα ώστε να 

εντάξουν οι μαθητές την ανακύκλωση στην καθημερινότητα τους. Τα υλικά που συλλέχθηκαν στον 

μπλε κάδο χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία μουσικών οργάνων και μολυβοθηκών από τους 

μαθητές στην προσπάθεια κατάκτησης της έννοιας της επαναχρησιμοποίησης. Ακολούθησε η 

ζωγραφική απεικόνιση των σταδίων ζωής ενός προϊόντος και η αυτοαξιολόγηση, όπως 

παρουσιάσθηκε στο 2ο στάδιο. Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση των μαθητών 

μέσω ατομικών συνεντεύξεων, όπου τους ζητήθηκε να απαντήσουν στις ερωτήσεις του  1ου σταδίου 

και να κατατάξουν διάφορα «σκουπίδια» που έβλεπαν στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 

σε ανακυκλώσιμα και μη (εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6. Μέρος οπτικού υλικού τελικής αξιολόγησης 

 

Αποτελέσματα 

Από την απομαγνητοφώνηση της ομαδικής συνέντευξης δεν συλλέχθηκε κάποια απάντηση που να 

φανερώνει την παραμικρή γνώση κάποιου παιδιού γύρω από την έννοια ανακύκλωση. Οι μαθητές 

στο σύνολο τους δεν την είχαν ακούσει ξανά και οι αρχικές αντιστοιχήσεις τους με τους κάδους 
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ήταν τυχαίες. Όταν ρωτήθηκαν τι διαφορά έχουν οι δύο κάδοι μεταξύ τους η απάντηση που έδωσαν 

ήταν «στο χρώμα, ο ένας είναι μπλε και ο άλλος πράσινος».  

Μετά το πέρας του προγράμματος οι 3 μαθητές τυπικής ανάπτυξης όριζαν ως ανακύκλωση «τη 

διαδικασία μέσω τις οποίας τα σκουπίδια του μπλε κάδου μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ξανά 

για να φτιάξουμε άλλα πράγματα» και γνώριζαν πως τα απορρίμματα του πράσινου κάδου «τα 

πετάμε στην χωματερή». Η μαθήτρια Α. γνώριζε ότι στον μπλε κάδο κάνουμε ανακύκλωση και στον 

πράσινο «πετάμε τα σκουπίδια», ενώ ταξινομούσε τα ανακυκλώσιμα με τα μη ανακυκλώσιμα υλικά 

άριστα. Στο σύνολο τους οι μαθητές ολοκλήρωσαν την αντιστοίχηση των ανακυκλώσιμων και μη 

ανακυκλώσιμων σκουπιδιών στους αντίστοιχους κάδους με επιτυχία. Ο μαθητής Μ. συμμετείχε 

στην τελική αξιολόγηση δείχνοντας τυχαία τον μπλε και τον πράσινο κάδο στην οθόνη του 

υπολογιστή, αλλά τα χαρτιά τα πετούσε στον μπλε κάδο μέσα στη τάξη, ενώ το σάντουιτς ή κάποια 

φρούτα που δεν ήθελε να συνεχίσει να τρώει τα πετούσε στον πράσινο κάδο χωρίς να αντιγράφει τη 

συμπεριφορά κάποιου συμμαθητή. Η μη επιτυχία στην τελική αξιολόγηση πιθανόν να σχετίζεται 

στενά με την αδυναμία του για λεκτική επικοινωνία και συγκέντρωσης της προσοχής του. Παρ’ όλα 

αυτά από τη παρατήρηση μέσα στη τάξη τοποθετούσε σωστά τα σκουπίδια στον αντίστοιχο κάδο 

γεγονός που φανερώνει ότι βιωματικά, μιμούμενος τις συμπεριφορές των συμμαθητών του κατά τη 

διάρκεια των εβδομάδων που κράτησε το πρόγραμμα έμαθε να κάνει ανακύκλωση.  

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθαίνουν με μη τυπικούς τρόπους τους οποίους 

ενισχύει το μοντέλο του ανάστροφου σχεδιασμού. Το επιθυμητό αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη 

παρέμβαση ήταν να μάθουν τα παιδιά να ανακυκλώνουν στη καθημερινή τους ζωή. Ξεκινώντας 

από αυτή τη διαδικασία μέσα στη τάξη, κατάφεραν να κατακτήσουν βιωματικά την ανακύκλωση 

και να δομήσουν τον εννοιολογικό της προσδιορισμό μόνοι τους μέσω της εμπειρίας τους.  

Ο ανάστροφος σχεδιασμός είναι μια  διαδραστική διαδικασία όπου κάθε δραστηριότητα είναι 

συνδεδεμένη με κάποιο αποδεικτικό στοιχείο μάθησης και με μια διαδικασία αξιολόγησης, ώστε 

κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης να υπάρχουν τεκμήρια μάθησης. Αυτό το γεγονός 

καθιστά τον ανάστροφο σχεδιασμό το καταλληλότερο μέσο για επιτυχή μάθηση σε μία τάξη που 

εφαρμόζεται η εκπαιδευτική συμπερίληψη (Wiggins & McTighe, 2006). 
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Περίληψη 

Η Αγωγή Υγείας είναι ένα από τα διεπιστημονικά/διαθεματικά γνωστικά πεδία μέσω των οποίων τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας έρχονται σε επαφή με το περιεχόμενο των Φυσικών Επιστημών, καθώς ένας σημαντικός 

αριθμός θεματικών της Αγωγής Υγείας κατάλληλων για την προσχολική ηλικία εμπεριέχει και την εμπλοκή των 

παιδιών με περιεχόμενα Φυσικών επιστημών. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την διερεύνηση των διατροφικών 

συνηθειών των νηπίων κατά τον χρόνο παραμονής τους στο σχολείο. Για την καταγραφή των διατροφικών 

συνηθειών των νηπίων έγινε παρατήρηση κατά την ώρα του δεκατιανού σε δύο νηπιαγωγεία της Φλώρινας και 

οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών καταχωρήθηκαν σε ατομικό ημερήσιο ημερολόγιο. Καταγράφηκαν 

διατροφικές συνήθειες 44 παιδιών για καθένα από τα οποία συμπληρώθηκαν 22-25 ημερήσιες καταγραφές. Τα 

ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν κατ’ αρχήν ομαδοποιήθηκαν στις προτεινόμενες από την βιβλιογραφία 

κατηγορίες τροφίμων και ακολούθησε η ποσοτικοποίηση αυτών των κατηγοριών. Παρατηρήθηκαν σημαντικές 

διαφορές ως προς τα διατροφικά προφίλ των παιδιών. Ωστόσο, στα αποτελέσματα ήταν εμφανές ότι η 

κατανάλωση τροφών με πολύ λίπος, ζάχαρη ή αλάτι ήταν υψηλή καθώς αποτελούσαν καθημερινή προτίμηση 

σημαντικού αριθμού νηπίων. Με την επίγνωση ότι οι διατροφικές επιλογές των νηπίων δεν είναι αυτόνομες, 

θεωρούμε ότι η διατροφική εκπαίδευση και αγωγή στο νηπιαγωγείο, για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως 

αυτά που καταγράφηκαν, είναι προνομιακό πεδίο εφαρμογής των ολιστικών σχολικών προσεγγίσεων.  

Λέξεις-κλειδιά: διατροφική αγωγή, δεκατιανό, αγωγή υγείας, διατροφικά προφίλ νηπίων 

 

Εισαγωγή 

Τα προβλήματα με τις χρόνιες ασθένειες, που συνδέονται με τον υποσιτισμό, την έλλειψη 

βιταμινών και ιχνοστοιχείων, την παχυσαρκία και την διατροφή, αυξάνονται σε όλον τον κόσμο 

από άκρο σε άκρο. Υπάρχουν περισσότεροι από 900 εκατομμύρια υποσιτισμένοι άνθρωποι και 170 

εκατομμύρια ελλειποβαρή παιδιά. Οι άνθρωποι που δεν καταναλώνουν επαρκή διατροφική 

ενέργεια ή τα ουσιώδη συστατικά δεν μπορούν να ζήσουν υγιείς και δραστήριες ζωές. Την ίδια 

στιγμή εκατοντάδες εκατομμυρίων υποφέρουν από χρόνιες ασθένειες που προκαλούνται από 

υπερβάλλουσες ή μη ισορροπημένες δίαιτες και πολλές αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν 

σοβαρά ζητήματα υγείας που εντοπίζονται και στα δύο άκρα του διατροφικού φάσματος. Χώρες 
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που ακόμη αγωνίζονται να εξασφαλίσουν τροφή για τους πολίτες τους ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν 

το κόστος της πρόληψης της παχυσαρκίας και της αντιμετώπισης των χρόνιων μη μεταδοτικών 

ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή (FAO, 2011). 

Στην 6η αναφορά για την Παγκόσμια Διατροφική  Κατάσταση, η Επιτροπή Διατροφής του ΟΗΕ 

επισημαίνει ότι: “για όλους τους πληθυσμούς, η διατροφική εκπαίδευση και το κοινωνικό 

μάρκετινγκ είναι ουσιώδη συστατικά των προσπαθειών για βιώσιμες βελτιώσεις της τροφικής και 

διατροφικής ασφάλειας σε εθνικό, περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο” (UNSCN, 2010). Αυτές οι 

δραστηριότητες είναι συχνά ουσιώδεις για την κατανόηση των δυνατοτήτων διατροφικής 

βελτίωσης πολλών αγροτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Είναι όμως εξ ίσου σημαντικές για 

χώρες στις οποίες η παχυσαρκία και οι μη μεταδοτικές ή χρόνιες νόσοι αυξάνονται. 

Το Ελληνικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από αλλαγές στο τυπικό διαιτολόγιο 

(Αθανασίου, 2007) που συνίστανται σε αυξημένη θερμιδική πρόσληψη, υπερβολική κατανάλωση 

πρωτεϊνών και λιπιδίων, κυρίως ζωτικής προέλευσης, αύξηση στην κατανάλωση της ζάχαρης, 

σημαντική μείωση στην κατανάλωση οσπρίων και δημητριακών, αλλά και ταυτόχρονα αύξηση 

στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. 

Η διατροφική εκπαίδευση ενισχύει τις ενήμερες επιλογές των ατόμων, των οικογενειών και των 

κοινοτήτων οι οποίες σχετίζονται με την τροφή και τον τρόπο ζωής, τα οποία με τη σειρά τους 

υποστηρίζουν την υγεία και την οικονομική και κοινωνική ευεξία (USDA, 2012). Η σωστή 

διατροφή στην προσχολική ηλικία συμβάλει στην σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, 

αλλά στην καλή κατάσταση της υγείας τους στο μέλλον. Η φροντίδα της διατροφής στα παιδιά 

αφορά κυρίως την επάρκεια θρεπτικών συστατικών και ενέργειας, την ποικιλία τροφών, ώστε να 

αναπτυχθούν γευστικά αισθητήρια και υγιείς διατροφικές συνήθειες τις οποίες το παιδί θα 

διατηρήσει σε όλη του τη ζωή.  

Παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές των παιδιών μέχρι 12 χρόνων αναφέρονται 

ότι είναι τα χαρακτηριστικά του τροφίμου, όπως είναι: η εμφάνιση, η μυρωδιά, η γεύση, η υφή και 

η θερμοκρασία, εσωτερικοί παράγοντες όπως είναι οι προκαθορισμένες γευστικές προτιμήσεις και 

τέλος εξωτερικοί παράγοντες όπως είναι η οικογένεια, οι φίλοι, το σχολείο, η διαθεσιμότητα του 

τροφίμου (π.χ. σχολικό κυλικείο και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και κυρίως οι διαφημίσεις 

που προβάλλονται σε αυτά (Μανιός, 2007). 

Στο πλαίσιο που προαναφέρθηκε βασική παραδοχή της εργασίας αποτελεί ότι οι ακολουθούμενες 

πρακτικές σε έναν τομέα της σχολικής ζωής συνιστούν άρρητη διδασκαλία (hidden curriculum), με 

σημαντική επιρροή στις γνώσεις, αλλά και στις στάσεις των εκπαιδευόμενων (Πάσουλα, 2004, 

Χατζηγεωργίου, 2004). Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών των 

νηπίων κατά τον χρόνο παραμονής τους στο σχολείο και συγκεκριμένα κατά το δεκατιανό, καθώς 

αποτελεί μέρος του ημερήσιου προγράμματος όλων των τύπων νηπιαγωγείου, έτσι ώστε να 

σχεδιαστούν προγράμματα διατροφικής εκπαίδευσης με συγκεκριμένη και ρεαλιστική στόχευση. 

Πιο συγκεκριμένα στην εργασία μας: 

• καταγράφηκαν οι διατροφικές συνήθειες των νηπίων ατομικά και ως σύνολο, και 

• μελετήθηκε ο βαθμός σύγκλισης ή απόκλισης από τα διεθνώς αποδεκτά διατροφικά πρότυπα. 

 

Μεθοδολογία 

Oι διατροφικές συνήθειες και επιλογές των νηπίων παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν, κατά την 

διάρκεια του δεκατιανού, σε δύο νηπιαγωγεία της πόλης της Φλώρινας, ένα κλασσικό και ένα 

ολοήμερο. Η παρατήρηση πραγματοποιήθηκε σε διαδοχικές εβδομάδες, για συνολικά 22 ημέρες 

στο ένα νηπιαγωγείο και 25 στο άλλο, ενώ η χρονική διάρκεια της κάθε παρατήρησης ήταν 20-30 

min. Τα νηπιαγωγεία επελέγησαν με βάση την δυνατότητα πρόσβασης των παρατηρητριών και την 
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συμφωνία εκπαιδευτικών και γονέων. Παρατηρήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες 44 νηπίων 

συνολικά, εκ των οποίων τα 26 ήταν αγόρια και τα 18 κορίτσια και τα 25 ήταν νήπια και τα 19 

προνήπια. Και στα δύο τμήματα για τα οποία έγινε η καταγραφή δεν είχε υλοποιηθεί πρόγραμμα 

Διατροφικής Αγωγής, ούτε άλλου είδους διδακτική παρέμβαση, επίσης δεν υπήρχαν κάποιου 

είδους συμφωνημένοι κανόνες και εφαρμογή τους σε συνεννόηση με τους γονείς. 

Για την παρατήρηση χρησιμοποιήθηκαν ημερήσια φύλλα παρατήρησης και καταγραφής των 

διατροφικών συνηθειών (ΗΦΠΚΔΣ), στα οποία οι παρατηρήτριες κατέγραφαν όλα τα είδη τροφών 

που κάθε ένα από τα παιδιά κατανάλωνε στο δεκατιανό του (εικόνα 1, αριστερά). Συγκεντρώθηκαν 

συνολικά 47 ημερήσια ΗΦΠΚΔΣ) δηλαδή ημερολόγια με καταγραφές για κάθε νήπιο που εκείνη 

την ημέρα ήταν παρόν.  

Εικόνα 1.  Τα ημερήσια και τα ατομικά ημερολόγια καταγραφής 

Από τα ΗΦΠΚΔΣ συνηθειών προέκυψαν συνολικά 1051 μονάδες ανάλυσης, ουσιαστικά 

καταγραφές τροφών. Τα ΗΦΠΚΔΣ μετασχηματίσθηκαν, δηλαδή οι σύνθετες τροφές αναλύθηκαν 

στα επιμέρους συστατικά τους (π.χ. τοστ με μερέντα: ψωμί και μερέντα) και καταχωρήθηκαν σε 

ηλεκτρονικά υπολογιστικά φύλλα.  

Στη συνέχεια τα ΗΦΠΚΔΣ μετασχηματίστηκαν σε συνολικά ατομικά ηλεκτρονικά φύλλα 

παρατήρησης και καταγραφής των διατροφικών συνηθειών (ΑΦΠΚΔΣ), στα οποία 

συμπεριλήφθηκαν οι καταγραφές για κάθε παιδί (εικόνα 1, δεξιά) και για το σύνολο των ημερών 

παρατήρησης. 

Τα ΗΦΠΚΔΣ αξιοποιήθηκαν για την εύρεση των δημοφιλέστερων τροφών για τα νήπια, πράγμα το 

οποίο επιτεύχθηκε με την καταγραφή όλων των τροφών που εμφανίζονταν και τον υπολογισμό της 

συχνότητας εμφάνισης κάθε τροφής. 

Όλες οι τροφές που καταγράφηκαν τόσο στα ημερήσια φύλλα όσο και στα ατομικά 

ομαδοποιήθηκαν στις εξής κατηγορίες τροφών: 1) ψωμί και δημητριακά, 2) φρούτα και λαχανικά, 

3) κρέας, ψάρι, πουλερικά και υποκατάστατα, 4) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα και 5) τρόφιμα 

με πολύ ζάχαρη ή αλάτι. Αυτό το σχήμα κατηγοριοποίησης (WHO, 2006) προτιμήθηκε γιατί είναι 

απλό και ταιριάζει στο είδος καταγραφής που πραγματοποιήθηκε, για παράδειγμα δεν ήταν 

δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δείκτες που προϋποθέτουν μετρήσεις της μάζας των τροφών που 

καταναλώνονται. Επιπλέον αντιστοιχεί στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής για παιδιά (WHO, 

2000), αντανακλώντας την ποικιλία και την αναλογία διατροφικών επιλογών που συνιστούν υγιεινή 

δίαιτα και χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση ατόμων που σχετίζονται με την ποιότητα της 

διατροφής των παιδιών, όπως γονείς, εκπαιδευτικοί, αλλά και επιχειρηματίες επισιτισμού. 

Τέλος με βάση την κατηγοριοποίηση των τροφών που αναφέρθηκε και την συχνότητα εμφάνισης 

των τροφίμων κάθε κατηγορίας στα ΗΦΠΚΔΣ και ΑΦΠΚΔΣ, κατασκευάστηκαν: το μέσο ατομικό 

προφίλ προτίμησης και κατανάλωσης τροφών των νηπίων συνολικά, καθώς και τα ατομικά προφίλ 

για όλα τα νήπια. Επιπλέον κατασκευάστηκε το μέσω προφίλ προτίμησης και κατανάλωσης 

τροφών κατά σχολείο και κατά φύλο. 
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Αποτελέσματα 

Οι δημοφιλείς τροφές 

Στα είδη που συνήθως φαίνεται να καταναλώνονται στο δεκατιανό (Πίνακας 2), παρατηρούνται 

είδη τροφών που συνδυάζουν την πρακτικότητα – μεταφέρονται εύκολα, δεν καταστρέφονται, είναι 

τυποποιημένα – με τις προτιμήσεις των παιδιών. Ίσως αξίζει να επισημανθεί ότι η δημοφιλέστερη 

τροφή στην ομάδα των φρούτων και λαχανικών είναι ο χυμός, τροφή που δεν έχει ακριβώς όλα τα 

θρεπτικά χαρακτηριστικά των φρούτων καθώς δεν έχει την ίδια περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και 

βιταμίνες με τα ολόκληρα φρούτα και επιπλέον είναι πολύ πιθανό να έχει προσθήκη ζάχαρης και 

συντηρητικών. Επίσης στην ίδια ομάδα παρατηρούμε ότι τα φρούτα εμφανίζονται συχνότερα από 

τα λαχανικά (π.χ. αγγούρι). Στην ομάδα των τροφών με πολύ ζάχαρη ή αλάτι, καταγράφεται 

κατανάλωση μόνο τροφών με υψηλή περιεκτικότητα ζάχαρης, αλλά όχι τροφών με πολύ αλάτι. 

Τέλος, όπως ήταν αναμενόμενο λόγω του είδους του γεύματος, στην ομάδα “κρέας, ψάρι, 

πουλερικά και υποκατάστατα” εμφανίζονται μόνο αλλαντικά και όχι άλλο είδος. 

Πίνακας 1. Δημοφιλείς τροφές στο δεκατιανό των νηπίων 

Κ
α

τη
γο

ρ
ίε

ς 

τρ
ο
φ

ώ
ν 

Ψωμί και 

δημητριακά 

Φρούτα και 

λαχανικά 

Κρέας, ψάρι, 

πουλερικά 

και 

υποκατάστα

τα 

Γάλα και 

γαλακτοκομι

κά προϊόντα 

Τρόφιμα με 

πολύ ζάχαρη 

ή αλάτι 

Ε
ίδ

η
 Τ

ρ
ο
φ

ώ
ν 

Φέτες τοστ 

Κουλούρι 

Κρουασάν 

Ψωμί  

Σφολιάτα 

 

Χυμός 

Μπανάνα 

Μήλο 

… 

Ντομάτα 

Αγγούρι 

Λουκάνικο 

Ζαμπόν 

Σαλάμι 

 

Κίτρινα 

τυριά 

Γιαούρτι 

 

Κέικ 

Μερέντα 

Μπισκότα 

Σοκολάτα 

 

Τα ποικίλα ατομικά διατροφικά προφίλ 

Στα ατομικά προφίλ των νηπίων παρατηρήθηκε υψηλή ποικιλομορφία, με διαφοροποιήσεις στα 

ποσοστά συμμετοχής κάθε μίας από τις 5 ομάδες τροφών στην συνολική κατανάλωση, για 

παράδειγμα σχήμα 1, ομάδα “Ψωμί και δημητριακά”. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκαν και ακραίες 

διαφοροποιήσεις στην κατανάλωση των διαφόρων ομάδων τροφών, για παράδειγμα στα προφίλ 

των δύο νηπίων που παρουσιάζονται δειγματικά στο σχήμα 1 παρατηρούνται σημαντικότατες 

διαφοροποιήσεις στην κατανάλωση τροφών της ομάδας “φρούτα και λαχανικά”, καθώς στο νήπιο 

24 καταγράφεται μηδενική κατανάλωση τροφών αυτής της ομάδας, ενώ αντίθετα στο νήπιο 3 οι 

τροφές αυτής τις ομάδας καταγράφονται σε ποσοστό 39%. 
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Σχήμα 1. Ατομικά διατροφικά προφίλ νηπίων με υψηλή διαφοροποίηση στην κατανάλωση φρούτων και 

λαχανικών 

Ως προς την καταγραφή των πέντε κατηγοριών τροφίμων στα διατροφικά προφίλ των νηπίων αξίζει 

να επισημάνουμε τα ακόλουθα. Τροφές των κατηγοριών “ψωμί και δημητριακά” και “τρόφιμα με 

πολύ ζάχαρη” καταγράφονται στα διατροφικά προφίλ όλων των νηπίων. Αντίθετα οι υπόλοιπες 

κατηγορίες απουσιάζουν από το διατροφικό προφίλ αρκετών νηπίων. Αναλυτικότερα οι τροφές της 

κατηγορίας “κρέας, ψάρι, πουλερικά και υποκατάστατα” απουσιάζουν από το διατροφικό προφίλ 

11 νηπίων, της κατηγορίας “φρούτα και λαχανικά” από 8 νήπια και της κατηγορίας “γάλα και 

γαλακτοκομικά προϊόντα” από το προφίλ 2 νηπίων. 

Το μέσο ατομικό διατροφικό προφίλ 

Στο μέσο ατομικό προφίλ των νηπίων της έρευνας (σχήμα 2) αξίζει ίσως να επισημάνουμε το 

σχετικά υψηλό ποσοστό που αντιστοιχεί στις τροφές της κατηγορίας “ψωμί και δημητριακά” και το 

χαμηλό ποσοστό των τροφών της κατηγορίας “κρέας, ψάρι, πουλερικά και υποκατάστατα”. Οι 

καταγραφές όμως οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ανησυχητικές αφορούν, αφ’ ενός 

το υψηλό ποσοστό καταγραφής τροφών της ομάδας “τρόφιμα με πολύ λίπος, ζάχαρη και αλάτι” 

που όπως προαναφέραμε, στην παρουσιαζόμενη έρευνα αφορά κυρίως τρόφιμα με πολύ ζάχαρη και 

αφετέρου την πολύ χαμηλή καταγραφή που αφορά τις τροφές της ομάδας “φρούτα και λαχανικά”, 

για την οποία η συνιστώμενη κατανάλωση για παιδιά μέχρι  12 ετών (WHO, 2006) είναι σχεδόν 

στο επίπεδο της κατανάλωσης των τροφών της κατηγορίας “ψωμί και δημητριακά”. 

 

Σχήμα 2. Το μέσο ατομικό προφίλ των νηπίων της έρευνας 
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Τα διατροφικά προφίλ κατά σχολείο και φύλο 

Οι διατροφικές συνήθειες που καταγράφονται ανά σχολείο και ανά φύλο δεν παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους, παρά μόνο στην περίπτωση της ομάδας “κρέας, 

ψάρι, πουλερικά και υποκατάστατα” όπου παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στην 

κατανάλωση των τροφών της ομάδας μεταξύ των δύο νηπιαγωγείων.  

Πίνακας 2. Τα διατροφικά προφίλ των νηπίων ανά σχολείο και ανά φύλο 

 

Ψωμί και 

δημητριακά 

Φρούτα και 

λαχανικά 

 

Κρέας, ψάρι, 

πουλερικά και 

υποκατάστατα 

Γάλα και 

γαλακτοκο

μικά 

προϊόντα 

Τρόφιμα με 

πολύ 

ζάχαρη ή 

αλάτι 

 % 

Σχολείο 

Νηπιαγωγείο 1 27,8 11,7 9,9* 17,6 33,5 

Νηπιαγωγείο 2 32,5 11,6 4,1* 20,3 31,1 

Φύλο 

Κορίτσια  30,7 13,6 8,3 17,8 29,6 

Αγόρια 29 9 6 20 25,7 

*p=0,002 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Οι ερευνητικοί περιορισμοί της παρούσας έρευνας, δηλαδή ότι καταγράφηκε συχνότητα 

κατανάλωσης τροφών η οποία δεν αποτιμήθηκε ποσοτικά και ότι η καταγραφή αφορούσε μόνο ένα 

από τα γεύματα των παιδιών, δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συνολικών συμπερασμάτων για την 

διατροφή των παιδιών, ούτε επιτρέπουν συνολικές ασφαλείς συγκρίσεις με τα διεθνή πρότυπα, τα 

οποία αφορούν την συνολική ημερήσια κατανάλωση τροφών. Για παράδειγμα δεν μπορούμε να 

αποτιμήσουμε αν αναλογικά η κατανάλωση τροφών της ομάδας “ψωμί και δημητριακά»” 

συγκλίνουν ή όχι με τα διεθνώς προτεινόμενα γι αυτή την ηλικία, όμως, από τα αποτελέσματα της 

έρευνάς μας είναι προφανέστατο ότι υπάρχουν ευρήματα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής 

καθώς δηλώνουν σαφέστατη απόκλιση από τις διεθνής διατροφικές προδιαγραφές γι αυτήν την 

ηλικία για παιδιά που μεγαλώνουν σε Ευρωπαϊκή χώρα. Το πρώτο αφορά την χαμηλή συχνότητα 

εμφάνισης στο διαιτολόγιο των παιδιών κατά το δεκατιανό των τροφών της ομάδας “φρούτα και 

λαχανικά”, το δεύτερο αφορά την υψηλή συχνότητα εμφάνισης των τροφών με υψηλή 

περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Ένα επιπλέον ανησυχητικό εύρημα αφορά την συχνή εμφάνιση των 

χυμών στο δεκατιανό των παιδιών, ως πρόσθετης πηγής ζάχαρης και μη πρόσληψης φυτικών ινών 

και βιταμινών, που συνιστούν τα τυπικά πλεονεκτήματα της κατανάλωσης τροφών της ομάδας 

“φρούτα και λαχανικά”. Αυτά τα ευρήματα συγκλίνουν με τα ευρήματα διεθνών ερευνών για την 

διατροφή των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 χρόνων, ή των παιδιών προσχολικής ηλικίας ειδικότερα 

(Adams, et al., 2019, Kostecka, 2014) 

Είναι προφανές ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δεν έχουν αυτονομία στην επιλογή των 

τροφών που θα καταναλώσουν κατά το δεκατιανό, αν και το κατά πόσο οι προτιμήσεις των παιδιών 

επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις γονεϊκές αποφάσεις για την επιλογή τροφών για το σχολικό 

δεκατιανό είναι ένα ζήτημα που χρήζει διερεύνησης. Είναι επίσης προφανές ότι το ζήτημα των 
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διατροφικών επιλογών χρήζει σχολικής παρέμβασης, καθώς η έλλειψη παρέμβασης μπορεί να 

δράσει αποπροσανατολιστικά για τα παιδιά και να τα αφήσει με τις πιθανές επιλογές βολικότητας 

των γονέων και την επιρροή των συνομηλίκων, επικυρωμένων στο σχολικό πλαίσιο – κρυφό 

αναλυτικό πρόγραμμα (Πάσουλα, 2004, Χατζηγεωργίου, 2004). 

Η σχολική παρέμβαση στο διαιτολόγιο των παιδιών δεν μπορεί παρά να γίνει σε στενή συνεργασία 

με τους γονείς, καθώς η διατροφή των παιδιών καθορίζεται κυρίως στο οικογενειακό πλαίσιο. 

Ειδικά στην περίπτωση των θεμάτων διατροφής οι ολιστικές σχολικές προσεγγίσεις (whole school 

approach) (Shallcross, 2009) αποτελούν ένα προνομιακό μεθοδολογικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. 
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Η ένταξη των λαχανικών στη διατροφή των παιδιών μέσω της 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο την ένταξη των λαχανικών στη διατροφή των μαθητών του 

νηπιαγωγείου. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η διδασκαλία/μάθηση σχεδιάστηκε να 

περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: i. την οικοδόμηση γνώσεων σχετικά με τα λαχανικά, ii.την ανάπτυξη 

συναισθηματικής σύνδεσης των παιδιών με τα λαχανικά μέσω της καλλιέργειας τους, iii. την 

απόκτηση αίσθησης σκοπού των ενεργειών των παιδιών μέσω της αυτοδιαχείρισης των προϊόντων 

συγκομιδής. Το πρόγραμμα βασίστηκε στην επιστημολογία του εποικοδομητισμού και των 

κοινωνικοπολιτισμικών θεωρήσεων καθώς και στην παιδαγωγική του Dewey. Ως μέθοδος 

διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε το σχέδιο εργασίας (project) με ομαδοσυνεργατική, βιωματική και 

διαθεματική προσέγγιση. Η αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μέσω της 

παρατήρησης, της ομαδικής συνέντευξης και της εννοιολογικής χαρτογράφησης. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι ο βασικός στόχος του προγράμματος επιτεύχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Συμπεραίνεται 

ότι η δημιουργία λαχανόκηπου και ειδικότερα η οικοδόμηση γνώσεων σχετικά με τα λαχανικά και τη 

θρεπτική τους αξία, η ανάπτυξη συναισθηματικής σύνδεσης και υπευθυνότητας των παιδιών μέσω της 

καλλιέργειας των λαχανικών και η αίσθηση σκοπού των ενεργειών τους μέσω της αυτοδιαχείρισης 

των προϊόντων τους μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή στάσης των μαθητών ως προς τα λαχανικά και 

στην ένταξη αυτών στη διατροφή τους.  

Λέξεις-κλειδιά: υγεία, διατροφή, λαχανόκηπος, νηπιαγωγείο 

 

Εισαγωγή 

Η μεγάλη αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων όπως τα καρδιακά και αγγειακά 

προβλήματα τα οποία αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου σε ολόκληρο τον κόσμο υποστηρίζεται 

ότι σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με τις αλλαγές στη διατροφή (Laitinen et al., 2002). Ανασκόπηση 

ερευνών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αγωγής υγείας σε παιδιά σχολικής ηλικίας έδειξε 

ότι τα σχετικά προγράμματα θα πρέπει να εστιάζονται στη συμπεριφορά και όχι στη γενική γνώση, 

να αφιερώνουν αρκετό χρόνο, να εμπλέκουν την οικογένεια αλλά και την ευρύτερη κοινότητα και 

να περιλαμβάνουν αλλαγές στο σχολικό περιβάλλον. Επιπλέον, οι στρατηγικές θα πρέπει να 

βασίζονται σε κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο ενώ οι μέθοδοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν: i. 

γνωστικές έννοιες κατάλληλες για το συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών, ii. 

mailto:etseou@nured.auth.gr
mailto:taniamartika@gmail.com
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συναισθηματικά στοιχεία όπως αξίες και κίνητρα, iii. μία μέθοδο η οποία να περιλαμβάνει 

καθορισμό στόχων, πρακτική και επανατροφοδότηση σχετικά με τις συμπεριφορές που 

επιδιώκονται (Contento, 1999, σελ.20).  

Έρευνα σχετικά με την αγωγή υγείας σε παιδιά δημοτικού σχολείου έδειξε ότι οι παρεμβάσεις 

πρέπει να εστιάζονται στην εξοικείωση των παιδιών με τις υγιεινές τροφές (Reynolds et al., 2000). 

Επίσης, αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν δράση και να είναι οργανωμένες και συνεκτικές (Contento, 

2007).  

Η αγωγή υγείας η οποία εστιάζεται μόνο στη γνώση έχει πενιχρά αποτελέσματα στην πρακτική. 

Αντίθετα, η εμπειρία του λαχανόκηπου μπορεί να φέρει αλλαγή συμπεριφοράς στη δίαιτα των 

παιδιών (FAO, 2010). Η δημιουργία σχολικού κήπου «είναι ένας ασφαλής τρόπος σύνδεσης των 

παιδιών με τις πηγές των τροφών τους ενώ επίσης βελτιώνει την υγεία τους και τη διατροφή τους 

καθώς αυτά συνέχεια εκτίθενται σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά» (Boyle, 2013, σελ. 7). Επιπλέον, η 

ασχολία των μαθητών με τον κήπο τους δίνει μία αίσθηση υπευθυνότητας και προσδίδει στη 

μάθησή τους νόημα και σκοπό (Grant & Littlejohn, 2001).  

Ιδιαίτερα για το Νηπιαγωγείο υποστηρίζεται πως ο σχολικός κήπος είναι απαραίτητος, όπως δείχνει 

και η ετυμολογία του όρου “Kindergarten”. Η εισαγωγή του όρου αυτού έγινε από τον Froebel το 

1899 ο οποίος πίστευε ότι τα παιδιά θα πρέπει να συμμετέχουν καθημερινά στις εργασίες του 

κήπου, έτσι ώστε να έρχονται σε επαφή με τη φύση και να αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση, 

καθώς και να κατανοούν τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων (Watts, 2011).  

Ανασκόπηση αναφορών σχετικά με την αξιολόγηση προγραμμάτων που αφορούν αγροκτήματα στο 

σχολείο αναφέρουν συχνά αύξηση στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Ωστόσο, αρκετές 

φορές δεν προσδιορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα με αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται σκοτεινά σημεία κατά την αξιολόγηση. Επιπλέον, βρέθηκε ότι οι κυριότερες πηγές 

πληροφορίας ήταν αδημοσίευτες αναφορές.  Εξάλλου η σύνδεση των προγραμμάτων κήπου με 

θετικά αποτελέσματα στην υγεία φαίνεται ότι δεν είναι αξιόπιστη, καθώς παρατηρούνταιβασικές 

αδυναμίες, όπως έλλειψη μεθόδων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος, 

χρήση μη έγκυρων εργαλείων αξιολόγησης και ασυνέπεια στη συλλογή δεδομένων (Aftosmes, 

2011).  

Η λογική του σχεδίου εργασίας 

Έναυσμα για το σχέδιο δράσης υπήρξε η παρατήρηση της δυσκολίας των παιδιών του ολοημέρου 

τμήματος να εντάξουν στη διατροφή τους τα λαχανικά. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώθηκε κατά 

τη συζήτησή και με τους γονείς των παιδιών του πρωινού τμήματος.  

Βασικότερος στόχος του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας είναι η ένταξη των λαχανικών στη 

διατροφή των παιδιών μέσω της δημιουργίας λαχανόκηπου. Η εστίαση των παρεμβάσεων σ’ έναν 

συγκεκριμένο στόχο συμπεριφοράς, όπως είναι η ένταξη των λαχανικών στη διατροφή των 

παιδιών, θεωρείται πιο αποτελεσματική από τις παρεμβάσεις που αφορούν την αύξηση γνώσεων 

σχετικά με τη διατροφή (Howerton et al., 2007).  

Η ένταξη των λαχανικών στη διατροφή των παιδιών προϋποθέτει την αλλαγή της στάσης τους 

απέναντι στη διατροφή τους. Οι στάσεις περιλαμβάνουν γνωστικά και συναισθηματικά στοιχεία 

καθώς και συγκεκριμένες συμπεριφορές (Ajzen, 2006). Η αλλαγή στάσης απαιτεί τη δημιουργία 

ενός ολοκληρωμένου προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει την οικοδόμηση γνώσεων, την 

ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών και την ανάληψη δράσης από τα ίδια τα παιδιά. Η οικοδόμηση 

γνώσεων σχετικά με τα λαχανικά, τη θρεπτική τους αξία και τους τρόπους παραγωγής και 

μεταποίησής τους μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον των παιδιών για τα διάφορα είδη και 

τύπους λαχανικών με τα οποία έρχονται σε επαφή. Η ανάληψη δράσης προκειμένου τα παιδιά να 

φυτέψουν, να φροντίσουν και να προστατεύσουν τα φυτά από ανθρώπινους και φυσικούς 
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κινδύνους μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία συναισθηματικής σύνδεσης  με αυτά και στην 

ανάπτυξη υπευθυνότητας. Επιπλέον, η ανάληψη δράσης σχετικά με την αυτοδιαχείριση των 

προϊόντων τους μπορεί να αυξήσει την αίσθηση του σκοπού των ενεργειών τους, έτσι ώστε η 

επιδιωκόμενη ανάπτυξη συναισθηματικής σύνδεσης με τα λαχανικά να συνδυαστεί με πρακτικά 

οφέλη.  

Με βάση τα παραπάνω η παρέμβαση σχεδιάστηκε να περιλαμβάνει τρία τμήματα:  

• Την οικοδόμηση γνώσεων σχετικά με τα λαχανικά (τρόπος παραγωγής, θρεπτικά 

συστατικά, τρόποι συντήρησης κ.α.) 

• Την ανάπτυξη συναισθηματικής σύνδεσης  με την ομάδα των λαχανικών μέσω της 

καλλιέργειας τους στον λαχανόκηπο του σχολείου. 

• Την απόκτηση αίσθησης σκοπού των ενεργειών τους μέσω της αυτοδιαχείρισης των 

προϊόντων που παρήγαγαν.  

Μέθοδος 

Ως μέθοδος διδασκαλίας/μάθησης χρησιμοποιείται το σχέδιο εργασίας (Project) στο οποίο η 

δραστηριότητα τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών επικεντρώνεται γύρω από μία 

ερώτηση, η οποία καθοδηγεί και οργανώνει τις έννοιες, ενώ η διερεύνηση των πιθανών 

απαντήσεων οδηγεί στη δημιουργία διαφόρων μαθητικών προϊόντων (artifacts)τα οποία δείχνουν 

την κατανόηση των μαθητών (Magnusson et al., 1999). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του σχεδίου 

εργασίας βασίστηκαν στον εποικοδομητισμό σύμφωνα με τον οποίο η γνώση οικοδομείται από το 

άτομο με ενεργό τρόπο (Piaget, 1985) και στην κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση στην οποία δίνεται 

έμφαση στη διαδικασία της μάθησης, στον ρόλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και στα 

κοινωνικοπολιτισμικά εργαλεία με τα οποία διαμεσολαβείται η γνώση (Vygotsky, 1978). Επιπλέον, 

το σχέδιο εργασίας βασίζεται στην εμπειρία που έχει νόημα και συνέχεια για τους μαθητές και 

εξετάζεται κριτικά μέσα στο εκάστοτε κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον στο οποίο δημιουργήθηκε 

(Dewey, 1938/1980). Η παραπάνω θεώρηση οδήγησε στην υιοθέτηση ομαδοσυνεργατικών, 

βιωματικών και διαθεματικών προσεγγίσεων.  

Το σχέδιο εργασίας υλοποιήθηκε στο ολοήμερο και κλασσικό τμήμα του Νηπιαγωγείου Διαβατού 

Ν. Ημαθίας κατά το σχολικό έτος 2015-16 στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης και διήρκεσε 5 μήνες. 

Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετείχαν 3 νηπιαγωγοί1 και 22 παιδιά.  

Η αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μέσω της αρχικής, της διαμορφωτικής και της 

τελικής αξιολόγησης. Ως εργαλείο χρησιμοποιήθηκε κυρίως η παρατήρηση της διατροφής των 

παιδιών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Νηπιαγωγείο, τόσο στο πρωινό όσο και στο 

ολοήμερο πρόγραμμα. Επίσης πραγματοποιήθηκε ομαδική συνέντευξη των παιδιών με το ερώτημα 

«τι είναι λαχανόκηπος;». Τέλος δημιουργήθηκε ιστόγραμμα με τις γνώσεις των παιδιών πριν και 

μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Περιγραφή του σχεδίου εργασίας 

Αφόρμηση για την πραγματοποίηση του σχεδίου εργασίας αποτέλεσε η διαμαρτυρία ενός παιδιού 

για την πράσινη σαλάτα που περιλάμβανε το γεύμα του. Η συζήτηση που επακολούθησε οδήγησε 

τα παιδιά στην απόφαση να επισκεφθούν έναν λαχανόκηπο. Αρχικά πραγματοποιήθηκε διερεύνηση 

της προηγούμενης γνώσης των παιδιών μέσω ομαδικής συνέντευξης και ζωγραφικής. Στη συνέχεια 

δημιουργήθηκε ιστόγραμμα σχετικά με το τι επιθυμούν να μάθουν τα παιδιά και με ποιον τρόπο θα 

το επιτύχουν. Με τον τρόπο αυτόν δομήθηκε το σχέδιο εργασίας, το οποίο εξελίχθηκε χρονικά ως 

εξής:  

                                                           
1 Οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος ήταν: Τσέου, Ε., Μαρτίκα, Σ. & Δάμτσιου, Κ. 
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Τα παιδιά επισκέπτονται έναν λαχανόκηπο του χωριού. Συζητούν κι επιχειρηματολογούν σχετικά 

με τα υπέρ και τα κατά της δημιουργίας λαχανόκηπου στο σχολείο τους. Με ψηφοφορία 

αποφασίζουν τη δημιουργία του. 

Διερευνούν τι χρειάζονται τα φυτά για να ζήσουν. Μετά την εξαγωγή των συμπερασμάτων, 

συζητούν ποιο μέρος της αυλής είναι κατάλληλο για τον λαχανόκηπο. Προετοιμάζουν το έδαφος 

και φυτεύουν με τη βοήθεια των γονέων. Συζητούν για τον κύκλο ζωής των φυτών 

Ταξινομούν τα λαχανικά ανάλογα με το χρώμα τους, τα μέρη που τρώγονται και την εποχή της 

συγκομιδής τους. Πειραματίζονται σχετικά με την επίδραση του φωτός επάνω στο χρώμα τους.  

Μαθαίνουν να φροντίζουν τον λαχανόκηπο και τον προστατεύουν από τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα. Γνωρίζουν τα υλικά περίφραξης του λαχανόκηπου. 

Ποιοι οργανισμοί ζουν στον λαχανόκηπο; Τους παρατηρούν κι αναζητούν πληροφορίες στο 

διαδίκτυο. 

Για να προστατέψουν τα λαχανικά από τα φυτοφάρμακα, αποφασίζουν να κάνουν 

κομποστοποίηση. Καταγράφουν ποια υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ενημερώνουν τους 

γονείς και ξεκινούν τη διαδικασία. Γνωρίζουν τον ρόλο του γαιοσκώληκα.  

Επισκέπτονται ένα μανάβικο και διακρίνουν τα λαχανικά μεταξύ τους. Παρατηρούν τις 

συσκευασίες τους και συζητούν ποια υλικά χρησιμοποιούνται και γιατί. Τι θα γίνει αν 

τοποθετήσουν ορισμένα λαχανικά στην κατάψυξη ενώ άλλα τ’ αφήσουν στη συντήρηση του 

ψυγείου ή έξω; Πραγματοποιούν μετρήσεις θερμοκρασίας, καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και 

εξάγουν συμπεράσματα. Υπάρχουν τρόποι να διατηρηθούν τα λαχανικά εκτός ψυγείου; Τους 

γνωρίζουν με τη βοήθεια της γιαγιάς και δοκιμάζουν να αποξηράνουν μία ντομάτα.  

Έφτασε η ώρα της συγκομιδής. Ζυγίζουν τα προϊόντα και τα τοποθετούν στο μανάβικο. 

Εξυπηρετούν τους πελάτες-γονείς. Με τα κέρδη τους αγοράζουν ένα παιχνίδι.  

Μαθαίνουν για τις βιταμίνες των λαχανικών και τον ρόλο τους στην υγιεινή διατροφή. Γνωρίζουν 

ποια λαχανικά δεν υπήρχαν στη διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και εντοπίζουν στον χάρτη το 

ταξίδι τους. Ζητούν τη βοήθεια γονέων για να τα μαγειρέψουν και να τα φάνε. Κατά την 

παρασκευή σάλτσας παρατηρούν τα αέρια που δημιουργούνται, ενώ με την παρασκευή χυμού 

έχουν την ευκαιρία να πειραματισθούν με τις ιδιότητες των υγρών. Ταξινομούν τα λαχανικά και τα 

προϊόντα τους σε στερεά/υγρά/αέρια, π.χ. ντομάτα/ χυμός ντομάτας/ αέρια κατά τον βρασμό 

ντομάτας και παίζουν παιχνίδια διατήρησης ποσότητας.  

Αναστοχάζονται και αξιολογούν τι έμαθαν.  

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της παρέμβασης σχετικά με την αύξηση στη συχνότητα κατανάλωσης των 

λαχανικών στο σχολείο ανά εβδομάδα φαίνονται στον πίνακα 1.  

Πίνακας 1. Συχνότητα κατανάλωσης λαχανικών ανά εβδομάδα στο σχολείο 

 Πριν Μετά 

Καθημερινά 0 4 

3-4 φορές την εβδομάδα (συχνά) 0 16 

1-2 φορές την εβδομάδα (σπάνια) 5 2 

Ποτέ 17 0 

Σύνολο παιδιών 22 22 

Όπως φαίνεται στον πίνακα τα περισσότερα παιδιά (17 από τα 22) πριν την παρέμβαση δεν 

έτρωγαν ποτέ λαχανικά στο σχολείο ενώ ορισμένα (5 από τα 22) έτρωγαν σπάνια. Κανένα παιδί δεν 
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κατανάλωνε λαχανικά καθημερινά ή συχνά. Αντίθετα, μετά την παρέμβαση η πλειονότητα των 

παιδιών (16 από τα 22) έτρωγε λαχανικά 3-4 φορές την εβδομάδα, ενώ 4 από τα 22 τα κατανάλωνε 

σε καθημερινή βάση.  

Τα αποτελέσματα της παρέμβασης σχετικά με τη γνώση των παιδιών όσον αφορά τον λαχανόκηπο 

συνοψίζονται στον πίνακα 2.  

Πίνακας 2. Γνώση των παιδιών σχετικά με τον λαχανόκηπο 

Απαντήσεις παιδιών  Πριν  Μετά  

Επαρκείς  3-7 είδη λαχανικών 1 3 

Γενικά λαχανικά 2 6 

Ανθρώπινη παρέμβαση 0 8 

Ελλιπείς  1 ή 2 είδη λαχανικών 12 5 

Ανεπαρκείς  Οπορωφόρα δέντρα/φρούτα 3 0 

Λάχανα (ως συνώνυμο των λαχανικών) 2 0 

Φύλλα 1 0 

Σύνολο 22 22 

Σύμφωνα με τον πίνακα, στην ερώτηση «τι είναι ο λαχανόκηπος» πριν την παρέμβαση τα 

περισσότερα παιδιά (12 από τα 22) ανέφεραν μόνο 1-2 είδη λαχανικών (ελλιπείς απαντήσεις). 

Ορισμένα (6 παιδιά από τα 22) έδωσαν ανεπαρκείς απαντήσεις και μόνο 3 παιδιά έδωσαν επαρκείς 

απαντήσεις. Μετά την παρέμβαση τα περισσότερα παιδιά (17 από τα 22) έδωσαν επαρκείς 

απαντήσεις, ενώ 8 παιδιά κατανόησαν τον ανθρώπινο παράγοντα στη δημιουργία του 

λαχανόκηπου. Κανένα παιδί δεν έδωσε ανεπαρκή απάντηση.  

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο βασικός στόχος του προγράμματος, η ένταξη των λαχανικών στη 

διατροφή των παιδιών του Νηπιαγωγείου μέσω του λαχανόκηπου, επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. 

Το εύρημα αυτό είναι σύμφωνο με τα ευρήματα άλλων ερευνών, σύμφωνα με τις οποίες η 

συμμετοχή των παιδιών Δημοτικού σχολείου και Γυμνασίου στην καλλιέργεια τροφών αυξάνει την 

πιθανότητα δοκιμής και κατανάλωσης αυτών των τροφών (Ratcliffe et al., 2011, Langellotto & 

Gupta, 2012, Atterberry et al., 2014).  

Επιπλέον τα παιδιά ανέπτυξαν τις γνώσεις τους σχετικά με τα λαχανικά, σχέσεις φροντίδας και 

αίσθηση υπευθυνότητας, ενώ ανέλαβαν δράση ως προς την αυτοδιαχείριση των προϊόντων τους. 

Συνοπτικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο συνδυασμός των στοιχείων του προγράμματος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ένα αποτελεσματικό μέσο ένταξης των λαχανικών στη διατροφή των παιδιών.  
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«Πώς να την φυσήξω, δεν έχω πάρει μαθήματα Φυσικής!». Παιδιά 

νηπιαγωγείου καθοδηγούν τη δική τους μάθηση για την έννοια του 

αέρα μέσα από τις αυθόρμητες δράσεις τους κατά το ελεύθερο 

παιχνίδι τους 
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Περίληψη 

Σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, το παιχνίδι αναγνωρίζεται ως κυρίαρχο διδακτικό 

μέσο, με το οποίο τα παιδιά ανακαλύπτουν τη μάθηση, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να μάθουν, 

να οικοδομήσουν γνώσεις, αλλά και να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους. Ειδικά, κατά τη διάρκεια του 

αυθόρμητου παιχνιδιού τα παιδιά αξιοποιούν ερεθίσματα και εμπειρίες από την καθημερινή τους ζωή, 

κατασκευάζουν νοήματα και καθοδηγούν τη δική τους μάθηση ευχάριστα και δημιουργικά και κυρίως 

διατηρώντας τον έλεγχο της διαδικασίας. Η εργασία αυτή αντλώντας στοιχεία από ένα παιδαγωγικό 

περιβάλλον όπου το ελεύθερο παιχνίδι αναγνωρίζεται ως φυσιολογική ανάγκη των παιδιών, αλλά και ως 

σημαντικό πλαίσιο μάθησης, παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι δράσεις των παιδιών κατά το ελεύθερο 

παιχνίδι αποτέλεσαν αφορμή για την οργάνωση ενός προγράμματος για τη διερεύνηση της έννοιας του αέρα, 

τροφοδοτούσαν την σταδιακή διαμόρφωση και εξέλιξη του προγράμματος, ενώ δείχνει πως τα παιδιά 

μετέφεραν γνώσεις και δράσεις από το οργανωμένο πλαίσιο στο ελεύθερο παιχνίδι.  Μέσα από την παρουσίαση 

συγκεκριμένων περιστατικών αναδεικνύονται στοιχεία όπως: πώς εκδηλώνεται το ενδιαφέρον των παιδιών 

κατά το ελεύθερο παιχνίδι τους, πώς το έντονο ενδιαφέρον και η εμπλοκή τους μετασχηματίζουν μη δομημένες 

και αυθόρμητες δράσεις σε σημαντικές μαθησιακές εμπειρίες (χωρίς ή με μικρή εμπλοκή της εκπαιδευτικού), 

αλλά και τις διαφορετικές συμπεριφορές που εκδήλωσαν τα παιδιά. Τέλος, παρουσιάζονται και συζητιούνται οι 

στρατηγικές που υιοθέτησε η εκπαιδευτικός  για να ενισχύσει και να αξιοποιήσει το ενδιαφέρον, τις εμπειρίες 

και ανακαλύψεις των παιδιών ενώ διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντικές δράσεις. 

Λέξεις-κλειδιά: φυσικές επιστήμες, παιχνίδι, βιωματική μάθηση, αναδυόμενες δράσεις  

   

Εισαγωγή  

Η ενασχόληση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με τις φυσικές επιστήμες συμβάλει στην 

αξιοποίηση της περιέργειας και του εσωτερικού κινήτρου που έχουν για τη διερεύνηση του κόσμου 

που τα περιβάλλει και στην υποστήριξη του επιστημονικού «γραμματισμού» (Βελλοπούλου κ.ά., 

2011). Τα παιδιά από μικρή ηλικία διαμορφώνουν βιωματικές νοητικές παραστάσεις που τα 

βοηθούν να ερμηνεύσουν τις καθημερινές παρατηρήσεις και εμπειρίες τους (Γιανναλέτσου, κ.ά., 

2008). Από την άλλη, το παιχνίδι στην προσχολική ηλικία λειτουργεί ως εργαλείο 

προβληματισμού, αυτοσχεδιασμού και δημιουργίας (Βελλοπούλου, κ.ά., 2011) και αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο διερεύνησης των αρχικών αντιλήψεων των παιδιών.  Παρέχει τη δυνατότητα 

στα παιδιά να εκφράσουν τις γνώσεις και τις αντιλήψεις τους για το πώς λειτουργεί ο κόσμος, να 

συνδυάσουν γεγονότα και καταστάσεις, να έρθουν σε επαφή με έννοιες από διάφορα επιστημονικά 

πεδία και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε νέα περιεχόμενα και καταστάσεις (Καμπεζά & 
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Σφυρόερα, 2016). Είναι η πραγματοποίηση της μάθησης μέσα από την πράξη (Feeney, Christensen, 

& Moravcil, 1996), καθώς διευκολύνει τη μάθηση εκθέτοντας τα παιδιά σε νέες εμπειρίες, 

δραστηριότητες και ιδέες. Σύμφωνα με τον Vygotsky (1978), η φανταστική κατάσταση που 

δημιουργεί ένα παιδί κατά τη διάρκεια του αυθόρμητου παιχνιδιού είναι μια απαραίτητη μετάβαση 

ή ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, η οποία βοηθά το παιδί στην κατανόηση του συνδέσμου μεταξύ 

συμβόλων, αντικειμένων και πράξεων που αναπαριστούν. 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η αξιοποίηση του ελεύθερου παιχνιδιού ως εργαλείου 

μάθησης και δόμησης νοημάτων μέσα από τις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών. Δόθηκε 

έμφαση στα ερωτήματα που απασχολούσαν τα παιδιά (Παπανδρέου, 2002) ενώ παράλληλα 

αναπτύχθηκε ένα ελεύθερο περιβάλλον όπου τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να εκφράσουν και να 

υποστηρίξουν τις σκέψεις/ιδέες τους, να παρατηρήσουν και να κάνουν υποθέσεις τις οποίες 

έλεγχαν μέσα από τον πειραματισμό (Δημητρίου, Δεσλή & Μαλκοπούλου, 2008). 

Μεθοδολογία  

Η μελέτη αυτή υλοποιήθηκε σε μια τάξη Νηπιαγωγείου (Παιδικό Κέντρο, ΑΠΘ) με 25 παιδιά 

ηλικίας 5-6 ετών και διήρκησε συνολικά 5 μήνες, όπου στο διάστημα αυτό υλοποιούνταν και άλλα 

προγράμματα. Στην τάξη αυτή, η ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων των παιδιών στα κέντρα 

ενδιαφέροντος θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη του προγράμματος καθώς, οι 

αναδυόμενες δράσεις τους, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και με τα υλικά που προσφέρονται, 

παρατηρούνται και καταγράφονται από τις εκπαιδευτικούς με συστηματικό τρόπο και 

αξιοποιούνται για την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας. Τη συγκεκριμένη  χρονιά τα παιδιά έδωσαν 

ιδιαίτερη έμφαση στον αέρα, μέσα από την παρατήρηση του οποίου αναδύονταν συνεχώς νέα 

ερωτήματα. Αφορμή στάθηκε μια εβδομάδα με έντονο άνεμο. Μια μικρή ομάδα πέντε παιδιών 

άρχισε να σχολιάζει συνεχώς τις κινήσεις των αντικειμένων (ύφασμα, φύλλα, χαρτί). Σταδιακά 

όλο και περισσότερα παιδιά συμμετείχαν στις παραπάνω συζητήσεις. Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε 

όταν στην προσπάθειά τους να βρουν εξηγήσεις σχετικά με την έννοια του αέρα άρχισαν να 

πειραματίζονται με διάφορες πηγές αέρα. Συγκέντρωσαν τις αρχικές τους απόψεις και ιδέες, 

καθώς και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στο παιχνίδι και τους πειραματισμούς τους.  Το 

έντονο ενδιαφέρον των παιδιών και οι προηγούμενες εμπειρίες τους τροφοδότησαν την υλοποίηση 

ενός σχεδίου εργασίας για την έννοια του αέρα. 

Οι στρατηγικές μάθησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι βασικές αρχές της μεθόδους project με 

ενεργή συμμετοχή των παιδιών μέσα από την παρατήρηση, τη διερεύνηση, την αλληλεπίδραση, την 

πραγματοποίηση υποθέσεων/πειραμάτων/ελέγχων και την επίλυση προβλημάτων, χωρίς ή με 

ελάχιστη εμπλοκή της νηπιαγωγού. 

Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η συμμετοχική παρατήρηση, με βιντεοσκόπηση, 

φωτογράφηση και σημειώσεις πεδίου, η οποία αποτελεί τη θεμελιώδη παιδαγωγική στρατηγική των 

εκπαιδευτικών της τάξης. Τα δεδομένα μελετήθηκαν με στόχο να εντοπιστούν οι κομβικές φάσεις-

περιστατικά που καθόρισαν την έναρξη και την εξέλιξη του σχεδίου εργασίας και που 

αναδεικνύουν την εξέλιξη της σκέψης των παιδιών σχετικά με την έννοια του αέρα. Σύμφωνα με 

αυτές τις φάσεις παρουσιάζονται στη συνέχεια τα αποτελέσματα της μελέτης. 

Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Η συμβολή του ελεύθερου παιχνιδιού στην οικοδόμηση της έννοιας του αέρα 

Οι δράσεις των παιδιών κατά το ελεύθερο παιχνίδι αποτέλεσαν αφορμή για την οργάνωση ενός 

προγράμματος για τη διερεύνηση της έννοιας του αέρα. Τροφοδοτούσαν τη σταδιακή διαμόρφωση 
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και εξέλιξη του προγράμματος, καθώς τα παιδιά μετέφεραν γνώσεις και δράσεις από το 

οργανωμένο πλαίσιο στο ελεύθερο παιχνίδι και το αντίστροφο. Το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών 

και η εμπλοκή τους έδωσαν την ευκαιρία μετασχηματισμού των μη δομημένων και αυθόρμητων 

δράσεων σε σημαντικά μαθησιακά περιστατικά. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια ενδεικτικά 

παραδείγματα.  

Το αρχικό ερώτημα των παιδιών αφορούσε την ύπαρξη αέρα γύρω τους. Στην προσπάθειά τους να 

το διερευνήσουν τα παιδιά συγκέντρωσαν πληροφορίες από την καθημερινότητά τους (πότε 

νιώθουμε τον αέρα, τι επιδράσεις έχει στο περιβάλλον που μας περιβάλλει) και προσπάθησαν να 

τον αποτυπώσουν γραφικά μέσω της σχεδιαστικής δραστηριότητας και των συμβόλων. Συχνά 

παρουσίαζαν το σχέδιό τους πολυτροπικά, χρησιμοποιώντας κινήσεις των χεριών και του κορμού. 

Η ανάγκη τους αυτή τους οδήγησε να αναπαραστήσουν τον αέρα κινητικά μέσα από αυθόρμητες 

κινήσεις του σώματος ατομικά και ομαδικά.  

Ο αέρας με το σώμα μας 

Κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού, τα παιδιά προσπάθησαν να αναπαραστήσουν τον αέρα 

με το σώμα τους. Αρχικά χόρευαν μεμονωμένα στροβιλίζοντας το σώμα τους. Στη συνέχεια 

πιάστηκαν από τα χέρια τα οποία κουνούσαν έντονα στην προσπάθειά τους να αποτυπώσουν το 

δυνατό αέρα που έβλεπαν από το παράθυρο της τάξης, ενώ παράλληλα σχολίασαν: 

Χ: Ο αέρας μπορεί να κουνιέται πού σιγανά ή πολύ γρήγορα! 

Α: Εμένα μου φαίνεται πως είναι στρόγγυλος… 

Δ: Εγώ νομίζω πως είναι άγριος όταν είναι δυνατός 

Χ: Όταν είναι πολύ δυνατός δεν μπορώ να τον κάνω μόνη μου. Πρέπει να είμαστε πολλοί μαζί. 

Δ: Ναι, και να κουνιόμαστε πολύ γρήγορα! 

 

Εικόνα 1. Κινητική αναπαράσταση του αέρα 

Ο αέρας μέσα από τον μουσικό αυτοσχεδιασμό 

Οι αυθόρμητες αυτές δραστηριότητες γέννησαν την ανάγκη πειραματισμού και διερεύνησης του 

ήχου που δημιουργεί ο αέρας. Μικρές ομάδες παιδιών συνόδευαν τις κινήσεις των συμμαθητών 

τους με αυτοσχέδιους ήχους που παρήγαγαν από αντικείμενα (χάρτινα ρολά, σφυρίχτρες, χωνιά) ή 

μουσικά όργανα Orff (ταμπουρίνο, ξυλάκια, ξύστρες). Ο Π. ξύνει τα δάχτυλά του την επιφάνεια 

του ταμπουρίνο σε διαφορετικά τέμπο. Οι συμπαίκτες του παίρνουν μαντίλια και τα κουνούν 

σύμφωνα με το ρυθμό που ακούν. Λίγες μέρες αργότερα η Μ. χρησιμοποιεί δυο ρολά για να 

αναπαραστήσει τον ήχο του αέρα. 

Μ: Φυσάω! Σαν τον αέρα. Κουνάω το ένα πάνω και το άλλο κάτω και αλλάζει ο ήχος. 

Νηπιαγωγός: Γιατί αλλάζει ήχο; 

Μ: Δεν ξέρω… νομίζω όταν φυσάει κάνει βββ και μετά πιο λίγο και μετά πιο πολύ μέχρι που 

πονάνε τα αυτιά μου και καμία φορά καθόλου, δεν ακούω τίποτα! 
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Εικόνα 2. Μουσικοί αυτοσχεδιασμοί 

Το παρατηρητήριο του αέρα 

Στη συνέχεια οι πειραματισμοί αυτοί έγιναν όλο και πιο συχνοί, ώσπου παρουσιάστηκαν και 

συζητήθηκαν στην ολομέλεια. Μέσα από την αλληλεπίδραση των παιδιών γεννήθηκε η ανάγκη 

δημιουργίας ενός παρατηρητηρίου του αέρα. Εκεί τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να περνούν χρόνο 

παρατηρώντας την κίνηση, τον ήχο και την ένταση του αέρα, σε ένα χώρο τον οποίο επέλεξαν λόγω 

της εγγύτητας του στην αυλή και τον εξόπλισαν με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (ανεμόμετρα, 

ανεμοδείκτες, αυτοσχέδια βιβλία καταγραφής του ανέμου κτλ). Μια από τις παρατηρήσεις των 

παιδιών που προέκυψαν από το παρατηρητήριο του αέρα ήταν πως «ο αέρας δεν είναι πάντα ίδιος». 

Η παρατήρηση αυτή στόχευε στην αυξομείωση της έντασης του αέρα όχι μόνο από μέρα σε μέρα, 

αλλά και κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας.  

  

 

α β γ 

Εικόνα 3. α. Καταγραφή έντασης του αέρα από ομάδα παιδιών, β. Παρατηρητήριο αέρα, γ. Καταγραφή 

παιδιού για τις επιπτώσεις του αέρα στα φύλλα των δέντρων 

Στην προσπάθειά του ένα παιδί να αποτυπώσει τις παρατηρήσεις του σχεδίασε ένα διάγραμμα στο 

οποίο παρουσίαζε τον αέρα σαν μια γραμμή με διαφορετικές κάθε φορά κατευθύνσεις (οριζόντια, 

κάθετη με φορά προς τα πάνω ή προς τα κάτω). Για κάθε παρατήρηση χρησιμοποιούσε έναν 

αριθμό. Γ: Στο ένα έκανα τη γραμμή επάνω, γιατί ο αέρας γίνεται δυνατός. Μετά στο 2 είναι πάλι 

πάνω βλέπεις; Γιατί ο αέρας είναι πάλι δυνατός. Στο 3 λίγο την κατέβασα γιατί ήταν δυνατός, αλλά 

όχι πολύ δυνατός… Στο 4 την έκανα κάτω γιατί ο αέρας ήταν λίγος. Και στο 5 ήταν ίδιο. Το 6 το 

έκανα πολύ κάτω γιατί δε φυσούσε καθόλου. Καθόλου αέρα δεν είχε δηλαδή. 
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Εικόνα 4. Καταγραφή παιδιού για την εναλλαγή της έντασης του αέρα 

Τότε δημιουργήθηκε ένα νέο ερώτημα «τι γίνεται όταν δεν αισθανόμαστε τον αέρα. Υπάρχει;» Το 

ερώτημα απασχόλησε τα παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του 

ενδιαφέροντος και της κινητοποίησης τους η νηπιαγωγός κατέφυγε σε μια οργανωμένη 

δραστηριότητα σύμφωνα με την οποία τα παιδιά κλήθηκαν να αποθηκεύσουν σε μια διάφανη 

πλαστική σακούλα αέρα με όποιον τρόπο ήθελαν. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις αλλαγές 

παρατήρησαν μετά τη συλλογή του αέρα και διατύπωση προβλέψεων για το επικείμενο πείραμα 

(άνοιγμα της σακούλας). Με την ολοκλήρωση του πειράματος τα παιδιά επαλήθευσαν ή απέρριψαν 

τις αρχικές τους υποθέσεις. 

Ε: Η σακούλα είχε αέρα, επειδή ήταν φουσκωτή. Όταν την ανοίξαμε βγήκε ο αέρας γιατί τώρα δεν 

είναι φουσκωτή.  

Ν: Αφού η σακούλα είχε αέρα και την ανοίξαμε ο αέρας είναι εδώ (στην τάξη). 

Γ: Εδώ είναι γιατί και τα παράθυρα είναι κλειστά και η πόρτα, δεν έφυγε… 

Ν: Απλά δεν τον βλέπουμε, αλλά ξέρουμε ότι είναι εδώ γιατί εμείς τον αφήσαμε. 

Ν: Ναι, κάποιες φορές εδώ (στην τάξη) δεν βλέπω τον αέρα, αλλά άμα κουνήσω γρήγορα τα χέρια 

μου τον νιώθω. Έτσι ξέρω ότι έχει αέρα.   

Ο αέρας μέσα από τη σχεδιαστική δραστηριότητα 

Η σχεδιαστική δραστηριότητα βοήθησε σημαντικά τα παιδιά να αναπαραστήσουν τις σκέψεις, τις 

υποθέσεις και τις ιδέες τους σχετικά με τον αέρα. Τα παιδιά συχνά παρουσίαζαν τα σχέδιά τους 

στις ομάδες ή την ολομέλεια και στη συνέχεια αφού συζητούσαν σχετικά τα αναρτούσαν στον 

πίνακα με το ιστόγραμμα για τον αέρα που βρισκόταν μέσα στην τάξη. Στο παρακάτω παράδειγμα 

φαίνεται χαρακτηριστικά ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά αποτυπώνουν γραφικά τις αρχικές τους 

σκέψεις και πως αυτές  διαφοροποιούνται κατά τη διάρκεια της πορείας της ενασχόλησής τους με 

τον αέρα μέσα από τις αναδυόμενες δράσεις. Συγκεκριμένα, παραθέτουμε τρία σχέδια σχετικά με 

το ερώτημα των παιδιών για την ύπαρξη του αέρα σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. 

Δεκέμβριος 2017: Έξω στην αυλή έχει αέρα, στην τάξη όχι. Μέσα δεν υπάρχει αέρας. 

Φεβρουάριος 2018: Μέσα μπαίνει μόνο όταν ανοίγουμε το παράθυρο. 

Μάρτιος 2018: Ο αέρας είναι έξω. Έχει όμως και λίγο μέσα. 

 

Εικόνα 5. Δεκέμβριος 2017 (αριστερά), Φεβρουάριος 2018 (μέση), Μάρτιος 2018 (δεξιά) 
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Σύνδεση οργανωμένων και ελεύθερων-αναδυόμενων δραστηριοτήτων 

Οι παραπάνω δράσεις, αυθόρμητες και οργανωμένες, επαληθεύουν το γεγονός ότι τα παιδιά μέσα 

από το αυθόρμητο παιχνίδι και τον ελεύθερο πειραματισμό, απαντούν σταδιακά στα αρχικά τους 

ερωτήματα και αναδύουν νέα. Η νηπιαγωγός σε ρόλο διευκολυντή και όχι παντογνώστη δεν 

απαντά ευθέως, αντίθετα δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ενισχύοντας τα παιδιά και 

εμπλουτίζοντας το περιβάλλον με σκοπό τα παιδιά να προσεγγίσουν μόνα τους μέσα από την 

αλληλεπίδραση και τον ελεύθερο πειραματισμό την έννοια του αέρα. Το παρακάτω διάγραμμα έχει 

στόχο να εξηγήσει παραστατικά τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι οργανωμένες δράσεις με τις 

αναδυόμενες, οδηγώντας τα παιδιά να κατευθύνουν μόνα τους τη μάθηση διατηρώντας έντονο το 

ενδιαφέρον τους.  

 

Εικόνα 6. Σχεδιάγραμμα σύνδεσης οργανωμένων και ελεύθερων-αναδυόμενων δραστηριοτήτων 

Το ανέκδοτο 

Στο πλαίσιο συνεργασίας σχολείου-οικογένειας η γιαγιά της Ρ. μας μεταφέρει την παρακάτω 

ιστορία. Η γιαγιά της Ρ. έβαλε σε ένα πιάτο σούπα για την Ρ. και της είπε «Φύσα τη για να 

κρυώσει…» εκείνη απάντησε χαριτολογώντας «Πώς να τη φυσήξω, δεν ξέρω, δεν έχω πάρει 

μαθήματα φυσικής!»   

Συμπεράσματα 

Τα  μικρά παιδιά έχουν πριν από οποιαδήποτε διδακτική παρέμβαση την περιέργεια να γνωρίσουν 

τον κόσμο που τα περιβάλλει και έχουν ιδέες για όλα τα φυσικά φαινόμενα (Ravanis, Zacharos, & 

Vellopoulou, 2010). Σημαντικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας ήταν ότι 

προσέφερε στα παιδιά εμπειρίες βασισμένες στα πραγματικά τους ενδιαφέροντα μέσω του 

ελεύθερου παιχνιδιού, καθώς αποτέλεσε σημείο εκκίνησης για την οργάνωση μιας διερεύνησης για 

την έννοια του αέρα. Οι αυθόρμητες ιδέες των παιδιών αποτελούσαν κάθε φορά βάση για νέες 

δράσεις στην ολομέλεια και το αντίστροφο. Τα παιδιά προσέγγισαν διάφορους τομείς και 

χρησιμοποίησαν πολλά μέσα κατά την επαφή τους με το πεδίο διερεύνησης του αέρα 

(συμβολισμούς, ημερολόγιο, τρόπους αναπαράστασης κλπ). Το ελεύθερο παιχνίδι και η εμπλοκή 
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του στις οργανωμένες δραστηριότητες, έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να πειραματιστούν και να 

επεξεργαστούν/μετασχηματίσουν σταδιακά νοήματα. 

Παρόλο που τα παιδιά υποστηρίζουν πως ο αέρας υπάρχει, στην πραγματικότητα κατανοούν την 

ύπαρξή του μόνο όταν αντιλαμβάνονται την κίνησή του (Brook & Driver, στο Driver et al., 1999). 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ήταν περισσότερο εστιασμένες στην προσέγγιση της έννοιας του 

αέρα ως κάτι το μη ορατό, μη απτό και τη διαχείριση αλλά και στην πρόκληση γνωστικών 

συγκρούσεων σε ένα πλαίσιο όπου συνεχώς αναδύονταν νέες έννοιες. Η σχεδιαστική 

δραστηριότητα μέσω των συμβολισμών βοήθησε σημαντικά τα παιδιά στο να εκφράσουν τις 

σκέψεις τους και να ελέγχουν την πορεία των ερωτημάτων που έθεταν. Σημαντική επίσης ήταν η 

ανάρτηση ιστογράμματος στην τάξη όπου τα παιδιά συνεχώς αναρτούσαν πληροφορίες, 

ερωτήματα, υποθέσεις, καταγραφές και αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο παρακολουθούσαν την 

πορεία του σχεδίου εργασίας και ανέδυαν νέες δράσεις, ενώ παράλληλα δινόταν η δυνατότητα σε 

όλα τα παιδιά να μοιράζονται το παραπάνω υλικό που μπορεί να προερχόταν από διερευνήσεις 

ατομικές ή μικρών ομάδων. Αξιοσημείωτη είναι η χρήση του κινητικού παιχνιδιού όπου τα παιδιά 

χρησιμοποιούσαν το σώμα τους για να περιγράψουν και να εξηγήσουν την κίνηση του αέρα. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως το παιχνίδι αναδύει δραστηριότητες που ευνοούν την 

αλληλεπίδραση με το γνωστικό αντικείμενο (Ντολιοπούλου, 2001). Στο συγκεκριμένο σχέδιο 

εργασίας τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με έννοιες των φυσικών επιστημών, 

να πειραματιστούν και να κατευθύνουν τα ίδια τη μάθηση ως ενεργά υποκείμενά της, που 

κατασκευάζουν διαισθητικά αναπαραστάσεις και νοήματα για το φυσικό κόσμο με τον οποίο 

αλληλεπιδρούν (Καρασαββίδης & Θεωδωράκου, 2011).  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια ανάδειξης των μουσείων Φυσικής Ιστορίας ως κατάλληλων χώρων 

εκπαίδευσης για διαθεματικές προσεγγίσεις σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία 

αναφέρεται σε ένα πρόγραμμα μη τυπικής εκπαίδευσης που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στο Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας το οποίο βρίσκεται μέσα στον χώρο των Αρσακείων 

σχολείων Ψυχικού. Μέσω της αξιοποίησης των μουσειακών εκθεμάτων, της υλοποίησης πειραμάτων και της 

χρήσης διαδραστικών παιχνιδιών σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το σύννεφο έφερε… βροχή», μία 

βιωματική προσέγγιση στον κύκλο του νερού, για μαθητές προσχολικής ηλικίας και της Α΄ τάξης του 

Δημοτικού. Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τις μορφές του νερού στη φύση, πώς το 

νερό επηρεάζει το γήινο ανάγλυφο, ποια είναι η αξία του στην καθημερινότητά μας και να ευαισθητοποιηθούν 

ως προς τη σωστή κατανάλωσή του. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά στο πλαίσιο διαθεματικού 

προγράμματος και η αξιολόγησή του τόσο κατά τη διάρκεια της εκπόνησης, όσο και μετά από 4 μήνες έδωσε 

θετικά αποτελέσματα  

Λέξεις-κλειδιά: κύκλος νερού, μουσεία, εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

 

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες πραγματοποιείται μέσω ποικίλων τυπικών και μη τυπικών 

προσεγγίσεων. Σημαντικές ευκαιρίες μάθησης μπορούν να οργανωθούν και σε άλλους χώρους, 

εκτός του σχολείου. Ένας από τους πιο σημαντικούς  χώρους είναι αυτός του μουσείου φυσικών 

επιστημών (Κόκκοτας, 2004). Ο ρόλος των μουσείων, γενικά είναι να δημιουργούν εκπαιδευτικό 

υλικό αλληλεπίδρασης, όπου κανείς διδάσκει ή διδάσκεται  μέσα από τις συλλογές και τα εκθέματα 

καθώς επίσης και μέσα από ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας της Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας, από την ίδρυσή του,  στοχεύει στην προσφορά 

γνώσης με ένα ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο μέσα από την σχεδίαση και οργάνωση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων του. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα συνδυάζονται με την ύλη των 

μαθημάτων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου, όπως αυτή ορίζεται από το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Στο πλαίσιο αυτό τα προγράμματα τροποποιούνται ώστε να 

αντιστοιχούν στις γνωστικές ανάγκες της κάθε τάξης και του κάθε τμήματος που το επισκέπτονται 

(Τριπολιτσιώτου, 2017). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση του κύκλου του 

νερού και την ευαισθητοποίηση των μαθητών ως προς την αξία του νερού στη ζωή μας. 



Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Φυσικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Πολιτισμός 

54 
 

Ο κύκλος του νερού είναι πολύ σημαντικός για τη φύση και τη διατήρηση της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας, αλλά και για την ανθρώπινη ζωή και ανάπτυξη (Perlman, Markopoulos & Koutsogiannis, 

2005). Με το θέμα αυτό και τις σχετικές ιδέες των εκπαιδευόμενων έχουν ασχοληθεί πολλοί 

ερευνητές τόσο σε επίπεδο παιδιών προσχολικής ηλικίας, όσο και σε επίπεδο μεγαλύτερων 

μαθητών. Οι Γκιζούδη & Παπαδοπούλου (2012) προτείνουν σε έρευνά τους τη χρήση ΤΠΕ και 

πειραμάτων προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές μέσα από βιωματικό και διαδραστικό τρόπο 

τον κύκλο του νερού και τα επιμέρους φαινόμενα που συνδέονται με αυτόν. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος για μουσείο, για τον κύκλο του νερού, αξιοποιώντας  κατάλληλα εκθέματα του 

μουσείου, πειράματα με απλά υλικά καθώς και τις Νέες Τεχνολογίες. 

Περιγραφή του προγράμματος 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το σύννεφο έφερε βροχή» επιδιώκεται η κατανόηση του κύκλου 

του νερού, καθώς και των φαινομένων που συνδέονται με αυτόν όπως της εξάτμισης και της 

υγροποίησης. 

Βασική επιδίωξη των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν η 

ανάπτυξη του επιστημονικού εγγραμματισμού μέσα από την μελέτη του κύκλου του νερού. 

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στο να προσεγγίσουν οι μαθητές το θέμα αυτό μέσα από βιωματικές 

εμπειρίες και να συνδέσουν την εμπειρική γνώση με τομείς της γλωσσικής ανάπτυξης, των 

μαθηματικών καθώς και των νέων τεχνολογιών. 

Οι στόχοι του προγράμματος διακρίνονται σε γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς 

όπως φαίνεται στον πίνακα 1.  
 

Πίνακας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος 

 

Γνωστικοί Ψυχοκινητικοί Συναισθηματικοί 

Να γνωρίσουν οι 

μαθητές: 

Τον κύκλο του νερού 

Τις μορφές του νερού 

στη φύση 

Πώς το νερό επηρεάζει 

το γήινο ανάγλυφο. 

Να κατανοήσουν τον 

τρόπο σχηματισμού των 

νεφών. 

Να γνωρίσουν από ποια 

στοιχεία αποτελείται το 

νερό και πώς αυτά 

συνδέονται μεταξύ 

τους. 

Να πραγματοποιήσουν 

πείραμα δημιουργίας 

βροχής. 

Να φτιάξουν μέσα από 

κατασκευή το μοντέλο 

του χημικού τύπου του 

νερού 

Να παίξουν διαδραστικό 

παιχνίδι εκμάθησης του 

κύκλου του νερού. 

Να μετρήσουν μέσα από 

πείραμα, το νερό που 

καταναλώνουν κατά την 

πλύση των χεριών 

Να κατανοήσουν την αξία 

του νερού 

Να κατανοήσουν τον ρόλο 

του κύκλου του νερού στην 

καθημερινότητα 

Να ευαισθητοποιηθούν ως 

προς τη σωστή χρήση του 

νερού. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε στον  χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας σε 3 φάσεις. Στην πρώτη επίσκεψη έγινε αναφορά στον κύκλο του 

νερού, στη δεύτερη στον σχηματισμό νεφών και τέλος στο  μοντέλο του χημικού τύπου του νερού. 

Η επιλογή αυτή έγινε με σκοπό  να είναι πιο ξεκάθαρα τα αντικείμενα που θέλαμε να κατανοήσουν 

οι μαθητές, καθώς επρόκειτο για θέματα εντελώς νέα προς την ηλικία αυτή. 

Για την διεξαγωγή του προγράμματος αξιοποιήθηκαν: 
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• Μουσειακά εκθέματα με ιδιαίτερη συμπεριφορά στο νερό όπως σχιστόλιθοι και 

ασβεστόλιθοι, σταλαγμίτες και σταλακτίτες.  

• Διαδραστικό παιχνίδι που σχεδιάστηκε στο μουσείο με στόχο την κατανόηση του κύκλου 

του νερού και την γνωριμία συγκεκριμένων επιστημονικών όρων που περιγράφουν το 

φαινόμενο. 

• Πείραμα, με στόχο την κατανόηση του τρόπου δημιουργίας των νεφών και των 

ατμοσφαιρικών κατακρημνήσεων. 

• Μοντέλο νερού, με στόχο την γνωριμία των μαθητών με τα στοιχεία από τα οποία 

αποτελείται το νερό καθώς και τη διάταξή τους στον χώρο. 

Επιπλέον αξιοποιήθηκαν τα προγράμματα Η/Υ Articulate quizmaker, Power Point και Gimp. 

Για την περιγραφή του κύκλου του νερού, αξιοποιήθηκε ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι, το 

οποίο σχεδιάστηκε με τη χρήση του Articulate quizmaker. Η εικόνα που αξιοποιήθηκε ήταν από 

την παιδική ιστοσελίδα της Αμερικανικής Γεωλογικής Εταιρείας και πάνω σε αυτήν σχεδιάστηκαν 

τα ζητούμενα: θάλασσα, ήλιος, εξάτμιση, σύννεφα, βροχή, χιόνι, ποτάμια, υπόγεια ύδατα. Οι 

μαθητές καλούνταν με drag and drop  να τοποθετήσουν τις λέξεις στα σωστά σημεία  και να 

περιγράψουν με δικά τους λόγια τον κύκλο του νερού. Κατά τη διεξαγωγή του παιχνιδιού, οι 

μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ιδιαίτερα πετρώματα του μουσείου όπως τον 

ασβεστόλιθο, τον σχιστόλιθο, τους  σταλαγμίτες και τους σταλακτίτες. Συζητήθηκε επίσης πώς 

δημιουργούνται οι πηγές, τα ποτάμια και πώς συγκεντρώνονται τα υπόγεια ύδατα. 

Για τον σχηματισμό νεφών, χρησιμοποιήθηκαν απλά υλικά με στόχο την αναπαράσταση της 

δημιουργίας των ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων. Σε ένα μεγάλο διάφανο μπωλ τοποθετήθηκε 

καυτό νερό και στη συνέχεια στο κέντρο του ένα άλλο κενό μπωλ. Το δοχείο, σκεπάστηκε με 

διαφανή μεμβράνη. Μετά από 2-3 λεπτά που στη μεμβράνη έχουν σχηματιστεί υδρατμοί, 

τοποθετούνται πάνω σε αυτή παγάκια ή παγοκύστες, οπότε ψύχονται οι υδρατμοί και δημιουργείται 

βροχή. Μετά από λίγα λεπτά μπορούμε να δούμε νερό και μέσα στο κενό μπωλ  εικόνες 1, 2. 

 

Τέλος, για τον σχηματισμό του μοντέλου του νερού, οι μαθητές φτιάχνουν σφαιρίδια με τις 

πλαστελίνες, λευκά για το υδρογόνο και κόκκινο για το οξυγόνο, τα οποία ενώνουν με καλαμάκια 

και  τοποθετούν το μοντέλο, πάνω σε διαμορφωμένη κάρτα με σχεδιασμένο το μοντέλο του νερού 

όπως φαίνεται στην εικόνα 3.  

 

Εικόνα 3. Μοντελοποίηση του μορίου του νερού 

Εικόνα 1. Διάταξη πειράματος Εικόνα 2. Σχηματισμός νεφών 
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Μεθοδολογία 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 25 μαθητές νηπιαγωγείου, στο πλαίσιο του διαθεματικού τους 

προγράμματος με θέμα το νερό. 

Για την διεξαγωγή του προγράμματος εφαρμόστηκε το διδακτικό μοντέλο Allard & Boucher (1998) 

και Paquin (1995), σύμφωνα με το οποίο το θέμα έχει υποβληθεί στην τάξη από τον εκπαιδευτικό 

της τάξης, όπου έχει γίνει ο αρχικός προβληματισμός των μαθητών και έχουν σημειωθεί τα 

ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Στη συνέχεια στο μουσείο γίνεται η παρακολούθηση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος, όπου πραγματοποιείται η μελέτη του θέματος και η συλλογή των 

δεδομένων και τέλος στην τάξη γίνεται η σύνθεση, η ανάλυση και η σύνδεση αυτών που έμαθαν 

και τελικά οικοδομείται η γνώση. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε 

τρεις διαφορετικές επισκέψεις. 

 
Πίνακας 2. Διδακτικό μοντέλο Allard & Boucher (1998) & Paquin (1995) 

 

Πριν την 

επίσκεψη 
Τάξη Προετοιμασία 

Υποβολή 

θέματος 

μελέτης 

Αναφορά στον 

κύκλο νερού 

Κατά την  

επίσκεψη 
Μουσείο Πραγματοποίηση 

Μελέτη 

θέματος και 

συλλογή 

δεδομένων 

Παρακολούθηση 

εκπαιδευτικού 

προγράμματος  -

εμπλουτισμός 

γνώσεων και 

δραστηριότητες 

Μετά την 

επίσκεψη 
Τάξη Επέκταση 

Ανάλυση και 

σύνθεση 

Οικοδόμηση 

γνώσεων 

 

Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος οι μαθητές απάντησαν 

ερωτήσεις μέσω συνεντεύξεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε 4 φάσεις. Αρχικά πριν ξεκινήσει 

το πρόγραμμα τέθηκαν στους μαθητές ερωτήματα με σκοπό να ανιχνευτούν οι αρχικές τους ιδέες 

για το θέμα μας.  Δεν γνώριζαν κάτι σχετικό για τον κύκλο του νερού, το σχηματισμό νεφών καθώς 

και το μοντέλο του χημικού τύπου του  νερού.  Η επόμενη συνέντευξη πραγματοποιήθηκε αμέσως 

μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Στη συνέχεια οι μαθητές κλήθηκαν 4 μήνες αργότερα να 

απαντήσουν στις ίδιες ερωτήσεις στο τέλος δηλαδή  της σχολικής χρονιάς, και μετά από ένα χρόνο 

πραγματοποιήθηκε νέα συνέντευξη των μαθητών με τα ίδια ερωτήματα στα τρία αυτά αντικείμενα. 

Στις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκε συσκευή ηχογράφησης και πρωτόκολλο μη λεκτικών 

συμπεριφορών. 

Οι ερωτήσεις στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν είναι οι ακόλουθες (Βλ. περιγραφή του 

προγράμματος): 

α. Στο διαδραστικό παιχνίδι 

Τι παρατηρείς στην εικόνα; 

Τοποθέτησε σωστά κάθε λέξη που εμφανίζεται στην οθόνη. 

Περίγραψε τον κύκλο τού νερού με απλά λόγια. 

β. Πείραμα 

Τι υλικά χρησιμοποιήσαμε; 

Τι πετύχαμε; 

Περίγραψέ μας πως δημιουργείται η βροχή. 
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γ. Μοντελοποίηση νερού 

Από ποια άτομα αποτελείται το μόριο του νερού;  

Πώς είναι η διάταξή τους στον χώρο; 

Αποτελέσματα 

Από τους 25 μαθητές που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πριν από την παρουσίαση του 

προγράμματος, κανείς δεν γνώριζε για τον κύκλο του νερού (Διάγραμμα 1). Μετά από την 

παρουσίαση του προγράμματος και οι 25 απάντησαν σωστά στην τοποθέτηση των όρων, στην 

αναγνώριση των εικονιδίων και των λέξεων και με άνεση περιέγραψαν τον κύκλο του νερού. Μετά 

από 4 μήνες οι 24 μαθητές μπόρεσαν να συμπληρώσουν σωστά το παιχνίδι, 21 μαθητές 

αναγνώρισαν τα εικονίδια και τις λέξεις και 21 μαθητές περιέγραψαν με επιτυχία τον κύκλο του 

νερού. 

 

Διάγραμμα 1 

Στην περίπτωση του πειράματος (Διάγραμμα 2), οι μαθητές  πριν  από αυτό, δεν γνώριζαν τον 

τρόπο σχηματισμού των νεφών, μετά την παρουσίαση, ερμηνεία και διεξαγωγή του πειράματος, 25 

μαθητές μπόρεσαν να περιγράψουν το πείραμα, 19 μαθητές  συγκράτησαν τον  όρο εξάτμιση ενώ 

τον όρο υγροποίηση 14 μαθητές. Μετά από 4 μήνες και οι 25 μαθητές  περιέγραψαν σωστά το 

πείραμα, 17 ανέφεραν τον όρο εξάτμιση και 12 τον όρο υγροποίηση. Τέλος μετά από 1 χρόνο και οι 

25 μαθητές περιέγραψαν σωστά το πείραμα, 6 θυμόντουσαν τον όρο εξάτμιση ενώ κανένας δεν 

θυμόταν τον όρο υγροποίηση, αν και ήταν σε θέση να τον περιγράψει. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2 

Ως προς το μοντέλο του νερού (Διάγραμμα 3), πριν την παρουσίαση κανένας μαθητής δεν γνώριζε 

τη μορφή του χημικού τύπου. Μετά την παρουσίαση και την κατασκευή και οι 24 μαθητές 

αναγνώρισαν από ποια άτομα αποτελείται το μόριο του νερού καθώς και τη διάταξη τους στον 

χώρο. Τέσσερις  μήνες  αργότερα, 24 μαθητές θυμόντουσαν ότι το μόριο του νερού αποτελείται 

από 2 μόρια υδρογόνου και 1 οξυγόνου ενώ τη σωστή διάταξη τη θυμόντουσαν 20 μαθητές. Μετά 
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την πάροδο ενός έτους οι 19 μαθητές ήταν σε θέση να αναφέρουν τα άτομα από τα οποία 

αποτελείται το μόριο  του νερού, δηλαδή 2 άτομα υδρογόνου και ένα οξυγόνου, ενώ κανένας 

μαθητής δεν θυμόταν τη διάταξη των μορίων στον χώρο.  

 

 

Διάγραμμα 3 

Συμπεράσματα 

Με τη βοήθεια του διαδραστικού παιχνιδιού, οι μαθητές κατάφεραν να προσεγγίσουν και να 

αντιληφθούν τις φάσεις που διέρχεται ο κύκλος του νερού και αναγνώρισαν με άνεση τους όρους 

μέσα από την οπτική επαφή. Ο όρος εξάτμιση προσεγγίστηκε καλύτερα από τον όρο υγροποίηση 

αν και οι μαθητές ήταν σε θέση να αποδώσουν την υγροποίηση περιγραφικά.   

Με τη δραστηριότητα του μοντέλου του χημικού τύπου τού νερού έγινε προσπάθεια να έρθουν σε 

επαφή οι μαθητές με τον μικρόκοσμο. Οι μαθητές θυμόντουσαν το υδρογόνο και το οξυγόνο μόνο 

ως ονόματα ενώ δεν φαίνεται να κατανοούν τον τρόπο διάταξής τους στον χώρο, γεγονός 

αναμενόμενο καθώς οι έννοιες οξυγόνο και μικρόκοσμος δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά από τους 

μαθητές της ηλικίας αυτής (Πανολαρίδη, 2007). 

Η εμπειρία αυτή μας επιβεβαίωσε το συμπέρασμα ότι αρμονικά συνδυασμένες μουσειακές και 

σχολικές μαθησιακές δραστηριότητες μπορούν να δώσουν ουσιαστικές εκπαιδευτικές εμπειρίες 

στις φυσικές επιστήμες (Voris, Sedzielard, & Blacmon, 1986) καθώς και ότι μέσα από τα 

εκπαιδευτικά μουσειακά προγράμματα μπορεί να επιτευχθεί η κατανόηση του φυσικού κόσμου που 

μας περιβάλλει, η εξέλιξη των ικανοτήτων των μαθητών μέσα από την παρατήρηση και την έρευνα, 

και τέλος η δημιουργία της επιθυμίας στους μαθητές να επισκεφθούν ξανά το χώρο του μουσείου 

(Gelles, 1981), γεγονός  που επιβεβαιώνεται καθημερινά στο χώρο του μουσείου μας. 
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Περίληψη 

Η έρευνα στόχευε στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός πλαισίου ανάλυσης των σχέσεων γραπτού λόγου-

εικόνας σε επίπεδο διαπροσωπικού νοήματος σε πολυτροπικά κείμενα Φυσικών Επιστημών για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα δύο σημειωτικά συστήματα συχνά παράγουν αντιφατικά 

μηνύματα ως προς τον τρόπο που απευθύνονται στον αναγνώστη και τον τύπο της σχέσης που διαμορφώνουν 

μεταξύ αναγνώστη-αναπαριστώμενων, ενώ συμφωνούν ως προς τη διάσταση της εμπλοκής. Το προτεινόμενο 

πλαίσιο δύναται να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην επιλογή, το σχεδιασμό και τη διδακτική αξιοποίηση 

πολυτροπικού εκπαιδευτικού υλικού Φυσικών Επιστημών. 

Λέξεις-κλειδιά: σχέση γραπτού λόγου-εικόνας, φυσικές επιστήμες, διαπροσωπικό νόημα 

 

Εισαγωγή 

Πολυτροπικότητα και σύγχρονα κείμενα Φυσικών Επιστημών 

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί δομικό στοιχείο της παιδαγωγικής πρακτικής και συχνά 

επισημαίνεται η ανάγκη συστηματικής διερεύνησής του. Ειδικότερα, η ανάλυση εκπαιδευτικού 

υλικού φυσικών επιστημών για παιδιά, έχει επικεντρωθεί στη συνεισφορά διαφορετικών 

σημειωτικών συστημάτων στην κατασκευή νοημάτων, καθώς αυτό το υλικό είναι κατά κανόνα 

πολυτροπικό, συνδυάζει δηλαδή παράλληλα γραπτό λόγο και εικόνες (Royce, 2002).  

Καθώς ένα κείμενο επιτελεί πλήθος λειτουργιών, η ανάλυσή του μπορεί να θεωρηθεί από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες (Lemke, 2000). Σύμφωνα με τη Γραμματική Οπτικού Σχεδιασμού 

(Kress & Van Leeuwen, 2006), που βασίστηκε στις τρεις μεταλειτουργίες της γλώσσας όπως 

διατυπώθηκαν στη Συστημική Λειτουργική Γραμματική (Halliday, 1994), ένα πολυτροπικό κείμενο 

περιλαμβάνει τρία είδη νοημάτων: αναπαραστατικό, διαπροσωπικό και κειμενικό. Το 

αναπαραστατικό νόημα αναφέρεται στις ενέργειες που παρουσιάζονται λεκτικά και οπτικά, τους 

εμπλεκόμενους σε αυτές και στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο αυτά συμβαίνουν. Το διαπροσωπικό 

νόημα αναφέρεται στις λεκτικές και οπτικές επιλογές που αφορούν τη σχέση που διαμορφώνεται 

μεταξύ δημιουργού-αναγνώστη και αναγνώστη-αναπαριστώμενων στοιχείων. Το κειμενικό νόημα 

αναφέρεται στη σύνθεση λεκτικών και οπτικών στοιχείων στη σελίδα.  
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Το διαπροσωπικό νόημα 

Παρότι λίγες έρευνες εστίασαν στη μελέτη διαπροσωπικών νοημάτων κειμένων Φυσικών 

Επιστημών (Κουλαϊδής κ.ά., 2002, Φλουρής & Καλογιαννάκης, 2013, Χρηστίδου, Χατζηνικήτα & 

Σκλαβενίτη, 2005) αυτά τα νοήματα έχουν ιδιαίτερη αξία ειδικά όταν απευθύνονται σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, καθώς στην ηλικία αυτή ξεκινούν οι πρώτες τους επαφές με τέτοιο υλικό. 

Επιπλέον, επισημαίνεται η ανάγκη συστηματικής ενασχόλησης με τις αρχές που διέπουν το 

σχεδιασμό του εν λόγω υλικού (Χρηστίδου, 2001). Το εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, απευθύνεται στον μικρό αναγνώστη με άμεσο τρόπο, συμβάλλει 

στη διαμόρφωση μιας οικείας σχέσης ανάμεσα σε εκείνον και τα αναπαριστώμενα στοιχεία και τον 

εμπλέκει με όσα παρουσιάζονται, καθώς βασικός του ρόλος είναι να υποστηρίξει τη μάθηση του 

παιδιού αναγνωρίζοντάς το ως ενεργητική ύπαρξη που μέσα από δικές του νοητικές διεργασίες και 

βιώματα εμπλέκεται στην οικοδόμηση γνώσης που έχει νόημα για το ίδιο (Driver et al., 1999). Ο 

βαθμός στον οποίο οι αντιλήψεις αυτές αντανακλώνται στις γλωσσικές και οπτικές επιλογές ενός 

κειμένου σχετίζεται με τις τρεις βασικές διαστάσεις διαπροσωπικού νοήματος: τον τρόπο που ο 

συγγραφέας απευθύνεται στον αναγνώστη (απευθυντικότητα), τον τύπο της σχέσης που 

διαμορφώνεται μεταξύ αναγνώστη-αναπαριστώμενων στοιχείων (κοινωνική απόσταση) και το 

βαθμό που ο αναγνώστης καλείται να εμπλακεί με αυτά (εμπλοκή) (Halliday, 1994, Kress & Van 

Leeuwen, 2006) (βλ. Σχήμα 1). 

Η απευθυντικότητα  

Η απευθυντικότητα εκφράζεται λεκτικά μέσω του τύπου πρότασης και του προσώπου ρήματος. Με 

τις προστακτικές προτάσεις και το β’ πρόσωπο ζητείται κάτι από τον αναγνώστη (υψηλή 

απευθυντικότητα), οι ερωτηματικές προτάσεις και το α’ πρόσωπο δηλώνουν μέτρια 

απευθυντικότητα, ενώ με τις αποφαντικές προτάσεις και το γ’ πρόσωπο προσφέρονται πληροφορίες 

στον αναγνώστη (χαμηλή απευθυντικότητα) (Halliday, 1994). Οπτικά, η απευθυντικότητα 

εκφράζεται μέσω του βλέμματος προς τον αναγνώστη. Όταν υπάρχει, ζητείται κάτι από αυτόν, ενώ 

όταν δεν υπάρχει του παρέχονται απλώς πληροφορίες (Kress & Van Leeuwen, 2006).  

Η κοινωνική απόσταση  

Η κοινωνική απόσταση υλοποιείται λεκτικά μέσω της ονοματοποίησης, της διάθεσης του ρήματος 

και της σύνδεσης προτάσεων. Η συχνή χρήση ονοματοποίησης, δηλαδή η αντικατάσταση ρημάτων 

από ουσιαστικά, παθητικής διάθεσης και υποτακτικής σύνδεσης αντιστοιχούν σε επεξεργασμένο 

γλωσσικό κώδικα και δηλώνουν αποξένωση, ενώ η απουσία ονοματοποίησης, η χρήση ενεργητικής 

διάθεσης και παρατακτικής σύνδεσης χρησιμοποιούνται στον ανεπίσημο γραπτό λόγο και 

υποδεικνύουν σχέση οικειότητας. Η ισορροπία στις επιλογές που αφορούν τα τρία αυτά 

χαρακτηριστικά υποδηλώνει ουδέτερη σχέση (Ηalliday, 1994). Οπτικά, η κοινωνική απόσταση 

εκφράζεται μέσω της απόστασης λήψης. Η μακρινή απόσταση, δηλαδή όταν απεικονίζεται 

ολόκληρο το σώμα στο φόντο με αρκετό χώρο γύρω του δημιουργεί αίσθηση αποξένωσης, η 

μεσαία απόσταση, δηλαδή όταν απεικονίζεται σχεδόν ολόκληρο ή ολόκληρο το σώμα χωρίς αρκετό 

χώρο γύρω του, δηλώνει ουδέτερη σχέση και η κοντινή απόσταση δηλαδή όταν παρουσιάζεται ένα 

μέρος του προσώπου ή σώματος διαμορφώνει σχέση οικειότητας (Kress & Van Leeuwen, 2006).  

Η εμπλοκή  

Η εμπλοκή πραγματώνεται λεκτικά μέσω του προσώπου που εκφέρονται οι κτητικές αντωνυμίες. 

Το β’ πρόσωπο υποδεικνύει ισχυρή εμπλοκή σε ό,τι παρουσιάζεται, το α’ πρόσωπο αντιστοιχεί σε 

μέτρια εμπλοκή, ενώ το γ’ πρόσωπο υποδηλώνει αποστασιοποίηση του αναγνώστη από τα 

αναφερόμενα. Οπτικά, η εμπλοκή εκφράζεται μέσω της οριζόντιας γωνίας λήψης με την οποία τα 

απεικονιζόμενα μπορεί να παρουσιάζονται είτε από μπροστά, κάτι που δηλώνει ισχυρή εμπλοκή 
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του αναγνώστη, είτε από το πλάι, κάτι που δημιουργεί αποστασιοποίηση (Kress & Van Leeuwen, 

2006). 

 

Σχήμα 1. Επίπεδα και τρόποι υλοποίησης τριών διαστάσεων σε γραπτό λόγο και εικόνα 

Σχέση γραπτού λόγου-εικόνας 

Η εξέταση της συνεισφοράς του γραπτού λόγου και της εικόνας χωριστά στην παραγωγή νοημάτων 

δεν αρκεί, καθώς τα δύο συστήματα επικοινωνίας συσχετίζονται μεταξύ τους με διάφορους 

τρόπους διαμορφώνοντας το τελικό μήνυμα που καταλήγει στον αναγνώστη (Anagnostopoulou, 

Hatzinikita & Christidou, 2012). Ενδέχεται oι δύο σημειωτικοί τρόποι να συμφωνούν παράγοντας 

όμοια νοήματα, να χαρακτηρίζονται από συμπληρωματικότητα, με τον έναν εκ των δύο να παράγει 

επιπλέον νοήματα, ή από αντίφαση, δηλαδή να εκφράζουν αντίθετα νοήματα (Painter, Martin, & 

Unsworth, 2013). Προηγούμενες έρευνες (Φλουρής & Καλογιαννάκης, 2013) παρατήρησαν 

ασυμφωνία γλωσσικού-απεικονιστικού κώδικα ως προς κάποιες διαστάσεις διαπροσωπικού 

νοήματος σε πολυτροπικό εκπαιδευτικό υλικό Φυσικών Επιστημών, ενώ άλλες συναφείς έρευνες 

ανέδειξαν ότι εικόνα και γραπτός λόγος συμφωνούν δημιουργώντας κατά κύριο λόγο συνεκτικά 

διαπροσωπικά νοήματα (Κοulaidis, Dimopoulos & Sklaveniti, 2001). Εκλείπουν, ωστόσο, 

αντίστοιχες έρευνες σε υλικό για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Στόχοι  

Η έρευνα στόχευε στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός πλαισίου ανάλυσης των σχέσεων 

γραπτού λόγου-εικόνας σε διαπροσωπικό επίπεδο σε πολυτροπικά κείμενα Φυσικών Επιστημών για 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, μέσω του 
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εκπαιδευτικού υλικού θα πρέπει να καλλιεργείται η υψηλή απευθυντικότητα, η μικρή κοινωνική 

απόσταση και η ισχυρή εμπλοκή με συνέπεια τόσο από το γραπτό λόγο, όσο και από την εικόνα.  

Μέθοδος 

Δείγμα 

Επιλέχθηκαν τέσσερα βιβλία για παιδιά προσχολικής ηλικίας με θέμα «Τα ζώα». Αφενός τα βιβλία 

αυτά πληρούν το κριτήριο της παρουσίας έμψυχων όντων στην εικόνα, που αποτελεί προϋπόθεση 

για την εξέταση της απευθυντικότητας, αφετέρου αποτελούν βιβλία με τα οποία έρχονται συχνά σε 

επαφή τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Από κάθε βιβλίο επιλέχθηκαν τέσσερις μονάδες ανάλυσης. 

Καθεμιά από αυτές περιλάμβανε μία εικόνα και το γραπτό λόγο που τη συνόδευε. Τα βιβλία ήταν 

τα εξής: Τα πιο γλυκά ζωάκια (Hegarty, 2016), Βρες τα ζώα της Σαβάνας! (2016), Ζωάκια (2015), 

100 παραθυράκια γνώσης – Ζώα (Κατσαΐτη, 2016). 

Διαδικασία 

Σε κάθε μονάδα πραγματοποιήθηκε ανάλυση του γραπτού λόγου και της εικονογράφησης ως προς 

κάθε διάσταση του διαπροσωπικού νοήματος. Το περιεχόμενο του γραπτού λόγου και της εικόνας 

ταξινομήθηκε ως προς κάθε διάσταση και έπειτα προσδιορίστηκε το είδος της σχέσης (συμφωνία, 

συμπληρωματικότητα ή αντίφαση) ανάμεσα στα δύο συστήματα επικοινωνίας. 

Κατηγοριοποίηση απευθυντικότητας 

Λεκτικά, η απευθυντικότητα εκτιμήθηκε με βάση το συνδυασμό τύπου πρότασης και προσώπου 

ρήματος. Όταν επικρατούσαν οι προστακτικές προτάσεις και το β’ πρόσωπο χαρακτηρίστηκε 

υψηλή, όταν επικρατούσαν οι ερωτηματικές προτάσεις και το α’ πρόσωπο μέτρια και όταν 

επικρατούσαν οι αποφαντικές προτάσεις και το γ΄ πρόσωπο χαμηλή. Οπτικά, η απευθυντικότητα 

εκτιμήθηκε με βάση το βλέμμα και χαρακτηρίστηκε υψηλή όταν τα περισσότερα από τα ζώα 

απεικονίζονταν να κοιτούν προς τον αναγνώστη, μέτρια όταν υπήρχε ίδιος αριθμός ζώων με 

βλέμμα και χωρίς βλέμμα προς τον αναγνώστη και χαμηλή όταν δεν υπήρχε βλέμμα προς τον 

αναγνώστη από τα περισσότερα απεικονιζόμενα ζώα.  

Κατηγοριοποίηση κοινωνικής απόστασης 

Λεκτικά, η κοινωνική απόσταση εξετάστηκε με βάση το συνδυασμό ονοματοποίησης, διάθεσης 

ρήματος και σύνδεσης προτάσεων. Όταν επικρατούσε η ονοματοποίηση, η παθητική διάθεση και η 

υποτακτική σύνδεση η κοινωνική απόσταση χαρακτηρίστηκε μεγάλη, όταν υπήρχε ισορροπία ως 

προς τα τρία αυτά χαρακτηριστικά προσδιορίστηκε ως μέτρια και όταν επικρατούσε η απουσία 

ονοματοποίησης, η ενεργητική διάθεση και η παρατακτική σύνδεση, η κοινωνική απόσταση 

χαρακτηρίστηκε μικρή. Οπτικά η κοινωνική απόσταση προσδιορίστηκε από την απόσταση λήψης 

και χαρακτηρίστηκε μεγάλη όταν επικρατούσε η μακρινή απόσταση λήψης, μέτρια για μεσαία 

απόσταση λήψης και μικρή για κοντινή απόσταση λήψης.  

Κατηγοριοποίηση εμπλοκής 

Λεκτικά, η εμπλοκή καθορίστηκε με βάση το πρόσωπο στο οποίο εκφέρονται οι κτητικές 

αντωνυμίες και χαρακτηρίστηκε ισχυρή όταν επικρατούσαν οι κτητικές αντωνυμίες β’ προσώπου, 

μέτρια όταν επικρατούσαν οι κτητικές αντωνυμίες α’ προσώπου, ενώ όταν επικρατούσαν οι 

κτητικές αντωνυμίες γ΄ προσώπου ή δεν υπήρχαν καθόλου κτητικές αντωνυμίες ο γραπτός λόγος 

θεωρήθηκε ότι εκφράζει αποστασιοποίηση. Οπτικά, η εμπλοκή καθορίστηκε με βάση την οριζόντια 

γωνία λήψης και χαρακτηρίστηκε ισχυρή όταν τα περισσότερα ζώα απεικονίζονταν σε λήψη από 

μπροστά, μέτρια όταν υπήρχε ίδιος αριθμός ζώων σε λήψη από μπροστά και από το πλάι, ενώ όταν 
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τα περισσότερα ζώα απεικονίζονταν σε πλαϊνή λήψη θεωρήθηκε ότι η εικόνα υποβάλλει 

αποστασιοποίηση από τον αναγνώστη. 

Σχέση γραπτού λόγου–εικόνας ως προς κάθε διάσταση  

Η σχέση γραπτού λόγου–εικόνας αναφορικά με κάθε διάσταση διαπροσωπικού νοήματος 

χαρακτηρίστηκε ως ‘συμφωνία’ όταν τα δύο σημειωτικά συστήματα δήλωναν τον ίδιο βαθμό ως 

προς την εκάστοτε διάσταση, ως ‘συμπληρωματικότητα’, όταν το ένα από τα δύο δήλωνε χαμηλό ή 

υψηλό βαθμό και το δεύτερο μέτριο και ως ‘αντίφαση’, όταν το ένα δήλωνε χαμηλό και το δεύτερο 

υψηλό βαθμό της ίδιας διάστασης. Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση μιας μονάδας (σελίδας 

βιβλίου) με διαφορετικές σχέσεις γραπτού λόγου-εικόνας ως προς τις τρεις διαστάσεις του 

διαπροσωπικού νοήματος (βλ. Σχήμα 2 και Πίνακα 1).  

 

 

Σχήμα 2. Παράδειγμα ανάλυσης με διαφορετικές σχέσεις γραπτού λόγου - εικόνας. Δημιουργία σχεδίου από 

απόσπασμα του βιβλίου Τα πιο γλυκά ζωάκια (Hegarty, 2016, σ. 8). Εκδόσεις  Susaeta. 
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απευθυντικότητα : 
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αναγνώστη 

Αποστασιοποίηση 

αναγνώστη: Απουσία 
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Μικρή κοινωνική 

απόσταση: Απουσία 

ονοματοποίησης, 

ενεργητική διάθεση, 

παρατακτική σύνδεση 
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Πίνακας 1. Ανάλυση  Σχήματος 2 ως προς τις τρεις διαστάσεις διαπροσωπικού νοήματος  

 

Αποτελέσματα 

Ως προς την απευθυντικότητα επικρατούν οι σχέσεις αντίφασης, με το γραπτό λόγο να παράγει 

χαμηλή και την εικόνα υψηλή απευθυντικότητα. Ως προς την ίδια διάσταση, ακολουθούν με πολύ 

μικρή διαφορά οι σχέσεις συμφωνίας ανάμεσα στα δύο σημειωτικά συστήματα, στα οποία 

επικρατεί η χαμηλή απευθυντικότητα. Ως προς την κοινωνική απόσταση, επικρατούν οι σχέσεις 

αντίφασης με το γραπτό λόγο να εκφράζει κατά κανόνα μικρή κοινωνική απόσταση ενώ, η εικόνα 

μεγάλη. Τέλος, ως προς το επίπεδο εμπλοκής, επικρατούν οι σχέσεις συμφωνίας με τα δύο 

σημειωτικά συστήματα να δηλώνουν αποστασιοποίηση του αναγνώστη. Στον Πίνακα 2 

παρουσιάζονται οι συχνότητες των μονάδων ανάλυσης γραπτού λόγου και εικόνας για τις 

κατηγορίες που αντιστοιχούν στην απευθυντικότητα, την κοινωνική απόσταση και την εμπλοκή. 

Στον Πίνακα 3 φαίνονται οι συχνότητες συμφωνίας, συμπληρωματικότητας και αντίφασης 

ανάμεσα στο γραπτό λόγο και την εικόνα για τις τρεις αυτές διαστάσεις του διαπροσωπικού 

νοήματος.  

Πίνακας 2. Αποτελέσματα ανά διάσταση και κατηγορία σε γραπτό λόγο και εικόνα (Ν=16) 

Διαστάσεις Κατηγορίες Γραπτός λόγος Εικόνα 

Απευθυντικότητα Υψηλή 3 7 

Μέτρια 0 1 

Χαμηλή 13 8 

Κοινωνική απόσταση Μεγάλη 0 12 

Μέτρια 1 3 

Μικρή 15 1 

Εμπλοκή Ισχυρή 0 2 

Μέτρια 1 3 

Αποστασιοποίηση 15 11 
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Πίνακας 3. Σχέσεις γραπτού λόγου-εικόνας ανά διάσταση (Ν=16) 

Σχέση γραπτού λόγου–

εικόνας  

Απευθυντικότητα Κοινωνική 

απόσταση 

Εμπλοκή 

Συμφωνία 7 1 10 

Συμπληρωματικότητα  1 4 4 

Αντίφαση 8 11 2 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Στα βιβλία που αναλύθηκαν ως προς την απευθυντικότητα και την κοινωνική απόσταση τα δύο 

σημειωτικά συστήματα τείνουν να παράγουν αντιφατικά νοήματα. Γλωσσικά εξυπηρετείται η 

παρουσίαση πληροφοριών στον αναγνώστη ενώ οπτικά ζητείται κάτι από αυτόν. Επιπλέον, ο 

γραπτός λόγος δημιουργεί οικειότητα μεταξύ αναγνώστη–αναπαριστώμενων στοιχείων, ενώ η 

εικόνα αποξένωση. Ως προς την εμπλοκή, οι δυο σημειωτικοί τρόποι συμφωνούν καθιστώντας μη 

εμπλεκόμενο τον αναγνώστη. Τα παραπάνω ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με αυτό που 

αναμενόταν, ότι δηλαδή τα δύο συστήματα επικοινωνίας θα χαρακτηρίζονταν από σχέσεις 

συμφωνίας ως προς καθεμιά από τις τρεις διαστάσεις του διαπροσωπικού νοήματος, με το γραπτό 

λόγο και την εικόνα να παράγουν υψηλή απευθυντικότητα, δηλαδή να απευθύνονται με άμεσο 

τρόπο στον αναγνώστη ζητώντας τη δική του δράση, μικρή κοινωνική απόσταση, δημιουργώντας 

σχέση οικειότητας ανάμεσα στον αναγνώστη και όσα του παρουσιάζονται και ισχυρή εμπλοκή, 

ενθαρρύνοντάς τον να συμμετέχει στην αναπαριστώμενη γνώση. 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, υπάρχουν ενδείξεις αντιφατικών νοημάτων από τα δύο 

σημειωτικά συστήματα που ενδέχεται να δημιουργούν συγχύσεις ως προς τη θέση και τη σχέση του 

παιδιού-αναγνώστη με τα αναπαριστώμενα στοιχεία στα εν λόγω βιβλία (Painter et al., 2013). Tα 

ευρήματα αυτά συμφωνούν με εκείνα προηγούμενων μελετών που ανέδειξαν ότι εικόνα και 

γραπτός λόγος μπορεί να παράγουν αντιφατικά διαπροσωπικά νοήματα με το περιεχόμενο του ενός 

να αναιρεί το περιεχόμενο του άλλου (Φλουρής & Καλογιαννάκης, 2013). Επιπρόσθετα, όπως 

φαίνεται από την ανάλυση του υλικού της παρούσας έρευνας, όταν γραπτός λόγος και εικόνα 

συμφωνούν ως προς τα νοήματά τους, εξυπηρετούν την απλή παρουσίαση πληροφορίας στον 

αναγνώστη και αποτυγχάνουν να τον εμπλέξουν με όσα αναπαρίστανται. Αυτό έρχεται σε αντίθεση 

με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις για τη μάθηση, σύμφωνα με τις οποίες, το παιδί δεν 

αντιμετωπίζεται ως παθητικός αποδέκτης πληροφορίας, αλλά καλείται να συμμετέχει ενεργά στην 

κατασκευή νοήματος και να εμπλακεί με όσα παρουσιάζονται στο εκάστοτε υλικό (Driver et al., 

1999). Το προτεινόμενο πλαίσιο ανάλυσης μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο στους εκπαιδευτικούς 

προκειμένου να επιλέγουν, να κατασκευάζουν και να αξιοποιούν διδακτικά πολυτροπικό 

εκπαιδευτικό υλικό Φυσικών Επιστημών ώστε να υποστηρίζουν τους μαθητές στην 

αποτελεσματική «ανάγνωση», κριτική αντιμετώπιση και χρήση των πολλαπλών ερμηνευτικών 

δυνατοτήτων τέτοιων κειμένων. 
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Περίληψη 
Η εργασία αυτή παρουσιάζει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας έρευνας που αφορά τη δημιουργία, από εν ενεργεία 

νηπιαγωγούς, ταινιών slowmation σχετικών με το φύλο και τις φυσικές επιστήμες, εμπνευσμένων από τη ζωή και το έργο 

επιστημονισσών. Σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθεί η φύση των φυσικών επιστημών που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια 

επαγγελματικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για τις επιστημόνισσες και το έργο τους, τις «κρυμμένες μορφές» της επιστήμης, 

που οδηγεί στη δημιουργία ταινιών slowmation (animation με ροή εικόνας 2 φωτογραφίες ανά δευτερόλεπτο). Το 

περιεχόμενο της εκπαίδευσης επιδιώκει την ανάδειξη παραγόντων που συμβάλλουν στην περιορισμένη παρουσία των 

επιστημονισσών στο χώρο των STEM, καθώς και την προβολή της συνεισφοράς των γυναικών στην επιστήμη. Εφαρμόζεται 

με σειρά βιωματικών σεμιναρίων, στα οποία συμμετέχουν 52 νηπιαγωγοί από αστικές περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Με την υποστήριξη της Ερευνητικής Ομάδας ATLAS (A Teaching and Learning Approach for Science), στο πλαίσιο 

συνεργατικής μάθησης, οι νηπιαγωγοί δημιουργούν 11 ψηφιακές αφηγήσεις που αναρτώνται στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό 

κανάλι atlas movies channel στο YouTube. Τα σεμινάρια βιντεοσκοπούνται. Η ανάλυση του βιντεοσκοπημένου υλικού 

γίνεται με το ερευνητικό μοντέλο GNOSIS, εστιάζοντας σε τρεις διαστάσεις της διδασκαλίας και μάθησης (γνωσιακή, 

μεταγνωσιακή και συναισθηματική) και σε επτά όψεις της φύσης των φυσικών επιστημών. Στην εργασία παρουσιάζονται τα 

πρώτα αποτελέσματα από την ανάλυση δεδομένων. 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση εκπαιδευτικών, φύλο και φυσικές επιστήμες, ψηφιακές αφηγήσεις, νηπιαγωγοί-δημιουργοί 

 

Φύλο, φυσικές επιστήμες και ψηφιακές αφηγήσεις  

Οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, η μηχανική και η τεχνολογία (STEM) έχουν έντονα 

ανδροκεντρικό χαρακτήρα και, διαχρονικά, δημιουργούν ανταγωνιστικό περιβάλλον μη ευνοϊκό για 

τις γυναίκες (Μποταΐτη, 2010, Παντούλη, 2014). Οι κυριότεροι λόγοι για αυτή την διαχρονικά 

περιορισμένη παρουσία των γυναικών σ’ αυτούς τους επιστημονικούς κλάδους είναι τέσσερις 

(Seroglou et al., 2007, Τρέσσου κ.ά., 2007):  

α) Η μεγαλύτερη παρουσία ανδρών στις φυσικές επιστήμες, ως εκπαιδευτικών και ως 

αναπαραστάσεων επιστημόνων στα βιβλία 

β) Οι σπάνιες αναφορές σε γυναίκες ερευνήτριες των φυσικών επιστημών 

γ) Τα εδραιωμένα έμφυλα στερεότυπα για τις ικανότητες και δεξιότητες αγοριών και κοριτσιών, 

καθώς και τις αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών με τα παιδιά 

δ) Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας των φυσικών επιστημών 

Οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες έχουν προσανατολίσει την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική 

στην εναρμόνιση του τρίπτυχου «φύλο – εκπαίδευση – εργασία» και τα κράτη-μέλη προτρέπονται 

να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση για την ισότητα των φύλων (Μποταΐτη, 2015). Αναφορικά με 

τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, έχει διατυπωθεί η ανάγκη για αλλαγή τόσο του 

mailto:botaiti@eled.auth.gr
mailto:seroglou@eled.auth.gr
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περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών για την προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών, 

όσο και της σχολικής μάθησης, καθώς επίσης και των μεθόδων και τεχνικών της διδασκαλίας, ώστε 

να ευνοούνται ισότιμα αγόρια και κορίτσια (Matthews, 2007, Τρέσσου κ.ά., 2007). Παράλληλα 

υποστηρίζεται, ότι τις επιστημονικές εξελίξεις οφείλει να παρακολουθεί και η εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών μελλοντικών και εν ενεργεία (Δεληγιάννη, 2000, Ψάλτη κ.ά., 2007, Τρέσσου κ.ά., 

2007). Η εκπαίδευση εκπαιδευτικών έχει σκοπό τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση των 

γνώσεων καθώς και τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και στάσεών τους στο πλαίσιο 

της δια βίου μάθησης (Μποταΐτη & Σέρογλου, 2018). 

Η σύγχρονη άποψη υποστηρίζει την ανάγκη μελέτης του εκάστοτε φυσικού φαινομένου όχι μόνο 

ως επιστημονική («σκληρή») γνώση αλλά αναπλαισιωμένο, σε σχέση με το ιστορικό-κοινωνικό και 

φιλοσοφικό του πλαίσιο (Matthews, 2007, Σέρογλου, 2006). Αυτό σημαίνει τη μετάβαση προς μια 

σύγχρονη οπτική, που διευκολύνει τον γραμματισμό όλων στις φυσικές επιστήμες. Η μετάβαση 

αυτή δεν είναι απλή ούτε κι εύκολη. Προϋποθέτει την εξοικείωση με μη παραδοσιακές διδακτικές 

μεθόδους. Η σύγχρονη αντίληψη επιδιώκει να αναδείξει τη σχέση ανάμεσα στη γνωσιακή, 

μεταγνωσιακή και συναισθηματική διάσταση ενός φαινομένου ή ενός γεγονότος (Seroglou & 

Aduriz-Bravo, 2007, Σέρογλου κ.ά, 2017). 

Αναφορικά με το φύλο και τις φυσικές επιστήμες, μελετάται η εξέλιξη των φυσικών επιστημών και 

η συμβολή των γυναικών, η οποία  είναι συνήθως άγνωστη στο ευρύ κοινό. Διερευνάται η σχέση 

ανάμεσα στη γνωσιακή, μεταγνωσιακή και συναισθηματική διάσταση ενός φαινομένου ή ενός 

γεγονότος που σχετίζεται με τη ζωή και το έργο μιας επιστημόνισσας. Η μελέτη των όψεων της 

φύσης των φυσικών επιστημών αναδεικνύει παράγοντες που έχουν περιορίσει την παρουσία των 

γυναικών (Μποταΐτη & Σέρογλου, 2018). 

Η εργασία αυτή αναφέρεται στην εκπαίδευση στο φύλο και τις φυσικές επιστήμες μέσα από 

ψηφιακές αφηγήσεις. Οι ψηφιακές αφηγήσεις αναπλαισιώνουν τις αφηρημένες έννοιες και το 

περιεχόμενο των επιστημών, διευκολύνοντας την κατανόηση και τη μάθηση (Leci et al., 2015, 

Piliouras et al., 2011, Seroglou et al., 2015). Αξιοποιούν την τεχνολογία, παράγουν αυθεντικές 

ιστορίες και συνιστούν πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό.  

Μεθοδολογία 

Η εργασία εστιάζεται στη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων από εν ενεργεία νηπιαγωγούς που 

εκπαιδεύονται σε θέματα  φύλου και φυσικών επιστημών και στην δημιουργία εκπαιδευτικών 

ψηφιακών αφηγήσεων με την τεχνική slowmation, δηλαδή ένα αργό animation με ρυθμό εξέλιξης 2 

φωτογραφίες ανά δευτερόλεπτο (Σέρογλου κ.ά., 2014).  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προσπαθούμε να απαντήσουμε είναι τα ακόλουθα: 

α) Ποιες όψεις της φύσης των φυσικών επιστημών εκδηλώνονται σε ένα περιβάλλον δημιουργίας 

ψηφιακών αφηγήσεων από νηπιαγωγούς για τις επιστημόνισσες και το έργο τους; 

β) Ποια στοιχεία της ζωής και του έργου των επιστημονισσών αναδεικνύουν οι νηπιαγωγοί;   

γ) Πώς συντελεί το δημιουργικό μαθησιακό περιβάλλον κατασκευής ψηφιακών αφηγήσεων στη 

μάθηση για το φύλο στις φυσικές επιστήμες; 

Οι 52 νηπιαγωγοί (51 γυναίκες και 1 άνδρας – η αναλογία αποτελεί η ίδια σχόλιο για την επίδραση 

των στερεοτύπων στην επιλογή καριέρας) υπηρετούν σε νηπιαγωγεία αστικών περιοχών της 

Δυτικής Θεσσαλονίκης. Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συμμετέχουν 

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δημιουργώ και μαθαίνω: Φύλο και φυσικές επιστήμες - 

Διδάσκοντας για τις επιστημόνισσες και το έργο τους με ταινίες slowmation» που υλοποιείται στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη μορφή βιωματικών σεμιναρίων (10ωρης διάρκειας) και 

υποστηρίζεται από την Ερευνητική Ομάδα ATLAS (A Teaching and Learning Approach for 
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Science). Τα σεμινάρια βιντεοσκοπούνται και τα δεδομένα αναλύονται με το ερευνητικό μοντέλο 

GNOSIS (Piliouras et al., 2011, Seroglou & Aduriz-Bravo, 2007, Seroglou et al., 2014), που 

χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού και 

δραστηριοτήτων. 

Οι νηπιαγωγοί εργάζονται σε ομάδες 5-6 ατόμων. Μελετούν και αναδεικνύουν τη ζωή και το έργο 

μιας επιστημόνισσας της επιλογής τους (Μποταΐτη & Σέρογλου, 2018). Εξοικειώνονται στη χρήση 

των λογισμικών Movie Maker και Audacity για την επεξεργασία ήχου και εικόνας. Δημιουργούν 11 

πρωτότυπες ψηφιακές αφηγήσεις slowmation (αναφέρονται στον Πίνακα 1), που βρίσκονται 

αναρτημένες στο εκπαιδευτικό κανάλι του YouTube atlas movies channel (Leci et al., 2015), στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση:   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEaxiMFxtX81Kc-9mqWjTvF-FjBNPq0Vh   

 

Πίνακας 1. Τίτλοι των ψηφιακών αφηγήσεων και οι επιστημόνισσες στις οποίες αναφέρονται 

    Τίτλος ταινίας Επιστημόνισσα 

1  Μυρωδιές και αναμνήσεις: Λίντα Μπακ LINDA BUCK (1947-) 

2 Κατερίνα...μια μικρή ερευνήτρια  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΫΦΑΝΤΗ  (1983-) 

3 Η Υπατία μιλά για τη ζωή και το έργο της ΥΠΑΤΙΑ (370-416 μ. Χ.) 

4  Μια μεγάλη αγάπη για τα μαθηματικά: η Σοφί Ζερμαίν SOPHIE SAINT- GERMAIN  (1776-1831) 

5 Ένα  αυτιστικό μυαλό: Τεμπλ Γκράντιν TEMPLE GRANDIN (1947-) 

6  Τζένιφερ Τόμσον JENNIFER- ANN THOMPSON (1947-) 

7  Το πρώτο πρόγραμμα υπολογιστή: Άντα Λάβλεϊς AUGUSTA-ADA BYRON (1815-1852) 

8  Το πιο φωτεινό μυαλό: Ενριέτα Λεβίτ HENRIETTA-SWAN LEAVITT (1868-1921) 

9 Ελευθέρωσε το μυαλό σου: Υπατία ΥΠΑΤΙΑ (370-416 μ. Χ.) 

10 Οι αρωματισμένες θύμησες: Λίντα Μπακ LINDA BUCK (1947-) 

11 Η Νταϊάν Φόσεϊ παρέα με τους γορίλλες DIANE FOSSEY (1932-1985) 

Η ανάλυση των δεδομένων εστιάζεται σε τρεις διαστάσεις της διδασκαλίας και μάθησης 

(γνωσιακή, μεταγνωσιακή και συναισθηματική) καθώς και σε επτά όψεις της φύσης των φυσικών 

επιστημών (Σέρογλου κ.ά., 2017):  

α) Η φύση του περιεχομένου των φυσικών επιστημών - G1 

β) Η φύση του περιβάλλοντος των φυσικών επιστημών - G2 

γ) Η συνθετική φύση των φυσικών επιστημών ως νοητικού προϊόντος - G3 

δ) Η φύση της εξέλιξης και της μεθοδολογίας των φυσικών επιστημών - G4 

ε) Η φύση των αλληλεπιδράσεων της επιστήμης με την κοινωνία - G5 

στ) Η φύση των στάσεων που εκφράζονται από τις φυσικές επιστήμες - G6 

ζ) Η φύση των αξιών που καλλιεργούνται από τις φυσικές επιστήμες - G7 

Γίνεται μικροανάλυση του λόγου και των δράσεων των ατόμων που συμμετέχουν (βήμα ανάλυσης: 

3sec.) για να διαπιστωθούν οι ενεργές όψεις της φύσης των φυσικών επιστημών και η συχνότητα 

εκδήλωσής τους, καθώς και για να αναδειχθούν τα στοιχεία εκείνα που οι νηπιαγωγοί κρίνουν ως 

σημαντικά επειδή συσχετίζουν τις συνθήκες της ζωής, του έργου και της προσφοράς των γυναικών 

στην επιστήμη αλλά και των δυσκολιών και των εμποδίων που έχουν αντιμετωπίσει στην πορεία 

για την αναγνώρισή τους. 

Αποτελέσματα 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση δεδομένων τριών 

επεισοδίων από τα βιωματικά σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης των νηπιαγωγών (συνολικής 

διάρκειας 13.54΄):  

1) Επεισόδιο 1 - ζωγραφίζοντας μια αφήγηση (βιβλίο για παιδιά) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEaxiMFxtX81Kc-9mqWjTvF-FjBNPq0Vh
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2) Επεισόδιο 2 -  παρουσιάζοντας το σενάριο για μια ψηφιακή αφήγηση  

3) Επεισόδιο 3 - φωτογραφίζοντας σκηνές για μια ψηφιακή αφήγηση 

Δηλαδή, γίνεται μικροανάλυση λόγου και δράσεων των ατόμων που συμμετέχουν (βήμα ανάλυσης 

3sec), για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. Αναλυτικότερα: 

Επεισόδιο 1 - ζωγραφίζοντας μια αφήγηση (διάρκεια 4.46΄): Οι νηπιαγωγοί ζωγραφίζουν 

στιγμιότυπα μιας αφήγησης εμπνευσμένης από τη ζωή και το έργο της Rosalind Franklin (1920-

1958, πρωτοπόρος στην αποκωδικοποίηση και κατανόηση των μοριακών δομών του DNA). Μία 

ομάδα ζωγραφίζει τη σκηνή της απονομής του βραβείου. Μεταξύ του διαστήματος 4:15΄-4:45΄, 

τρεις νηπιαγωγοί απευθύνονται στην ερευνήτρια, δείχνοντας και σχολιάζοντας με ενθουσιασμό ότι 

έχουν ζωγραφίσει και την ηρωίδα -που έχει ήδη πεθάνει- να παρακολουθεί την εκδήλωση από 

ψηλά, μεταφυσικά. Προβάλλουν τη συνεισφορά της και πιστεύουν ότι της αξίζει η αναγνώριση 

(G7). Με τα λόγια και τη δράση τους καταγράφεται η δημιουργία ενός νέου νοητικού προϊόντος 

(G3), μιας έντονης διαδικασίας σκέψης (G4) και μιας συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ επιστήμης 

και κοινωνίας (G5). Προβάλλουν στάσεις (G6) και οι αξίες (G7) όπως η υπομονή, η αφοσίωση και 

η συστηματική προσπάθεια. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου 1, οι ενεργές όψεις της φύσης της 

επιστήμης παρουσιάζονται από τα ακόλουθα ποσοστά (σχήματα 1 και 2): G1 - 4%, G2 - 24%, G3 - 

15%, G4 - 12%, G5 - 15%, G6  - 8%.   

 

 

Σχήμα 1. Ποσοστά ενεργών όψεων της φύσης των φυσικών επιστημών 

 

  

Σχήμα 2. Ισορροπία των τριών διαστάσεων μάθησης 

Επεισόδιο 2 -  παρουσιάζοντας το σενάριο για μια ψηφιακή αφήγηση (διάρκεια 4.10΄): Μια 

νηπιαγωγός παρουσιάζει συνοπτικά το σενάριο για μια ψηφιακή αφήγηση σχετική με την Augusta - 

Ada Byron και με τη συμβολή της στην ανακάλυψη της πρώτης αναλυτικής μηχανής. Μεταξύ του 

διαστήματος 15:00΄-16:00΄ (σχήμα 3 – διάγραμμα ροής), ακούγεται να λέει: «Αρχικά, θα 

παρουσιαστεί η οικογένειά της και… μέσα στην οικογένεια, θα επικεντρώσουμε σ’ ένα σημαντικό 

γεγονός, ότι τα κορίτσια –την εποχή εκείνη- κεντούσαν, έπλεκαν… ενώ αντίθετα, εκείνη προτιμούσε 

να μελετά και να ασχολείται με τον σχεδιασμό ιπτάμενων μηχανών. Οπότε, στο σημείο αυτό θα 
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χρησιμοποιήσουμε εικόνες… σκεφτόμαστε, μάλλον, αντίγραφα από ζωγραφιές του Leonardo da Vinci 

που ζωγράφισε (τέτοια)… γιατί, βέβαια, δε θα βρούμε δικό της (η νηπιαγωγός το σχολιάζει με 

επικριτικό χαμόγελο και προκαλεί ανάλογη αντίδραση και από τις άλλες). Θα συνεχίσουμε με τις 

σπουδές της και τη γνωριμία της με τον Somerville, που τη μύησε στα Μαθηματικά. Φυσικά, θα 

επικεντρώσουμε στην αναπαράσταση της επικοινωνίας με τον Babbage… μετά τη γνωριμία τους, την 

αλληλογραφία και τη συνεργασία τους πάνω στην αναλυτική μηχανή. Στο σημείο αυτό, θα βάλουμε… 

δεν ξέρω ακόμη πώς, θα το αποφασίσουμε κατά στο στήσιμο, τον γάμο της… Με ποια έννοια; 

Θέλουμε να δείξουμε, ότι ο γάμος της δεν την εμπόδισε από περαιτέρω σπουδές και ότι συνέχισε να 

είναι αφοσιωμένη στην επιστήμη! Αυτή είναι η ιδέα!» 

Οι ενεργές όψεις της φύσης των φυσικών επιστημών (σχήματα 4 και 5) είναι: G1 - 5%, G2 - 32%, 

G3 - 12%, G4 - 14%, G5 - 14%, G6 - 19%, G7 - 4%. 

 G7                     

G6                     

G5                     

G4                     

G3                     

G2                     

G1                     

 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 

15:00          15:30          16:00 

Σχήμα 3. Διάγραμμα ροής GNOSIS (Επεισόδιο 2 :  από15:00΄ έως 16:00΄, με βήμα ανάλυσης 3sec.) 

 

 

Σχήμα 4. Ποσοστά ενεργών όψεων της φύσης των φυσικών επιστημών 

 

Σχήμα 5. Ισορροπία των τριών διαστάσεων μάθησης 

Επεισόδιο 3 - φωτογραφίζοντας σκηνές για μια ψηφιακή αφήγηση (διάρκεια 4.98΄): Τρεις 

νηπιαγωγοί φωτογραφίζουν τη σκηνή αναπαράστασης του πειράματος της Υπατίας για τη 

βαρύτητα, χρησιμοποιώντας φιγούρες playmobil. Κάθε φορά που επιχειρούν να αναπαραστήσουν 

την πτώση του σάκου αργά, για να κάνουν σταδιακές λήψεις, πέφτει και  ο άνθρωπος-κούκλα. 

Αποφασίζουν να κολλήσουν την κούκλα στο κατάρτι για να μην πέφτει. Οι ενεργές όψεις της 
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φύσης των φυσικών επιστημών παρουσιάζουν τα εξής ποσοστά (σχήματα 6 και 7): G1 - 4%, G2 - 

32%, G3 -7%, G4 - 13%, G5 - 8%, G6 - 31%, G7-5%.  

 

 

Σχήμα 6. Ποσοστά ενεργών όψεων της φύσης των φυσικών επιστημών 

 

 

Σχήμα 7. Ισορροπία των τριών διαστάσεων μάθησης 

Συζήτηση 

Η ανάλυση αναδεικνύει διπλή αναπλαισίωση: μία στο ιστορικό, κοινωνικό, φιλοσοφικό και 

πολιτιστικό πλαίσιο γύρω από το έργο των επιστημονισσών και μία στο δημιουργικό περιβάλλον 

των νηπιαγωγών (G2). Στο συνεργατικό περιβάλλον εκπαίδευσης των νηπιαγωγών παρουσιάζεται 

ισορροπία μεταξύ των τριών διαστάσεων μάθησης, γνωσιακής (G1, G2), μεταγνωσιακής (G3, G4, 

G5) και συναισθηματικής (G6, G7), ενώ όλες οι πτυχές της φύσης της επιστήμης ενεργοποιούνται. 

Οι νηπιαγωγοί αναγνωρίζουν στερεότυπα και πρακτικές που δυσκόλεψαν τις γυναίκες να 

ακολουθήσουν καριέρα στις φυσικές επιστήμες. Διαμορφώνοντας τις ψηφιακές τους αφηγήσεις, 

τείνουν να αναδεικνύουν την προσφορά των επιστημονισσών και να τις αποκαθιστούν για τη 

συμβολή τους στην επιστήμη. 
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Περίληψη 

Η διήγηση των εικονογραφημένων ιστοριών διεγείρει τη φαντασία και την περιέργεια των παιδιών, ενώ όταν 

οι ιστορίες συνοδεύονται από κατάλληλες παιδαγωγικές δραστηριότητες, τα παιδιά μπορούν να βοηθηθούν για 

να προσεγγίσουν σε ικανοποιητικό βαθμό έννοιες και φαινόμενα από το χώρο των Φυσικών Επιστημών. Τα 

εικονογραφημένα βιβλία δημιουργούν ένα πλαίσιο όπως το παιχνίδι, αφού τα παιδιά τείνουν να ταυτίζονται με 

τους ήρωες του βιβλίου συνδέοντας τις εμπειρίες τους με το περιεχόμενό του. Στην παρούσα εργασία 

ασχολούμαστε με το μαγνητισμό, ο οποίος αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό φαινόμενο για τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Βασικός σκοπός του κειμένου μας αποτελεί η παρουσίαση της εικονογραφημένης 

ιστορίας «Οι αντίθετοι πόλοι έλκονται» που δημιουργήσαμε για τη διδασκαλία του μαγνητισμού μέσω 

κατάλληλης διδακτικής παρέμβασης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η έρευνα υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 

2015-16 σε νηπιαγωγείο στην Κρήτη και μέσω ατομικών συνεντεύξεων πριν και μετά τη διδασκαλία 

διαπιστώθηκε ότι η προτεινόμενη παρέμβαση προσέλκυσε τα παιδιά να προσεγγίσουν το φαινόμενο του 

μαγνητισμού και συνέβαλε ικανοποιητικά στην κατανόηση των εννοιών της έλξης και άπωσης  

Λέξεις-κλειδιά: μαγνητισμός, προσχολική εκπαίδευση, εικονογραφημένες ιστορίες 

 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση είναι μία ενδιαφέρουσα 

διαδικασία που συνδυάζει μεταξύ άλλων τη στρατηγική της διερεύνησης, τις προϋπάρχουσες 

αντιλήψεις των παιδιών, το μαθησιακό περιβάλλον, τις ψηφιακές τεχνολογίες, κ.ά. 

(Καλογιαννάκης, 2018, Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2018). Στο παρόν κείμενο 

παρουσιάζουμε αναλυτικά την εικονογραφημένη ιστορία «Οι αντίθετοι πόλοι έλκονται» την οποία 

δημιουργήσαμε και ενσωματώσαμε σε μία εβδομαδιαία διδακτική παρέμβαση για τη διδασκαλία 

του μαγνητισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα αυτής της εισαγωγής για τη 

διδασκαλία του μαγνητισμού μέσω εικονογραφημένης ιστορίας ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 

(Kalogiannakis, Nirgianaki & Papadakis, 2018) όμως στο πλαίσιο αυτού του κειμένου δεν θα 

υπεισέρθουμε στην παρουσίασή τους. 
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Διδασκαλία του μαγνητισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

Αν και ο μαγνητισμός αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ελκυστικό αντικείμενο οι έρευνες για 

την εισαγωγή του στις μικρές ηλικίες είναι σχετικά περιορισμένες (Ravanis, 1994, Barrow, 2000, 

Constantinou, Raftopoulos & Spanoudis, 2001, Van Hook & Huziak-Clark 2007, Christidou, 

Kazela, Kakana & Valakosta, 2009, Καλογιαννάκης & Πλατινάκη, 2013, Τεμερτζίδου, 

Παπαδοπούλου & Καριώτογλου, 2014, Kalogiannakis, Nirgianaki & Papadakis, 2018). 

Για τα μικρά παιδιά, η κατανόηση του μαγνητισμού συνδέεται με τις δυνάμεις της έλξης και της 

απώθησης και αυτό βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ μαγνητών (Constantinou et al., 2013). 

Τα παιδιά πιστεύουν ότι η ισχύς των μαγνητών εξαρτάται από το μέγεθος τους, ενώ συχνά θεωρούν 

ότι οι μαγνήτες έλκουν όλα τα μέταλλα (Barrow, 2000). Για την επεξήγηση της έλξης μεταξύ των 

μαγνητών, υπάρχει σημαντική δυσκολία και αυτή τα οδηγεί να υποθέσουν ότι υπάρχει «κόλλα» 

πίσω από το μαγνήτη, ή ότι οι μαγνήτες έχουν ένα μυστήριο (Ravanis 1994, Ραβάνης 2003). 

Ειδικότερα, ο Ravanis (1994) υποστηρίζει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ανακαλύπτουν τις 

αμοιβαίες δυνάμεις της αλληλεπίδρασης παίζοντας με τους μαγνήτες μέσω κατάλληλων διδακτικών 

παρεμβάσεων. Για τους Van Hook & Huziak-Clark (2007) τα παιδιά μπορούν να υιοθετήσουν ένα 

διπολικό μοντέλο και είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσουν για να περιγράψουν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαγνητών. Επίσης, έρευνα των Τεμερτζίδου, Παπαδοπούλου & 

Καριώτογλου (2014) έδειξε ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στα έργα που αφορούσαν τη 

δεξιότητα της ταξινόμησης υλικών βάσει των μαγνητικών τους ιδιοτήτων, και θεωρούν ότι τα 

νήπια έχουν τη δυνατότητα βελτίωσης του επιπέδου ανάπτυξης αυτής της επιστημονικής 

δεξιότητας μέσω δραστηριοτήτων διερευνητικού χαρακτήρα με διαφορετικό βαθμό υποβοήθησης.  

Η ανάγνωση κατάλληλων παιδικών βιβλίων μπορεί να ενισχύσει τη φαντασία των παιδιών, 

ενθαρρύνοντάς τα να δημιουργήσουν νοητικές εικόνες και να βοηθηθούν στην κατανόηση 

φαινομένων και εννοιών από το χώρο των φυσικών επιστημών (Martin & Miller, 1988, Stannard, 

2001). Ο Mutonyi (2016) υποστηρίζει ότι τα πολιτισμικά εργαλεία (ιστορίες, παροιμίες, ανέκδοτα) 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μάθηση επιστημονικών εννοιών. Επιπρόσθετα, μέσα από 

άλλες έρευνες κρίνεται ιδιαίτερα θετική η συνεισφορά των εικονογραφημένων βιβλίων για τη 

διδασκαλία θεμάτων από το χώρο των φυσικών επιστημών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

(Hugerat, Elyian & Zadik, 2005, Kelemen, Emmons, Schillaci & Ganea, 2014).  

Διδακτική παρέμβαση - Εικονογραφημένη ιστορία 

Βασικός σκοπός της εργασίας μας είναι να παρουσιαστεί ο ερευνητικός σχεδιασμός και η 

εικονογραφημένη ιστορία που δημιουργήσαμε για τη διδασκαλία του μαγνητισμού. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 30 παιδιά προσχολικής ηλικίας ενός αστικού νηπιαγωγείου στο Ρέθυμνο στην Κρήτη 

κατά το σχολικό έτος 2015-16. 

Ερευνητικός σχεδιασμός 

Η παρούσα έρευνα εξελίχτηκε σε τρεις φάσεις. Στην 1η φάση πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες 

ατομικές συνεντεύξεις με τα παιδιά για να εξεταστούν οι προγενέστερες γνώσεις τους σχετικά με 

τους μαγνήτες. Υποβλήθηκαν ερωτήσεις σχετικά με το λειτουργικό ορισμό του μαγνήτη, την 

αλληλεπίδρασή του με τα αντικείμενα, το σχήμα και το χρώμα του. Στη συνέχεια, 

επικεντρωθήκαμε στην ιδιότητα της έλξης και της απώθησης διατυπώνοντας κατάλληλες ερωτήσεις 

ανίχνευσης των ιδεών των παιδιών. Η 2η φάση περιλάμβανε την ανάγνωση παραμυθιού με τίτλο: 

«Οι αντίθετοι πόλοι έλκονται». Πρόκειται για μία χειροποίητη εικονογραφημένη ιστορία, την οποία 

δημιουργήσαμε για τις ανάγκες της έρευνας αξιοποιώντας τις αρχικές ιδέες των παιδιών από την 1η 
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φάση. Αυτή την ιστορία παρουσιάζουμε αναλυτικά στην επόμενη υποενότητα του κειμένου μας. 

Στην 3η φάση υλοποιήθηκε η μετά-συνέντευξη μετά την υλοποίηση της σχετικής εβδομαδιαίας 

διδακτικής παρέμβασης.  

Στην αρχή κάθε συνέντευξης, για να ενθαρρύνουμε τα παιδιά και για να τους δώσουμε κίνητρο να 

συμμετάσχουν με μεγαλύτερη διάθεση, παρουσιάζαμε ένα «νέο φίλο», μια κούκλα κουκλοθεάτρου 

που είχαμε ετοιμάσει σε σχήμα πεταλοειδή μαγνήτη. Αυτή η κούκλα είχε έρθει από μια μακρινή 

χώρα και είχε φέρει μαζί της μαγνήτες σε διάφορα μεγέθη και σχήματα και χρειάζονταν τη βοήθεια 

των παιδιών για να ανακαλύψει τις βασικές ιδιότητες τους. Η κούκλα έπαιρνε το ρόλο του 

διαμεσολαβητή μεταξύ των παιδιών και της ερευνήτριας/εκπαιδευτικού της τάξης. Επίσης, το 

πλαίσιο στο οποίο δραματοποιείται και εξελίσσεται η εικονογραφημένη ιστορία που 

δημιουργήσαμε, παρουσιάζονταν ίδιο «εμφανισιακά» με τη γη, για να καταλάβουν τα παιδιά ότι αν 

και πρόκειται για μία φανταστική κατά βάση ιστορία, κάποια από τα στοιχεία της μπορεί να 

συμβαίνουν στη πραγματικότητα. Επιπρόσθετα, οι εικόνες της ιστορίας λειτουργούσαν βοηθητικά 

στην πλοκή, καθώς επεξηγούσαν αυτά που αναφέρονταν στην αφήγηση. Η κάθε εικόνα, ήταν 

κατάλληλα σχεδιασμένη, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται παρανοήσεις στα παιδιά.  

Η εικονογραφημένη ιστορία «Οι αντίθετοι πόλοι έλκονται» 

Η εικονογραφημένη ιστορία που δημιουργήσαμε και εντάξαμε στη διδακτική μας παρέμβαση για 

τη διδασκαλία του μαγνητισμού ήταν η ακόλουθη: 
 

   

Εικόνα 1. Μια φορά και έναν καιρό … Ο «Σιδεροκέφαλος» 

Μια φορά και έναν καιρό, σε μια γη σαν τη δική μας, στην υδρόγειο σφαίρα υπήρχε ο αρνητικός και ο 

θετικός πόλος. Οι δύο πόλοι βρισκόντουσαν σε έχθρα γιατί λεγόταν ότι αν αυτοί οι δύο βρεθούν ποτέ μαζί, 

κάτι μαγικό θα συμβεί! Ο βασιλιάς του θετικού πόλου, ο σιδεροκέφαλος, έλεγε πάντα στους υπηκόους του 

και κατοίκους του θετικού πόλου: «Όποιος πατήσει τα σύνορα του αρνητικού πόλου, θα κολλήσει εκεί!». Οι 

κάτοικοι του θετικού πόλου, που ήταν όλοι τενεκέδες, ποτέ δε κατάλαβαν το λόγο που τους απαγόρευε ο 

βασιλιάς να πάνε στον αρνητικό πόλο. Ούτε όμως αναρωτήθηκαν ποτέ γιατί τους το έλεγε αυτό. Έλεγε και η 

τενεκεδομάγισσα έναν γρίφο: «Είμαστε καταδικασμένοι σε αιώνια δυστυχία, γιατί οι όμοιοι πόλοι 

απωθούνται». 
 

  

 

Εικόνα 2. O «Μαγνητοκέφαλος» και το ταξίδι του 

Από την άλλη πλευρά, ο βασιλιάς του αρνητικού πόλου, ο πεταλωμένος μαγνητοκέφαλος, έλεγε ακριβώς τα 

ίδια στους υπηκόους του και κατοίκους του αρνητικού πόλου: «Όποιος περάσει τα σύνορα του θετικού 

πόλου, θα μείνει για πάντα εκεί!». Στη χώρα αυτή όμως του πεταλωμένου μαγνητοκέφαλου, κάτι περίεργο 
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συνέβαινε. Οι κάτοικοι της χώρας, τα σιδερένια πέταλα, δε μπορούσαν να πλησιάσουν το ένα το άλλο! 

Μόλις κάποιο πέταλο πήγαινε να αγκαλιάσει ένα άλλο, απομακρύνονταν ακόμα πιο πολύ το ένα από το 

άλλο! Τα μικρά πεταλάκια δε μπορούσαν να παίξουν μαζί, οι πεταλομαμάδες δε μπορούσαν να φιλήσουν 

και να σφίξουν στην αγκαλιά τους τα μικρά πεταλάκια. Έτσι όλοι ήταν πάντοτε στεναχωρημένοι. Μέχρι που 

μια μέρα, ένα τολμηρός Μαγνητοκέφαλος, αποφάσισε να πάει στην άλλη άκρη της γης, στο θετικό πόλο, για 

να δει αν εκεί τουλάχιστον ζουν ευτυχισμένοι, να κλέψει το μυστικό της ευτυχίας τους. Ταξίδεψε με 

καράβια, ταξίδεψε με αεροπλάνα, ταξίδεψε με ποδήλατα, ώσπου έφτασε στο θετικό πόλο. Έψαξε λοιπόν 

κατευθείαν για να βρει το μυστικό της ευτυχίας. Κοίταξε εδώ, κοίταξε εκεί, κοίταξε παραπέρα, μα το 

μυστικό δεν ήταν πουθενά! Κάποια στιγμή, εκεί που ήταν κρυμμένος σε κάτι θάμνους και παρατηρούσε από 

μακριά τους τενεκέδες, τον βλέπει μια Τενεκεδούλα που ήταν εκεί κοντά, σκύβει προς το μέρος του για να 

δει ποιος είναι και κολλάει πάνω του με μιας! 

   

Εικόνα 3. Οι περιπέτειες του «Μαγνητοκέφαλου» και της «Τενεκεδούλας» 

Ο μαγνητοκέφαλος άρχισε να φωνάζει: «Τι κάνεις εκεί; Γιατί κόλλησες πάνω μου σα χταπόδι; Φύγε φύγε 

σε παρακαλώ!». Και η Τενεκεδούλα απάντησε: «Πρόσεχε πως μιλάς στη κόρη του βασιλιά σιδεροκέφαλου 

νεαρέ! Αν θες να ξέρεις, ούτε εγώ ήθελα να κολλήσω πάνω σε κάποιον που το κεφάλι του μοιάζει με πέταλο 

αλόγου!». Και ο Μαγνητοκέφαλος της αποκρίθηκε: «Και τι θα κάνουμε τώρα; Θα μείνουμε κολλημένοι για 

πάντα;». Και λέει η Τενεκεδούλα: «ΑΑΑ μη μου τα λες αυτά! Δε γίνεται να μείνω για πάντα με το ίδιο 

φόρεμα, θα τρελαθώ, δεν είναι καθόλου της μόδας!». Μαγνητοκέφαλος: «Μωρέ τι μας λες; Ενώ εγώ 

μπορώ να σε κουβαλάω συνέχεια στο κεφάλι μου λες και είμαι κανένα σαλιγκάρι που κουβαλάει το καβούκι 

του; Όχι, όχι, όχι, πρέπει να κάνουμε κάτι». Βρήκαν λοιπόν δυο δέντρα, έπιασε ο ένας από τη μια και ο 

άλλος από την άλλη και τράβαγαν για να ξεκολλήσουν. Μα δεν έπιασε. Μπήκαν μέσα στη λίμνη μήπως 

ξεκολλήσουν με το νερό, αλλά ούτε αυτό έπιασε. 

Εικόνα 4. Στο τενεκεδένιο παλάτι – Το μυστικό της ευτυχίας 

Έτσι κουρασμένοι καθώς ήταν, κάθισαν να ξεκουραστούν. «Ξέρεις Τενεκεδούλα», λέει ο Μαγνητοκέφαλος, 

«δεν με έχει αγκαλιάσει ποτέ κανείς όπως είμαστε εμείς τώρα. Νιώθω λίγο περίεργα, όμως μου αρέσει! 

Εσείς αγκαλιάζεστε συχνά εδώ στο θετικό πόλο;». «Αγκαλιαζόμασταν κάποτε συνέχεια», λέει η 

Τενεκεδούλα, «όμως από τότε που έσπασε η μαγνητική σφαίρα της τενεκεδομάγισσας, κόλλησαν πάνω σε 

όλους μικρά μαγνητικά κομμάτια της σφαίρας και από τότε δε μπορούμε», είπε κλαίγοντας. «Μόνο σε μένα 

δε κόλλησαν. Λες να φταίει αυτό που κόλλησα στο κεφάλι σου;». Τότε ο Μαγνητοκέφαλος της λέει: «Ναι 

Τενεκεδούλα μου, το μαγνητικό μου κεφάλι έλκει, δηλαδή τραβάει προς το μέρους του όλα τα σιδερένια 

αντικείμενα. Τώρα κατάλαβα γιατί ο βασιλιάς μας μας έλεγε να μην έρθουμε στον θετικό πόλο!». «Και 

τώρα πώς ξεκολλάμε;», είπε η Τενεκεδούλα, «πώς θα ξαναέρθει η ευτυχία στους πόλους μας;». «Hρέμησε 

καλή μου», λέει ο Μαγνητοκέφαλος, «αν εμείς μπορούμε να αγκαλιαστούμε, τότε υπάρχει ακόμα ελπίδα!». 

«Πρέπει να το πούμε και στους άλλους Μαγνητοκέφαλε! Πάμε γρήγορα στο πατέρα μου!» Μόλις έφτασαν 

στο τενεκεδένιο παλάτι και ο βασιλιάς τους αντίκρισε, ξέσπασε σε μουρμουρητά: «Και τους είχα πει να μη 
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πλησιάζουν τους αρνητικούς, αχ αχ αχ, τι πάθαμε!». «Τι τρέχει πατέρα;», ρώτησε η Τενεκεδούλα. «Αχ κόρη 

μου, έπρεπε να στο είχα πει νωρίτερα. Αν ένας αρνητικός και ένας θετικός βρεθούν μαζί, κολλάνε μέχρι 

κάποιος πιο δυνατός να τους ξεκολλήσει. Μόνο μεταξύ τους δε μπορούν να κολλήσουν γιατί οι ίδιοι πόλοι 

διώχνουν ο ένας τον άλλον μακριά. Δηλαδή απωθούνται. Έτσι είναι η μοίρα όλων των μαγνητών». «Αυτό 

εννοούσε η τενεκεδομάγισσα!», είπε η Τενεκεδούλα. Τώρα πια όμως ήταν πολύ αργά για τη Τενεκεδούλα, 

αφού ήταν τόσες ώρες κολλημένη με το μαγνητοκέφαλο, ο βασιλιάς δεν είχε άλλη λύση από το να τους 

παντρέψει! Το γλέντι έγινε στο θετικό πόλο και οι αρνητικοί ήταν όλοι καλεσμένοι. Αυτό βέβαια ξέρετε τι 

σήμαινε. Όταν οι δυο κάτοικοι των πόλεων βρέθηκαν μαζί, κόλλησαν μεταξύ τους, γιατί οι αντίθετοι πόλοι 

έλκονται, όπως λέει και η σοφή μάγισσα της τενεκεδοχώρας. Έτσι ο μαγνητοκέφαλος είχε βρει το μυστικό 

της ευτυχίας, που ήταν η ένωση των δύο πόλων! Έτσι έζησαν αυτοί αγκαλιασμένοι κι εμείς καλύτερα! 

Προοπτικές 

Στο κείμενό μας παρουσιάσαμε την εικονογραφημένη ιστορία «Οι αντίθετοι πόλοι έλκονται» ως μία 

εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία του μαγνητισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και ένα 

μέρος του ερευνητικού σχεδιασμού μας. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης η οποία 

πραγματοποιήθηκε για τη διδασκαλία του μαγνητισμού μέσω αυτής ιστορίας ήταν ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά (Kalogiannakis, Nirgianaki & Papadakis, 2018) όμως η παρουσίαση και ανάλυσή 

τους δεν αποτελούν στόχο αυτού του κειμένου. 
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Περίληψη 

Παραδοσιακά, βασική επιστημονική προσέγγιση για την κατανόηση της ανθρώπινης νόησης αποτελούσε η 

διερεύνηση της δομής, της οργάνωσης και της χρήσης της γλώσσας. Τα τελευταία χρόνια όμως, το ενδιαφέρον 

των επιστημόνων μετατοπίζεται στην μελέτη των χειρονομιών, οι οποίες τις περισσότερες φορές συνυπάρχουν 

με τον προφορικό λόγο μέσα σε ένα πλαίσιο επικοινωνίας. Πλήθος ερευνητών από διάφορα επιστημονικά 

πεδία (εκπαίδευση, γνωστική και κοινωνική ψυχολογία, νευροεπιστήμες) διερευνούν την δομή, την οργάνωση 

και την χρήση της σωματικής έκφρασης πλέον. Φαίνεται πως το ανθρώπινο σώμα είναι ένας από τους 

βασικούς παράγοντες νοηματοδότησης εφάμιλλης σημασίας με τον προφορικό λόγο. Η παρούσα εργασία 

αποτελεί μια βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνητικών μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό την 

διερεύνηση της έκφρασης του ανθρωπίνου σώματος ως παράγοντα εννοιολόγησης εννοιών των φυσικών 

επιστημών. Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ταξινόμηση των χειρονομιών, σύμφωνα με τα μορφολογικά 

τους χαρακτηριστικά, με τη συνέργεια με άλλα συστήματα αναπαράστασης και με το νοηματικό φορτίο που 

αυτές μεταφέρουν. Θεωρείται ότι οι χειρονομίες δεν είναι απλά κινήσεις των χεριών, αφού μέσα από αυτές 

αντανακλάται ο τρόπος μάθησης, όπως επίσης επιφέρεται εννοιολογική αλλαγή. Σύμφωνα με όλα τα 

παραπάνω, γίνεται αντιληπτό η σημαντικότητα των ευρημάτων τέτοιου τύπου ερευνών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και στην εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας στον τομέα αυτό, θέτοντας εκ νέου ερευνητικά 

ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί μέχρι στιγμής. 

Λέξεις-κλειδιά: ανθρώπινο σώμα, χειρονομίες, φυσικές επιστήμες, προσχολική εκπαίδευση 

 

Εισαγωγή 

Η ανθρώπινη επικοινωνία αποτέλεσε και αποτελεί πεδίο ενασχόλησης πολλών ερευνητών, από 

διάφορα επιστημονικά πεδία, εδώ και αρκετές δεκαετίες. Αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα όλων 

αυτών των μελετών είναι η παραδοχή ότι η παραγωγή νοήματος αποτελεί πολυτροπική διαδικασία 

στην οποία συμπλέκονται πολλοί παράγοντες, καθώς όταν επικοινωνούμε δεν χρησιμοποιούμε 

απλά τον προφορικό λόγο αλλά και άλλα συστήματα αναπαράστασης (Ping & Goldin-Meadow, 

2008, Givry & Tiberghien, 2012, Goldin-Meadow & Alibali, 2013). Σε μια παιδαγωγική 

προοπτική, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επικοινωνία μεταξύ του εκπαιδευτικού και του 

εκπαιδευόμενου, με απώτερο σκοπό να δοθεί απάντηση στο ερώτημα σχετικά με το πώς 

κατασκευάζουν τα παιδιά την γνώση. Οι περισσότερες έρευνες που μελετούν τη σχέση των τρόπων 

επικοινωνίας με την μάθηση, βασίζονται στις απαντήσεις που δίνουν οι εκπαιδευόμενοι μέσω του 

προφορικού λόγου. Καθώς όμως η επικοινωνία πλέον νοείται ως ένα πολυτροπικό φαινόμενο 

(Guidetti & Nicoladis, 2008), η καταγραφή και ανάλυση μόνο του προφορικού λόγου φαίνεται να 

είναι ανεπαρκής. Όπως αναφέρουν οι Crowder και Newman (1993), ειδικά τα μικρά παιδιά, για να 
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νοηματοδοτήσουν έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου, χρησιμοποιούν πλήθος χειρονομιών 

αφού ο προφορικός λόγος φαίνεται να τα περιορίζει. 

Η συνεισφορά των χειρονομιών στην μετάδοση, αλλά και στην κατασκευή της γνώσης μέσα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία πολιορκεί το ενδιαφέρον των ερευνητών καθώς φαίνεται ότι αποτελούν 

βασικό παράγοντα εννοιολόγησης, πολλές φορές ισχυρότερο από τον προφορικό λόγο ή και άλλα 

εξηγητικά μέσα. Οι εκπαιδευόμενοι που χρησιμοποιούν χειρονομίες κατά τη διάρκεια μιας 

συζήτησης φαίνεται πως καταφέρνουν να συνδέσουν ευκολότερα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

των φυσικών φαινομένων με τις αφηρημένες έννοιες και τα χαρακτηριστικά των επιστημονικών 

μοντέλων (Gregorcic, Planinsic & Etkina, 2017). Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την παραγωγή 

λόγου, οι χειρονομίες δεν βοηθούν μόνο στην έκφραση των ήδη αποθηκευμένων πληροφοριών, 

αλλά αποτελούν εν ενεργεία κατασκευαστές της γνώσης (Shapiro, 2011, Goldin-Meadow & 

Alibali, 2013). Οι Givry και Roth (2006) διατυπώνουν πως οι χειρονομίες μπορεί να 

δημιουργήσουν συνθήκες εξέλιξης των συλλογισμών, υποδηλώντας μάλιστα εννοιολογική αλλαγή. 

Επομένως, η σύγχρονη αντίληψη για την μάθηση είναι ότι η νόηση περνάει μέσα από το ανθρώπινο 

σώμα, καθώς φαίνεται ότι η δράση μπορεί να αλλάξει την σκέψη (Wilson & Golonka, 2013). 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια ταξινόμηση των χειρονομιών που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή και απόδοση νοήματος σε έννοιες και φαινόμενα που αφορούν τις φυσικές επιστήμες, 

μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών. 

Ταξινόμηση χειρονομιών 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τις λειτουργίες των χειρονομιών σε 

ότι αφορά τις φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση, προκύπτει κάθε φορά μια διαφορετικού τύπου 

ταξινόμηση αυτών, στη βάση των αναγκών και των στόχων της εκάστοτε έρευνας. Οι κατηγορίες 

που κατά κύριο λόγο εμφανίζονται έχουν να κάνουν με την μορφολογία των χειρονομιών αυτών, με 

την συνεργασία τους με άλλα συστήματα αναπαράστασης, αλλά και με τον βαθμό του νοηματικού 

φορτίου που μεταφέρουν. 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά 

Οι συχνότερα αναφερόμενες στη βιβλιογραφία, με βάση τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, 

είναι οι δεικτικές (deictic), οι εικονίζουσες (iconic) και οι εργοτικές (ergotic) χειρονομίες κατά την 

διερεύνηση παιδιών δημοτικού και γυμνασίου (Roth, 2003, Pozzer-Ardenghi, & Roth, 2005, Givry 

& Roth, 2006). 

Δεικτικές είναι οι χειρονομίες οι οποίες είτε χρησιμοποιώντας τον δείκτη είτε άλλα μέρη του 

σώματος, δείχνουν προς κάποια κατεύθυνση (McNeill, 1992). Οι χειρονομίες αυτές εμφανίζονται 

είτε χωρίς την παρουσία προφορικού λόγου είτε με την συνοδεία αυτού. Στην περίπτωση της 

συνέργειας του προφορικού λόγου και σωματικής έκφρασης, οι χειρονομίες συνδέονται συνήθως 

με λέξεις όπως το «εδώ» και το «εκεί» προσδίδοντας χωρικό προσανατολισμό στην εννοιολόγηση 

(Roth, 2000) ή με το «αυτό» ή το «εκείνο» για την υπόδειξη του αντικειμένου στο οποίο οι 

μαθητευόμενοι αναφέρονται (Goldin-Meadow & Alibali, 2013). Άλλοτε οι χειρονομίες μπορεί να 

εμπλέκονται με χειρισμό αντικειμένων όπου σε αυτή την περίπτωση αναφερόμαστε σε εργοτικές 

χειρονομίες (Roth, 2003). Οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να πιάνουν και να μετακινούν αντικείμενα ή 

μπορεί να επιδρούν πάνω σε αυτά για να εξηγήσουν με σαφέστερο τρόπο έννοιες και φαινόμενα. 

Για παράδειγμα, σε έρευνα του Roth (2003) οι εκπαιδευόμενοι έτριβαν αντικείμενα μεταξύ τους ή 

με το χέρι τους για να εξηγήσουν το φαινόμενο του στατικού ηλεκτρισμού. Μια άλλη μορφολογική 

κατηγορία είναι οι εικονίζουσες χειρονομίες, όπου, όπως αναφέρει ο McNeill (1992) αναπαριστούν 

μορφολογικά με περισσότερο ή λιγότερο αφαιρετικό τρόπο μια ανθρώπινη ενέργεια ή μια μη 

έμψυχη οντότητα. Οι εικονίζουσες χειρονομίες βοηθούν στην οπτικοποίηση της κίνησης των 

οντοτήτων, έμψυχων ή άψυχων, που συμμετέχουν σε κάποιο φαινόμενο (Roth, 2003). Παρόλο που 
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δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες σχετικά με τις χειρονομίες που παράγουν τα παιδιά της προσχολικής 

ηλικίας για να εννοιολογήσουν έννοιες φυσικών επιστημών, έχει φανεί ότι κατά την εννοιολόγηση 

του φαινομένου του σεισμού και της δημιουργίας των ηφαιστείων, τα νήπια χρησιμοποιούν ένα 

πλήθος εικονιζουσών χειρονομιών, μέσα από τις οποίες αναπαριστούν μορφολογικά τις οντότητες 

εκείνες που είναι υπεύθυνες για την πρόκληση των φαινομένων αυτών, δηλαδή των τεκτονικών 

πλακών, αλλά και την κίνηση των οντοτήτων αυτών (π.χ. την μεταξύ τους σύγκρουση) 

(Χαχλιουτάκη, Παντίδος και Ηρακλειώτη, 2018, Chachlioutaki, Pantidos & Kampeza, 2016). 

Συνέργεια με άλλα συστήματα αναπαράστασης 

Οι χειρονομίες μέσα σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, πέρα από αυτόνομες, μπορεί να συνυπάρχουν 

και με άλλα συστήματα αναπαράστασης. Το πιο σύνηθες είναι η συνέργεια των χειρονομιών με τον 

προφορικό λόγο, καθώς παράλληλα με την ομιλία, το ανθρώπινο σώμα συμμετέχει ενεργά στην 

εξηγητική διαδικασία. Πέρα από τον προφορικό λόγο όμως, οι χειρονομίες μπορεί να 

συνεργάζονται με τις ζωγραφικές αναπαραστάσεις των εκπαιδευόμενων. Καθώς τα παιδιά 

ενεργοποιούν την σωματική τους έκφραση για να εξηγήσουν αυτό που ταυτόχρονα ζωγραφίζουν ή 

μόλις ζωγράφισαν, είτε δείχνοντας πάνω στην ζωγραφιά τους, είτε αναπαριστώντας με χειρονομίες 

την κίνηση των οντοτήτων που απεικονίζονται (Chachlioutaki, Pantidos & Kampeza, 2016, 

Χαχλιουτάκη, Παντίδος & Ηρακλειώτη, 2018). Μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι 

επεξηγούν τα σχέδια που αυτοί παράγουν, αποτελεί μια εν δράσει διαδικασία οικοδόμησης της 

σκέψης (“a constructive process of thinking in action”) (Cox, 2005, Einarsdottir et al., 2009). Οι 

εκπαιδευόμενοι δεν χειρονομούν μόνο πάνω στις ζωγραφιές που παρήγαγαν οι ίδιοι, αλλά και σε 

φωτογραφίες ή/και γραφήματα που μπορεί να δοθούν από τους ερευνητές παράλληλα με τις 

ερωτήσεις που τους θέτουν στις συνεντεύξεις (Roth, 2000, Matlen, Atit, Göksun, Rau & 

Ptouchkina, 2012). Οι χειρονομίες μπορεί επίσης να συνεργάζονται με υλικά αντικείμενα. Τα 

αντικείμενα αυτά συνήθως είναι παρόντα στον χώρο της συνέντευξης είτε εσκεμμένα, όπως για 

παράδειγμα μια σφαίρα για την εννοιολόγηση της αυτοπεριστροφής της Γης (Vosniadou, Skopeliti 

& Ikospentaki, 2005), ένας φακός και ένα αντικείμενο-εμπόδιο για την εννοιολόγηση του 

φαινομένου της δημιουργίας της σκιάς (Pantidos, Herakleioti & Chachlioutaki, 2017), είτε 

βρίσκονται εκεί τυχαία, όπως ένα στυλό όπου χρησιμοποιήθηκε από τον εκπαιδευόμενο για την 

εννοιολόγηση του φαινομένου του στατικού ηλεκτρισμού (Roth, 2003). Τα υλικά αντικείμενα 

ενδεχομένως να μην είναι παρόντα στο χώρο, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση οι 

χειρονομίες συνεργάζονται με τις νοητικές εικόνες αυτών για την παραγωγή νοήματος (Roth, 2003, 

Ping & Goldin-Meadow, 2008). 

Βαθμός νοηματικού φορτίου 

Η τρίτη κατηγορία ταξινόμησης αφορά τον βαθμό του νοηματικού φορτίου που φέρουν οι 

χειρονομίες, σε σύγκριση με τα νοήματα που προέρχονται από τα συστήματα αναπαράστασης με τα 

οποία συνεργάζονται. Οι χειρονομίες είναι δυνατό να μεταφέρουν νοήματα που δεν κοινωνούνται 

με άλλο τρόπο ή μέσο αλλά μόνο μέσα από αυτές (Singer, Radinsky & Goldman, 2008). Στο ίδιο 

συμπέρασμα καταλήγουν και οι Hadzigeorgiou, Anastasiou, Konsolas και Prevezanou (2009) 

αναφέροντας ότι οι τροπικότητες που σχετίζονται με την σωματική έκφραση, όχι μόνο 

αποσαφηνίζουν τα λεγόμενα του προφορικού λόγου, αλλά αρκετές φορές συγκροτούν αυθύπαρκτα 

νοήματα. Πιο συγκεκριμένα, κατά τον Roth (2000) οι εικονίζουσες χειρονομίες είναι αυτές που τις 

περισσότερες φορές αυτό που αναπαριστούν είναι σχεδόν ανέφικτο να αποδοθεί με λέξεις, ή αν 

αυτό συνέβαινε, δεν θα ήταν επαρκές. Αυτό πιθανό να σχετίζεται και με τις έννοιες ή τα φαινόμενα 

που καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να περιγράψουν. Οι Stevanoni και Salmon (2005) καταδεικνύουν 

ότι οι διακριτές πληροφορίες που μεταφέρουν οι χειρονομίες αφορούν στο σχήμα, το μέγεθος και 

την τοποθεσία αντικειμένων. Σε άλλες έρευνες, οι χειρονομίες φαίνεται να αποδίδουν με μοναδικό 

τρόπο την κίνηση των οντοτήτων του φαινομένου που περιγράφουν, όπως για παράδειγμα την 
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κίνηση των τεκτονικών πλακών που αποτελεί την αιτία για τη δημιουργία των σεισμών και των 

ηφαιστείων (Χαχλιουτάκη, Παντίδος και Ηρακλειώτη, 2018, Chachlioutaki, Pantidos & Kampeza, 

2016). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Pantidos, Herakleioti και Chachlioutaki (2017) για 

το φαινόμενο δημιουργίας της σκιάς, όπου οι χειρονομίες των παιδιών μετέφεραν μοναδικά 

νοήματα σχετικά με την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός, την σειρά των οντοτήτων που 

συμμετέχουν στο φαινόμενο (φωτεινή πηγή-εμπόδιο-σκιά) και την κατάδειξη των περιοχών με φως 

ή χωρίς φως. Μια άλλη περίπτωση χειρονομιών είναι αυτές που μεταφέρουν αντιφατικά νοήματα, 

αντιφάσκουν δηλαδή με το σύστημα αναπαράστασης που συνεργάζονται. Πιο συγκεκριμένα, 

φαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου οι ταυτόχρονες χειρονομίες εκφράζουν αντιφατικές ιδέες σε 

σχέση με τον προφορικό λόγο αποτελούν δείγμα μεταβατικού (Roth, 2003) ή πρώιμου σταδίου 

μάθησης (Novack & Goldin-Meadow, 2015). Αυτό υποστηρίζει την άποψη ότι υπάρχουν 

ταυτόχρονα δύο ιδέες για το φαινόμενο που μεταφέρονται την ίδια στιγμή με διαφορετικό τρόπο 

(Goldin-Meadow & Wagner, 2005). Η κατηγορία αυτή αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

περίπτωση για την παραγωγή νοήματος και την εξέλιξη της μάθησης γενικότερα. 

Συζήτηση 

Οι Johnson-Glenberg και Megowan-Romanowicz (2017) αναφέρουν ότι ενσωματώνοντας την 

σωματική δράση και τις χειρονομίες μέσα στην διδακτική διαδικασία φαίνεται να επωφελείται η 

μάθηση των εκπαιδευόμενων ακόμα και για αφηρημένες έννοιες που προέρχονται από τα 

μαθηματικά ή την φυσική. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε 

μέσα από τις χειρονομίες, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, είτε 

με την συνέργειά τους με άλλα συστήματα αναπαράστασης, είτε με το νοηματικό φορτίο που αυτές 

φέρουν, γίνεται αντιληπτή η δυναμική τους στον τρόπο σκέψης των μικρών παιδιών. 

Καταδεικνύεται έτσι η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στον τομέα των φυσικών επιστημών στην 

προσχολική εκπαίδευση, θέτοντας εκ νέου ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με την εμπλοκή του 

ανθρωπίνου σώματος, τόσο στην παραγωγή νοήματος όσο και στην εξέλιξη της γνώσης των 

εκπαιδευόμενων, με σκοπό τον εμπλουτισμό των διδακτικών πρακτικών και την ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού υλικού. 
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή αποτελεί μία προσπάθεια εύρεσης σωματικών αναπαραστάσεων για κάποιες διαστάσεις του 

φαινομένου της απλής αρμονικής ταλάντωσης, και βασίζεται θεωρητικά στην προσέγγιση ότι η νόηση 

σχετίζεται και με τις ενσώματες αλληλεπιδράσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Μεθοδολογικά αυτό 

διερευνάται, μέσω της αλληλεπίδρασης ενός φυσικού με έναν εικαστικό καλλιτέχνη. Οι δυο ερευνητές 

πραγματοποίησαν 3 συναντήσεις διάρκειας 3 ωρών περίπου η καθεμία, οι οποίες βιντεοσκοπήθηκαν. Τα 

βασικά σημεία της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης ήταν τα εξής: α) κατασκευή και χρήση από την πλευρά του 

φυσικού ενός χάρτη εννοιών που αφορούσε σε όψεις της αρμονικής ταλάντωσης όπως ημιτονοειδής 

συνάρτηση, απομάκρυνση, συχνότητα, περίοδος, πλάτος, κυκλική συχνότητα, φάση, διαφορά φάσης, β) 

ερωταποκρίσεις μεταξύ των δυο εμπλεκόμενων, γ) εφαρμογές (σωματικές) από τον καλλιτέχνη στην 

προσπάθειά του να απαντήσει. Φαίνεται ότι η αλληλεπίδραση συντόνισε τους δύο ερευνητές προς την 

επιζήτηση ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας, το οποίο οδήγησε σε ενσώματες αναπαραστάσεις και από τα δύο 

μέρη. Καταδείχθηκε ότι ο εικαστικός καλλιτέχνης χρησιμοποιώντας το σώμα του μπορούσε τελικά να 

απαντήσει σε τυπικές ερωτήσεις που αφορούν στο φαινόμενο, ενώ ο φυσικός «απαντούσε» χρησιμοποιώντας 

μαθηματικούς υπολογισμούς. Ενδεχομένως τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις, παρόλο που έχουν μεγάλο βαθμό 

δυσκολίας για να μεθοδευτούν, μπορεί να κάνουν πιο λειτουργικά τα αντικείμενα των φυσικών επιστημών 

εισφέροντας δυναμικά στο διδακτικό μετασχηματισμό τους. 

Λέξεις-κλειδιά: απλή αρμονική ταλάντωση, ενσώματη νόηση 

 

Θεωρητικό πλαίσιο  

Η προσέγγιση που διατρέχει τη συγκεκριμένη εργασία έχει στον πυρήνα της την έννοια της 

ενσώματης νόησης/μάθησης (embodied cognition/learning), μια έννοια που επικεντρώνεται στο 

ανθρώπινο σώμα ως παράγοντα  κατασκευής των νοητικών αναπαραστάσεων. Η αντίληψη ότι το 

φυσικό σώμα αποτελεί εργαλείο σκέψης και συγκρότησης της γνώσης, άπτεται στην ευρύτερη 

προσέγγιση ότι η μάθηση συντελείται καταστασιακά. Δηλαδή, η μάθηση πραγματοποιείται μέσα 

από τις καταστάσεις που δημιουργούνται στον χώρο και στον χρόνο και σχετίζονται με τις 

αλληλεπιδράσεις του εκπαιδευόμενου με τον υλικό κόσμο, με τις εσωτερικές γνωστικές διεργασίες 

του και με τις κοινωνικές δια-δράσεις του. Σε αυτό το πλαίσιο, το ανθρώπινο σώμα είναι 

καθοριστικός παράγοντας, καθώς επεκτείνει την γνωστική λειτουργία του ανθρώπου, 

δημιουργώντας συνδέσεις με το φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, οι οποίες 
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αποτελούν τμήματα του γνωστικού συστήματος του υποκειμένου (Clark & Chalmers, 1998, 

Wilson, 2004, Clark, 2008, Menary, 2010). 

Καθώς στη διδακτική των φυσικών επιστημών ζητούμενο αποτελεί ο μετασχηματισμός των 

επιστημονικών εννοιών και των φαινομένων σε διδακτικά/μαθησιακά αντικείμενα, στην 

συγκεκριμένη εργασία διερευνάται σε έναν πρώτο βαθμό, εάν όψεις του φαινομένου της απλής 

αρμονικής ταλάντωσης μπορούν να αναπαρασταθούν μέσω ενσώματων πράξεων. Σημειώνεται ότι 

το συγκεκριμένο φυσικό φαινόμενο αφορά στην παλινδρομική αρμονική κίνηση ενός υλικού 

αντικειμένου γύρω από μία θέση ισορροπίας, και ως διδακτικό αντικείμενο εμφανίζεται στην 

ενότητα της μηχανικής, στην πιο απλή του εκδοχή μέσω ενός  οριζοντίου ή κατακόρυφου 

συστήματος ελατηρίου-υλικού αντικειμένου. Η αναζήτηση λοιπόν σωματικών πράξεων 

εννοιολόγησης για την απλή αρμονική ταλάντωση αποτελεί και αντικείμενο μελέτης της 

συγκεκριμένης εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βασικότερος λόγος που επιλέχθηκε το 

συγκεκριμένο φαινόμενο είναι ότι εμπεριέχει την κίνηση, κάτι που έστω και φαινομενικά 

επιδέχεται σωματικής έκφρασης.  

Μεθοδολογία 

Ως κατάσταση η οποία δίνει τη δυνατότητα για την εύρεση σωματικών κωδίκων αναπαράστασης 

των διαστάσεων της απλής αρμονικής ταλάντωσης, επιλέχθηκε ένα πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων 

ανάμεσα σε έναν φυσικό και έναν εικαστικό καλλιτέχνη. Ο φυσικός είχε υπόβαθρο στη διδακτική 

των φυσικών επιστημών, και εμπειρία διδασκαλίας της απλής αρμονικής ταλάντωσης για δέκα 

χρόνια περίπου σε τάξεις του λυκείου, ενώ ο εικαστικός καλλιτέχνης είχε ελλιπή γνώση στις 

φυσικές επιστήμες, αλλά εκ των πραγμάτων, με υπόβαθρο στις δισδιάστατες υλικές 

αναπαραστάσεις.   

Μεθοδολογικά, δεν ισχυριζόμαστε ότι η καλλιτεχνική ιδιότητα του ενός από τους ερευνητές 

αποτελεί και προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου. Θεωρήθηκε όμως, ότι η επιλογή για 

αλληλεπίδραση με έναν καλλιτέχνη, αυξάνει την πιθανότητα για την επίτευξη μιας επικοινωνίας με 

κώδικες διαφορετικούς από τον παραδοσιακό/μαθηματικό κώδικα, ο οποίος έχει παγιωθεί στο 

σχολικό περιβάλλον για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Σε αυτό το πλαίσιο, αποτέλεσε εξαρχής 

μεθοδολογική επιλογή του φυσικού, η έγερση της σωματικής έκφρασης του καλλιτέχνη για την 

αναπαράσταση των διαφόρων όψεων του φαινομένου.  

Οι δυο ερευνητές πραγματοποίησαν 3 συναντήσεις διάρκειας 3 ωρών περίπου η καθεμία, οι οποίες 

βιντεοσκοπήθηκαν. Αρχικά τέθηκε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης το οποίο βασίστηκε στην 

κατασκευή ενός χάρτη εννοιών (βλ. Εικόνα 1). Θεωρήθηκε δηλαδή από την πλευρά του φυσικού, 

ότι μία προσέγγιση με έμφαση στο εννοιολογικό περιεχόμενο του φαινομένου είναι μονόδρομος για 

την δημιουργία διαύλου επικοινωνίας ανάμεσα στον ειδικό και στον μη ειδικό. 

Οι συζητήσεις ανάμεσα στους δυο ερευνητές επικεντρώθηκαν γύρω από όψεις της απλής 

αρμονικής ταλάντωσης όπως είναι, η ημιτονοειδής συνάρτηση, η απομάκρυνση, η συχνότητα, η 

περίοδος, το πλάτος, η κυκλική συχνότητα, η φάση, η διαφορά φάσης. Στο τέλος των συζητήσεων 

ζητήθηκε από τον καλλιτέχνη να απαντήσει σε κάποιες από τις τυπικές ερωτήσεις για την 

ταλάντωση, όπως εμφανίζονται στο βιβλίο της φυσικής θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της 

γ΄ τάξης του λυκείου (Ιωάννου, Ντάνος, Πήττας, Ράπτης, 1999). 
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Εικόνα 1. Χάρτης εννοιών για την απλή αρμονική ταλάντωση 

Αποτελέσματα 

Παρότι ο καλλιτέχνης είναι εικαστικός, η ζωγραφική απεικόνιση δεν αποτέλεσε το κυρίαρχο μέσο 

για την κωδικοποίηση του φαινομένου από την πλευρά του. Το ανθρώπινο σώμα ήταν το σύστημα 

επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο ερευνητές, ενδεχομένως επειδή όπως αναφέρθηκε, αποτέλεσε 

μεθοδολογική επιλογή η ενεργοποίηση της σωματικής έκφρασης, η οποία όπως φαίνεται, έλαβε 

θετικής υποδοχής από τον καλλιτέχνη.   

Σωματοποίηση της τροχιάς και των διανυσμάτων 

Ο καλλιτέχνης μπορούσε με ευκολία να σωματοποιήσει την τροχιά ενός αντικείμενου που 

πραγματοποιεί ταλάντωση, είτε μετακινώντας το χέρι του πάνω-κάτω γύρω από μια νοητή θέση 

ισορροπίας και εντός των δύο ακραίων θέσεων μέγιστης απομάκρυνσης, είτε με την οριζόντια 

πέρα-δώθε μετατόπιση ολόκληρου του σώματός του στο χώρο. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι οι 

σωματικές αναπαραστάσεις γίνονταν προσπάθεια να είναι αρμονικές, κάτι που βεβαίως στις 

περισσότερες των περιπτώσεων δεν ήταν εφικτό. Παρόλα αυτά, άρση αυτής της δυσκολίας μπορεί 

να επιτευχθεί εάν επέλθει συγχρονισμός ανάμεσα στην σωματική έκφραση και σε ένα ηχητικό 

αρμονικό ερέθισμα.  

Η σωματική αναπαράσταση της κίνησης με τη συμμετοχή ολόκληρου του ανθρωπίνου σώματος, 

έδωσε τη δυνατότητα για τη βιωματική διερεύνηση, κάθε χρονική στιγμή, των κατευθύνσεων των 

διανυσμάτων της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της δύναμης. Πράγματι, αρχικά οι δύο 

ερευνητές αποδέχτηκαν τη σύμβαση ότι το σώμα τους είναι δεμένο σε ένα οριζόντιο ελατήριο, το 

οποίο στην άλλη του άκρη είναι στερεωμένο σε έναν τοίχο. Ενώ προσπαθούσαν να 

αναπαραστήσουν σωματικά την κίνηση, ταυτόχρονα προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν και να 

«βιώσουν» κάθε χρονική στιγμή το τράβηγμα ή και την ώθηση του ελατηρίου. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτεύχθηκε η συνειδητοποίηση ότι, για παράδειγμα, «κινούμαι σε δύο  περιοχές εκατέρωθεν ενός 

σημείου αναφοράς», ότι «η ταχύτητά μου έχει δύο κατευθύνσεις – μία όταν πάω και μία όταν 

έρχομαι», και ότι «το ελατήριο είτε θα με σπρώχνει, είτε θα με τραβά και αυτό έχει να κάνει με το 
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αν είναι συσπειρωμένο ή επιμηκυμένο». Συνολικά, δημιουργήθηκε ένα υβριδικό θα λέγαμε βίωμα 

αποτελούμενο από πραγματικές κινήσεις και φανταστικές ώσεις.         

Σωματική έκφραση της συχνότητας και της φάσης  

Οι παραπάνω αναπαραστάσεις έδωσαν επιπλέον τη δυνατότητα να  εκφραστεί σωματικά και η 

συχνότητα της ταλάντωσης, καθώς, κάθε πάνω – κάτω ή πέρα – δώθε κίνηση του χεριού ή του 

σώματος αντιστοίχως, ισοδυναμούσε με επαναλήψεις αναφορικά με τον χρόνο. Η σχέση της 

κίνησης του σώματος με τον χρόνο, συνέδεσε και τη συχνότητα με τoν χρόνο, δίνοντας την 

ευκαιρία για προϋποθέσεις εννοιολόγησης της περιόδου.  

Ακόμα, δόθηκε η δυνατότητα να συνειδητοποιηθεί η κάθε θέση του χεριού ή του σώματος, ως 

σημείο στον χώρο και στον χρόνο. Αυτό επιτρέπει στην εννοιολόγηση της έννοιας της φάσης, 

δηλαδή, ότι η φάση είναι μια έννοια που δηλώνει την χωροχρονική κατάσταση του μετακινούμενου 

αντικειμένου/ανθρώπου, αναφορικά με κάποιες αρχικές συνθήκες θέσης και χρόνου. Πρακτικά 

αυτό δίνει τη δυνατότητα και για την εύρεση της αρχικής φάσης με σωματικούς όρους.  

Σωματική έκφραση έναντι μαθηματικού φορμαλισμού  

Στο τέλος της συζήτησης μεταξύ των ερευνητών, όπως αναφέρθηκε, τέθηκαν προς στον καλλιτέχνη 

κάποιες ερωτήσεις για την απλή αρμονική ταλάντωση, όπως ακριβώς περιέχονται στο βιβλίο. Ο 

καλλιτέχνης χρησιμοποιούσε το σώμα του για να απαντήσει, ενώ ο φυσικός «απαντούσε» 

χρησιμοποιώντας μαθηματικούς τύπους.   

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η ερώτηση 1.1 του σχολικού βιβλίου (Ιωάννου κ.ά., 1999): 

1.1 Ένα σώμα δεμένο στην άκρη κατακόρυφου ελατηρίου του οποίου η άλλη άκρη είναι 

στερεωμένη ακλόνητα, εκτελεί αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Εάν διπλασιάσουμε το πλάτος της 

ταλάντωσης, ποια από τα μεγέθη 

α) συχνότητα 

β) μέγιστη ταχύτητα vmax 

γ) μέγιστη επιτάχυνση αmax 

δ) σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης 

ε) ενέργεια της ταλάντωσης 

Θα μεταβληθούν;  

Για την εύρεση της μέγιστης επιτάχυνσης μετά το διπλασιασμό του πλάτους της ταλάντωσης,  ο  

φυσικός χρησιμοποίησε την αντίστοιχη μαθηματική έκφραση της μέγιστης επιτάχυνσης, ενώ ο 

καλλιτέχνης χρησιμοποίησε το σώμα του  (βλ. Εικόνα 2).  

     

  

 Εικόνα 2. Ενσώματη και μαθηματική απάντηση  

Πράγματι, ο καλλιτέχνης καθώς αναπαριστά με το σώμα του την ταλάντωση «συνομιλώντας» 

χειρονομιακά με τον φυσικό, διατυπώνει εκφράσεις οι οποίες είναι χαρακτηριστικές για την 

μεταβολή της μέγιστης επιτάχυνσης. Λέει ότι «όσο πιο πολύ τραβιέται …θα σουτάρει και πιο ψηλά 

πάνω», ότι «θα είναι πιο πολύ τεντωμένο το ελατήριο και σημαίνει ότι θα έχει και πιο πολύ 

επιτάχυνση» και ότι «τώρα θα το τραβάει πιο δυνατά από πριν που ερχόταν μέχρι εδώ». Είναι 
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χαρακτηριστικό ότι όλες αυτές οι εκφράσεις προφορικού λόγου αποτελούν εξηγήσεις και 

σχολιασμοί των κινήσεων των χεριών του.  

Συζήτηση 

Φαίνεται ότι, καθώς ο σωματικός ήταν ο κυρίαρχος κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την 

περιγραφή του φαινομένου της απλής αρμονικής ταλάντωσης, ήταν και εκείνος που οδήγησε στις 

εξηγήσεις από την πλευρά του καλλιτέχνη, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις μετασχηματίστηκαν 

σε εξηγήσεις προφορικού λόγου. Γενικότερα, από την συγκεκριμένη προσπάθεια αναδεικνύεται η 

δυνατότητα για την δημιουργία ενός ενσώματου/βιωματικού πλαισίου διερεύνησης με πειραματικά 

χαρακτηριστικά, για την αναπαράσταση των επιστημονικών εννοιών. Κάτι τέτοιο συμβάλλει στην 

δημόσια κατανόηση της επιστήμης και στην αποδοχή της επιστήμης ως στοιχείου του ανθρώπινου 

πολιτισμού.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, εργαστήρια παιδαγωγικού περιεχομένου με έμφαση στην 

βιωματικότητα, την αφήγηση και την σωματικότητα μπορούν να αποτελέσουν πλαίσιο για την 

ανεύρεση φορμών αναπαράστασης και εξήγησης επιστημονικών εννοιών (Pantidos, Valakas, 

Vitoratos  & Ravanis, 2010). Τέτοιου είδους εφαρμογές φαίνεται, με μια πρώτη ανάγνωση, ότι 

μπορούν να μετασχηματίσουν κάποια διδακτικά αντικείμενα, ειδικά εκείνα της φυσικής επιστήμης 

που προέρχονται από την ενότητα της μηχανικής. Ακόμα και η αρμονικότητα της ταλάντωσης είναι 

δυνατό, όπως αναφέρθηκε, να αναπαρασταθεί ενσώματα, καθώς προϋπόθεση αποτελεί ο 

συγχρονισμός της κίνησης του ανθρωπίνου σώματος με ένα αρμονικό ηχητικό σήμα. Επιπλέον, 

όψεις όπως η συχνότητα, η περίοδος και η φάση, ίσως θα μπορούσαν να σωματοποιηθούν και από 

μικρά παιδιά.  

Η σωματική έκφραση διαστάσεων επιστημονικών εννοιών μπορεί να τροφοδοτήσει και 

καλλιτεχνικές εφαρμογές, δίχως απαραίτητα σε αυτές τις περιπτώσεις η τυπική μάθηση να αποτελεί 

ζητούμενο. Οι ήχοι, το ανθρώπινο σώμα, το φως, τα υλικά αντικείμενα και η σύμπλεξη αυτών, 

αποτελούν ικανό υπόβαθρο για την σύνθεση εγκαταστάσεων (installations) με θεματολογία από τις 

φυσικές επιστήμες (Γιαννουλάτου, Παρούση & Τσελφές, 2017).  
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Περίληψη 

Οι εκπαιδευτικές χρήσεις των ποικίλων μορφών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) έχουν υιοθετηθεί από εκπαιδευτικούς και φορείς σε όλο τον κόσμο εδώ και δεκαετίες. Τα τελευταία 

χρόνια η φορητή τεχνολογία παρέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και 

νέες δυνατότητες για ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη μάθηση. Ειδικότερα, οι φορητές εκπαιδευτικές 

εφαρμογές μετασχηματίζουν τον χώρο της εκπαίδευσης διαμορφώνοντας μαθησιακές τάσεις τόσο στα τυπικά 

όσο και στα άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα. Κοιτάζοντας τον ορίζοντα για την επόμενη δεκαετία και πέρα, 

είναι σαφές ότι οι φορητές εφαρμογές θα ενσωματωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό στο εκπαιδευτικό οικοσύστημα. 

Η σύγχρονη βιβλιογραφία του πεδίου αναδεικνύει τις χρήσεις, τα πλεονεκτήματα, τις συνέπειες αλλά και τις 

ανησυχίες σχετικά με τις φορητές εφαρμογές και την αποτελεσματικότητά τους από την προσχολική 

εκπαίδευση. Ως γνωστόν, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές οι οποίες απευθύνονται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

πρέπει να στοχεύουν στην οικοδόμηση των ικανοτήτων τους, να ενισχύουν την ανάπτυξη των έμφυτων 

δεξιοτήτων τους, να προωθούν την κοινωνικοποίησή τους και εν τέλει να ενθαρρύνουν τη μάθηση. Στην 

παρούσα εργασία μελετάμε εάν και σε ποιο βαθμό, οι διαθέσιμες εκπαιδευτικές φορητές εφαρμογές με ελληνικό 

περιεχόμενο οι οποίες απευθύνονται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, συμβάλουν στην ενεργή οικοδόμηση της 

γνώσης των παιδιών σε σχέση με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών ή/και την οικοδόμηση της 

υπολογιστικής σκέψης. 

Λέξεις-κλειδιά: υπολογιστική σκέψη, φυσικές επιστήμες, φορητή μάθηση, προσχολική εκπαίδευση 

 

Εισαγωγή – Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι Φυσικές Επιστήμες αποτελούν ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο που προσφέρεται για νέες μεθόδους 

διδασκαλίας και έχει αναπτυχθεί και εφαρμοστεί μία ποικιλία υπολογιστικών εφαρμογών, όπως 

είναι η προσομοίωση, τα πολυμέσα και τα διερευνητικά περιβάλλοντα, τα οποία ενισχύουν τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό (Jimoyiannis & Komis, 2001, Dimitracopoulou & Komis, 2005). Οι 

υπολογιστικές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση έχουν ως στόχο την 

ενεργή εμπλοκή του/ης μαθητή/τριας, τον πειραματισμό, την ανακάλυψη και τη διερεύνηση 

(Alimisis, 2013). Μέσω αυτών δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την πραγματοποίηση 

και παρατήρηση φυσικών φαινομένων από το παιδί, τα οποία θα ήταν πολύ δύσκολο να 

mailto:mkalogian@edc.uoc.gr
mailto:stpapadakis@gmail.com
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υλοποιηθούν σε μία σχολική αίθουσα ή σε ένα τυπικό περιβάλλον ενός εργαστηρίου (Jimoyiannis 

& Komis, 2001, Dimitracopoulou & Komis, 2005).  

Οι Weintrop et al. (2016) θέτουν το θέμα της ένταξης της Υπολογιστικής Σκέψης στη διδακτική 

των Φυσικών Επιστημών προτείνοντας έναν ορισμό της Υπολογιστικής Σκέψης για τις Φυσικές 

Επιστήμες που περιλαμβάνει τις διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, την 

μοντελοποίηση και προσομοίωση, τις υπολογιστικές στρατηγικές και πρακτικές επίλυσης 

προβλήματος. Στην παρούσα μελέτη, θεωρούμε την Υπολογιστική Σκέψη ως ένα ευρύ πλαίσιο 

επίλυσης προβλημάτων που περιλαμβάνει δεξιότητες, διαδικασίες και προσεγγίσεις για την 

επίλυση προβλημάτων.  

Το παραπάνω πλαίσιο χρησιμοποιεί τον προγραμματισμό ως βασική πρακτική για την υποστήριξη 

και καλλιέργεια των γνωστικών δεξιοτήτων που εμπλέκονται στην Υπολογιστική Σκέψη (Grover & 

Pea, 2013). Ένα σημαντικό ερώτημα το οποίο τίθεται είναι ο βαθμός συσχέτισης της 

Υπολογιστικής Σκέψης με τον προγραμματισμό. Γενικότερα, ο προγραμματισμός και η 

Υπολογιστική Σκέψη θεωρούνται ξεχωριστές δεξιότητες, αλλά ο προγραμματισμός απαιτεί τη 

χρήση της Υπολογιστικής Σκέψης και συχνά χρησιμοποιείται για να την διδάξει (Lye & Koh, 

2014). Ο προγραμματισμός είναι η πράξη της σύνταξης κώδικα που καθοδηγεί τον υπολογιστή να 

εκτελέσει κάποιες ενέργειες, ενώ η υπολογιστική σκέψη είναι μια μεθοδολογία επίλυσης 

προβλημάτων (Barr & Stephenson 2011, σ. 48). 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις τα τελευταία 30 χρόνια οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές στη σχέση των 

μικρών παιδιών με την τεχνολογία (Marsh et al., 2017, Καλογιαννάκης, 2018). Στις μέρες μας, η 

πλειονότητα των παιδιών όλων των ηλικιών στον ανεπτυγμένο κόσμο, ανεξάρτητα από το 

κοινωνικο-οικονομικό τους υπόβαθρο, έχουν πρόσβαση σε έξυπνες κινητές συσκευές (Kyriakides, 

Meletiou-Mavrotheris & Prodromou, 2016, Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2018). Το 

περιβάλλον διεπαφής της οθόνης αφής, η ευκολία εγκατάστασης νέων εφαρμογών και η αυξημένη 

φορητότητα σε συνδυασμό με τη μεγάλη αυτονομία, είναι ορισμένα μόνο από τα χαρακτηριστικά 

στα οποία οφείλουν την αυξανόμενη δημοτικότητά τους στα παιδιά προσχολικής ηλικίας οι 

φορητές συσκευές (Falloon, 2014, Hirsh-Pasek et al., 2015, Lynch & Redpath 2012, Papadakis, 

Kalogiannakis & Zaranis, 2016a). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να είναι σε θέση με σχετική ευκολία να 

χειριστούν όχι μόνο τις συσκευές, αλλά και τις εφαρμογές που προορίζονται για χρήση στις 

συσκευές αυτές (Hirsh-Parsek et al., 2015). Ως εκ τούτου, έχει σημειωθεί μία εκρηκτική αύξηση 

του αριθμού των «αυτοαποκαλούμενων» εκπαιδευτικών εφαρμογών που υπάρχουν διαθέσιμες είτε 

δωρεάν, είτε επί πληρωμή στα δύο δημοφιλή διαδικτυακά καταστήματα (Google Play και App 

Store) και απευθύνονται ως επί το πλείστον στα μέλη της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. 

Ωστόσο, η χρήση και μόνο των έξυπνων φορητών συσκευών και των συνοδευτικών τους 

εφαρμογών, εντός και εκτός του τυπικού σχολικού περιβάλλοντος, δεν είναι αρκετή (Fabian & 

MacLean, 2014). Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι Guernsey et al. (2012), στις πρώτες 

ημέρες της «αδάμαστης άγριας Δύσης» (“digital wild west”) των φορητών εφαρμογών, η 

πλειονότητα των εφαρμογών για παιδιά προσχολικής ηλικίας, η οποία προβάλλεται-διαφημίζεται 

ως εκπαιδευτική, έχει εν τέλει μικρή εκπαιδευτική αξία (Kucirkova, 2014). Ενώ αρκετές εφαρμογές 

προτείνονται ως «εκπαιδευτικές», στην πραγματικότητα ελάχιστα μαθησιακά οφέλη αποφέρουν 

στα παιδιά (Verenikina & Kervin, 2011). 

Η αποτελεσματική μάθηση διευκολύνεται εντός ενός ευέλικτου πλαισίου το οποίο υποστηρίζει την 

πρακτική, την ανακάλυψη, τη δημιουργία μέσω κατάλληλων παραδειγμάτων, καθώς τα παιδιά 

απασχολούνται ενεργά μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων μαθησιακών στόχων (Hirsh-Pasek et al., 

2015). Ειδικότερα, η μάθηση των μικρών παιδιών βελτιστοποιείται όταν τα παιδιά είναι γνωστικά 

ενεργά, έχει κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τους και όταν οι μαθησιακές τους εμπειρίες αποκτούν 

νόημα και είναι κοινωνικά διαδραστικές και στοχοκατευθυνόμενες (Harvard Family Research 
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Project, 2014, Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2016b). Οι Hirsh-Pasek et al. (2015) έχουν 

προσδιορίσει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι φορητές 

εκπαιδευτικές εφαρμογές προκειμένου να συμβάλουν στη μάθηση των μικρών παιδιών. Σύμφωνα 

με αυτά τα χαρακτηριστικά, μια αναπτυξιακά κατάλληλη εκπαιδευτική εφαρμογή πρέπει να ωθεί τα 

παιδιά:  

• να συμμετέχουν ενεργά,  

• να εμπλέκονται με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο,  

• να βιώνουν ουσιαστική μάθηση και  

• να αλληλεπιδρούν σε κοινωνικό επίπεδο. 

Στην παρούσα πρόταση, μελετάμε εάν και σε ποιο βαθμό οι διαθέσιμες εκπαιδευτικές φορητές 

εφαρμογές με περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες απευθύνονται στα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας προτείνουν την ενεργή οικοδόμηση της γνώσης των παιδιών σε σχέση με τη διδασκαλία 

των Φυσικών Επιστημών ή/και την οικοδόμηση της Υπολογιστικής Σκέψης.  

Το δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας απετέλεσαν οι δωρεάν φορητές εφαρμογές στο Google Play, δηλαδή οι 

εφαρμογές του διαδικτυακού καταστήματος της Google οι οποίες απευθύνονται σε έξυπνες 

φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android. Ως επιμέρους κριτήρια για την επιλογή των 

εφαρμογών χρησιμοποιήθηκαν η διαθεσιμότητα των εφαρμογών κατά την περίοδο της 

αξιολόγησής τους και η συνάφειά τους με το περιεχόμενο της έρευνας. Ουσιαστικά, θα έπρεπε να 

ανήκουν στην κατηγορία «Εκπαίδευση», να απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και στην 

περιγραφή τους να προκύπτει ότι επιχειρούν να διαπραγματευτούν έννοιες από το χώρο των 

Φυσικών Επιστημών ή/και της Υπολογιστικής Σκέψης στα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας. 

Εργαλείο αξιολόγησης 

Ως εργαλείο αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων για την 

αξιολόγηση εκπαιδευτικών κινητών εφαρμογών για την προσχολική ηλικία (REVEAC - Rubric for 

the EValuation of Educational Apps for preschool Children) η οποία έχει δημιουργηθεί από την 

ομάδα μας (Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis, 2017). 

Αποτελέσματα 

Παρά το πλήθος των «αυτοαποκαλούμενων» εκπαιδευτικών φορητών εφαρμογών, η έρευνα με τα 

κριτήρια που θέσαμε δεν μπόρεσε να εντοπίσει κάποια εφαρμογή η οποία στην περιγραφή της να 

υποστηρίζει ότι επιχειρεί να διδάξει έννοιες της Υπολογιστικής Σκέψης στα νήπια. Στον τομέα των 

Φυσικών Επιστημών παρότι εντοπίστηκε ένας μικρός αριθμός εφαρμογών για τις οποίες οι 

δημιουργοί τους δήλωναν στην περιγραφή τους ότι «καταπιάνονταν» με έννοιες από τον χώρο των 

Φυσικών Επιστημών, στην πραγματικότητα, η περιγραφή ήταν ανακριβής και τελικά οι εφαρμογές 

αυτές είχαν μηδαμινή εκπαιδευτική αξία. 

Συνολικά αξιολογήθηκαν 15 φορητές εφαρμογές. Η αποτίμηση των εφαρμογών  επιβεβαίωσε τα 

πορίσματα πλείστων διεθνών ερευνών σχετικά με την ανεπάρκεια των «αυτοαποκαλούμενων» 

φορητών εφαρμογών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για την εκπαίδευση που θα πρέπει να 

λαμβάνουν τα παιδιά στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή (Vaala, Ly & Levine, 2015) καθώς:  

• Το περιεχόμενό τους ήταν αποκλειστικά σε μορφή κλειστών ερωτήσεων.  

• Σ’ όλες απουσίαζε μια ανοικτού τύπου θεώρηση ενεργής εμπλοκής των νηπίων. 
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• Δεν παρέχονταν η δυνατότητα στα παιδιά να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο ή να 

εξερευνήσουν κάτι δίχως να θεωρηθεί λανθασμένη η ενέργειά τους.  

Εν κατακλείδι, σ’ όλες τις εφαρμογές που εξετάσαμε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας και μέσω 

της κλίμακας REVEAC διαπιστώσαμε ότι δεν παρέχεται στα παιδιά η ευκαιρία να σχεδιάσουν, να 

δημιουργήσουν και να αυτοεκφραστούν. 

Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Με δεδομένη τη «νηπιακή» ηλικία του χώρου των εφαρμογών για έξυπνες φορητές συσκευές 

(Papadakis & Kalogiannakis, 2017a), η μελέτη μας αποτελεί μια από τις πρώτες απόπειρες 

αποτύπωσης του χώρου αυτού στην Ελλάδα σε σχέση με την ποιότητα των προσφερόμενων 

φορητών εφαρμογών οι οποίες είναι προσανατολισμένες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

και της Υπολογιστικής Σκέψης.  

Σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο, η παρούσα έρευνα ανέδειξε δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι η 

πλειονότητα των φορητών εφαρμογών επικεντρώνεται σ’ ένα ή δύο παραδοσιακά θέματα της 

τυπικής εκπαίδευσης, όπως ο Γραμματισμός (βασικές δεξιότητες ανάγνωσης, λεξιλόγιο και 

αναγνώριση γραμμάτων) και τα πρώιμα Μαθηματικά (Papadakis & Kalogiannakis, 2017b). Το 

δεύτερο είναι ότι οι ελάχιστες φορητές εφαρμογές οι οποίες στοχεύουν στο χώρο των Φυσικών 

Επιστημών - καθώς δεν βρέθηκε κάποια εφαρμογή η οποία να ασχολείται με την ανάπτυξη της 

Υπολογιστικής Σκέψης των παιδιών - αποδείχθηκε να είναι ποιοτικά επαρκείς. Όλες οι εφαρμογές 

οι οποίες εξετάστηκαν χαρακτηρίζονταν από μια σοβαρή έλλειψη σε αναπτυξιακά κατάλληλο 

περιεχόμενο το οποίο να συμβαδίζει με τις ποικίλες ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στο 

σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η μελέτη μας ταυτίζεται με τα αποτελέσματα άλλων 

διεθνών ερευνών (Vaala et al., 2015), οι οποίες επισημαίνουν την περιορισμένη μεταβλητότητα 

στην κατανομή των εφαρμογών που απευθύνονται στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και αφετέρου 

την μόνο κατ’ ευφημισμό καταλληλότητα των «αυτοαποκαλούμενων» φορητών εκπαιδευτικών 

εφαρμογών. 

Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορούμε να απομονώσουμε τα παιδιά από την 

τεχνολογία, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ζημιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο από αυτήν 

(Ebbeck et al., 2016). Στο σημείο αυτό έγκειται ο κρίσιμος ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η 

εκπαιδευτική κοινότητα ως προς την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών παιδαγωγικών τμημάτων, 

ώστε ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί και γονείς να είναι σε θέση να αξιολογούν την καταλληλότητα 

των εφαρμογών και γιατί όχι, με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας να είναι σε θέση με απλά 

ψηφιακά εργαλεία να δημιουργήσουν οι ίδιοι/ιες αναπτυξιακά κατάλληλες εκπαιδευτικές 

εφαρμογές. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά στην εμπλοκή μελλοντικών εκπαιδευτικών μικρών παιδιών σε δράσεις 

εκπαιδευτικής ρομποτικής. Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί το αν η εμπλοκή των φοιτητών/τριών σε δράσεις 

εκπαιδευτικής ρομποτικής από το χώρο των φυσικών επιστημών επηρεάζει την αντιλαμβανόμενη αυτο-

αποτελεσματικότητά τους. Συγκεκριμένα μελετώνται τα πιστεύω των φοιτητών για το κατά πόσο διαθέτουν 

ικανότητες να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δραστηριότητες σε περιβάλλον εκπαιδευτικής ρομποτικής. Οι 

φοιτητές/τριες  ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες οι οποίες είχαν στόχους: α) τη γνωριμία με την εκπαιδευτική 

ρομποτική και β) την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής ως εργαλείο διδασκαλίας των φυσικών 

επιστημών. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα εκπαιδευτικής 

ρομποτικής WeDo 2.0 της LEGO® με καθοδηγούμενες και ανοιχτές δραστηριότητες. Οι φοιτητές/τριες  

κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου που σχετίζονται με έννοιες των φυσικών 

επιστημών, όπως η τριβή, η ταχύτητα, η κυκλική κίνηση, η αλληλεπίδραση των δυνάμεων, η μετάδοση της 

κίνησης με γρανάζια. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο και ημιδομημένη 

συνέντευξη. Από τα ευρήματα της έρευνας διαφαίνεται ότι οι μαθησιακές εμπειρίες της ρομποτικής, ενώ 

συνέβαλαν στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης και ενδιαφέροντος από τη μεριά των φοιτητών/τριών για δράσεις 

εκπαιδευτικής ρομποτικής, δεν ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους στο να ενσωματώσουν σε αυτές έννοιες των 

φυσικών επιστημών. 

Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτική ρομποτική, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, αυτο-αποτελεσματικότητα 

 

Εισαγωγή 

Η εκπαιδευτική ρομποτική στις ημέρες μας θεωρείται ένα ισχυρό και ευέλικτο 

διδακτικό/μαθησιακό εργαλείο που βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να ελέγχουν την συμπεριφορά 

μοντέλων με την χρήση προγραμματισμού και τους εμπλέκει ενεργά σε δραστηριότητες επίλυσης 

προβλημάτων (Alimisis, et al., 2010). Παράλληλα παρατηρείται ότι είναι μικρός ο αριθμός των 

εκπαιδευτικών οι οποίοι διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρίες για να σχεδιάσουν 

και να υλοποιήσουν δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής στην τάξη (Bers et al., 2002). 

Σαράντα φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενεπλάκησαν σε 

δράσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής από το χώρο των φυσικών επιστημών. Σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης της εμπλοκής των φοιτητών/τριών σε δράσεις εκπαιδευτικής 

ρομποτικής στην αυτό–αποτελεσματικότητά τους.  
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Το μαθησιακό περιβάλλον της εκπαιδευτικής ρομποτικής  

Η μάθηση είναι μία ενεργητική διαδικασία που βασίζεται στις εμπειρίες που αποκτά ο άνθρωπος 

από τον πραγματικό κόσμο, καθώς επίσης και από την κοινωνική αλληλεπίδραση (Vygotsky, 

1978). Σε ένα μαθησιακό περιβάλλον εκπαιδευτικής ρομποτικής οι μαθητές εργάζονται 

συνεργατικά για την κατανόηση του προβλήματος που θέτει ο εκπαιδευτικός και σχεδιάζουν 

υλοποιούν και παρουσιάζουν τις δικές τους πιθανές λύσεις (Carbonaro, Rex & Chambers, 2004). Σε 

ένα τέτοιο πλαίσιο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του μαθητή είναι διαφορετικός από ότι στην 

παραδοσιακή συμπεριφοριστική προσέγγιση.  

Η εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία 

Οι Carbonaro, Rex & Chambers (2004) θεωρούν την εμπλοκή μία πολύ σημαντική διεργασία για τη 

μάθηση σε ένα περιβάλλον εκπαιδευτικής ρομποτικής. Σύμφωνα με τους Skinner, Thomas, & 

Furrer (2009) η εμπλοκή (engagement) αναφέρεται στην ποιότητα της σύνδεσης του μαθητή με το 

σχολικό περιβάλλον και ως εκ τούτου με τους ανθρώπους, τις δραστηριότητές, τους στόχους, τις 

αξίες και τον χώρο που το συνθέτουν. Πρόκειται για μια έννοια η οποία αντιστοιχεί στην ποιότητα 

της συμμετοχής των μαθητών με τις μαθησιακές δραστηριότητες στην τάξη, που κυμαίνονται από 

ενεργητικές, ενθουσιώδεις, επικεντρωμένες, συναισθηματικά θετικές αλληλεπιδράσεις με τα 

ακαδημαϊκά καθήκοντα, έως την απογοήτευση και την απόσυρση.  

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

Η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε όλα τα στάδια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

για εκπαιδευτικούς είναι πολύ σημαντική. Οι Bers et al. (2014) επισημαίνουν την ανάγκη οι 

εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να κατανοούν, αξιολογούν και ενσωματώνουν αναπτυξιακά 

κατάλληλες μεθόδους με την εκπαιδευτική ρομποτική και παράλληλα θεωρούν ότι η εκπαιδευτική 

ρομποτική παρέχει έναν ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο για τους εκπαιδευτικούς για να 

ενσωματώσουν δραστηριότητες στη διδασκαλία τους με την δημιουργία έργων που έχουν σύνδεση 

με την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. 

Η αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

Ο θεμελιωτής της έννοιας της αυτο-αποτελεσματικότητας Albert Bandura (1995) θεωρούσε ότι τo 

επίπεδο της παρακίνησης των συναισθηματικών καταστάσεων και των ενεργειών των ανθρώπων 

βασίζεται περισσότερο στο τι πιστεύουν οι ίδιοι παρά σε αντικειμενικά κριτήρια. Διατύπωσε την 

έννοια της αυτό–αποτελεσματικότητας ως τις αντιλήψεις του ατόμου όσον αφορά την ικανότητά 

του να ανταποκριθεί επιτυχώς σε μια δεδομένη κατάσταση. Οι Stohlmann, Moore, & Roehrig 

(2012) θεωρούν την αυτό-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ως άκρως σημαντικό παράγοντα 

για την επιτυχία της διδασκαλίας. 

Μεθοδολογία 

Ερευνητικοί στόχοι 

Οι στόχοι της έρευνας είναι να μελετηθεί το επίπεδο εμπλοκής  των μελλοντικών εκπαιδευτικών με 

την εκπαιδευτική ρομποτική και πώς επηρεάζεται η αυτο-αποτελεσματικότητά τους. Η έρευνα 

καθοδηγείται από τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

• RQ1:  Ποιο είναι το επίπεδο εμπλοκής των υποψήφιων εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες 

εκπαιδευτικής ρομποτικής; 
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• RQ2:  Πως επηρεάζεται το αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητας των υποψήφιων 

εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από την εμπλοκή τους με αυτήν; 

 

Συμμετέχοντες 

Το δείγμα της έρευνας ήταν οι φοιτητές που επέλεξαν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο του 

μαθήματος «Διεπιστημονικές προσεγγίσεις των ΤΠΕ και των Φυσικών Επιστημών στην 

Εκπαίδευση». Μελετήθηκαν 40 συμμετέχοντες (38 γυναίκες και 2 άνδρες). 

Εργαλεία  

Χρησιμοποιήσαμε ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους για την άντληση των δεδομένων, όπως 

αναφέρονται στον  πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν 

Ερευνητικό 

ερώτημα 

Μέθοδος συλλογής δεδομένων Πηγή 

RQ1 Ερωτηματολόγιο εμπλοκής  

 

Ημιδομημένη συνέντευξη  

Skinner, Thomas, & Furrer 

(2009) 

Kim, et al. (2015) 

RQ2 Ερωτηματολόγιο μέτρησης της 

αυτο-αποτελεσματικότητας 

Jaipal-Jamani & Angeli 

(2016) 

 

Οι Skinner, Thomas, & Furrer (2009) για τον προσδιορισμό της εμπλοκής χρησιμοποιούν  δύο 

βασικές συνιστώσες. Αντιμετωπίζουν την εμπλοκή ως ένα διπολικό μέγεθος  (εμπλοκή – 

δυσαρέσκεια), το οποίο καθορίζεται από δύο διαστάσεις (συμπεριφορά – συναίσθημα). Η εμπλοκή 

της συμπεριφοράς περιλαμβάνει την προσπάθεια, την εξάσκηση και την επιμονή. Επιπρόσθετα, 

περιλαμβάνει δείκτες της διανοητικής προσπάθειας, όπως η προσοχή και η συγκέντρωση. Η 

δεύτερη διάσταση είναι η  συναισθηματική εμπλοκή. Αυτή δεν περιλαμβάνει όλο το εύρος των 

θετικών συναισθημάτων, παρά μόνο αυτά που αντικατοπτρίζουν ενεργητικές συναισθηματικές 

καταστάσεις όπως ο ενθουσιασμός, τοι ενδιαφέρον και η απόλαυση.  

Οι διαστάσεις που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο είναι: 

• Η εμπλοκή της συμπεριφοράς, (5 αντικείμενα). 

• Η συναισθηματική εμπλοκή (5 αντικείμενα). 

• Η δυσαρέσκεια συμπεριφοράς (8 αντικείμενα). 

• Η συναισθηματική δυσαρέσκεια (9 αντικείμενα). 

Όλα τα αντικείμενα του εργαλείου είναι εκφράσεις με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να 

δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους μέσω μίας κλίμακας Likert πέντε βαθμίδων, με εύρος 

επιλογών από «Διαφωνώ ριζικά» έως «Συμφωνώ απολύτως». Επίσης, αντλήσαμε ποιοτικά 

δεδομένα από μία ημιδομημένη συνέντευξη, τα οποία αξιοποιήθηκαν για να εξηγήσουν, 

εγκυροποιήσουν και φωτίσουν τα ποσοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν (Miles, Huberman, & 

Saldana, 2014).  

Για την εκτίμηση της αυτο–αποτελεσματικότητας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που 

διαμόρφωσαν οι Jaipal-Jamani & Angeli (2016), ειδικά για την διερεύνηση της αυτό–

αποτελεσματικότητας των υποψήφιων εκπαιδευτικών όσον αφορά την εκπαιδευτική ρομποτική. Το 

ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο ενότητες: 

• Την ενότητα «Αυτο-αποτελεσματικότητα στην ρομποτική». Περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις, 

στην κλίμακα 0-10. Το 0 αντιστοιχεί στην απάντηση «καθόλου αυτοπεποίθηση», ενώ το 10 

στην απάντηση «πλήρης αυτοπεποίθηση». Περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις: 



Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Φυσικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Πολιτισμός 

103 
 

o Αισθάνομαι σίγουρος ότι έχω τις δεξιότητες που απαιτούνται για να χρησιμοποιώ 

την ρομποτική στην διδασκαλία μου στην τάξη 

o Αισθάνομαι σίγουρος ότι μπορώ να εμπλέξω τους μαθητές μου στο να 

συμμετάσχουν σε projects που βασίζονται στην ρομποτική 

o Αισθάνομαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω τους μαθητές όταν θα έχουν δυσκολίες 

με την ρομποτική. 

o Αισθάνομαι σίγουρος για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών με την 

εκπαιδευτική ρομποτική 

• Την ενότητα «Ρομποτική και προγραμματισμός»: Περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις, στην κλίμακα 

1-5. Το 1 αντιστοιχεί στην απάντηση «διαφωνώ ριζικά», ενώ το 5 στην απάντηση 

«συμφωνώ απόλυτα». Περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις: 

o Έχω επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη ρομποτική ώστε να την αξιοποιήσω στην 

διδασκαλία και τη μάθηση. 

o Έχω επαρκείς γνώσεις προγραμματισμού ώστε να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της 

εκπαιδευτικής ρομποτικής. 

o Έχω επαρκείς γνώσεις μηχανικής και σχεδιασμού για να ανταποκριθώ στις 

απαιτήσεις της εκπαιδευτικής ρομποτικής. 

Διαδικασία 

Οι φοιτητές/τριες συμμετείχαν σε μία εκπαιδευτική παρέμβαση η οποία ολοκληρώθηκε σε 6 

εργαστηριακά μαθήματα διάρκειας 90 λεπτών το καθένα. Βασικός στόχος της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης ήταν να παρέχει αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες ενταγμένες σε διαδικασίες 

επίλυσης προβλήματος από τον πραγματικός κόσμο (Κόμης & Μικρόπουλος, 2001). Οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις της φόρμας της αυτο-

αποτελεσματικότητας μία φορά πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα (pre-test) και άλλη μία φορά μετά 

την ολοκλήρωση των μαθημάτων (post-test). Μετά το τέλος των μαθημάτων κλήθηκαν να 

απαντήσουν και στο ερωτηματολόγιο της εμπλοκής με την μαθησιακή διαδικασία και επίσης 

τέθηκαν στη διάθεση του διδάσκοντα – ερευνητή για μία ημιδομημένη συνέντευξη. 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής των μετρήσεων της εμπλοκής εμφανίζονται στον 

πίνακα 2. 

Πίνακας 2. Τα αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής των μετρήσεων του μοντέλου τεσσάρων παραγόντων 

της εμπλοκής 

 

Behavioral 

engagement 

Emotional 

engagement 

Behavioral 

dissafection 

Emotional 

disaffection 

Mean 3.74 4.16 2.38 2.12 

Median 3.80 4.20 2.44 2.22 

SD .477 .514 .486 .578 

Διαπιστώνουμε ότι οι μέσες τιμές της  εμπλοκής, της συμπεριφοράς και του συναισθήματος είναι 

μεγαλύτερες από την τιμή 3 που είναι το μέσο του διαστήματος [1,5], ενώ αντίθετα, η μέση τιμή 

της δυσαρέσκειας είναι μικρότερη από το 3. Για τον υπολογισμό ενός συνολικού δείκτη εμπλοκής 

υπολογίσθηκε μία μεταβλητή η οποία προέκυψε από τη μέση τιμή της εμπλοκής της συμπεριφοράς, 

της συναισθηματικής εμπλοκής, της αντεστραμμένης τιμής  της δυσαρέσκειας της συμπεριφοράς 

και της αντεστραμμένης τιμής της συναισθηματικής δυσαρέσκειας. Η μεταβλητή αυτή λαμβάνει 

τιμές στο διάστημα από 1 έως 5, όπου το 1 αντιστοιχεί στην μέγιστη δυσαρέσκεια και το 5 στη 
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μέγιστη εμπλοκή. Από την περιγραφική στατιστική ανάλυση του συνολικού δείκτη της εμπλοκής 

προέκυψαν  μέση τιμή Mean=3.85 και τυπική απόκλιση SD=0.36.   

Όσον αφορά τις μετρήσεις που αφορούσαν την αυτο-αποτελεσματικότητα των συμμετεχόντων, 

στον πίνακα 3 εμφανίζονται τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής για την πρώτη ομάδα 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου αυτο-αποτελεσματικότητας. 

Πίνακας 3. Τα αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής για την αυτο-αποτελεσματικότητα για την ρομποτική 

 SE_1 SE_2 SE_3 SE_4 
 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Mean 4.92 5.60 5.42 5.72 5.25 5.25 5.25 5.00 

Median 5.00 6.00 6.00 6.00 5.50 5.50 5.00 5.00 

SD 1.91 1.87 1.89 1.96 2.32 1.89 2.61 1.94 

Διαπιστώθηκε αύξηση της μέσης τιμής των δηλώσεων στα ερωτήματα 1 και 2, στην τρίτη δήλωση 

η μέση τιμή διατηρήθηκε και στην τέταρτη δήλωση η μέση τιμή μειώθηκε στο post-test σε σχέση 

με αυτήν του  pre-test, όπως φαίνεται και στο γράφημα 1. 

 

 

Γράφημα 1. Οι μέσες τιμές των δηλώσεων των εκπαιδευομένων όσον αφορά την αυτο-αποτελεσματικότητα 

για τη ρομποτική. 

Για να ελέγξουμε εάν οι διαφοροποιήσεις των μέσων τιμών είναι στατιστικά σημαντικές 

εφαρμόσαμε paired samples t-test. Σε κάθε δήλωση, οι διαφοροποιήσεις στις μέσες τιμές που 

καταγράφηκαν δεν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι στατιστικά σημαντικές (p1=0.087, 

p2=0.375, p3=1, p4=0.529 > 0.05). 

Όσον αφορά στο πως οι φοιτητές/τριες αυτοπροσδιορίζονται ως προς το επίπεδο γνώσης 

ρομποτικής και προγραμματισμού τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής εμφανίζονται 

στον πίνακα 4. 
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Πίνακας 4. Τα αποτελέσματα περιγραφικής στατιστικής για το επίπεδο γνώσης ρομποτικής και 

προγραμματισμού 

 SE_5 SE_6 SE_7 

 Pre Post Pre Post Pre Post 

Mean 2.32 3.05 2.35 2.90 2.05 2.80 

Median 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 

SD .797 .714 1.051 .810 .814 .939 

Παρατηρούμε ότι όλες οι δηλώσεις των εκπαιδευομένων μετά από τη συμμετοχή τους στην 

εκπαιδευτική παρέμβαση παρουσιάζουν αυξημένη μέση τιμή, όπως φαίνεται και στο γράφημα 2. 

 

Γράφημα 2. Οι μέσες τιμές των δηλώσεων των εκπαιδευομένων όσον αφορά την γνώση στη ρομποτική και 

στον προγραμματισμό.  

Τα αποτελέσματα του paired samples t-test έδειξαν στατιστικά σημαντική αύξηση στις μέσες τιμές 

των δηλώσεων των συμμετεχόντων όσον αφορά τις γνώσεις ρομποτικής και προγραμματισμού 

(p1=0.000, p2=0.001, p3=0.000 <0.05). 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι συσχέτισης μεταξύ της αυτο-αποτελεσματικότητας και 

της εμπλοκής. Τα αποτελέσματα των ελέγχων του δείκτη r του Pearson για κάθε μεταβλητή της 

αυτο-αποτελεσματικότητας σε σχέση με τον δείκτη της εμπλοκής, εμφανίζονται στον πίνακα 5. 

Πίνακας 5. Τα αποτελέσματα των ελέγχων συσχέτισης της αυτο-αποτελεσματικότητας και της εμπλοκής. 

 SE_1 SE_2 SE_3 SE_4 SE_5 SE_6 SE_7 

Pre-test 0.29 0.43 0.41 0.57 0.36 0.30 0.39 

Post-test 0.17 0.34 0.26 0.18 0.00 0.04 0.17 

Gain -0.09 -0.07 -0.18 -0.46 -0.32 -0.28 -0.13 

Συμπεράσματα 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική παρέμβαση που σχεδιάσαμε και 

υλοποιήσαμε είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν με ένταση σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής 

ρομποτικής τόσο από άποψη συμπεριφοράς (mean=3.68 σε εύρος τιμών από 1 έως 5), όσο και από 

άποψη συναισθήματος (mean=4.02 σε εύρος τιμών επίσης 1-5). 

Όσον αφορά στην αυτο-αποτελεσματικότητα για την ρομποτική των συμμετεχόντων δεν προέκυψε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις μετρήσεις μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης. Μάλιστα στην ερώτηση «Αισθάνομαι σίγουρος για την διδασκαλία των φυσικών 

επιστημών με την εκπαιδευτική ρομποτική» ο μέσος όρος των απαντήσεων εμφανίστηκε 
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μικρότερος στο post-test σε σχέση με το pre-test, καθώς κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων οι 

εκπαιδευόμενοι καλούνταν να πειραματιστούν και να εξηγήσουν διάφορα φαινόμενα που 

αφορούσαν έννοιες των φυσικών επιστημών και έδειξαν, όπως προέκυψε και από τις συνεντεύξεις, 

να αναγνωρίζουν το έλλειμα επαρκών γνώσεων επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Αντίθετα, στην 

ενότητα «ρομποτική και προγραμματισμός», οι εκπαιδευόμενοι μετά την συμμετοχή τους στην 

εκπαιδευτική παρέμβαση εμφάνισαν στατιστικά σημαντική βελτίωση. Ενώ πριν από την έναρξη 

της εκπαιδευτικής παρέμβασης είχαν άγχος και πίστευαν ότι η εκπαιδευτική ρομποτική είναι 

δύσκολη ως επιστημονικό πεδίο, μετά από την ολοκλήρωση των μαθημάτων διαπίστωσαν ότι 

τελικά είναι ένα βατό αντικείμενο και ένιωσαν πιο σίγουροι για το επίπεδο των γνώσεων τους 

σχετικά με τη ρομποτική και τον προγραμματισμό.  

Από τους ελέγχους των συσχετίσεων των μεταβλητών της αυτο-αποτελεσματικότητας με την 

εμπλοκή, διαπιστώνουμε ότι οι συμμετέχοντες που προσήλθαν στην εκπαιδευτική παρέμβαση 

έχοντας υψηλή αυτο-αποτελεσματικότητα, παρουσίασαν υψηλά επίπεδα εμπλοκής. Αντίθετα, όσον 

αφορά στο post-test και στην μεταβολή των τιμών (gain), στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

μεταβλητές δεν συσχετίζονται (r<0.30) με το επίπεδο εμπλοκής. Εξαίρεση και ενδιαφέρον εύρημα, 

αποτελεί η αρνητική τιμή του δείκτη συσχέτισης (r=-0.46) μεταξύ της εμπλοκής και της μεταβολής 

της τιμής της ερώτησης 4, κάτι που δείχνει ότι οι εκπαιδευόμενοι που είχαν μία μείωση στο 

αίσθημα της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους για την διδασκαλία των φυσικών επιστημών με την 

εκπαιδευτική ρομποτική ήταν αυτοί που συμμετείχαν στην παρέμβαση με υψηλά επίπεδα 

εμπλοκής.  
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Καταγραφή ιδεών και μοντέλων αστρονομίας εκπαιδευόμενων 

δασκάλων, σε πραγματικό χρόνο, με τη χρήση της πλατφόρμας 

Kahoot! 
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία τεχνική συλλογής ερευνητικών δεδομένων και οι παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις που τη συνοδεύουν. Η τεχνική εφαρμόστηκε για την καταγραφή των ιδεών και των μοντέλων, για 

έννοιες αστρονομίας, φοιτητών και φοιτητριών του Π.Τ.Δ.Ε του Α.Π.Θ. για δύο ακαδημαϊκά έτη. Η τεχνική 

στηρίζεται στην αξιοποίηση των έξυπνων τηλεφώνων ή των ταμπλετών των εκπαιδευόμενων και της 

διαδικτυακής πλατφόρμας Kahoot!, για τη συλλογή απαντήσεων σε ερωτήσεις κλειστού τύπου που θέτει ο 

διδάσκων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με σκοπό να διερευνήσει τις αρχικές ιδέες τους για τις έννοιες που 

θα διδάξει ή να διαπιστώσει, σε πραγματικό χρόνο, την αποτελεσματικότητα της διδακτικής του προσέγγισης. Η 

τεχνική αυτή, που μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα πανεπιστημιακά μαθήματα, φαίνεται να χαίρει 

μεγάλης αποδοχής από τους φοιτητές. 

Λέξεις-κλειδιά: έρευνα στην εκπαίδευση, έξυπνα τηλέφωνα, Kahoot!, αστρονομία 

 

Εισαγωγή 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση αποτελεί θεμέλιο της αποτελεσματικής διδασκαλίας παράγοντας 

σημαντικά και άμεσα μαθησιακά οφέλη (Black & Wiliam, 1998). Υπάρχουν διάφοροι 

παραδοσιακοί τρόποι για να πραγματοποιηθεί διαμορφωτική αξιολόγηση σε ένα πανεπιστημιακό 

αμφιθέατρο ή μία τάξη (McCabe, 2006). Ωστόσο, οι μέθοδοι αυτές  παρουσιάζουν αξιοσημείωτα 

μειονεκτήματα, όπως η αδυναμία αποθήκευσης των δεδομένων, η χαμηλή συμμετοχή των 

φοιτητών, η αντιγραφή των απαντήσεων (Banks, 2006). 

Σύμφωνα με τους Roschell, Penuel και Abrahamson (2004) η συλλογή και η ανάλυση των 

δεδομένων που απαιτούνται για τη διαμορφωτική αξιολόγηση μπορεί να επιτευχθεί σε μια τάξη 

στην οποία είναι διαθέσιμη ασύρματη τεχνολογία καταγραφής των απαντήσεων των διδασκομένων. 

Μία τέτοια τεχνολογία αποτελούν τα Συστήματα Απόκρισης Τάξεων (Classroom Response 

Systems - CRSs), γνωστά και ως «κλίκερς». Τα κλίκερς έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη από το 1998 

στα Αμερικανικά πανεπιστήμια για να αυξήσουν την εμπλοκή των φοιτητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Hinde & Hunt, 2006) αλλά και για να παράσχουν ανάδραση τόσο στους φοιτητές όσο 

και στους διδάσκοντες με σκοπό να βελτιώσουν τη διδασκαλία (Caldwell, 2007). Με κυριότερο 

πρόβλημα το κόστος κτήσης των κλίκερς, αυτά τείνουν πλέον να εκτοπιστούν από τις έξυπνες 

φορητές συσκευές, τηλέφωνα και ταμπλέτες που κατέχουν πλέον στο σύνολό τους οι σπουδαστές, 

και την ανάπτυξη κατάλληλων εφαρμογών ελεύθερης χρήσης. 
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Η πλατφόρμα Kahoot! 

Η πλατφόρμα Kahoot! αποτελεί, από το 2013 που δημιουργήθηκε στη Νορβηγία, μία δημοφιλή 

εφαρμογή η οποία αξιοποιεί τις φορητές έξυπνες συσκευές των διδασκομένων για τη συλλογή σε 

πραγματικό χρόνο των απαντήσεών τους σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Jaganathan, 2014), 

είτε υπό μορφή ανταγωνιστικού παιχνιδιού (game-based learning platform) είτε υπό μορφή έρευνας 

(survey mode). Οι ερωτήσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν σε μήκος τους 90 χαρακτήρες, ενώ 

παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής εικόνας ή/και βίντεο που μπορούν να τις εμπλουτίσουν (Εικόνα 

1).  

 

Εικόνα 1. Στιγμιότυπο της διεπιφάνειας διαχείρισης ερωτήσεων του Kahoot! 

Προκειμένου ο διδάσκων να δημιουργήσει μία σειρά ερωτήσεων απαιτείται να εγγραφεί στην 

πλατφόρμα ώστε να αποκτήσει, δωρεάν, ένα λογαριασμό. Επιλέγοντας τη σειρά ερωτήσεων που 

επιθυμεί να τρέξει αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα ένας πενταψήφιος αριθμός ο οποίος 

κοινοποιείται στους εμπλεκόμενους φοιτητές ώστε να τον συμπληρώσουν μαζί με κάποιο 

υποκοριστικό όνομα, είτε στην εφαρμογή που έχουν εγκαταστήσει στην έξυπνη συσκευή τους είτε 

μέσα από έναν φυλλομετρητή στον δικτυακό τόπο της πλατφόρμας. 

 

Εικόνα 2. Ενδεικτικό ραβδόγραμμα απαντήσεων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής απαντήσεων 

(πηγή: Free Technology for Teachers) 

Μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή απαντήσεων προβάλλεται το ραβδόγραμμα με την κατανομή τους 

(Εικόνα 2). Επιπλέον, τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, δηλαδή οι απαντήσεις κάθε φοιτητή αλλά 

και η χρονική στιγμή που απάντησε, αποθηκεύονται και είναι διαθέσιμα υπό μορφή αρχείου excel. 
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Η έρευνα 

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Kahoot! έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για την 

υποστήριξη της διδασκαλίας σε διάφορες θεματικές περιοχές, σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, εμπλέκοντας ενεργά τους εκπαιδευόμενους και οδηγώντας σε βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας (Sunde & Underdal, 2014, Johns, 2015, Stige, 2016, Chaiyo 

& Nokham, 2017, Ismail & Mohammad, 2017, Medina & Hurtado, 2017, Plump & LaRosa, 2017, 

Seralidou, Douligeris & Gkotsiopoulos, 2018). 

Αποσκοπώντας στη διερεύνηση της δυνατότητας παροχής διαμορφωτικής αξιολόγησης μέσω της 

καταγραφής ιδεών και μοντέλων αστρονομίας των υποψήφιων δασκάλων πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, η πλατφόρμα Kahoot! αξιοποιήθηκε κατά τα χειμερινά εξάμηνα των ακαδημαϊκών 

ετών 2016-2017 (54 φοιτητές και φοιτήτριες) και 2017-2018 (236 φοιτητές και φοιτήτριες) στη 

διδασκαλία του κατ’ επιλογήν μαθήματος Αστρονομία στην Εκπαίδευση (Ε-28) στο Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τέθηκαν 32 διαφορετικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι 

οποίες αντλήθηκαν από διεθνή ερωτηματολόγια καταγραφής απόψεων για βασικές έννοιες 

αστρονομίας (Zeilik, 1999, Coble et al., 2013). Οι ερωτήσεις τέθηκαν υπό μορφή διεξαγωγής 

έρευνας. Έτσι, οι συμμετέχοντες δεν ενημερώνονταν στην έξυπνη συσκευή τους μετά την υποβολή 

της απάντησής τους για την ορθότητά της ή όχι, ενώ η σωστή απάντηση δεν εμφανιζόταν ούτε στα 

ραβδογράμματα που προβάλλονταν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής απαντήσεων. 

Αρκετές ερωτήσεις τέθηκαν και δεύτερη διαδοχική φορά όταν οι αρχικές απαντήσεις υποδείκνυαν 

ανεπαρκή κατανόηση. Υιοθετήθηκαν, κατά περίπτωση, δύο διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις 

πριν την επαναδιατύπωση της ερώτησης (Πιερράτος, 2013):  

α. διδασκαλία μεταξύ ομότιμων (peer instruction). Οι φοιτητές σχημάτισαν τυχαία άτυπες ομάδες 

3-4 ατόμων με τους συναδέλφους τους που κάθονταν κοντά τους. Κάθε φοιτητής έπρεπε να 

υποστηρίξει την απάντηση που αρχικά είχε δώσει, παρέχοντας επιχειρήματα και προσπαθώντας να 

αποδομήσει τα επιχειρήματα των μελών της ομάδας που απάντησαν διαφορετικά ώστε να τους 

πείσει για την ακρίβεια της άποψής του. 

β. εκτενής συζήτηση μέσα στο αμφιθέατρο με συντονιστή τον διδάσκοντα ο οποίος καλούσε 

τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο κάθε δοθείσας απάντησης να εκθέσει τον τρόπο σκέψης του. Χωρίς ο 

διδάσκων να παίρνει θέση για τη σωστή απάντηση, επιχειρούσε να εμπλέξει τους φοιτητές σε 

ανταλλαγή απόψεων ζητώντας όχι μόνο τους λόγους για τους οποίους κάποιος θεωρούσε σωστή 

την απάντησή του, αλλά και γιατί θεωρούσε τις άλλες απόψεις που διατυπώνονταν στην ολομέλεια 

λανθασμένες. 

Αφού οι φοιτητές απαντούσαν και δεύτερη φορά, μετά την προβολή του σχετικού ραβδογράμματος 

ο διδάσκων αποκάλυπτε τη σωστή απάντηση δίνοντας έμφαση στους λόγους για τους οποίους οι 

υπόλοιπες απαντήσεις ήταν λανθασμένες. 

Αποτελέσματα 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν οι πληροφορίες που παρέχονται από την πλατφόρμα 

Kahoot! μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τη διαμορφωτική αξιολόγηση του 

μαθήματος (αλλά και για ερευνητικούς σκοπούς) βοηθώντας τον διδάσκοντα να σχηματίσει 

αντικειμενική εικόνα της γνωστικής κατάστασης της τάξης του. Για να τεκμηριωθεί η θέση αυτή θα 

παρουσιαστούν στη συνέχεια τρία παραδείγματα από διαφορετικές μεταξύ τους διδακτικές 

καταστάσεις που προέκυψαν στην πράξη. 



Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Φυσικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Πολιτισμός 

111 
 

1ο παράδειγμα 

Μία διαδεδομένη εναλλακτική ιδέα μαθητών σε όλο τον κόσμο είναι αυτή σύμφωνα με την οποία ο 

σχηματισμός των εποχών στον πλανήτη μας οφείλεται στην ελλειπτική τροχιά της Γης γύρω από 

τον Ήλιο: η Γη είναι πιο κοντά στον Ήλιο το καλοκαίρι και πιο μακριά τον χειμώνα (Χαλκιά, 2006, 

σ. 390). Προκειμένου ο διδάσκων να καταγράψει τη γνωστική αφετηρία των διδασκομένων έθεσε, 

πριν τη σχετική διδακτική πραγμάτευση του αντικειμένου, την ερώτηση 1: Τι θα συνέβαινε αν η 

ελλειπτική τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο γινόταν τέλεια κυκλική; Οι απαντήσεις των πενήντα 

τριών (53) φοιτητών που συμμετείχαν στη διαδικασία δίνονται στην Εικόνα 3. 

 

Εικόνα 3. Η κατανομή των απαντήσεων στην ερώτηση 1 

Μόλις 7 από τους 53 φοιτητές απαντούν σωστά ότι δεν θα υπήρχε καμία ουσιαστική αλλαγή, 

καθώς το φαινόμενο των εποχών σχετίζεται με την κλίση του άξονα περιστροφής της Γης γύρω από 

τον εαυτό της και όχι με την απόστασή της από τον Ήλιο, όπως πιστεύουν όσοι απαντούν ότι δεν 

θα υπήρχαν εποχές ή οι διαφορές ανάμεσά τους θα ήταν λιγότερο έντονες. Αυτό που ξαφνιάζει, 

όμως, και χρήζει διερεύνησης από τον διδάσκοντα είναι το πώς σκέφτονται και τι μοντέλο 

χρησιμοποιούν όσοι απαντούν ότι οι διαφορές ανάμεσα στις εποχές θα ήταν εντονότερες, οι οποίοι 

αποτελούν μάλιστα και τη σχετική πλειονότητα. Το παράδειγμα αυτής της ερώτησης αναδεικνύει 

τη σπουδαιότητα του να έχει ο διδάσκων τη δυνατότητα να γνωρίζει, πριν την εισαγωγή κάποιας 

έννοιας, τις ιδέες και τα μοντέλα των διδασκομένων, ώστε να αποφασίσει την καλύτερη δυνατή 

διδακτική προσέγγιση. 

2ο παράδειγμα 

Μετά τη διδασκαλία των συστημάτων ουράνιων συντεταγμένων προκειμένου ο διδάσκων να 

ελέγξει το επίπεδο κατανόησης των διδαχθέντων εννοιών έθεσε την ερώτηση 2: Η απόκλιση ενός 

αστέρα είναι δ=60°. Τι ισχύει στη Θεσσαλονίκη, με γεωγραφικό πλάτος περίπου φ=40°; Οι 

απαντήσεις των 59 φοιτητών που απάντησαν αρχικά (Α΄ γύρος) φαίνονται στην Εικόνα 4. 
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Εικόνα 4. Η κατανομή των απαντήσεων, στους δύο γύρους, στην ερώτηση 2 

Λόγω του αρχικά χαμηλού ποσοστού των σωστών απαντήσεων (με βάση τα δεδομένα που δίνονται 

ο αστέρας θα είναι αειφανής) ο διδάσκων θεώρησε ανεπιτυχή την μέχρι εκείνη τη στιγμή διδακτική 

του προσέγγιση και προχώρησε στην εφαρμογή της δεύτερης προσέγγισης που παρουσιάστηκε 

στην παράγραφο σχετικά με τη μεθοδολογία της έρευνας, δηλαδή σε εκτενή συζήτηση στο 

αμφιθέατρο με συντονιστή τον ίδιο. Όταν οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν ξανά συμμετείχαν 

περισσότεροι στη διαδικασία (Ν=69) ενδεικτικό του ότι αισθάνονταν πιο σίγουροι για τις 

απαντήσεις τους. Η κατανομή των απαντήσεών τους φαίνεται στην Εικόνα 4 (Β΄ γύρος) όπου 

καταγράφεται η εντυπωσιακή μεταστροφή της πλειονότητας που υιοθετεί πλέον τη σωστή 

απάντηση σε ποσοστό 75%. Το παράδειγμα αυτό υπογραμμίζει τη δυνατότητα της συγκεκριμένης 

τεχνικής συλλογής απαντήσεων σε πραγματικό χρόνο να βοηθήσει τον διδάσκοντα να αναθεωρήσει 

μία διδακτική προσέγγιση που δεν είχε αποδώσει όπως αναμενόταν. 

3ο παράδειγμα 

Επίσης, για να ελέγξει το επίπεδο κατανόησης διδαχθέντων εννοιών, ο διδάσκων έθεσε την εξής 

ερώτηση 3: Το άστρο α φαίνεται μπλε ενώ το β κίτρινο. Ποιο έχει μεγαλύτερη επιφανειακή 

θερμοκρασία; Στην Εικόνα 5 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων των 53 φοιτητών που 

συμμετείχαν (Α΄ γύρος). 
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Εικόνα 5. Η κατανομή των απαντήσεων, στους δύο γύρους, στην ερώτηση 3. 

Η πλειονότητα των φοιτητών απάντησε σωστά «το άστρο α» σε ποσοστό σχεδόν 68%. Ωστόσο, ο 

διδάσκων θεωρώντας ότι η ερώτηση ήταν αρκετά εύκολη θεώρησε ότι υπάρχει περιθώριο 

βελτίωσης. Για τον λόγο αυτό ακολούθησε την προσέγγιση της διδασκαλίας μεταξύ ομότιμων. 

Στην Εικόνα 5 (Β΄ γύρος) απεικονίζεται η κατανομή των απαντήσεων μετά την αλληλεπίδραση των 

φοιτητών μέσα στις ομάδες τους. Το γεγονός ότι η σωστή απάντηση, και ενδεχομένως η σωστή 

κατανόηση, είχε υιοθετηθεί από μεγάλο ποσοστό φοιτητών βοήθησε και άλλους να οδηγηθούν σε 

αυτήν καθώς, όπως υποστηρίζεται. οι φοιτητές αρέσκονται να μαθαίνουν από ομότιμούς τους 

επειδή αισθάνονται πιο άνετα να διατυπώσουν την άποψή τους και τις ενδόμυχες αμφιβολίες τους. 

Συζήτηση-συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω τρία ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής της πλατφόρμας Kahoot! 

αναδεικνύεται η δυναμική του εργαλείου για την καταγραφή, σε πραγματικό χρόνο, της γνωστικής 

κατάστασης των διδασκομένων και την παροχή διαμορφωτικής αξιολόγησης. Επιπλέον, όπως 

προκύπτει από ερωτηματολόγιο καταγραφής στάσεων απέναντι στην τεχνολογία αυτή, το οποίο 

συμπλήρωσαν εθελοντικά μέσω διαδικτύου (Google form) 107 φοιτητές και φοιτήτριες που 

παρακολούθησαν το μάθημα: 

• Ποσοστό 86.9% θεωρεί ότι η χρήση των κλίκερς (της πλατφόρμας Kahoot! και της 

προσωπικής τους φορητής έξυπνης συσκευής) τους οδήγησε να συμμετέχουν περισσότερο 

στη διδακτική διαδικασία από ό,τι σε μία τυπική διάλεξη. 

• Ποσοστό 72% δηλώνει ότι συμφωνεί απόλυτα και ποσοστό 22,4% μάλλον συμφωνεί, ότι θα 

ήθελε να χρησιμοποιήσει τα κλίκερς σε κάποιο μελλοντικό μάθημα. 

• Ποσοστό 78,5% δηλώνει ότι συμφωνεί απόλυτα και ποσοστό 18,7% μάλλον συμφωνεί ότι η 

χρήση των κλίκερς ήταν διασκεδαστική. 

Εν κατακλείδι, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η πλατφόρμα Kahoot! ως εργαλείο τεχνικής συλλογής 

δεδομένων, αλλά και οι παιδαγωγικές τεχνικές που συνοδεύουν τη χρήση της, δύνανται να 

προσφέρουν πολλά οφέλη εφόσον ενσωματωθούν σε ένα πανεπιστημιακό μάθημα.  

Συγκεκριμένα, στον πανεπιστημιακό δάσκαλο: 

• προσφέρει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις (αρχικές) ιδέες των φοιτητών του, 

• προσφέρει ανάδραση σε πραγματικό χρόνο για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 

του, 
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• ενεργοποιεί το σύνολο των φοιτητών του, 

• κάνει το μάθημά του πιο ευχάριστο αυξάνοντας έτσι την προσέλευση των φοιτητών. 

Αντίστοιχα στον ερευνητή της διδακτικής: 

• Δίνει εύκολα πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα για γνωστικές διαδικασίες που συμβαίνουν 

σε πραγματικό χρόνο 

Επιπλέον, ο ερευνητής της διδακτικής θα μπορούσε ενδεικτικά να αξιοποιήσει τα παρεχόμενα 

δεδομένα που προσφέρει το Kahoot! για να διερευνήσει κατευθύνσεις όπως: 

• Χρόνος απόκρισης και συσχέτιση με την ακρίβεια της απάντησης. 

• Δυναμική των ομάδων κατά τη φάση της διδασκαλίας μεταξύ ομότιμων. 

• Εξέλιξη της γνωστικής πορείας κάθε φοιτητή βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 
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Περίληψη 

Αρκετοί ερευνητές τονίζουν τα οφέλη από την εισαγωγή της διδασκαλίας του Προγραμματισμού και της 

Υπολογιστικής Σκέψης στην προσχολική ηλικία. Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευτικά 

προγραμματιστικά περιβάλλοντα και παιχνίδια τα οποία στοχεύουν στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. 

Ωστόσο προκειμένου να εισαχθούν τα νήπια στην Υπολογιστική Σκέψη απαιτείται η ύπαρξη καταρτισμένων 

νηπιαγωγών οι οποίοι θα μπορέσουν με τη σειρά τους να εισαγάγουν τη διδασκαλία της Υπολογιστικής Σκέψης 

στην καθημερινή τους διδακτική πρακτική. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας 

πιλοτικής έρευνας η οποία έγινε με σκοπό την αξιολόγηση της δυνατότητας ανάπτυξης της Υπολογιστικής 

Σκέψης των μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αρχικής εκπαίδευσης τους. 

Εξήντα πέντε φοιτήτριες οι οποίες παρακολουθούσαν ένα επιλεγόμενο προπτυχιακό μάθημα με τίτλο 

«Πολυμέσα στην Εκπαίδευση» στο τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετείχε 

εθελοντικά στην παρούσα έρευνα. Μετά από μια διεξοδική διερεύνηση επιλέχθηκε το προγραμματιστικό 

περιβάλλον Scratch ως εργαλείο εκμάθησης αλλά και έκφρασης - δημιουργίας. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής 

μελέτης επισημαίνουν αφενός την σημασία της παροχής εμπειριών και μαθησιακών ευκαιριών στις φοιτήτριες, 

κατάλληλων για την ανάπτυξη της Υπολογιστικής Σκέψης αφετέρου την επιθυμία των φοιτητριών να 

αναπτύξουν την Υπολογιστική τους Σκέψη προκειμένου να την εφαρμόσουν στην μελλοντική διδακτική τους 

πρακτική. 

Λέξεις-κλειδιά: μελλοντικοί νηπιαγωγοί, υπολογιστική σκέψη, Scratch, προγραμματισμός 

 

Εισαγωγή 

Οι προηγμένες δυτικές χώρες έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη της Υπολογιστικής Σκέψης τόσο 

μέσω του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος όσο και μέσω μη κερδοσκοπικών οργανισμών όπως 

η ‘Hour of Code’ (https://hourofcode.com/gr) και το ‘Girls Who Code’ (https://girlswhocode.com/) 

στις Ηνωμένες Πολιτείες (Papadakis, 2018a). Στην Ευρώπη αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προωθεί την ανάπτυξη της Υπολογιστικής Σκέψης και της κωδικοποίησης μέσω αντίστοιχων 

πρωτοβουλιών όπως η Ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού (https://codeweek.eu/).  

Η σημασία της ανάπτυξης της Υπολογιστικής Σκέψης είχε επισημανθεί από τον Seymourt Papert 

ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80 θέλοντας να προσεγγίσει την σχέση μεταξύ των παιδιών και 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ωστόσο, η Υπολογιστική Σκέψη από το 2006 και έπειτα έγινε 

ιδιαίτερα δημοφιλής λόγω και της θέσης της Jeannette M. Wing, σύμφωνα με την οποία, η 

Υπολογιστική Σκέψη πρέπει να συμπεριληφθεί στην εκπαίδευση των παιδιών όλων των ηλικιών 

λόγω των δυνατοτήτων που μπορεί να προσδώσει σε αυτά προκειμένου να σκέφτονται με 

αναλυτικό και σφαιρικό τρόπο κατά την επίλυση πάσης φύσεως προβλημάτων (Wing, 2006). 

mailto:stpapadakis@gmail.com
https://hourofcode.com/gr
https://girlswhocode.com/
https://codeweek.eu/
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«Στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική, θα πρέπει να προσθέσουμε την υπολογιστική σκέψη 

στην αναλυτική ικανότητα κάθε παιδιού»! (Wing, 2006, σελ. 33). 

Συχνά στους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργείται το ερώτημα αν και κατά 

πόσο η Υπολογιστική Σκέψη σχετίζεται και σε ποιο βαθμό με τον προγραμματισμό (Papadakis et 

al., 2014, 2017). Ο προγραμματισμός και η Υπολογιστική Σκέψη θεωρούνται γενικά ξεχωριστές 

δεξιότητες, αλλά ο προγραμματισμός απαιτεί τη χρήση της Υπολογιστικής Σκέψης και συχνά 

χρησιμοποιείται για να την διδάξει (Lye & Koh, 2014). Ο προγραμματισμός είναι η πράξη της 

σύνταξης κώδικα που καθοδηγεί τον υπολογιστή να εκτελέσει κάποιες ενέργειες, ενώ η 

υπολογιστική σκέψη είναι μια μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων (Barr & Stephenson, 2011, σελ. 

48). 

Ωστόσο, η εισαγωγή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προσχολική Εκπαίδευση, απαιτεί την 

αποτελεσματική προετοιμασία των εν ενεργεία αλλά και μελλοντικών εκπαιδευτικών στη χρήση 

τόσο του υλικού και λογισμικού (software – hardware) όσο και στο πλαίσιο εφαρμογής 

αναπτυξιακά κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών (Benton, Hoyles, Kalas, & Noss, 2017, Bocconi 

et al., 2016, Papadakis, Kalogiannakis, & Zaranis, 2016). Την ίδια στιγμή έρευνες έχουν δείξει ότι 

οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, τις περισσότερες φορές, δεν διαθέτουν ένα αποδεκτό επίπεδο βασικών 

γνώσεων και ικανοτήτων για τη μετάδοση γνώσεων, συναισθημάτων και δεξιοτήτων προς τους 

μαθητές τους για την Υπολογιστική Σκέψη και τον Προγραμματισμό (Wilson & Moffat, 2010). 

Ανταποκρινόμενοι στην αναγκαιότητα παιδαγωγικής προετοιμασίας των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών για την επιτυχή εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών τα οποία οδηγούν 

στην ανάπτυξη της κριτικής και Υπολογιστικής Σκέψης, της δομημένης επίλυσης προβλημάτων, 

κ.α. χρησιμοποιήσαμε το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch ως εργαλείο καλλιέργειας αλλά 

και έκφρασης της Υπολογιστικής Σκέψης των φοιτητριών του Παιδαγωγικού τμήματος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Διαδικασία έρευνας - Συμμετέχοντες 

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, 65 φοιτήτριες οι 

οποίες παρακολούθησαν το επιλεγόμενο μάθημα «Πολυμέσα στην Εκπαίδευση», στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετείχαν εθελοντικά στην 

παρούσα έρευνα. Για την αξιολόγηση του μαθήματος, λάβαμε υπόψη μας τόσο γνωστικούς όσο και 

συναισθηματικούς παράγοντες, συλλέγοντας ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Για την κατανόηση 

του βαθμού εκμάθησης της Υπολογιστικής Σκέψης, οι ερευνητές αξιολόγησαν τα έργα των 

φοιτητριών τόσο με προσωπική κρίση, όσο και μέσω του διαδικτυακού εργαλείου Dr. Scratch. 

Υιοθετώντας έναν οιονεί πειραματικό σχεδιασμό βασιστήκαμε στη χρήση ενός κατάλληλα 

δομημένου ερωτηματολογίου πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Αντίστοιχα, για την μέτρηση 

του βαθμού ικανοποίησης των φοιτητριών από την παρακολούθηση του μαθήματος αλλά και τη 

στάση τους για το Scratch, οι ερευνητές έκαναν χρήση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, 

ημιδομημένων συνεντεύξεων, ατομικά και σε ομάδες, ενώ πραγματοποιήσαν συστηματική 

παρατήρηση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια όλων των μαθημάτων. 

Αποτελέσματα 

Ανάλυση απόδοσης 

Το Dr. Scratch αποτελεί ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο (http://drscratch.org/) το οποίο 

αξιολογεί τα έργα Scratch σε 7 διαστάσεις της Υπολογιστικής Σκέψης: λογική (1), αναπαράσταση 

δεδομένων (2), παραλληλισμός (3), συγχρονισμός (4), έλεγχος ροής (5), αλληλεπίδραση χρήστη 

(6), αφαίρεση (7). Κάθε έργο, σε κάθε διάσταση, αξιολογείται σε μια κλίμακα από 0 έως 3, με 

αποτέλεσμα η συνολική αξιολόγηση του έργου να κυμαίνεται από το 0 έως το 21 (Martínez-Valdés 
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et al., 2017, Moreno-León, Robles, & Román-González, 2017). Αναλύσαμε 93 έργα καθώς η 

δημιουργία τους ήταν εθελοντική και ως εκ τούτου το πλήθος των έργων ανά φοιτήτρια κυμαινόταν 

από 1 έως και 2. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει την βαθμολογία των έργων όπως προέκυψε από το Dr. 

Scratch. 

Πίνακας 1. Αξιολόγηση έργων στις 7 περιοχές της ΥΣ από το Dr. Scratch 

Στατιστικό μέγεθος 
Διαστάσεις της Υπολογιστικής Σκέψης 

1 2 3 4 5 6 7 

Μέση τιμή 2.01 1.79 2.07 1.74 1.59 0.70 1.99 

Τυπική απόκλιση 0.40 0.38 0.35 0.44 0.24 0.19 0.45 

Ελάχιστη τιμή 1 0 1 0 0 0 1 

Μέγιστη τιμή 3 3 3 3 3 2 3 

Εκτός από το διαδικτυακό εργαλείο, οι ερευνητές προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τον βαθμό 

ανάπτυξης της Υπολογιστικής Σκέψης από τις φοιτήτριες μέσω της αξιολόγησης των έργων τους 

λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία, όπως η χρήση των βασικών αλγοριθμικών δομών, η λειτουργικότητά 

τους, η χρήση οπτικών στοιχείων, κ.α. Γενικότερα, ενώ οι φοιτήτριες δημιούργησαν ένα ευρύ 

φάσμα έργων, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία προσεγγίσεων, ιδεών και πολυμεσικών στοιχείων, 

διαπιστώσαμε ότι η εκμάθηση των προγραμματιστικών εννοιών δεν επετεύχθη σε βάθος από όλες. 

Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στη χρήση πιο σύνθετων εννοιών όπως ο παραλληλισμός 

και η αφαίρεση. Επίσης, σε σχέση με τη διεπαφή χρήστη, ελάχιστα έργα έκαναν χρήση τεχνικών 

μεταφοράς και απόθεσης. 

Ανάλυση αυτο-αποτελεσματικότητας  

Προκειμένου να αξιολογήσουμε την αυτο-αποτελεσματικότητα των φοιτητριών στην αξιοποίηση 

του προγραμματισμού και της Υπολογιστικής σκέψης στο πλαίσιο των μελλοντικών διδακτικών 

τους προσπαθειών, προσαρμόσαμε την κλίμακα Αυτοεκτίμησης των εκπαιδευτικών στην 

Υπολογιστική Σκέψη (TSECT) (Bean, Weese, Feldhausen & Bell, 2015). Πιο συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήσαμε τα 7 από τα 9 συνολικά κριτήρια της κλίμακας καθώς τα 2 τελευταία δεν είναι 

συναφή με το ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών. Η κλίμακα δόθηκε ως αρχικό και τελικό τεστ πριν 

και μετά τη διδακτική παρέμβαση. Κάθε ερώτηση βαθμολογήθηκε με βάση πεντάβαθμη κλίμακα 

τύπου Likert. Η ανάλυση των απαντήσεων πραγματοποιήθηκε με το SPSS 23. Χρησιμοποιώντας 

τον συσχετισμένο έλεγχο t (t-test) διαπιστώθηκε μία στατιστικά σημαντική διαφορά πριν (M = 

21.50, SD = 8.16) και μετά τη διδακτική παρέμβαση (M = 31.75, SD = 6.45), t(64) = 13.613, p < 

.001. Το μέτρο d του Cohen (Cohen's d) (d = 1.316) φανερώνει μια μεγάλη θετική επίδραση. Από 

τις απαντήσεις των φοιτητριών του δείγματος μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αισθάνονται 

αυτοπεποίθηση για τη δημιουργία έργων στο Scratch και σχεδιάζουν να ενσωματώσουν τον 

προγραμματισμό ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο μέλλον. Τα αποτελέσματα του TSECT, είναι σε 

συνάφεια με τη μελέτη των Bean et al. (2015) και ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις ανεπίσημες 

παρατηρήσεις των ερευνητών κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Ενώ στην αρχή της παρέμβασης, 

υπήρξε μια σημαντική αίσθηση ανησυχίας των φοιτητριών για την ενασχόλησή τους με τον 

προγραμματισμό, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ήταν απορροφημένες από τις δραστηριότητες 

και πρόθυμες να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον 

προγραμματισμό στη διδακτική τους πρακτική. 

Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, οι ερευνητές διεξήγαγαν συνεντεύξεις με ομάδες 

φοιτητριών, χρησιμοποιώντας ένα δομημένο έντυπο συνέντευξης. Οι φοιτήτριες απάντησαν ότι το 

περιβάλλον του Scratch ήταν εύκολο στη χρήση και δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες. 

Χρησιμοποίησαν λέξεις όπως «ενδιαφέρουσα» και «διασκεδαστική» για να περιγράψουν τη 

διαδικασία μάθησης, δηλώνοντας ότι θα ήθελαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στον 
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προγραμματισμό. Συνοψίζοντας, οι φοιτήτριες στην πλειοψηφία τους επισήμαναν ότι η συμμετοχή 

τους στο Scratch ήταν μια ευχάριστη εμπειρία ενώ δήλωσαν ότι τους άρεσε ότι η παρέμβαση 

υλοποιήθηκε μέσω ενός συνδυασμού διδακτικών και βιωματικών μεθόδων μάθησης. Ως αδύναμα 

σημεία, ανέφεραν το αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ενώ 

επισήμαναν ότι θα ήθελαν περισσότερο χρόνο για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών έργων. 

Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Καθώς η απαίτηση για την ανάπτυξη Υπολογιστικής Σκέψης θα γίνεται ολοένα και πιο έντονη 

ακόμη και στον χώρο της ελληνικής προσχολικής εκπαίδευσης, η τριτοβάθμια εκπαίδευση θα 

πρέπει να προετοιμάζει κατάλληλα τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ώστε να μπορούν να 

ανταποκρίνονται στις αυξημένες νέες απαιτήσεις του ρόλου τους (Duncan, Bell & Atlas, 2017, 

Topalli & Cagiltay, 2018). Ειδικότερα τα παιδαγωγικά τμήματα θα κληθούν να διαδραματίσουν 

έναν καίριο ρόλο καθώς μέσω αυτών οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν μια πρώτη 

εξοικείωση με την Υπολογιστική Σκέψη και την κωδικοποίηση είτε για την άμεση εκπαιδευτική 

αξιοποίηση αυτών είτε ως εργαλεία εύκολης και γρήγορης παραγωγής διαδραστικού πολυμεσικού 

εκπαιδευτικού υλικού (Martínez-Valdés, Velázquez-Iturbide, & Hijón-Neira, 2017).  

Η παρούσα έρευνα παρά τους περιορισμούς της - π.χ. τα δεδομένα συλλέχθηκαν από φοιτήτριες 

ενός πανεπιστημιακού τμήματος - θεωρούμε ότι παρέχει στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα 

ορισμένα χρήσιμα στοιχεία. Σε συνάφεια με άλλες έρευνες οι φοιτήτριες πιστεύουν ότι η χρήση του 

Scratch θα αυξήσει την παραγωγικότητά τους, θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους, θα 

βελτιώσει - διευκολύνει την καθημερινή διδακτική τους πρακτική (Bean et al., 2015). Επιπρόσθετα, 

το γεγονός ότι οι φοιτήτριες δήλωσαν ότι απόλαυσαν την ενασχόλησή τους με το Scratch και με τις 

συναφείς προγραμματιστικές δραστηριότητες θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο 

συμβάλει στην καταπολέμηση των στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά με την σχέση των γυναικών 

με τις Νέες Τεχνολογίες και το συνακόλουθο έμφυλο ψηφιακό χάσμα που η συγκεκριμένη 

θεώρηση επιφέρει (Buitrago Flοrez et al., 2017, Papadakis, Tousia, & Polychronaki, 2018, 

Papadakis, 2018b). 

Εν κατακλείδι, καθώς η σημασία της ανάπτυξης της Υπολογιστικής Σκέψης στην προσχολική 

εκπαίδευση θα αναγνωριστεί και από την ελληνική εκπαιδευτική ηγεσία αναμφίβολα οι 

εκπαιδευτικοί και οι φορείς θα πρέπει να αναζητήσουν εργαλεία για την προώθηση της στην 

προσχολική τάξη. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη εργασία δύναται να συμβάλει 

στο μέτρο που της αναλογεί στην περαιτέρω ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης των μελλοντικών 

νηπιαγωγών σε θέματα που άπτονται των Νέων Τεχνολογιών. 
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Περίληψη 

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η μελέτη των αντιλήψεων και των εμπειριών παιδιών προσχολικής ηλικίας για 

τα ρομπότ. Συγκεκριμένα, ανιχνεύονται οι αντιλήψεις των παιδιών για τα ρομπότ σε σχέση με τα γνωστικά, 

συναισθηματικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά τους, και τη σχέση ρομπότ-ανθρώπου. Επιπλέον, 

ανιχνεύονται οι εμπειρίες των παιδιών με ρομπότ και ειδικότερα, η προηγούμενη επαφή τους με ρομπότ και τα 

συναισθήματά τους απέναντι σε αυτά. Στην έρευνα συμμετείχαν 28 παιδιά ηλικίας 5-6 ετών από ένα 

νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης, τα οποία κλήθηκαν να αναπαραστήσουν και να μιλήσουν για τα 

χαρακτηριστικά που προσδίδουν στα ρομπότ. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι τα ρομπότ αποτελούν 

οικεία τεχνουργήματα για τα παιδιά. Οι λειτουργίες που τους αποδίδουν συνδέονται με εικόνες και ρόλους που 

συναντούν στην καθημερινότητά τους καθώς και με άμεσες ή έμμεσες προηγούμενες εμπειρίες με αυτά. 

Λέξεις-κλειδιά: ρομπότ, STEM, αναπαραστάσεις, μικρά παιδιά 

 

Εισαγωγή 

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι η διδακτική πρακτική κατά την οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες 

χρησιμοποιούν ρομπότ προκειμένου να οικοδομήσουν γνώση με αυτά ή για αυτά (Misirli & Komis, 

2014). Ο εποικοδομητισμός (constructivism) του Piaget και ο κατασκευαστικός εποικοδομισμός 

(constructionism) του Papert είναι οι δύο κύριες θεωρίες πίσω από την εκπαιδευτική ρομποτική 

(Alimisis, 2013). Σύμφωνα με τους Harel και Papert (1991), ο κατασκευαστικός εποικοδομισμός 

ασπάζεται την ιδέα του εποικοδομητισμού για τη μάθηση ως κατασκευή γνωστικών δομών, 

προσθέτοντας ότι αυτό συμβαίνει με επιτυχία σε ένα πλαίσιο όπου ο μαθητής εμπλέκεται 

συνειδητά στην κατασκευή ενός τεχνουργήματος είτε αυτό είναι ένα κάστρο στην άμμο είτε ένα 

τεχνολογικό προϊόν. 

Στη βιβλιογραφία η εκπαιδευτική ρομποτική στην εκπαίδευση μικρών παιδιών συνδέεται με την 

εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) με δύο διαφορετικούς 

τρόπους είτε ως υπο-κλάδος του STEM ο οποίος περικλείει έννοιες και πρακτικές του STEM (π.χ., 

έννοιες Φυσικών Επιστημών, δεξιότητες ανάλυσης, ταξινόμησης) είτε ως ένα αντικείμενο το οποίο 

mailto:dolianiti@nured.auth.gr
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έχει σε μεγάλο βαθμό κοινό περιεχόμενο με τους κλάδους του STEM, αλλά συγχρόνως έχει και το 

δικό του ξεχωριστό περιεχόμενο και χαρακτηριστικά (π.χ., γνώση των φυσικών μερών ενός ρομπότ 

και των λειτουργιών του, πρακτικές  σχεδιασμού, κατασκευής, προγραμματισμού και χειρισμού 

των ρομπότ) (Jung & Won, 2018). 

Οι παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες στις οποίες στοχεύουν τα προγράμματα εκπαιδευτικής 

ρομποτικής φαίνεται να συνάδουν με μια από τις τρεις διαστάσεις του ψηφιακού εγγραμματισμού 

μικρών παιδιών, την λειτουργική διάσταση. Η λειτουργική διάσταση αφορά στην αποτελεσματική 

χρήση των τεχνικών δυνατοτήτων ενός ψηφιακού εργαλείου (Sefton-Green, Marsh, Erstad & 

Flewitt, 2016). Η πολιτισμική και η κριτική διάσταση του εγγραμματισμού φαίνεται να 

απουσιάζουν από την έρευνα και από την στοχοθεσία των προγραμμάτων εκπαιδευτικής 

ρομποτικής. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα πάνω στις εμπειρίες των παιδιών με τα ρομπότ στο 

πλαίσιο της κουλτούρας και της κοινωνίας στην οποία εντάσσονται (πολιτισμική διάσταση) και 

πάνω στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά προσεγγίζουν κριτικά ζητήματα που αφορούν το πεδίο, 

όπως η τεχνητή ευφυϊα, ο στόχος της τεχνολογίας και των ρομπότ (κριτική διάσταση). Σε μεγάλο 

βαθμό μένουν αδιερεύνητες οι προσωπικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες των νοημάτων 

που δημιουργούν τα παιδιά για τα ρομπότ, η κατανόηση των οποίων συνεισφέρει στην κατανόηση 

των πρακτικών που αναπτύσσουν με αυτά (Jung & Won, 2018). Κρίνεται σημαντικό να έρθουν 

στην επιφάνεια οι εμπειρίες και οι αντιλήψεις που έχουν διαμορφώσει οι μαθητές για τα ρομπότ 

στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο δρουν. Σε αντίθεση με την ντετερμινιστική 

προσέγγιση που παρατηρείται συχνά στην εκπαιδευτική ρομποτική, σύμφωνα με την οποία οι 

ρομποτικές τεχνολογίες θεωρούνται ο κύριος παράγοντας διαμόρφωσης της μάθησης (ό.π.), η 

εποκοδομητιστική θεωρία πάνω στην οποία βασίζεται η εκπαιδευτική ρομποτική θεωρεί τις 

αναπαραστάσεις των παιδιών για έννοιες και φαινόμενα που τους περιβάλλουν ως τον πρωταρχικό 

σύνδεσμο των παιδιών με τη νέα γνώση (Ραβάνης, 2005).   

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία διερευνητική μελέτη των αναπαραστάσεων που κουβαλούν τα 

μικρά παιδιά όσον αφορά στα ρομπότ, σε συνάρτηση με τις εμπειρίες που έχουν με αυτά στο 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο δρουν. Ειδικότερα, εξετάζονται: 

− Ποιες είναι οι αντιλήψεις μικρών παιδιών για τα χαρακτηριστικά των ρομπότ, καθώς και για 

τη σχέση ρομπότ-ανθρώπου; 

− Ποιες είναι οι εμπειρίες μικρών παιδιών με τα ρομπότ, και ειδικότερα η επαφή τους με τα 

ρομπότ και τα συναισθήματά τους για αυτά; 

− Πώς συνδέονται οι παραπάνω αντιλήψεις και εμπειρίες; 

Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν 28 παιδιά ηλικίας πέντε έως έξι ετών με ομοιομορφία κατανομής ως προς 

το φύλο (n = 13 αγόρια, n = 15 κορίτσια), τα οποία φοιτούσαν σε νηπιαγωγείο της Θεσσαλονίκης. 

Εργαλεία και διαδικασία 

Το εργαλείο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ήταν η συνέντευξη. Αφορμή 

της συνέντευξης αποτέλεσε ένα προϊόν σχεδιαστικής δραστηριότητας που ζητήθηκε από τα παιδιά 

να δημιουργήσουν. Αρχικά, μοιράστηκαν στα παιδιά λευκές κόλλες χαρτί και τους ζητήθηκε να 

ζωγραφίσουν το καθένα ξεχωριστά ένα ρομπότ. Δεν δόθηκε καμία παρώθηση ως προς τον τύπο ή 

τα χαρακτηριστικά του ρομπότ τα παιδιά κλήθηκαν να ζωγραφίσουν την εικόνα του ρομπότ που 

είχαν στο μυαλό τους. Έπειτα, ρωτήθηκαν σχετικά με τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά του 

ρομπότ που σχεδίασαν «Το ρομπότ που ζωγράφισες τι μπορεί να κάνει;». 
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Η συνέντευξη ήταν ημιδομημένη, μορφή που ενδείκνυται σε μελέτες με διερευνητικό χαρακτήρα, 

στις οποίες η έμφαση δίνεται στις απόψεις των ίδιων των συνεντευξιαζόμενων, και όχι σε μελέτες 

που στοχεύουν στην εγκυροποίηση αποτελεσμάτων με μεγάλο δείκτη αξιοπιστίας (Alan, 2017). 

Πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις, διάρκειας πέντε έως δέκα λεπτών. Κατά τη διάρκεια 

της συνέντευξης καθένα από τα παιδιά απάντησε σε εννιά ερωτήσεις (βλ. Πίνακα 1) και οι 

απαντήσεις τους καταγράφονταν αυτολεξεί. Η σειρά των ερωτήσεων μπορούσε να διαφέρει για 

κάθε παιδί, και οι ερευνητές μπορούσαν να κάνουν επιπρόσθετες διευκρινιστικές ερωτήσεις. 

Για την ανίχνευση των αντιλήψεων των παιδιών για τα ρομπότ το πρωτόκολλο της συνέντευξης 

στηρίχτηκε στους άξονες του εργαλείου των Beran, Ramirez-Serrano, Kuzyk, Fior, και Nugent 

(2011), το οποίο ανιχνεύει τις ιδέες των παιδιών για τα χαρακτηριστικά (συμπεριφορικά, γνωστικά, 

συναισθηματικά) των ρομπότ. Στους ερευνητικούς αυτούς άξονες προστέθηκε ένας ακόμη άξονας 

που διερευνούσε τη σχέση ρομπότ-ανθρώπου.  

Για την ανίχνευση των εμπειριών των παιδιών δημιουργήθηκαν δύο άξονες, η προηγούμενη επαφή 

τους με ρομπότ και τα συναισθήματά τους απέναντι σε αυτά. 

Πίνακας 1. Οι κατηγορίες ανάλυσης και οι ερωτήσεις της συνέντευξης για κάθε ερευνητικό άξονα 

Ερευνητικός άξονας Κατηγορίες ανάλυσης Ερώτηση/Οδηγία 

Α
ν
τι

λ
ή

ψ
ει

ς 

Συμπεριφορικά 

χαρακτηριστικά 

Συμπεριφορικά 

χαρακτηριστικά 

"Το ρομπότ που ζωγράφισες 

τι μπορεί να κάνει;" 

"Τι άλλο θα μπορούσε να 

κάνει ένα ρομπότ;" 

Συναισθηματικά 

χαρακτηριστικά 

Συναισθηματικά 

χαρακτηριστικά 

"Τα ρομπότ μπορούν να 

θυμώσουν;" 

Γνωστικά 

χαρακτηριστικά 

Γνωστικά 

χαρακτηριστικά 
"Τα ρομπότ σκέφτονται;" 

Σχέση ρομπότ-

ανθρώπου 

Ιδιοκτησία 

"Ποιοι έχουν ρομπότ;" 

"Μπορεί ένα παιδί να έχει 

ρομπότ;" 

Δυσκολία χειρισμού 
"Είναι δύσκολο το παιχνίδι 

με ένα ρομπότ;" 

Ε
μ

π
ει

ρ
ίε

ς Προηγούμενη 

επαφή με ρομπότ 

Προηγούμενη επαφή 

με ρομπότ 
"Που έχεις δει ρομπότ;" 

Συναίσθημα 

απέναντι στα 

ρομπότ 

Συναίσθημα απέναντι 

στα ρομπότ 

"Όταν σκέφτεσαι ένα ρομπότ 

πώς νιώθεις;" 

Ανάλυση δεδομένων 

Οι απαντήσεις των παιδιών στις ερωτήσεις της συνέντευξης υποβλήθηκαν σε ανάλυση 

περιεχομένου βάσει των κατηγοριών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η κωδικοποίηση των 

δεδομένων έγινε χειροκίνητα από δύο ερευνητές με χρήση του λογισμικού NVivo 11. Επιπλέον, 

προκειμένου να εντοπιστούν συνάφειες μεταξύ των μονάδων ανάλυσης των απαντήσεων των 

παιδιών και, κατ' επέκταση, να αναδειχθούν κατηγοριοποιήσεις ανάμεσα στις αντιλήψεις και τις 

εμπειρίες των παιδιών για τα ρομπότ, πραγματοποιήθηκε ανάλυση κατά συστάδες (cluster 

analysis). Στην ανάλυση κατά συστάδες ο βέλτιστος αριθμός συστάδων για ένα δοθέν πρόβλημα 

δεν είναι προφανής και απαιτεί μία υποκειμενική επιλογή από την πλευρά του ερευνητή, γεγονός 

που την καθιστά περισσότερο ένα διερευνητικό παρά ένα συμπερασματικό εργαλείο (Wilks, 2011). 

Στην παρούσα έρευνα ο αριθμός των συστάδων τέθηκε ίσος με 5, καθώς η περαιτέρω αύξηση 

οδήγησε στον κατακερματισμό συστάδων των οποίων τα συστατικά παρέμεναν σταθερά μέχρι 

εκείνο το σημείο και παρουσίαζαν ομοιότητα βάσει του δενδρογράμματος. 
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Αποτελέσματα 

Αντιλήψεις των παιδιών για τα ρομπότ 

Στο Σχήμα 1 συνοψίζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τις αντιλήψεις των παιδιών ως προς τα 

συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των ρομπότ. Οι απαντήσεις των παιδιών στις ερωτήσεις "Το 

ρομπότ που ζωγράφισες τις μπορεί να κάνει;" και "Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ένα ρομπότ;" 

οπτικοποιούνται μέσω συννεφόλεξων. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, στο μεγαλύτερο ποσοστό τα 

ρομπότ παρουσιάζονται να κάνουν δουλειές του σπιτιού, όπως να "μαγειρεύουν", να "συγυρίζουν" 

και να "προσέχουν μωρά". Επίσης, σημαντική μερίδα παιδιών αναφέρει πως τα ρομπότ 

διασκεδάζουν, κινούνται, χρησιμοποιούν υπερδυνάμεις και παράγουν αγαθά. Σε μικρότερο 

ποσοστό εμφανίζονται ρομπότ που πολεμούν και μιλούν. Τα παιδιά απέδωσαν στα ρομπότ κατά 

κύριο λόγο οικείες συμπεριφορές, παρμένες από την καθημερινότητά τους, ενώ ενδιαφέρον 

προκαλεί ότι εκτός από την εικόνα του ρομπότ που τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου είτε στο 

μικρο-επίπεδο του σπιτιού είτε στο μακρο-επίπεδο του κοινωνικού συνόλου, εμφανίστηκε και η 

εικόνα του ρομπότ που διασκεδάζει για δική του ευχαρίστηση, μέσα από το χορό, το παιχνίδι, τα 

ταξίδια. 

 

Σχήμα 1. Συμπεριφορικά χαρακτηριστικά που αποδόθηκαν στα ρομπότ 

Όσον αφορά στις αντιλήψεις των παιδιών για τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά των ρομπότ, η 

πλειονότητα των παιδιών (71%) υποστήριξε ότι τα ρομπότ νιώθουν θυμό, συναίσθημα το οποίο 

εκφράστηκε είτε ως το αποτέλεσμα σε ένα αίτιο-ερέθισμα (π.χ., "Μπορεί να θυμώσει αν πατήσουμε 

ένα κουμπί που δεν θέλει") είτε ως ποιοτικό γνώρισμα βάσει του οποίου χαρακτηρίζονται τα ρομπότ 

(π.χ., "Κανονικά τα κακά ρομπότ είναι θυμωμένα"). Αντιθέτως, η γνωστική λειτουργία, και 

συγκεκριμένα η ικανότητα σκέψης, αναγνωρίστηκε ως χαρακτηριστικό των ρομπότ σε πολύ 

μικρότερο βαθμό (33,3%). Η τάση των παιδιών να θεωρούν τα ρομπότ περισσότερο ικανά για 

συναισθήματα παρά για σκέψη σημειώθηκε, επίσης, από τους Beran et al. (2011). Η ανάλυση των 

επεξηγήσεων που έδωσαν τα παιδιά για την παρουσία ή την απουσία γνωστικών χαρακτηριστικών 

στα ρομπότ ανέδειξε έναν διττό τρόπο προσέγγισης της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις τα παιδιά ερμήνευσαν την τεχνητή νοημοσύνη ως τη γνωστική ικανότητα 

των ρομπότ (π.χ., "Έχουνε μυαλό που είναι ρομποτικό οπότε πρέπει να πατήσεις ένα ειδικό κουμπί"), 
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σε άλλες την ερμήνευσαν ως απουσία γνωστικής ικανότητας (π.χ., "Δε σκέπτονται γιατί το ρομπότ 

δεν ακούει τη γλώσσα μας, ακούει μόνο τηλεχειριστήριο"). 

Ως προς την αντίληψη των παιδιών για τη σχέση ρομπότ-ανθρώπου, αρχικά μελετήθηκαν οι ιδέες 

τους για την ιδιοκτησία ρομπότ. Μέσα από τις απαντήσεις τους στην ερώτηση "Ποιοι έχουν 

ρομπότ;" το ρομπότ αναδεικνύεται ως α) επαγγελματικό εργαλείο του επιστήμονα, του μάστορα, 

του στρατιώτη, του τεχνικού και του «ρομποτικού», β) κάτι ιδιαίτερα απρόσιτο, που συνδέεται με 

την επιστημονική φαντασία: ρομπότ έχουν «ο πλανήτης Άρης» και «οι ιπτάμενοι δίσκοι», και 

ταυτόχρονα γ) κάτι ιδιαίτερα προσιτό, ένα εργαλείο της καθημερινής ζωής, το οποίο μπορούν να 

έχουν «όλοι», «οι άνθρωποι» και «εγώ». Όντως, τα παιδιά φαίνεται να θεωρούν τα ρομπότ προσιτό 

εργαλείο, καθώς στην ερώτηση «Μπορεί ένα παιδί να έχει ρομπότ;», συμφωνούν σε ποσοστό 82%. 

Από τα λόγια τους γίνεται αντιληπτό ότι αναφέρονται σε παιχνίδια-ρομπότ («μπορεί να έχει ένα 

παιχνίδι ρομπότ που δεν είναι αληθινό»), είτε σε αυτοσχέδια ρομπότ («ναι, αν ξέρει να 

κατασκευάζει»). Στην περίπτωση που θεωρούν ότι ένα παιδί δεν μπορεί να έχει ρομπότ, 

προβάλλουν επιχειρήματα περί δυσκολίας κατασκευής τους και δίνουν έμφαση στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά τους («όχι… γιατί είναι δύσκολο. Για να το φτιάξει ξοδεύει πολύ ρεύμα και πολύ 

πλαστικό για τα κουμπιά»). 

Πέρα από τη διάσταση της δυσκολίας κατασκευής, την οποία τα ίδια τα παιδιά ανέδειξαν, 

διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις τους σχετικά με τη δυσκολία χειρισμού των ρομπότ από παιδιά 

(«είναι δύσκολο το παιχνίδι με ένα ρομπότ;»). Οι απόψεις σχεδόν ισομοιράζονται σε αυτή την 

ερώτηση. Τα παιδιά που θεωρούν εύκολο το παιχνίδι με τα ρομπότ (46%) αποδίδουν την ευκολία 

στην εικόνα που προβάλλεται από τα ΜΜΕ  («… γιατί στις διαφημίσεις δείχνει πως να κάνεις 

ρομπότ και να το χειρίζεσαι μόνος σου») ή στη συνοδεία τηλεχειριστηρίου με το οποίο πιθανό να 

είναι εξοικειωμένα και μέσω άλλων συσκευών («… Τα ελέγχεις με τηλεχειριστήριο. Το 

τηλεχειριστήριο τα κάνει όλα εύκολα»). Τα παιδιά που το θεωρούν δύσκολο (54%) προβάλλουν μια 

ποικιλία αιτιολογήσεων που αφορούν ζητήματα αυτονόμησης και ανάληψης ελέγχου των ρομπότ 

(«… μπορεί να διαλύσει τα παιχνίδια σου. Κάτι να χαλάσει και να στα διαλύσει»), ζητήματα 

ασφάλειας («… επειδή δε μπορεί [ένα παιδί] να ακουμπήσει, έχει ρεύμα»), ζητήματα υπέρβασης της 

ανθρώπινης ευφυΐας - ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης («γιατί τα ρομπότ είναι γρήγορα, μαντεύουν 

πολύ καλά») και ζητήματα δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης («είναι λίγο δύσκολο να πατάει [ένα 

παιδί] τα κουμπιά, να το προγραμματίζει»). 

Εμπειρίες των παιδιών με τα ρομπότ 

Τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα δεν είχαν έρθει σε επαφή με ρομπότ κατά την τυπική τους 

εκπαίδευση, παρόλα αυτά, η πλειονότητα (71%) αναφέρει να έχει επαφή με ρομπότ σε πλαίσια 

άτυπης ή μη τυπικής μάθησης. Απαντώντας στο «πού έχεις δει ρομπότ» τα παιδιά αναδεικνύουν  τα 

ΜΜΕ ως το συνηθέστερο πλαίσιο, αναφέροντας ειδικότερα  τα βιβλία, παιδικά ή ταινίες (60%). 

Εντούτοις, ένα όχι αμελητέο ποσοστό παιδιών (25%) αναφέρει ότι έχει ή είχε στην κατοχή του 

ρομπότ («Έχουμε φτιάξει ρομπότ με lego με τη μαμά, τον μπαμπά και τον αδερφό μου», «Έχω και 

ένα άλλο μικρό. Έχει κουμπιά από πίσω και προχωράει, έχει φωτεινά μάτια, του αλλάζω 

προγραμματισμό [...] το λένε BeeBot»). Ακόμη, τα παιδιά φαίνεται να έρχονται σε επαφή με τα 

ρομπότ μέσα από δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης όπως τα μουσεία (20%) και τα μαθήματα 

ρομποτικής που έχουν παρακολουθήσει (15%). 

Ως προς τα συναισθήματά τους απέναντι στα ρομπότ, τα περισσότερα παιδιά δηλώνουν πως 

νιώθουν χαρά όταν σκέφτονται ένα ρομπότ (83%), τεκμηριώνοντας με περισσότερο γενικές 

αιτιολογήσεις, όπως «… γιατί σκέφτομαι την καλύτερη ζωή αν είχα ένα ρομπότ», «... γιατί είναι 

ωραίο». Υπάρχει όμως ένα ποσοστό που νιώθει φόβο (17%) και επαναφέρει ζητήματα που 

αναδύθηκαν στις αντιλήψεις για τις δυσκολίες χειρισμού των ρομπότ, όπως την πιθανότητα 

τεχνικού λάθους με αποτέλεσμα την αυτονόμηση του ρομπότ, το οποίο μάλιστα γίνεται εκδικητικό 
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προς τον άνθρωπο («... γιατί μπορεί να θυμώσει και να με κυνηγάει», «...γιατί μπορεί κατά λάθος να 

φτιάξουν ένα ρομπότ που να με τρομάξει και να κλάψω»). 

Συνθέτοντας τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες των παιδιών με τα ρομπότ 

Σε μια προσπάθεια σύνδεσης των εμπειριών των παιδιών με τις αντιλήψεις τους για τα ρομπότ, 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση κατά συστάδες (Σχήμα 2). Από τις τρεις κύριες διακλαδώσεις του 

δενδρογράμματος στο Σχήμα 2, παρατηρείται ότι οι δύο πρώτες συγκροτούν συστάδες με 

ομοιογενή και συναφή συστατικά στο εσωτερικό τους (κάτι που αναπαρίσταται με το κοινό χρώμα 

των συστατικών τους). Η πρώτη διακλάδωση συνδέεται με μια θετική εικόνα των ρομπότ σύμφωνα 

με την οποία τα τελευταία συνεισφέρουν στην κοινωνία, προκαλούν χαρά και έχουν ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά: σκέφτονται και έχουν συναισθήματα. Αυτή η εικόνα τείνει να εμφανίζεται στις 

περιπτώσεις των παιδιών που έχουν στην κατοχή τους ρομπότ. Τα παιδιά αυτά θεωρούν, επίσης, 

δύσκολο να χειριστεί κάποιος ένα ρομπότ, σε αντίθεση με τα παιδιά που έχουν επαφή με τα ρομπότ 

μέσω των ΜΜΕ, τα οποία το θεωρούν εύκολο (2η διακλάδωση). Τα παιδιά που εξοικειώθηκαν με 

ρομπότ μέσω των ΜΜΕ σκιαγραφούν ένα ρομπότ εχθρικό, που προκαλεί φόβο, συνήθως παλεύει 

και δεν έχει συνείδηση. 

 

Σχήμα 2. Συνδυασμός εμπειριών και αντιλήψεων για τα ρομπότ σε μια ανάλυση κατά συστάδες 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα μαρτυρά ότι τα ρομπότ δεν είναι αποκομμένα από την καθημερινότητα των 

παιδιών. Πέρα από τα ΜΜΕ που είναι το συχνότερο μέσο επαφής με τα ρομπότ, ένα σημαντικό 

ποσοστό των παιδιών κατέχει ή κατείχε κάποια στιγμή παιχνίδι-ρομπότ, ενώ κάποια παιδιά έχουν 

συμμετάσχει σε μαθήματα ρομποτικής. Οι αντιλήψεις  για τα ρομπότ αποτελούν ένα συνονθύλευμα  

των εμπειριών τους αυτών με τον ανιμισμό που χαρακτηρίζει την παιδική σκέψη (όπως ότι τα 

ρομπότ θυμώνουν), και με παραδείγματα που αντλούν από την ανθρώπινη καθημερινή ζωή 

προκειμένου να τους αποδώσουν λειτουργίες.  

Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν ενδείξεις ότι η ύπαρξη προηγούμενων εμπειριών 

με ρομπότ, καθώς και το είδος των εμπειριών αυτών, διαμορφώνουν τις αντιλήψεις τους για τα 

ρομπότ. Για παράδειγμα, η ενθάρρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού για 
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βιωματικές εμπειρίες με παιχνίδια-ρομπότ συνδέεται με μία θετική εικόνα για αυτά, τα οποία 

προκαλούν χαρά και λειτουργούν με στόχο να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Ακόμη όμως και σε 

αυτή την περίπτωση, η άμεση επαφή με ρομπότ δε συνδέθηκε με μειωμένα ανιμιστικά 

χαρακτηριστικά. Αντίθετα, στη διακλάδωση των παιδιών που κατέχουν ρομπότ, τα ρομπότ 

σκέφτονται και έχουν συναισθήματα. Αυτό το εύρημα α) έρχεται σε αντίθεση με ευρήματα άλλων 

ερευνών που υποστηρίζουν ότι η συχνή επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τα ρομπότ, οδηγεί σε 

μείωση των ανιμιστικών χαρακτηριστικών που αποδίδουν σε αυτά (Somanader, Saylor & Levin, 

2011), και β) αναδύει ζητήματα συστηματικής εκπαίδευσης και εξέλιξης της αυθόρμητης εμπειρίας 

των παιδιών με τα ρομπότ. 

Διαφαίνεται ακόμα ότι τα μικρά παιδιά έχουν άποψη και αναδεικνύουν ζητήματα που απασχολούν 

την επιστημονική κοινότητα σε σχέση με τα ρομπότ. Ειδικότερα, θέτουν σε διάφορα σημεία των 

συνεντεύξεων ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως η πιθανότητα αυτονόμησης και επιβολής των 

ρομπότ στον άνθρωπο, ο ανθρώπινος παράγοντας σαν αιτία απόκλισης των ρομπότ από την αρχικά 

προγραμματισμένη λειτουργία τους και ζητήματα υπέρβασης της ανθρώπινης ευφυΐας. Επίσης, 

μέσα από τις απαντήσεις τους σκιαγραφούν τους σκοπούς για τους οποίους κατασκευάζονται τα 

ρομπότ: για να πολεμούν, για να προσφέρουν στην κοινωνία και να ζουν ελεύθερα «όπως οι 

άνθρωποι». Τη στιγμή που τα ίδια τα παιδιά αναδεικνύουν τέτοια ζητήματα, αξίζει να 

αναστοχαστούμε πάνω στη στοχοθεσία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ρομποτικής που 

απευθύνεται σε μικρά παιδιά και να την εμπλουτίσουμε με στόχους που αφορούν την καλλιέργεια 

κριτικής προσέγγισης απέναντι στην τεχνολογία και τον ψηφιακό εγγραμματισμό, πλάι με τη μέχρι 

τώρα στόχευση των προγραμμάτων ρομποτικής στην καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων 

χειρισμού των ρομπότ. 

Περιορισμοί έρευνας 

Η παρούσα εργασία επιχείρησε μία προκαταρκτική διερεύνηση των εμπειριών και των αντιλήψεων 

μικρών παιδιών για τα ρομπότ. Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν κάποιες τάσεις, οι οποίες 

όμως δεν μπορούν να γενικευθούν λόγω μεθοδολογικών περιορισμών της έρευνας. Κρίνεται 

σημαντικό μελλοντικές μελέτες να επιχειρήσουν παρόμοιες προσπάθειες αξιοποιώντας μεγαλύτερο 

αριθμό συμμετεχόντων, καταγράφοντας με περισσότερο αξιόπιστους τρόπους τις απαντήσεις των 

παιδιών εκτός της χειροκίνητης καταγραφής και εμπλουτίζοντας το εργαλείο ανίχνευσης με 

περισσότερες, αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις για κάθε άξονα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο 

άξονας διερεύνησης των συναισθηματικών χαρακτηριστικών των ρομπότ, ο οποίος μπορεί να 

ενισχυθεί με επιπλέον συναισθήματα πέραν του θυμού.  
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Περίληψη 

Η παιδαγωγική της ένταξης θέτει νέα ζητήματα στη διδασκαλία-μάθηση των Μαθηματικών. Προϋποθέτει τη 

σύνδεση των μελετών διαφορικής Διδακτικής Μαθηματικών με την προετοιμασία του μαθητικού πληθυσμού, 

των γονεϊκών περιβαλλόντων και του εκπαιδευτικού προσωπικού των γενικών τάξεων για την επιδιωκόμενη 

παιδαγωγική, διδακτική και μαθησιακή συνύπαρξη σε μαθηματικές δραστηριότητες. Σε αυτή την κατεύθυνση 

μελετάμε τις τυχόν διαφοροποιήσεις των αναλυτικών προγραμμάτων Μαθηματικών του νηπιαγωγείου σε 

πολλαπλές συγκρίσεις. Αφενός ανάμεσα στο αναλυτικό πρόγραμμα της Γενικής Εκπαίδευσης του νηπιαγωγείου 

σε σχέση με το πρόγραμμα για τα Μαθηματικά της Ειδικής Εκπαίδευσης. Αφετέρου αναζητούμε τη σύγκριση 

αυτών των διαφοροποιήσεων με αντίστοιχες διαφοροποιήσεις Γενικής-Ειδικής Εκπαίδευσης στην περίπτωση 

της Μελέτης του Περιβάλλοντος. Με τη σύγκριση των ποιοτικών στοιχείων των μεταβολών που προκύπτουν 

μεταξύ τους θα έχουμε μια αρχική προσέγγιση αφενός για τη διαφοροποίηση των γνωστικών προσδοκιών σε 

κάθε πρόγραμμα, αφετέρου της εικόνας των δυο γνωστικών αντικειμένων μέσα στο σύστημα διδασκόμενων 

πεδίων, σε σχέση με αντιλήψεις και πεποιθήσεις που υπάρχουν για τα Μαθηματικά ως επιστήμη και ως 

μάθημα (αντίστοιχα για τις Επιστήμες του Περιβάλλοντος). Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η πλειονότητα 

των αναλυτικών προγραμμάτων για αισθητηριακά προβλήματα δεν διαφοροποιείται στην ουσία της και στα 

δύο μαθήματα (εκτός από το πρόγραμμα παιδιών με προβλήματα ακοής που διαφοροποιείται αισθητά στην 

περίπτωση της Μελέτης του Περιβάλλοντος), σε αντίθεση με τα προγράμματα για παιδιά με αυτισμό και βαριά 

νοητική καθυστέρηση. 

Λέξεις-κλειδιά: αναλυτικό πρόγραμμα, ειδική εκπαίδευση, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος 

 

Εισαγωγή 

Τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα ενός κράτους θεωρείται ότι αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις 

της συγκεκριμένης κοινωνίας από τους μελλοντικούς της πολίτες (Houang & Schmidt, 2008, 

Schmidt & Houang, 2003).  

Δυο πεδία διαχωρισμών που παρατηρούνται σε όλα τα αναλυτικά προγράμματα σχετίζονται αφενός 

με την κατηγοριοποίηση των μαθησιακών ή γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών (προγράμματα 

Γενικής-Ειδικής Εκπαίδευσης), αφετέρου με την κατηγοριοποίηση-ιεράρχηση της γνωστικής αξίας 

ή μαθησιακής βαρύτητας των γνωστικών αντικειμένων (μαθήματα κορμού, «δευτερεύοντα» 

μαθήματα επιλογής). Πάνω σε αυτούς τους διαχωρισμούς διαμορφώνονται στάσεις, πεποιθήσεις, 

προσδοκίες, αλλά και κοινωνικοί αποκλεισμοί. Οι σύγχρονες κατευθύνσεις της παιδαγωγικής της 

ένταξης, της συστημικής προσέγγισης της σχολικής μονάδας και της διεπιστημονικής μάθησης και 

mailto:psed15003@aegean.gr
mailto:kalabas@aegean.gr
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διδασκαλίας επιχειρούν να αναζητήσουν παιδαγωγικές και διδακτικές διασυνδέσεις ανάμεσα σε 

αυτούς τους διαχωρισμούς ώστε να αναδειχθεί η ποικιλία των μαθησιακών διαδρομών, να 

διαμορφωθούν προσβάσιμες γνωστικές διαδρομές χωρίς κανενός είδους αποκλεισμούς.  

Από το 2003 (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 και ΦΕΚ 304Β/13-03-2003) στην Ελλάδα χρησιμοποιείται το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), το οποίο είχε σχεδιαστεί 

σύμφωνα με το ΦΕΚ 1366Β/18-10-2001 (Σκουμπουρδή, 2009). Ο χαρακτηρισμός «ενιαίο» 

αναφέρεται στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των μαθητών/τριών, 

συμπεριλαμβανομένων όσων χρήζουν κάποια μορφή Ειδικής Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το 

πρότυπο του Tyler (1949) για τη σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων, για κάθε διδακτικό 

αντικείμενο αναφέρονται ο σκοπός και οι στόχοι της διδασκαλίας του, περιγράφεται το γνωστικό 

περιεχόμενο και προτείνονται ενδεικτικές δραστηριότητες. Ακόμη, παρουσιάζεται η διδακτική 

μεθοδολογία και οι τρόποι αξιολόγησης που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν εντός της σχολικής 

τάξης.  

Παρά την προσπάθεια περί κοινής αντιμετώπισης των μαθητών με και χωρίς την ανάγκη Ειδικής 

Εκπαίδευσης, το 2000 με τον νόμο 2817, θεσπίζεται νομοθετικά, και ισχύει μέχρι σήμερα, κατά τον 

νόμο 3699 του 2008, η χρήση ειδικών αναλυτικών προγραμμάτων στα ειδικά σχολεία. Πιο 

συγκεκριμένα, για το επίπεδο του νηπιαγωγείου αναπτύχθηκαν αναλυτικά προγράμματα για 

μαθητές/τριες με βαριά νοητική καθυστέρηση, με προβλήματα ακοής, με προβλήματα όρασης, με 

κινητικές αναπηρίες, με μαθησιακές δυσκολίες και με αυτισμό. Τα προαναφερθέντα αναλυτικά 

προγράμματα της Ειδικής Εκπαίδευσης είτε αποτελούν το υπόλοιπο της ποσοτικής αφαίρεσης της 

ύλης της Γενικής Εκπαίδευσης, είτε είναι το αποτέλεσμα ποιοτικών αλλοιώσεων του μαθησιακού 

περιεχομένου των γενικών αναλυτικών προγραμμάτων. 

Σκοπός της μελέτης  

Στη συγκεκριμένη εργασία συγκρίνονται τα ποιοτικά στοιχεία των μεταβολών που προκύπτουν 

μεταξύ των Μαθηματικών και της Μελέτης του Περιβάλλοντος κατά τη διαφοροποίηση των 

εικόνων τους ανάμεσα στα αναλυτικά προγράμματα της Γενικής και της Ειδικής Εκπαίδευσης. Με 

αυτή τη σύγκριση επιτυγχάνεται μια αρχική προσέγγιση αφενός για τη διαφοροποίηση της εικόνας 

των δυο αντικειμένων στην Ειδική Εκπαίδευση από την εικόνα της Γενικής Εκπαίδευσης, αφετέρου 

για το κατά πόσο αυτή η μεταβολή της εικόνας είναι κοινή, ως μέρος μιας γενικότερης 

διαφοροποίησης στην εκπαιδευτική και μαθησιακή στόχευση της Ειδικής Εκπαίδευσης, ή 

συνδέεται περισσότερο με αντιλήψεις και πεποιθήσεις που υπάρχουν για τα Μαθηματικά, και τη 

Μελέτη του Περιβάλλοντος, ως επιστήμη και ως μάθημα. 

Υλικό και Μέθοδος  

Στην παρούσα μελέτη συγκρίνονται το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα της Γενικής Εκπαίδευσης και 

τα τρέχοντα αναλυτικά προγράμματα της Ειδικής Εκπαίδευσης που αναφέρονται στο επίπεδο του 

νηπιαγωγείου. Τα αναλυτικά προγράμματα της Ειδικής Εκπαίδευσης για το νηπιαγωγείο που 

εξετάζονται αφορούν μαθητές με βαριά νοητική καθυστέρηση, με προβλήματα ακοής, όρασης, 

κίνησης, και με αυτισμό. Δεν εξετάζονται οι προσαρμογές των αναλυτικών προγραμμάτων για τους 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ούτε ο οδηγός για μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και 

ταλέντα, επειδή δεν το επιτρέπει η διαφορετική δομή τους. 

Η σύγκριση των αναλυτικών προγραμμάτων της Ειδικής Εκπαίδευσης με τα προγράμματα της 

Γενικής Εκπαίδευσης γίνεται σχετικά με τους σκοπούς («γιατί διδάσκεται;») (Adamson & Morris, 

2007), τα περιεχόμενα και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα («τι διδάσκεται;») 

(Adamson & Morris, 2007, Μπουζάκης & Φωτεινός, 2006), τις μεθοδολογικές υποδείξεις («πώς 

διδάσκεται;») (Adamson & Morris, 2007, Μπουζάκης & Φωτεινός, 2006), τα μέσα διδασκαλίας 
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(«με τι υλικό διδάσκεται;») (National Institute For Educational Research, 1999), και τον έλεγχο 

επίτευξης (Adamson & Morris, 2007, Μπουζάκης & Φωτεινός, 2006). 

Αποτελέσματα 

Οι σκοποί, το περιεχόμενο και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της Γενικής 

Εκπαίδευσης, ως προς τα Μαθηματικά, δεν διαφοροποιούνται αισθητά από τα αναλυτικά 

προγράμματα για μαθητές με προβλήματα ακοής, όρασης και κίνησης, ενώ αλλάζουν ποσοτικά και 

ποιοτικά στους μαθητές με βαριά νοητική καθυστέρηση και αυτισμό. Στην περίπτωση του 

αναλυτικού προγράμματος για μαθητές με βαριά νοητική καθυστέρηση η μαθηματική εκπαίδευση 

περιορίζεται σε ζητήματα σχετικά με τον χώρο, τον χρόνο και τον χωροχρόνο. Το αναλυτικό 

πρόγραμμα για παιδιά με αυτισμό είναι αρκετά μειωμένο σε σχέση με της Γενικής Εκπαίδευσης και 

στοχεύει στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες για την οργάνωση της 

καθημερινής ζωής των ατόμων με αυτισμό. Επιπρόσθετα, στη στόχευση του αναλυτικού 

προγράμματος για μαθητές με προβλήματα ακοής δίνεται έμφαση στις δραστηριότητες που έχουν 

σχέση με τη γλώσσα, και ιδιαίτερα με τον υποθετικό λόγο κατά την επίλυση προβλημάτων, καθώς 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η κατάκτηση γλωσσικών σχημάτων και ανάλογων μηχανισμών 

σκέψης από τους κωφούς και βαρήκοους μαθητές. 

Ως προς τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τα αναλυτικά προγράμματα για τους μαθητές με προβλήματα 

όρασης και κίνησης δεν αλλάζουν ουσιαστικά από της Γενικής Εκπαίδευσης. Το αναλυτικό 

πρόγραμμα για μαθητές με προβλήματα ακοής τροποποιείται αρκετά μόνο στον άξονα του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στοχεύοντας στην ανάπτυξη αυτοεικόνας. Ακόμη, προστέθηκε ένα 

κομμάτι που φιλοδοξεί στη συμμετοχή της οικογένειας. Το αναλυτικό πρόγραμμα για μαθητές με 

βαριά νοητική καθυστέρηση είναι αρκετά διαφοροποιημένο τόσο ως προς την εκπαιδευτική 

στόχευση όσο και ως προς το περιεχόμενο, ενώ για τους μαθητές με αυτισμό το πρόγραμμα 

στοχεύει στην κατανόηση του περιβάλλοντος, χωρίς να εμφανίζει κοινό περιεχόμενο και στόχευση 

με της Γενικής Εκπαίδευσης.  

Σχετικά με τη μεθοδολογία, τα μέσα διδασκαλίας και τους τρόπους αξιολόγησης μπορεί να 

εντοπίζονται διαφορές, εντούτοις φαίνεται να μην συναρτώνται με το γνωστικό περιεχόμενο, καθώς 

είναι κοινές και δεν διαφοροποιούνται ανά μάθημα.  

Συμπερασματικά Σχόλια  

Στην εικόνα του αναλυτικού προγράμματος δεν αποτυπώνεται με πληρότητα η ποικιλία και η 

διάκριση των ιδιαιτεροτήτων στη σχέση των παιδιών κάθε κατηγορίας με τη μάθηση των 

Μαθηματικών ή την κατανόηση του Περιβάλλοντος, κάτι που λογικά θα οδηγούσε σε 

διαφοροποιημένη παιδαγωγική για την επίτευξη ισοδύναμων μαθησιακών αποτελεσμάτων στα ίδια 

ή σε διαφορετικά γνωστικά περιεχόμενα. Συγκεκριμένα, δεν φαίνεται να αλλάζουν οι ειδικοί 

γνωστικοί στόχοι, οι ποιότητες της μαθησιακής προσδοκίας, το περιεχόμενο, άρα και οι στάσεις, 

στις περιπτώσεις των προβλημάτων όρασης, ακοής και κίνησης, ενώ στην περίπτωση του αυτισμού 

και της βαριάς νοητικής καθυστέρησης τροποποιούνται. Το αναλυτικό πρόγραμμα για τα παιδιά με 

προβλήματα ακοής, όσον αφορά τη Μελέτη του Περιβάλλοντος, εμπλουτίζεται με περιεχόμενο που 

θεωρείται ότι βελτιώνει την αυτοεικόνα του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού και επιτρέπει τη 

συμμετοχή του οικογενειακού περιβάλλοντος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  

Αντίθετα, η αίσθηση της μορφωτικής αξίας και οι διδακτικές πρακτικές δεν διαφοροποιούνται αλλά 

αμβλύνονται, γεγονός που ενδεχομένως απεικονίζει την παρουσία κάποιου στερεότυπου στην 

αντίληψη ή κάποια αδυναμία στην επεξεργασία παιδαγωγικής πρακτικής. Το κοινό μοντέλο 

διαφοροποίησης- μη διαφοροποίησης σε Μαθηματικά και Περιβάλλον φαίνεται να απεικονίζει είτε 

τη μη διάκριση των δυο αντικειμένων είτε την υπερίσχυση μιας γενικής αντίληψης περί 

αδιαφοροποίητων νοητικών ικανοτήτων που "ακουμπάνε" με τον ίδιο τρόπο όλα τα αντικείμενα.  
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Περίληψη 

Η αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες, στη βαθμίδα του Νηπιαγωγείου, στην 

Ελλάδα και τη Γαλλία, απασχολεί την παρούσα εργασία. Ο ερευνητής-αξιολογητής εντάσσεται στο 

επιστημολογικό παράδειγμα του εποικοδομητισμού και συγκροτεί μια κλείδα αξιολόγησης. Μεθοδολογικά, 

αξιοποιείται η ανάλυση περιεχομένου σε επίσημα κείμενα των φορέων της εκπαίδευσης, στις δύο χώρες. Τα 

αποτελέσματα εξετάζονται συγκριτικά και εξάγονται κάποια συμπεράσματα, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν 

αφορμή για περαιτέρω μελέτη. 

Λέξεις-κλειδιά: Φυσικές επιστήμες, αξιολόγηση, εποικοδομητιστικό παράδειγμα 

 

Εισαγωγή 

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η συγκριτική αξιολόγηση του ισχύοντος Αναλυτικού 

Προγράμματος (Α.Π.) Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.), στο ελληνικό και γαλλικό νηπιαγωγείο. Αρχικά, 

παρουσιάζεται μία κλείδα αξιολόγησης που απορρέει από τις απαιτήσεις του εποικοδομητιστικού 

μοντέλου αξιολόγησης Προγραμμάτων. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο αξιολογήσεων 

αποκαλύπτει σημαντικές ομοιότητες, αλλά και σημεία διαφοροποίησης, που μπορούν να 

τροφοδοτήσουν σκέψεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στις Φ.Ε. των μαθητών προσχολικής και 

πρωτοσχολικής βαθμίδας. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, συγκροτήθηκε ένα θεωρητικό πλαίσιο βασισμένο στις 

έννοιες «Αναλυτικό Πρόγραμμα» και «Εποικοδομητισμός», οι οποίες διασαφηνίζονται ευθύς 

αμέσως. 

Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Στις επιστήμες της εκπαίδευσης, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών συνιστά αυτόνομο θεωρητικό 

και ερευνητικό πεδίο. Στα εκπαιδευτικά συστήματα είναι κομβικής σημασίας, γιατί με αυτό 

οριοθετούνται τα περιεχόμενα, αποσαφηνίζονται οι κατευθύνσεις της διδασκαλίας, καθορίζονται οι 

γενικοί σκοποί και ειδικότεροι στόχοι, προσδιορίζονται στρατηγικές και μέσα διδασκαλίας και, 

γενικότερα, δίδονται οδηγίες και συμβουλές προς τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επωμίζονται την 

ευθύνη να το υλοποιήσουν στις σχολικές αίθουσες. Το Α.Π. δεν είναι ένα παγιωμένο κείμενο που 

τυπώνεται άπαξ, αλλά διαθέτει δυναμική, επικαιροποιείται ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες 
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ώστε να είναι ευέλικτο και να προηγείται της διδασκαλίας. Με την έννοια αυτή, το Α.Π. δεν 

περιορίζεται σε μια εγκύκλιο, μια εφαρμοστική οδηγία ή μια υπουργική απόφαση. Περιλαμβάνει 

όλα τα παραπάνω έγγραφα και οποιοδήποτε καινούργιο απαιτηθεί για τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Συμπερασματικά, ο όρος Α.Π. «υποδηλώνει εκπαιδευτικές εμπειρίες για κάποιον παιδαγωγικό 

σκοπό [οι οποίες], προφανώς προϋποθέτουν επιλογή και οργάνωση συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων» (Χατζηγεωργίου, 2012, σ. 105). Και, σύμφωνα με τον ορισμό που 

επαναδιατυπώνει ο Σαλβαράς (2013, σ. 43), επικαλούμενος τους Marsh & Yeung (1997), 

«Πρόγραμμα είναι το σύνολο των σχεδιασμένων ενεργειών στις οποίες προβαίνουν συνειδητά ή 

ασυνείδητα οι εμπλεκόμενοι στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία». Οι «σχεδιασμένες 

ενέργειες» μπορεί να σχετίζονται με τη διδακτέα ύλη, τους σκοπούς και στόχους και, ακόμη, με τις 

γνωστικές διαδικασίες, διευκρινίζει ο συγγραφέας. 

Εποικοδομητισμός 

Μιλώντας για αξιολόγηση ενός Α.Π., εννοούμε τη διαδικασία που επιτρέπει τον προσδιορισμό της 

αξίας, του οφέλους που προκύπτει από την εφαρμογή αυτού του προγράμματος σπουδών εντός 

ενός εκπαιδευτικού οργανισμού (Σαλβαράς, 2013). Υπό το πρίσμα αυτό, η αξιολόγηση 

περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των κριτηρίων της αξίας, απόδοσης, ή οφέλους που προσδοκάται 

από την εφαρμογή του προγράμματος. Είναι, δε, ευθέως «συνδεδεμένη με την ανάγκη για 

πληροφόρηση, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις [σχετικά με ένα] πλέγμα επιλογών που 

αφορούν τον προσανατολισμό του Α.Π., τις κατευθύνσεις του, το περιεχόμενο, τους σκοπούς και 

τους στόχους, τη μεθόδευση της διδασκαλίας και την αξιολόγησή του» (ο.π., σ. 249). Ανάλογα με 

την οντολογική, επιστημολογική και μεθοδολογική αφετηρία του αξιολογητή, διακρίνονται 

τέσσερα μοντέλα αξιολόγησης: το μεταθετικιστικό μοντέλο, το εποικοδομητιστικό, το 

μετασχηματικό και το νεο-πραγματιστικό μοντέλο (Σαλβαράς, 2013). Στην παρούσα προσέγγιση, 

επιλέγεται το δεύτερο μοντέλο αξιολόγησης που βασίζεται στο παιδαγωγικό ρεύμα του 

εποικοδομητισμού (constructivism). Πρόκειται για μια θεωρία μάθησης που αναδύθηκε από τις 

έρευνες για την ανθρώπινη ανάπτυξη, ιδίως των Piaget (1896-1980, Ελβετός φυσικός επιστήμονας 

και εξελικτικός ψυχολόγος) και Vygotsky (1896-1934, Σοβιετικός ψυχολόγος και φιλόσοφος), κατά 

τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Θεμελιώθηκε στην υπόθεση του πρώτου ότι η γνώση είναι 

κατασκεύασμα του ανθρώπου για ικανοποίηση προσωπικών του αναγκών, ανησυχιών και 

ευρύτερων ερωτημάτων για τον κόσμο (Κόκκοτας, 2002). Η έμφαση που προσέδωσε ο δεύτερος 

στο ρόλο της κοινωνικής μεσολάβησης στην οικοδόμηση της γνώσης επηρέασε βαθιά το 

εποικοδομητιστικό ρεύμα (Schunk, 2009). 

Για τις Φυσικές Επιστήμες, ειδικότερα, ο κοινωνικός εποικοδομητισμός αναγνωρίζει τη μάθηση ως 

«κοινωνική δραστηριότητα κατά την οποία οι μαθητές εμπλέκονται σε μια κατασκευή εννοιών 

μέσω συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με τους συμμαθητές τους και με τους διδάσκοντες» 

(Solomon, 1987, όπως αναφέρεται στο Σκουμιός, 2011). Μάθηση επέρχεται όταν οι πρότερες, 

εσφαλμένες αντιλήψεις των παιδιών ή παρανοήσεις (misconceptions)2 – οι οποίες, κατά τη 

Vosniadou (2002), συνιστούν το υλικό με το οποίο θα διαμορφωθεί στη σκέψη του μαθητή η 

«αφελής Φυσική», δηλαδή, ένα περίπλοκο και συνεκτικό σύστημα πληροφοριών, πεποιθήσεων, 

νοητικών αναπαραστάσεων – αλλάζουν και αντικαθίστανται από επιθυμητούς φυσικούς νόμους, 

έννοιες και αρχές. Συνοψίζοντας, ο Meece (2002) απαριθμεί τα βασικά σημεία της 

κοινωνοκοπολιτισμικής θεώρησης της μάθησης: 

1. Η γνώση οικοδομείται μέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων. 

                                                           
2 Το γεγονός ότι στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται πλήθος παρεμφερών όρων – νοητικές αναπαραστάσεις, 

εναλλακτικές ιδέες, πλαίσια/δομές – μαρτυρά την πολυπλοκότητα των ιδεών των παιδιών, από άποψη περιεχομένου, 

προέλευσης, δομής κλπ. 
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2. Η αυτορρύθμιση αναπτύσσεται μέσω εσωτερίκευσης (σχηματισμού μιας εσωτερικής 

αναπαράστασης) ενεργειών και νοητικών διεργασιών, κατά τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις. 

3. Η ανθρώπινη ανάπτυξη επέρχεται μέσω της μετάδοσης πολιτισμικών εργαλείων, όπως η 

γλώσσα και τα σύμβολα. 

4. Η Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) είναι η απόσταση μεταξύ αυτού που τα παιδιά 

μπορούν να κάνουν μόνα τους και αυτού που μπορούν να κάνουν με τη βοήθεια άλλων. Οι 

αλληλεπιδράσεις με ενήλικες και συνομηλίκους, στη ΖΕΑ, προάγουν τη γνωστική 

ανάπτυξη. 

Η επικράτηση της εποικοδομητιστικής προσέγγισης όσον αφορά στην εκπαίδευση στις Φ.Ε. είναι 

αδιαμφισβήτητη. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μετατόπιση, εντός της εποικοδομητιστικής 

παράδοσης3, με κύριο χαρακτηριστικό τη μεταφορά της επιστημονικής διερευνητικής μεθόδου 

(démarches d’investigation, Boilevin & Brand-Pomarès, 2011, Grangeat, 2011) στη σχολική τάξη, 

ως αντικείμενο διδασκαλίας, ως μέσο διδασκαλίας και, εντέλει, ως μοχλός εννοιολογικής αλλαγής 

(Vosniadou, 1994, 2002, Ραβάνης & Παπαμιχαήλ, 1994). Ο Harlen (1992, όπως αναφέρει ο 

Κόκκοτας, 2002) υποστηρίζει ότι η εμπέδωση στις Φ.Ε. εξαρτάται από την ικανότητα του μαθητή 

να χειρίζεται την επιστημονική μέθοδο. 

Μεθοδολογία 

Μεθοδολογικά, πρόκειται για ποιοτική εκπαιδευτική έρευνα (Παπαναστασίου, Ε. & 

Παπαναστασίου, Κ., 2014), όπου γίνεται αποδελτίωση και ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων. Ο 

ερευνητής/αξιολογητής επιδιώκει την αναζήτηση νοήματος, το οποίο διαμορφώνεται ακριβώς από 

την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων στα δρώμενα. Επίσης, αναζητεί εναλλακτικές ερμηνείες 

και προβαίνει στη διαλεκτική αντιπαράθεσή τους, ώστε να αναδυθούν τυχόν νέες οπτικές. 

Ακολουθήθηκαν δύο στάδια. Στο πρώτο (Πρβλ. Πίνακας 1) συλλέχθηκε υλικό προερχόμενο από 

κείμενα θεσμικών φορέων της εκπαίδευσης (Υπουργείο Παιδείας, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής κλπ.), στην Ελλάδα και τη Γαλλία. 

Πίνακας 1. Πηγές συλλογής δεδομένων 

α/α Ελληνικές πηγές 

1 

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 

Νηπιαγωγείου 

(Πηγή: http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1947) 

α/α Γαλλικές πηγές 

2 

Bulletin officiel spécial n0 2 (26-03-2015) « Programme d’enseignement de 

l’école maternelle » 

(Πηγή: 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940) 

3 

Ressources maternelle : Explorer le monde du vivant, des objets et de la 

matière. Orientations générales – Continuités et ruptures – Langage. 

(Πηγή: http://eduscol.education.fr/cid91997/explorer-le-monde-du-vivant-

des-objets-et-de-la-matiere.html) 

4 
Ressources maternelle : Jouer et apprendre. Cadrage général. 

(Πηγή: http://eduscol.education.fr/cid91995/jouer-et-apprendre.html) 

                                                           
3 Σύμφωνα με τον Calmettes (2008, σ. 8), «ο εποικοδομητισμός και ο κοινωνικός εποικοδομητισμός θεωρούνται τα 

επιστημολογικά σημεία αναφοράς της διερευνητικής μεθόδου». 



Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου - Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Φυσικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Πολιτισμός 

137 
 

Το υλικό αυτό αποτέλεσε την πρώτη ύλη για ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, βάσει θεματικών 

κατηγοριών ή προκαθορισμένων δεικτών – κριτηρίων. Ουσιαστικά, πρόκειται για πέντε θεωρητικές 

προδιαγραφές όσον αφορά την ανάπτυξη προγραμμάτων, κατάλληλες για την εκπαιδευτική 

βαθμίδα του ενδιαφέροντός μας. Συνιστούν, δε, θέσεις του εποικοδομητισμού (βάσει της 

οικονομοτεχνικής μεθόδου κόστους – οφέλους) στα αντίστοιχα διλήμματα που θέτουν 

(Σαλβαράς, 2013): 

1. Πρόγραμμα υλοκεντρικό και σύγχρονο έναντι του παραδοσιακού· στοχοκεντρικό ανοικτό 

έναντι κλειστού· ενδιάμεσο πρόγραμμα μετασχηματισμού της γνώσης (με εισαγωγή 

αντιπαραβολών, αντιστροφών, συνδυασμών, αναδομήσεων, εναλλακτικών τρόπων επίλυσης 

προβλημάτων) έναντι ολότητας με κύριο χαρακτηριστικό την έμφαση στις καταφάσεις (ό,τι 

φαίνεται και δηλώνεται) και στα ευθέα ενεργήματα επίλυσης προβλήματος («τι θα κάνουμε, 

πώς, γιατί, για ποιο σκοπό, με ποια μέσα, κάθε πότε», Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011, σ. 196) 

2. Διαδραστική μάθηση έναντι παθητικής και ενεργητικής 

3. Προοδευτικές αξίες έναντι παραδοσιακών και ανασυγκροτικών 

4. Νοητική συνιστώσα της συμπεριφοράς έναντι παρατήρησης. Η πρώτη περιλαμβάνει 

στόχους-ικανότητες (ανάγνωση, χαρτογράφηση ιδεών, στρατηγικές μελέτης, επίλυση 

προβλήματος κλπ.) και στόχους-δεξιότητες («λέγειν – πράττειν – είναι – γίγνεσθαι – 

μεταφέρειν – προσαρμόζειν», Σαλβαράς, 2013, σ. 229). Η δεύτερη επικεντρώνεται σε 

στόχους επίδοσης (αναπαραγωγή γνώσης, αναγνώριση, κατανόηση, ανάλυση, 

Σαλβαράς, 2013) 

5. Σχέδια μεθόδευσης διδασκαλίας σύμφωνα με την εξομοίωση με το πρότυπο και την 

παραγωγή γνώσης, έναντι αναπαραγωγής γνώσεων. 

Στο δεύτερο στάδιο της μεθοδολογίας συγκρίθηκαν τα νοήματα που κομίζουν τα θεσμικά κείμενα 

με τις προδιαγραφές του εποικοδομητισμού. Για τη μέτρηση του βαθμού σύγκλισης κάθε 

προγράμματος με το απόλυτα εποικοδομητιστικό πρόγραμμα, χρησιμοποιήθηκε μια πενταβάθμια 

κλίμακα Likert: καθόλου (0%) – λίγο (25%) – μέτρια (50%) – πολύ (75%) – πλήρως (100%). 

Αποτελέσματα 

Αρχικά, συνοψίζουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ελληνικού (Ε) Α.Π. 

Ως προς το δείκτη 1, το πρόγραμμα είναι υλοκεντρικό, με την έννοια ότι προωθεί την εκμάθηση 

κομβικών εννοιών και όχι τη συσσώρευση πληροφοριών. Επίσης, προάγει «τη βιωματική μάθηση 

και την οργάνωση μαθησιακών εμπειριών που έχουν νόημα για τα παιδιά» (Πρβλ. Πίν. 1, πηγή 1, 

σ. 6). Στο μέτρο που αποσκοπεί να καλλιεργήσει ικανότητες και δεξιότητες των μικρών μαθητών, 

σχετικές με το φυσικό κόσμο, το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται στοχοκεντρικό ανοικτό. Όπως 

αναφέρεται στην ίδια πηγή, «τα παιδιά χρειάζεται να αναπτύξουν ικανότητες-κλειδιά… μέσω 

δράσεων που πηγάζουν από τα παιδιά και δράσεων, με σαφείς μαθησιακούς στόχους…» (Πρβλ. 

Πίν. 1, πηγή 1, σ. 8, 9). Βαθμολογία πρώτου κριτηρίου: 100%. 

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στη συνεργατική μάθηση και τον κοινωνικό χαρακτήρα της γνώσης. 

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς4, που επικαλούνται οι συγγραφείς του Α.Π., η 

ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης, η επικοινωνία και οι κοινωνικές δεξιότητες 

συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών ικανοτήτων για τη δια βίου μάθηση. Ωστόσο, αναφορά σε 

αξιοποίηση για τη μάθηση των κοινωνικογνωστικών συγκρούσεων δεν εντοπίστηκε. Άρα, ο βαθμός 

για το δεύτερο κριτήριο είναι 75%. 

Πέραν της δημιουργικής και κριτικής σκέψης, το πρόγραμμα ευνοεί την αυτονομία του μαθητή και 

στοχεύει στη διαμόρφωση ανθρωπιστικής στάσης, στο πνεύμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

                                                           
4 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_el.pdf 
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Λόγου χάρη, «διευκολύνεται και η ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων, όπως … να διαχειρίζονται 

πιο αποτελεσματικά τις συγκρούσεις τους…» (Πρβλ. Πίν. 1, πηγή 1, σ. 22). Διαμορφώνεται, 

δηλαδή, ένα εσωτερικό σύστημα ελέγχου της συμπεριφοράς. Για το τρίτο κριτήριο, ο βαθμός 

προσεγγίζει το 100%. 

Στη μαθησιακή περιοχή των Φ.Ε., ο επιστημονικός γραμματισμός τίθεται στο επίκεντρο του 

προγράμματος. Αξιοποίηση περιέργειας και εσωτερικού κινήτρου των μικρών παιδιών για το 

φυσικό κόσμο, συστηματική διερεύνηση αρχής γενομένης από την παρατήρηση και τη διατύπωση 

ερωτήματος. Κατανόηση βασικών λειτουργιών της άβιας και έμβιας ύλης, επίλυση προβλημάτων 

και λήψη αποφάσεων, αποτελούν μερικές από τις συστάσεις των σχεδιαστών του Α.Π. προς τους 

εκπαιδευτικούς. Οι προδιαγραφές του εποικοδομητισμού για τη νοητική συνιστώσα της 

συμπεριφοράς δεν ικανοποιούνται πλήρως, εξ’ αιτίας της ηλικιακής συνθήκης και των 

επακόλουθων περιορισμών. Κατά συνέπεια, η βαθμολογία διαμορφώνεται στο 75%. 

Όπως υπογραμμίζουν οι σχεδιαστές του Α.Π. «τα διδακτικά περιεχόμενα οργανώθηκαν θεματικά 

με βάση κάποιο θέμα έννοια ή φαινόμενο» Και πιο κάτω, «οι διδακτικές στρατηγικές είναι 

ποικίλες. Για παράδειγμα: συστηματική παρατήρηση, συλλογή δεδομένων, ανάλυση και ερμηνεία, 

διατύπωση προβλέψεων ή/και υποθέσεων, οργάνωση πειραματικών καταστάσεων [από τους 

εκπαιδευτικούς], εξαγωγή συμπερασμάτων, αναστοχασμός» (Πρβλ. Πίν. 1, πηγή 1, σ. 231). 

Πρόκειται για τη διερευνητική επιστημονική μέθοδο παραγωγής γνώσης, αν και ο όρος δεν 

αναφέρεται ρητά. Ωστόσο, η εφαρμογή της στην πράξη είναι αβέβαιη, δεδομένης της 

ελλειμματικής κατάρτισης των Νηπιαγωγών στις Φ.Ε. (Μπαγάκης, 2001, Kallery & Psillos, 2002, 

Garbett, 2004 όπως παρατίθενται από τους Βοϊνέσκου & Καλογιαννάκη, 2012). Η βάσιμα 

εικαζόμενη ασυνέπεια μεταξύ του επίσημου Α.Π. και του υλοποιούμενου στη σχολική τάξη 

περιορίζει το βαθμό του εν λόγω κριτηρίου στο επίπεδο του 50%. 

Περνώντας στην αξιολόγηση του γαλλικού προγράμματος, σημειώνουμε, κατ’ αρχάς, ότι είναι 

δομημένο σε πέντε κεντρικούς άξονες ή τομείς μάθησης, από τους οποίους ο 4ος και ο 5ος 

σχετίζονται άμεσα με τις Φ.Ε., καθώς πρόκειται για τους τομείς «Οικοδομώ τα πρώτα εργαλεία για 

δομημένη σκέψη» και «Εξερευνώ τον κόσμο» (Πρβλ. Πίν. 1, πηγή 2, σ. 16, 17, 18). Το πρόγραμμα 

αναπτύσσεται γύρω από την καλλιέργεια ικανοτήτων, όπως χρήση των αριθμών για απαρίθμηση 

αντικειμένων, ιεράρχηση κλπ., διάκριση μεταξύ στερεών σωμάτων βάσει σχήματος, βάρους κλπ., 

προσανατολισμό στο χώρο και το χρόνο κλπ. Η στοχοκεντρική λειτουργία και ο ανοικτός 

χαρακτήρας του Α.Π. είναι προφανείς. Βαθμός πρώτου κριτηρίου, 100%. 

Το πρόγραμμα προσβλέπει σε ένα Νηπιαγωγείο όπου τα παιδιά θα μαθαίνουν ζώντας μαζί: « Une 

école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble » (Πρβλ. Πίν. 1, πηγή 2, σ. 5). Η 

πρόοδος της κοινωνικοποίησης των νηπίων υπογραμμίζεται συχνά από τους σχεδιαστές του Α.Π. 

Το ομαδικό παιγνίδι τίθεται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Και ως προς το δεύτερο 

κριτήριο, το πρόγραμμα αγγίζει το 100%. 

« La classe et le groupe constituent une communauté d’apprentissage qui établit les bases de la 

construction d’une citoyenneté respectueuse des règles de la laïcité et ouverte sur la pluralité des 

cultures dans le monde » (Πρβλ. Πίν. 1, πηγή 2, σ. 5). Το πνεύμα της διαπολιτισμικότητας διαπνέει 

το πρόγραμμα, με έμφαση στη συγκρότηση της πολιτότητας, στο πλαίσιο του σεβασμού στο 

κοσμικό κράτος και τον πλουραλισμό των πολιτισμών. Αποτίμηση ικανοποίησης κριτηρίου, 100%. 

Όπως και στην περίπτωση του ελληνικού προγράμματος, αντικειμενικοί παράγοντες (ηλικία, 

κατάρτιση παλαιότερων εκπαιδευτικών) δεν επιτρέπουν σημαντική σύγκλιση με το επιθυμητό 

εποικοδομητιστικό αποτέλεσμα. Να σημειωθεί ότι με τη θέσπιση της λεγόμενης masterisation 

(2008), όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

παρακολουθούν διετείς σπουδές στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, με την εγγραφή τους στις 
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ανώτατες σχολές ESPE5, που λειτουργούν στις πρωτεύουσες όλων των νομών του γαλλικού 

Κράτους (Arnoux, 2011). Για τους παραπάνω λόγους η βαθμολογία κυμαίνεται στο 75%. 

Η παραγωγή γνώσεων, όχι μόνο στην προσχολική βαθμίδα, αλλά καθ’ όλη την υποχρεωτική 

εκπαίδευση είναι (σε επίπεδο προγραμματικών διακηρύξεων, τουλάχιστο) συνυφασμένη με τη 

διερευνητική επιστημονική μέθοδο. Το θέμα των démarches d’investigation αποτελεί έναυσμα 

μελετών και διδακτορικών διατριβών. Το πιο σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί, μάλιστα, τα 

δύο προς σύγκριση προγράμματα είναι η συνδρομή του Ιδρύματος « La main à la pâte »6. Στα κατά 

τόπους κέντρα του φορέα αυτού, οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις Φ.Ε. από ειδικό επιστημονικό 

προσωπικό. Ως προς το κριτήριο αυτό, χορηγούμε στο Α.Π. το 100%. 

Ο πίνακας 2 που ακολουθεί συνοψίζει τα συγκριτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης βάσει των 

παραπάνω δεικτών – κριτηρίων. 

Πίνακας 2. Βαθμολόγηση ελληνικού (E) και γαλλικού (F) προγράμματος 

δείκτης-

κριτήριο 

καθόλου 

0 

λίγο 

25 

μέτρια 

50 

πολύ 

75 

πλήρως 

100 

1     E, F 

2    Ε F 

3     E, F 

4    E, F  

5   Ε  F 

Μέση βαθμολογία: E: 80% και F: 95% 

Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνονται και γραφικά στο γράφημα 1, όπου οι πέντε δείκτες-

κριτήρια αντιστοιχούν σε ισάριθμους βαθμονομημένους ακτινικούς άξονες (I, II κ.ο.κ.). Σε καθένα 

από τα δύο προγράμματα, αντιστοιχεί ένα πεντάγωνο, με κορυφές τις αντίστοιχες βαθμολογίες ανά 

άξονα. 

 

Γράφημα 1. Γραφική απεικόνιση της συγκριτικής αξιολόγησης των δύο προγραμμάτων 

                                                           
5 École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (Ανώτατη Σχολή του Εκπαιδευτικού επαγγέλματος και της 

Εκπαίδευσης). 
6 https://www.fondation-lamap.org/fr 

Απεικόνηση αξιολόγησης τύπου radar

E
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Επίλογος 

Η μελέτη αυτή προτείνει μια κλείδα αξιολόγησης Α.Π. των Φ.Ε. για το Νηπιαγωγείο, βασισμένη 

στις προδιαγραφές του εποικοδομητισμού. Η κλείδα αυτή εφαρμόζεται στο ελληνικό και το 

γαλλικό πρόγραμμα που αμφότερα ισχύουν σήμερα στις δύο χώρες, με σκοπό τη συγκριτική τους 

αξιολόγηση. Τα σημεία σύγκλισης είναι πολλά, ενώ η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ τους 

εντοπίζεται στον επικουρικό ρόλο της καινοτομίας « La main à la pâte » στην εκπαίδευση των 

νηπίων στις Φ.Ε., στη Γαλλία. 
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Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει τις ευκαιρίες για διαθεματικές προσεγγίσεις με το μάθημα των Φυσικών 

Επιστημών στα Διδακτικά Πακέτα της Α και Β δημοτικού. Η βιβλιογραφία θεωρεί πως η διαθεματικότητα στις 

Φυσικές Επιστήμες, ως συνδυασμός της διδασκαλίας διαφορετικών αντικειμένων, δίνει ευκαιρίες για ολιστική 

προσέγγιση των φαινομένων και δεξιοτήτων των φυσικών επιστημών. Παράλληλα, σε αρκετά ερευνητικά 

προγράμματα έχουν διατυπωθεί προτάσεις για διαθεματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τα 

γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Οι προτάσεις αυτές αφορούν τη διδασκαλία 

εννοιών, αλλά και δεξιοτήτων μέσα από διερευνητική μάθηση. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζεται 

βιβλιογραφικά ότι προωθεί την κατάκτηση του επιστημονικού γραμματισμού σε βάθος και δεν περιορίζεται 

στην απλή απομνημόνευση εννοιών και φαινομένων. Η υλοποίηση τέτοιας προσέγγισης απαιτεί και το 

κατάλληλο διδακτικό πακέτο. Με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκε η συγκεκριμένη έρευνα που μελετά 

δυνατότητες για διαθεματική διδασκαλία σε Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία Γλώσσας  και Μαθηματικών 

της Α και Β δημοτικού. Συγκεκριμένα, με την προσέγγιση ανάλυσης περιεχομένου σχολικών βιβλίων, έγινε 

προσπάθεια να εντοπισθούν στα συγκεκριμένα διδακτικά πακέτα έννοιες, δεξιότητες και διαδικασίες σχετικές 

με το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πράγματι στα διδακτικά 

πακέτα γλώσσας και μαθηματικών των πρώτων τάξεων του δημοτικού, υπάρχουν ευκαιρίες για διαθεματική 

προσέγγιση με τις Φυσικές Επιστήμες. 

Λέξεις-κλειδιά: διαθεματικότητα, αναλυτικά προγράμματα, διδακτικά πακέτα, δημοτικό σχολείο 

 

Εισαγωγή 

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την έννοια της διαθεματικότητας. Η συγκεκριμένη έννοια έχει 

κεντρίσει το ενδιαφέρον των θεωρητικών τις τελευταίες δεκαετίες. Πολλές είναι οι προσεγγίσεις ως 

προς τη διαθεματικότητα κυρίως ως προς την χρησιμότητα και την υλοποίησή της ως συνδυασμός 

διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων στη διδακτική πράξη. Ο Jacobs (1981) προσεγγίζει τη 

διαθεματικότητα ως τη συνειδητή προσπάθεια οικοδόμησης γνώσεων, καλλιέργειας δεξιοτήτων και 

υιοθέτησης στάσεων από διαφορετικές γνωστικές περιοχές με βάση κάποιο κοινό θέμα, ερώτημα ή 

σημείο προβληματισμού. Ωστόσο, αρκετοί είναι και οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί. Αυτή η 

ποικιλία στη διαθεματικότητα, σύμφωνα με τους Davison κ.α. (1995) πιθανόν να εμποδίζει τους 

εκπαιδευτικούς να την υλοποιήσουν στη σχολική πράξη, παρά την τεκμηριωμένη χρησιμότητά της.  

Οι διατυπωμένοι ορισμοί συγκλίνουν σε ορισμένα σημεία και εξαρτώνται συχνά από το πλαίσιο 

στο οποίο αξιοποιείται και εφαρμόζεται η διαθεματικότητα. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης εργασίας που αφορά τη διαθεματικότητα στο χώρο των φυσικών επιστημών,  είναι 

απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα των φυσικών επιστημών. Παράλληλα, αυτό 

mailto:kkarampelas@aegean.gr
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προϋποθέτει τον προσδιορισμό του πλαισίου στο οποίο επιχειρείται η διαθεματικότητα, που στην 

περίπτωση της εργασίας είναι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Lonning & DeFranco, 1997).  

Μέσα σ’ αυτό πλαίσιο κινείται η συγκεκριμένη εργασία, επιχειρώντας να εντοπίσει ευκαιρίες για 

διαθεματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε διδακτικά πακέτα του δημοτικού σχολείου 

και συγκεκριμένα των πρώτων τάξεων. Αυτό προϋποθέτει προσδιορισμό του περιεχομένου των 

Φυσικών Επιστημών και της σημασίας της διαθεματικότητας στη συγκεκριμένη βαθμίδα, μέσα από 

το πρίσμα του προγράμματος σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων, ως εφόδια για το 

συγκεκριμένο εγχείρημα (Pang & Good, 2000).  

Η διαθεματικότητα στη διδακτική διαδικασία 

Σύμφωνα με τον Banks (1993) η διαθεματικότητα συσχετίζεται με το βαθμό στον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί αξιοποιούν περιπτώσεις, δεδομένα ή πληροφορίες από διαφορετικά γνωστικά ή 

επιστημονικά πεδία, ώστε να διαμορφώσουν βασικές έννοιες, θεωρίες και γενικότερα διδακτικούς 

στόχους στο έργο τους.  Η σημασία της εντοπίζεται στα διαφορετικά επίπεδα στα οποία μπορεί να 

εφαρμοστεί.  

Η διαθεματικότητα σε επίπεδο γνωστικού αντικειμένου (discipline specific) μπορεί να βοηθήσει 

τους μαθητές να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα ορισμένων διδασκόμενων θεμάτων. 

Παράδειγμα αποτελούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα που συνήθως συσχετίζονται με διαφορετικά 

γνωστικά αντικείμενα και θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά. Τέτοια ζητήματα μπορεί να 

προσεγγίζονται στη διδασκαλία με τη μορφή ενός προβλήματος το οποίο μπορεί να μην έχει μια 

ευκρινή λύση και χρειάζεται λήψη αποφάσεων.  

Παρόμοια οφέλη έχει και η διαθεματικότητα σε επίπεδο ενότητας (content specific), που βοηθάει 

τους μαθητές να δουν πως ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο ή φαινόμενο από ένα μάθημα μπορεί να έχει 

εφαρμογή ή σημασία σε διαφορετικά γνωστικά πεδία ή αντικείμενα. Παράδειγμα αποτελούν οι 

μονάδες μέτρησης και γενικότερα οι μετρήσεις που χρησιμεύουν, πέρα από τα μαθηματικά και σε 

άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως οι φυσικές επιστήμες ή η γεωγραφία (Davison κ.α., 1995).  

Υπάρχει ωστόσο και η διαθεματικότητα σε επίπεδο μεθοδολογίας (methodology specific) και 

παρόμοια, η διαθεματικότητα σε επίπεδο διαδικασιών, πρακτικών ή δεξιοτήτων (process specific), 

όπως είναι η παρατήρηση, η κριτική σκέψη, η διατύπωση και η οικοδόμηση συμπερασμάτων. 

Παραδείγματα μπορεί να είναι η προσέγγιση της επίλυσης προβλήματος μέσα από διαφορετικά 

μαθήματα.  

Συνοπτικά, η διαθεματικότητα βοηθά να αντιμετωπιστεί γενικά η αποσπασματικότητα της γνώσης 

(fragmentation of knowledge) καθώς και η προσέγγιση των θεμάτων με ποια πιο ρεαλιστική και 

σφαιρική διάσταση (Davison κ.α., 1995, Akerson & Flannigan, 2000).  

Διαθεματικότητα στις Φυσικές Επιστήμες 

Προσεγγίζοντας διαθεματικά τις Φυσικές Επιστήμες 

Η εφαρμογή της διαθεματικότητας στην εκπαιδευτική πράξη οφείλει να λάβει υπόψη την 

ιδιαιτερότητα του αντικειμένου (Lonning & DeFranco, 1997). Στο μάθημα των Φυσικών 

Επιστημών, για παράδειγμα, ως βασικό άξονα για το σχεδιασμό και υλοποίηση διαθεματικών 

δράσεων είναι ο επιστημονικός γραμματισμός (scientific literacy), ο απώτερος στόχος της 

διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, επιστημονικός γραμματισμός 

ορίζεται ως η «ικανότητα αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης για τον προσδιορισμό 

ερωτήσεων-θεμάτων για διερεύνηση και τη σύνταξη συμπερασμάτων που στοχεύουν στην 

κατανόηση και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον φυσικό κόσμο και τις αλλαγές που επιφέρει η 

ανθρώπινη δραστηριότητα σ’ αυτόν» (OECD, 2007, σελ. 98) .  
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Η διαθεματικότητα στις Φυσικές Επιστήμες μπορεί να γίνει σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι το 

επίπεδο των γνώσεων-εννοιών. Επιλέγοντας έννοιες, φαινόμενα ή γνωστικούς στόχους που 

πραγματεύεται τόσο το μάθημα των Φυσικών Επιστημών, όσο και άλλα γνωστικά αντικείμενα, 

μπορεί να σχεδιαστεί μια δραστηριότητα τέτοιου τύπου. Το δεύτερο είναι το επίπεδο 

δραστηριοτήτων. Τέλος το τρίτο αφορά δεξιότητες και πρακτικές. Τα όρια ανάμεσα στα επίπεδα 

αυτά δεν είναι πάντα ευκρινή (Davison κα., 1995). 

Ενδεικτικά έχουν διατυπωθεί προτάσεις για διαθεματικές προσεγγίσεις των Φυσικών Επιστημών με 

όλα σχεδόν τα καθιερωμένα γνωστικά αντικείμενα. Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αυτές οι 

προτάσεις μπορεί να αφορούν συνδυασμό των Φυσικών Επιστημών με αντικείμενα όπως η 

Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Ιστορία, τα Εικαστικά και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (Wynne & Qualter, 2009, Jarvis, 2009).  

Φυσικές Επιστήμες και Γλώσσα 

Ιδιαίτερα σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας, οι φυσικές επιστήμες έχουν αρκετά 

αναγνωρισμένα κοινά σημεία. Αρχικά, το επίπεδο των εννοιών εξ ορισμού αποτελεί τομή ανάμεσα 

στη γλώσσα και τις φυσικές επιστήμες, καθώς το λεξιλόγιο αποτελεί γενικά πεδίο επεξεργασίας και 

μάθησης στη γλώσσα. Σε επίπεδο δεξιοτήτων κοινά σημεία αποτελούν η επεξεργασία 

πληροφοριών, η ανάλυση κειμένων, η συγκρότηση και η διατύπωση εξηγήσεων ή συμπερασμάτων 

και γενικότερα ο διάλογος ως διαδικασία που θα μπορούσε να γίνεται στο πλαίσιο ενός 

επιστημονικού θέματος ή κειμένου (Akerson & Flanigan, 2000). Γενικότερα, επιβεβαιώνεται ότι οι 

ευκαιρίες για διαθεματικότητα ευνοούνται όταν προωθείται η διερευνητική μάθηση που δίνει 

έμφαση σε πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής, ενώ στοχεύει στην οικοδόμηση 

γνώσεων αλλά και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ή στάσεων (French, 2004).  

Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά 

Τα κοινά σημεία ανάμεσα στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά, όπως εντοπίζονται και 

προτείνονται στη βιβλιογραφία και τα αναλυτικά προγράμματα συσχετίζονται επίσης με έννοιες, 

δεξιότητες και στάσεις. Σε επίπεδο εννοιών υπάρχει το μεγάλο κεφάλαιο των μονάδων μέτρησης 

των εννοιών, των μεγεθών ή των φαινομένων. Επίσης υπάρχουν και οι σχέσεις μεταξύ εννοιών, 

παραγόντων ή φαινομένων. Σε επίπεδο δεξιοτήτων, σημαντικό κοινό σημείο είναι η επίλυση 

προβλήματος. Σε επίπεδο στάσεων υπάρχει η γενικότερη στάση της ποσοτικοποίησης των εννοιών, 

φαινομένων ή καταστάσεων καθώς και η γενικότερη διασύνδεση με την καθημερινή ζωή (Davison 

κα, 1995, Lonning & DeFranco, 1997, Pang & Good, 2000). Όπως και στην περίπτωση της 

γλώσσας, έτσι και στα μαθηματικά διαπιστώνεται ότι η προσέγγιση της διερευνητικής μάθησης 

προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για διαθεματικότητα με τις Φυσικές Επιστήμες (French, 2004). 

Υλοποίηση διαθεματικών δράσεων στις Φυσικές Επιστήμες 

Ο σχεδιασμός αλλά και η υλοποίηση διαθεματικών δράσεων στις Φυσικές Επιστήμες είναι αρκετά 

σύνθετη διαδικασία. Αυτός θεωρείται ένας λόγος, που δυσκολεύει τους εκπαιδευτικούς να 

εφαρμόσουν διαθεματικές δράσεις. Μια βασική προϋπόθεση είναι η κατάλληλη προετοιμασία των 

εκπαιδευτικών πάνω στη θεωρία, την αναγκαιότητα, την υλοποίηση και την αποτίμηση των 

διαθεματικών δράσεων. Δεύτερη βασική προϋπόθεση είναι η υποστήριξη από το Πρόγραμμα 

Σπουδών που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν. Τέλος, είναι απαραίτητο να υπάρχει ή να 

ευνοείται ο κατάλληλος σχεδιασμός. Αυτές οι τρεις προϋποθέσεις σε επίπεδο εφαρμογής 

ολοκληρώνονται με την παροχή του κατάλληλου διδακτικού πακέτου προς τους εκπαιδευτικούς, 

που βοηθάει την προετοιμασία, θεωρητικά και πρακτικά, ενώ προβλέπει και σχεδιασμό 

διαθεματικών δράσεων 
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Ωστόσο, η βιβλιογραφία τονίζει ότι διαπιστώνονται περιπτώσεις που το πρόγραμμα σπουδών και 

το διδακτικό πακέτο να μην είναι συμβατά, σε ό,τι αφορά τις διδακτικές διαθεματικές προσεγγίσεις 

(Hodson, 1992, 2008, Cervetti κα., 2007).  

Η έρευνα 

Με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκε η έρευνα με στόχο  τον εντοπισμό δυνατοτήτων διαθεματικής 

προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στα διδακτικά Πακέτα Α & Β Δημοτικού της Γλώσσας και 

των Μαθηματικών. Για να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες, εξετάστηκε αν τα 

διδακτικά πακέτα των συγκεκριμένων μαθημάτων προωθούν τη διαθεματικότητα με τις Φυσικές 

Επιστήμες, στα τρία επίπεδα που ορίζουν οι Davison κα (1995), δηλαδή  σε επίπεδο γνώσεων, 

δραστηριοτήτων ή πρακτικών δεξιοτήτων. Τα ερωτήματα της έρευνας διαμορφώνονται ως εξής: 

1. Υπάρχουν ενότητες σχετικές με τις Φυσικές Επιστήμες στα Διδακτικά Πακέτα της Γλώσσας 

και των Μαθηματικών; 

2. Υπάρχουν δραστηριότητες σχετικές με θέματα των Φυσικών Επιστημών; 

3. Υπάρχουν δεξιότητες των Φυσικών Επιστημών που να προωθούνται στη Γλώσσα και τα 

Μαθηματικά; 

Η έρευνα είναι ποιοτική (Cohen κα, 2013). Τα δεδομένα προήλθαν από τη μελέτη κειμένων. Αυτά 

ήταν τα κείμενα των Προγραμμάτων Σπουδών σε  συνδυασμό με τα διδακτικά πακέτα που 

περιλαμβάνουν το βιβλίο δασκάλου, το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών για τα γνωστικά 

αντικείμενα της Γλώσσας και των Μαθηματικών (Jacobs, 1989, Pang & Good, 2000, ΥΠΟΠΑΙΘ, 

2018). Όπως γίνεται στην ποιοτική έρευνα, καθορίζονται από την αρχή ‘κώδικες’ (codes) δηλαδή 

λέξεις κλειδιά που έχουν σχέση με το θέμα. Οι κώδικες αυτοί καθορίζονται από τη θεωρία του 

θέματος της έρευνας. Στη συγκεκριμένη εργασία οι κώδικες για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα 

είναι ‘έννοιες’ και ‘φαινόμενα’ των φυσικών επιστημών όπως εντοπίστηκαν σε κεφάλαια ή 

ενότητες. Για το δεύτερο ερώτημα είναι ‘θέματα’ ή ‘προβλήματα’ που συσχετίζονται  όπως 

εντοπίσθηκαν σε εκφωνήσεις και περιγραφές ερωτήσεων ή δραστηριοτήτων. Τέλος για το τρίτο 

ερώτημα είναι ‘δεξιότητες’ όπως κριτική σκέψη και παρατήρηση που εντοπίζονται στα κείμενα 

γενικά. Στη συνέχεια, όταν μελετώνται τα κείμενα, εντοπίζονται και καταγράφονται τα σημεία που 

συσχετίζονται με αυτούς τους κώδικες. Τα σημεία μετά συγκεντρώνονται, καταμετρώνται και 

αναλύονται. Συγκρίνοντας τους κώδικες όπως εντοπίζονται στα προγράμματα σπουδών αλλά και 

στα διδακτικά πακέτα είναι δυνατόν να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα (Hodson, 1992, 

2008, Cervetti κα, 2007, Cohen κα, 2013).  

Αποτελέσματα 

Σε ότι αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, όπως φαίνεται από το σχεδιάγραμμα 1, οι κώδικες 

σχετικοί με τις έννοιες και τις ενότητες παρουσιάζονται αρκετές φορές στα προγράμματα σπουδών 

και τα διδακτικά πακέτα. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι στα προγράμματα σπουδών της γλώσσας 

και των μαθηματικών γίνεται λόγος για ‘νέους γραμματισμούς’, κάτι που παραπέμπει και στον 

επιστημονικό γραμματισμό (OECD, 2007). Παράλληλα γίνεται λόγος για την επεξεργασία ειδών 

κειμένου, όπως δελτία καιρού και ‘επιστημονικά κείμενα’, ενώ προτείνονται και δραστηριότητες 

όπως ‘φύση & περιβάλλον’, ‘υγεία & διατροφή’. Στα διδακτικά πακέτα της γλώσσας υπάρχουν 

ενότητες ‘τα καιρικά φαινόμενα’, ‘ζώα και εποχές’, ‘τα οικοσυστήματα’. Όλα αυτά μπορούν να 

αποτελέσουν σημεία συνδυασμού και διαθεματικότητας γλώσσας και φυσικών επιστημών (Cervetti 

κα, 2007).  

Παράλληλα στο πρόγραμμα σπουδών των Μαθηματικών προωθείται γενικά η ιδέα των 

διαθεματικών δραστηριοτήτων. Στα διδακτικά πακέτα υπάρχουν ενότητες όπως Μήκος, Όγκος, 
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Επιφάνεια-χώρος, Βάρος-μάζα, Χρόνος και οι μονάδες μέτρησης. Αυτά είναι σημεία κοινά στη 

διδασκαλία μαθηματικών και φυσικών επιστημών (Lonning & DeFranco, 1997).  

Γενικά, επομένως, στα διδακτικά πακέτα παρουσιάζονται έννοιες που μπορούν να αξιοποιηθούν ως 

ευκαιρίες για διαθεματικότητα με τις Φυσικές Επιστήμες. Οι έννοιες αυτές παρουσιάζονται τόσο 

στα προγράμματα σπουδών όσο και στα διδακτικά πακέτα. Η συμβατότητα αυτή αν και δεν 

παρατηρείται σε άλλες έρευνες είναι γενικά χρήσιμη για την υλοποίηση  δράσεων (Hodson, 2008). 

Όπως έχει διαπιστωθεί βιβλιογραφικά, αυτές οι έννοιες μπορεί να είναι σε επιμέρους κεφάλαια, ή 

και ως μια γενική ιδέα, που προτείνεται από το πρόγραμμα σπουδών, την οποία μπορούν οι 

εκπαιδευτικοί να την ακολουθήσουν (Pang & Good, 2000). 

 

 

Σχεδιάγραμμα 1. Κώδικες σχετικά με έννοιες που παρουσιάζονται στις ενότητες των μαθημάτων της Γλώσσας 

και των Μαθηματικών και συσχετίζονται με Φυσικές Επιστήμες. 

 

Σε ότι αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, όπως φαίνεται από το σχεδιάγραμμα 2, 

παρουσιάζονται επίσης αρκετές φορές οι κώδικες σχετικοί με τις δραστηριότητες. Στο διδακτικό 

πακέτο της γλώσσας, ωστόσο δεν εντοπίστηκαν αρκετές. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν ορισμένες 

δραστηριότητες που έχουν σχέση με το περιβάλλον (‘τι κάνουν τα ζώα’), το κλίμα (‘οι εποχές του 

χρόνου’),  τα οικοσυστήματα (‘βόλτα στο βουνό’), μηχανική (‘κατασκευάστε ένα καράβι’), το φως 

(‘πώς δημιουργείται το ουράνιο τόξο;’). Τέτοιου είδους δραστηριότητες γενικά προτείνονται από τη 

βιβλιογραφία για διαθεματικές δραστηριότητες ανάμεσα στη γλώσσα και τις Φυσικές Επιστήμες 

(Cervetti κα, 2007). Σε ορισμένες από αυτές όπως στη δραστηριότητα ‘πώς δημιουργείται το 

ουράνιο τόξο’ είναι άμεση η συσχέτιση με τις Φυσικές Επιστήμες. Σε άλλες απαιτείται ο 

κατάλληλος σχεδιασμός από τουςεκπαιδευτικούς για να αξιοποιηθεί διαθεματικά (Davison κα 

1995).  Αυτές όμως οι δραστηριότητες είναι σχετικά περιορισμένες και δεν ευνοούν αρκετά την 

εφαρμογή της διαθεματικότητας (Hodson, 2008). 
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Σχεδιάγραμμα 2. Κώδικες σχετικά με δραστηριότητες των Διδακτικών πακέτων της Γλώσσας και των 

Μαθηματικών και συσχετίζονται με Φυσικές Επιστήμες 

 

Στο διδακτικό πακέτο των Μαθηματικών οι κώδικες εντοπίσθηκαν συγκριτικά περισσότερες φορές. 

Όπως στο επίπεδο των εννοιών, υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες που αφορούν μήκος, όγκο, 

χρόνο, επιφάνεια, μάζα-βάρος και λειτουργία ζυγαριάς, καθώς και τις μονάδες μέτρησης. Τέτοια 

θέματα ενδείκνυνται για δραστηριότητες που συνδυάζουν Μαθηματικά με Φυσικές Επιστήμες 

(Lonning & DeFranco, 1997).  

Στο επίπεδο των δραστηριοτήτων επομένως παρατηρείται μια ασυνέχεια ανάμεσα στο πρόγραμμα 

σπουδών και το διδακτικό πακέτο σε ότι αφορά τη γλώσσα. Αρκετές έρευνες έχουν διατυπώσει 

παρόμοιο συμπέρασμα (Hodson, 1992, 2008). Δε φαίνεται να παρατηρείται τέτοιο φαινόμενο στα 

Μαθηματικά., όπου ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό τα κεφάλαια και οι δραστηριότητες που 

προτείνονται για διαθεματικότητα. Διαπιστώνεται όμως ότι, τόσο στη γλώσσα όσο και στα 

μαθηματικά, υπάρχει περιθώριο για πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών για αξιοποίηση των 

δραστηριοτήτων αυτών διαθεματικά (Davison κα 1995).  

Σε ότι αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, όπως φαίνεται από το σχεδιάγραμμα 3, εντοπίσθηκαν 

αρκετές φορές κώδικες σχετικοί με το θέμα των πρακτικών και δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, στο 

πρόγραμμα σπουδών της Γλώσσας, όπως και στο βιβλίο δασκάλου, γίνεται λόγος για δεξιότητες 

όπως παρατήρηση, κριτική σκέψη, αναζήτηση πληροφοριών, ανταλλαγή απόψεων, τεκμηρίωση 

απόψεων και διατύπωση συμπερασμάτων. Αυτά συναντώνται και σε ασκήσεις ή δραστηριότητες 

στις επιμέρους ενότητες τόσο στο βιβλίο μαθητή, όσο και στο τετράδιο εργασιών. Τέτοιου είδους 

δεξιότητες συνιστά η βιβλιογραφία ότι μπορούν δηλαδή να προωθηθούν από κοινού στα γνωστικά 

αντικείμενα της Γλώσσας και των Φυσικών Επιστημών, οπότε μπορούν να αξιοποιηθούν σε 

διαθεματικές δράσεις (Akerson & Flanigan, 2000, Cervetti κα 2007, Wynne & Qualter, 2009, 

Jarvis, 2009). 

Στα Μαθηματικά τα αποτελέσματα είναι παρόμοια. Τόσο στο πρόγραμμα σπουδών, όσο και στο 

διδακτικό πακέτο αρκετές φορές εντοπίζονται κώδικες για δεξιότητες που αφορούν και τις Φυσικές 

Επιστήμες. Τέτοιες είναι η παρατήρηση, η κριτική σκέψη, η αναζήτηση πληροφοριών, η επίλυση 

προβλήματος, ο πειραματισμός, η διατύπωση υπόθεσης, η πραγματοποίηση μετρήσεων, η 

ανταλλαγή απόψεων, η τεκμηρίωση απόψεων, η διατύπωση συμπερασμάτων. Αυτά τα 
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αποτελέσματα είναι συμβατά με τα ευρήματα ερευνών (Pang & Good, 2000, French, 2004, Wynne 

& Qualter, 2009, Jarvis, 2009).  

Επομένως, στο επίπεδο των δεξιοτήτων υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για διαθεματικές 

δραστηριότητες ανάμεσα σε Φυσικές Επιστήμες και Γλώσσα ή Μαθηματικά. Οι ευκαιρίες αυτές 

προωθούνται στο πρόγραμμα σπουδών αλλά υπάρχουν και στο σχετικό διδακτικό πακέτο, 

διευκολύνοντας έτσι τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίησή τους (Hodson, 1992, 2008, Wynne & 

Qualter, 2009, Jarvis, 2009). 

 

Σχεδιάγραμμα 3. Κώδικες σχετικά με δεξιότητες και πρακτικές που αναφέρονται στα διδακτικά πακέτα της 

Γλώσσας και των Μαθηματικών και συσχετίζονται με Φυσικές Επιστήμες 

Συμπεράσματα 

Στόχος της εργασίας ήταν να εντοπίσει αν υπάρχουν ευκαιρίες για διαθεματικές προσεγγίσεις με τις 

Φυσικές Επιστήμες στα διδακτικά πακέτα της γλώσσας και των Μαθηματικών της Α’ & Β’ 

Δημοτικού. Η διαθεματικότητα βοηθάει στο διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, καθώς ευνοεί τη 

σφαιρική προσέγγιση γνώσης και διαφόρων θεμάτων. Έχουν διατυπωθεί αρκετές προτάσεις για 

διαθεματικές δράσεις που συνδυάζουν Φυσικές Επιστήμες με γλώσσα ή μαθηματικά (Jacobs, 1989, 

French, 2004, Harlen & Qualter, 2009, ΥΠΟΠΑΙΘ, 2018). Ωστόσο, έχουν εντοπισθεί και 

δυσκολίες στην υλοποίησή τους που μπορεί να συσχετίζονται με την ασυμφωνία ανάμεσα στα 

διδακτικά πακέτα και τα προγράμματα σπουδών (Hodson, 1992, 2008). Οι δυσκολίες αυτές 

μπορούν να περιοριστούν με τη βοήθεια ενός κατάλληλα σχεδιασμένου διδακτικού πακέτου που να 

προωθεί τη διαθεματικότητα (Harlen & Qualter, 2009, ΥΠΟΠΑΙΘ, 2018).  

Η διαθεματικότητα σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα μπορεί να προωθηθεί σε τρία επίπεδα. Το 

πρώτο είναι το επίπεδο των εννοιών, που αναφέρεται σε έννοιες, κεφάλαια ή ενότητες που 

συσχετίζονται με αυτά Το δεύτερο είναι το επίπεδο δραστηριοτήτων. Τέλος το τρίτο είναι το 

επίπεδο των δεξιοτήτων και πρακτικών (Davison κα, 1995).  

Η έρευνα έδειξε ότι γενικά υπάρχουν ευκαιρίες και στα τρία επίπεδα, ενώ γενικά υπάρχει και 

συμβατότητα ανάμεσα στα προγράμματα σπουδών και τα διδακτικά πακέτα. Όμως, πριν 

γενικευτούν τα συμπεράσματα αυτά, αξίζει να τονισθούν οι περιορισμοί της συγκεκριμένης 

έρευνας. Η έρευνα αυτή εστιάστηκε σε δύο γνωστικά αντικείμενα από δύο τάξεις του δημοτικού 
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σχολείου, ενώ περιορίστηκε στη μελέτη προγραμμάτων σπουδών και διδακτικών βιβλίων. Θα 

μπορούσαν ως συνέχεια να εξεταστούν και άλλες διαστάσεις του θέματος όπως απόψεις 

εκπαιδευτικών ώστε να γίνει ‘τριγωνοποίηση’ και επιβεβαίωση αποτελεσμάτων (Cohen κα., 2013, 

σελ. 195) 
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