Κώστας Ραβάνης
(επιμέλεια)

Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές
Επιστήμες.
Εκπαιδευτικές και διδακτικές διαστάσεις

Πάτρα
2001

2

3

Περιεχόμενα
Προλεγόμενα

5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η μύηση των μικρών παιδιών στο φυσικό κόσμο: όψεις του
ζητήματος στα πλαίσια των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Α. Βάος. Η χρήση των εικαστικών μορφών ως μέσου κατανόησης του φυσικού
περιβάλλοντος στη σχολική πράξη
Α. Δημητρακοπούλου. Τάσεις ανάπτυξης τεχνολογικών περιβαλλόντων
μάθησης για μικρά παιδιά
Δ. Κολιόπουλος. Επιστημονική καλλιέργεια και μουσειακή αγωγή για την
προσχολική ηλικία: ένα πρόγραμμα Επιστημονικής Μουσειολογίας.
Μ. Κονδύλη. Ο λόγος των Φυσικών Επιστημών και η καθημερινή γλώσσα:
επισημάνσεις για τη διδασκαλία στην πρώτη σχολική ηλικία.
Γ. Μπαγάκης. Ανοιχτά θέματα μεθοδολογίας στις δραστηριότητες Φυσικών
Επιστημών σε πραγματικές συνθήκες προσχολικής εκπαίδευσης.
Γ. Παπαμιχαήλ. Η συμβολή της διδακτικής των φυσικών εννοιών στην
ανάπτυξη της ψυχολογίας της μάθησης και στην επιστημονική κατάρτιση των
εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας
Α. Υφαντή. Η κατανομή του χρόνου στα αναλυτικά προγράμματα: μια
συγκριτική προσέγγιση.
Γ. Χατζηγεωργίου. Χτίζοντας τα θεμέλια για την ανάπτυξη των εννοιών της
Φυσικής στην προσχολική ηλικία: ο ρόλος της κίνησης των αντικειμένων και
της αφήγησης
Β. Χρηστίδου. Φυσικές Επιστήμες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο
Νηπιαγωγείο: μια προοπτική για την αναμόρφωση των αναλυτικών
προγραμμάτων της προσχολικής εκπαίδευσης

7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Οι Φυσικές Επιστήμες και οι Νέες Τεχνολογίες στο
Νηπιαγωγείο: στάσεις και πρακτικές των παιδαγωγών της προσχολικής
ηλικίας
Μ. Ζωγράφου-Τσαντάκη. Η στάση των νηπιαγωγών απέναντι στις εφαρμογές
δραστηριοτήτων Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο
Π. Καβαλάρη & Χ. Σολομωνίδου. Ο Υπολογιστής στην προσχολική
εκπαίδευση: στάσεις των νηπιαγωγών, επιδόσεις των νηπίων
Μ. Καλλέρη, Δ. Ψύλλος & Μ. Τζουριάδου. Δραστηριότητες Φυσικών
Επιστημών στο Νηπιαγωγείο: το αναλυτικό πρόγραμμα και η "πραγματικότητα"
της τάξης
Μ. Καλλέρη & Δ. Ψύλλος. Οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για έννοιες και
φαινόμενα του φυσικού κόσμου
Δ. Μηναδοπούλου & Ε. Παρτσάλη. Οι στάσεις των νηπιαγωγών για τις Φυσικές
Επιστήμες
Κ. Χαλκιά. Η μετεκπαίδευση των νηπιαγωγών στις έννοιες των Φυσικών
Επιστημών: εμπειρίες από το Μαράσλειο Διδασκαλείο της Αθήνας

9
14
21
26
33
38

43
50

58

65

67
71
77

83
90
95

4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Βιωματικές νοητικές παραστάσεις μικρών παιδιών για τον
φυσικό κόσμο
Β. Ζόγκζα. Αυθόρμητες νοητικές αναπαραστάσεις νηπίων για τις σχέσεις
οργανισμών σε ένα οικοσύστημα
Β. Ζόγκζα & Φ. Γκρίτση. Το εσωτερικό του σώματος και το "ταξίδι" της
τροφής: αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας
Β. Ζόγκζα & Μ. Εργαζάκη. Η έννοια της ζωής στην προσχολική ηλικία
Χ. Ιωαννίδης & Δ.-Μ. Κακανά. Νοητικά μοντέλα των παιδιών της προσχολικής
ηλικίας για την ερμηνεία της επίπλευσης στερεών σωμάτων
Χ. Σολομωνίδου & Δ.-Μ. Κακανά. Ιδέες νηπίων σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα
και τις ηλεκτρικές συσκευές
Χ. Χαραλαμποπούλου. Μια περιήγηση στον κόσμο των χρωμάτων

101

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Διδακτικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες από τις
Φυσικές Επιστήμες για μικρά παιδιά
Α. Βελλοπούλου & Μ. Παπανδρέου. Δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της έννοιας του χρόνου σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας
Κ. Ζαχάρος & Β. Καρατζούνη. Η έννοια της χωρητικότητας στην προσχολική
εκπαίδευση: διδακτική προσέγγιση
Κ. Καζέλα & Δ.-Μ. Κακανά. "Διδάσκοντας" τις ιδιότητες του μαγνητισμού σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας
Δ.-Μ. Κακανά & Χ. Ιωαννίδης. Ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού περιβάλλοντος
μάθησης για τη διδασκαλία της ερμηνείας του φαινομένου της επίπλευσης στο
Νηπιαγωγείο
Μ. Καμπεζά, Φ. Γκρίτση, Β. Χρηστίδου, Α. Τζιμογιάννης & Κ. Ραβάνης. Η
συγκρότηση του φαινομένου της εναλλαγής της μέρας και της νύχτας στη σκέψη
των παιδιών προσχολικής ηλικίας
Μ. Καραλή & Κ. Ραβάνης. Το φαινόμενο της διάλυσης στερεού σε υγρό στη
σκέψη παιδιών προσχολικής ηλικίας: διδακτική προσέγγιση
Δ. Καρύδη, Γ. Νταντινάκη, & Γ. Μπαγάκης. Έρευνα δράσης για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων ήχου σε πραγματικές συνθήκες προσχολικής εκπαίδευσης
Γ. Μπαγάκης, Μ. Διαμαντή & Μ. Κούλη. Έρευνα δράσης για τη βελτίωση
δραστηριοτήτων ανακύκλωσης σε πραγματικές συνθήκες προσχολικής
εκπαίδευσης
Α. Ραφτόπουλος, Κ. Π. Κωνσταντίνου, Δ. Κολιόπουλος, & Γ. Σπανούδης.
Γνωστική ετοιμότητα και εκπαιδευτική παρέμβαση: ένα μοντέλο επιτυχούς
εκμάθησης των μαγνητών
Χ. Σολομωνίδου, Δ.-Μ. Κακανά, Β. Μητσιούλη, & Β. Πιλάτου. Διδακτική
παρέμβαση για την εποικοδομητική αντιμετώπιση των ιδεών των νηπίων σε
σχέση με τον ηλεκτρισμό
Ν. Φιλιππάκη. Καθοδήγηση και αλληλεπιδρασιακή μάθηση στο Νηπιαγωγείο:
από την αλληλεπίδραση δυνάμεων στη συγκρότηση της έννοιας της αδράνειας

147

103
113
120
127
135
141

149

156
161
169

178

185
194
199

204

212

218

5

Προλεγόμενα
Η έκδοση αυτή αποτελεί καρπό της συλλογικής εργασίας πολλών ερευνητών/τριών οι
οποίοι/ες ασχολούνται με τη μάθηση και τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε
παιδιά ηλικίας από 5 έως 8 ετών, αλλά επίσης και ερευνητών/τριών οι οποίοι/ες με τα
αντικείμενα της εργασίας τους δημιουργούν ένα ευρύτερο πλαίσιο στο χώρο των
Επιστημών της Εκπαίδευσης, στο εσωτερικό του οποίου αποκτά νόημα η εργασία με
τα μικρά παιδιά. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας
δημιουργείται ένας χώρος θεωρητικού στοχασμού και έρευνας που σχετίζεται με τη
μύηση των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στις ιδιότητες της ύλης
και των φυσικών αντικειμένων, στα φυσικά φαινόμενα και τις έννοιες των Φυσικών
Επιστημών. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιρροές από τα ρεύματα της παραδοσιακής
Παιδαγωγικής, της εκπαιδευτικής, γενετικής και γνωστικής Ψυχολογίας και της
Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και γενικότερα από ολόκληρο το φάσμα των
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, συμβάλλουν γόνιμα στην ανάπτυξη των
προβληματικών και στην ανάδειξη των ερευνητικών ερωτημάτων.
Ορισμένα κείμενα που δημοσιεύονται εδώ κατανεμημένα σε 4 κεφάλαια,
παρουσιάστηκαν σε μια πρώτη μορφή τους στο Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις
Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Ηλικία, που έγινε στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών τον Δεκέμβριο του 1999. Άλλα άρθρα
γράφτηκαν ειδικώς για την έκδοση αυτή. Όλα τα κείμενα υποβλήθηκαν για κρίση σε
επιστημονική επιτροπή.
Με την έκδοση αυτή, αποτυπώνεται ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών και
θεωρητικών προβληματισμών που αναπτύσσονται στην ελληνική επιστημονική
κοινότητα για το ζήτημα της εισαγωγής παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής
ηλικίας στις Φυσικές Επιστήμες και προσφέρουν ένα ανοικτό πεδίο για την ανάπτυξη
σχετικών ερωτημάτων.
Στο πρώτο κεφάλαιο δημοσιεύονται άρθρα τα οποία αναδεικνύουν όψεις του
ζητήματος της μύησης των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες προερχόμενες από
την έρευνα στα ευρύτερα πλαίσια των Επιστημών της Εκπαίδευσης και των
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, σε μια σειρά κειμένων, παρουσιάζονται έρευνες στις
οποίες μελετώνται οι στάσεις των παιδαγωγών της προσχολικής ηλικίας απέναντι στις
Φυσικές Επιστήμες και τις Νέες Τεχνολογίες και σε ορισμένες περιπτώσεις οι
ασκούμενες διδακτικές τους πρακτικές.
Στο τρίτο κεφάλαιο συμπεριλάβαμε άρθρα στα οποία παρουσιάζονται οι
βιωματικές νοητικές παραστάσεις μικρών παιδιών για ορισμένα φυσικά φαινόμενα και
έννοιες των Φυσικών Επιστημών.
Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο δημοσιεύονται άρθρα στα οποία παρουσιάζονται
έρευνες με αντικείμενο τη μελέτη των αποτελεσμάτων ειδικών διδακτικών
παρεμβάσεων που απευθύνονται σε μικρά παιδιά.
Και από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους/ες τους/τις
ερευνητές/τριες των οποίων τα κείμενα δημοσιεύονται στον τόμο αυτό. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες οφείλω, επίσης, στους συναδέλφους Βάσω Ζόγκζα, Δημήτρη Κολιόπουλο
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και Γιώργο Μπαγάκη, για την πολύπλευρη βοήθειά τους σε διάφορες φάσεις της
προσπάθειας για την έκδοση του συλλογικού αυτού έργου.
Κώστας Ραβάνης
Πάτρα, 2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Όψεις του ζητήματος της μύησης των μικρών παιδιών στο
φυσικό κόσμο στα πλαίσια των Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών
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H χρήση των εικαστικών μορφών ως μέσου κατανόησης
του φυσικού περιβάλλοντος στη σχολική πράξη
A. Bάος
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ο φυσικός κόσμος, που αποτελεί ανεξάντλητη πηγή οπτικών και διανοητικών
ερεθισμάτων, είναι ταυτοχρόνως κοινό σημείο αναφοράς αλλά και εκκίνησης τόσο για
την επιστήμη όσο και για την τέχνη. Oπτικές μορφές που χρησιμοποιούνται στις
εικαστικές τέχνες προκειμένου να εκφράσουν κάποιο συγκεκριμένο πολιτισμικό
περιεχόμενο, έχουν την αναφορά τους στη φύση. Οι έννοιες του ρυθμού, της ισορροπίας,
της συμμετρίας δεν δημιουργήθηκαν αυθαίρετα, αλλά με την παρατήρηση των φυσικών
νόμων. H εξέλιξη της τέχνης παρακολουθεί βεβαίως την πορεία των κοινωνικών
μεταβολών, όμως ο φυσικός κόσμος αποτελεί την πρωταρχική πηγή της οπτικής
εμπειρίας και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία για την προσέγγιση και
κατανόηση της εικαστικής γλώσσας.
Tο φυσικό περιβάλλον επηρεάζει την εικαστική έκφραση με διάφορους τρόπους.
Tο ενδιαφέρον ενός καλλιτέχνη μπορεί να εστιαστεί στην προσεκτική παρατήρηση με
σκοπό την αναπαράσταση, στη συγκινησιακή ερμηνεία της πραγματικότητας ή στην ίδια
τη δομή των οπτικών μορφών. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμη και όταν οι πηγές
έμπνευσης προέρχονται από τη φαντασία, τα συστατικά στοιχεία ενός έργου ανάγονται
στο φυσικό κόσμο.
H ποικιλία της καλλιτεχνικής έκφρασης δεν συνδέεται μόνο με τις εκάστοτε
διαφοροποιήσεις στην προσέγγιση ενός θέματος αλλά κυρίως με τον τρόπο
πραγμάτευσής του, τη μορφή, που συμβάλλει στην ανάδειξη του βαθύτερου νοήματος
(Focilon, 1982. Scoffier, 1997). H μορφή του εικαστικού έργου καθορίζεται από το
χειρισμό και τη σύνθεση ορισμένων βασικών στοιχείων (σημείο, γραμμή, σχήμα,
χρώμα, υλικό κ.λ.π.). Όλα αυτά αποτελούν τα μέσα με τα οποία παράγεται ένα έργο
τέχνης.
Τα στοιχεία αυτά επιδρούν στις αισθήσεις μας με χαρακτηριστικό τρόπο, αλλά
και παραπέμπουν σε ιδιαίτερες πολιτισμικές σημασίες προσφέροντας διαφορετικές
δυνατότητες προκειμένου να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο αισθητικό αποτέλεσμα. H
κατανόηση των ιδιαίτερων φυσικών ιδιοτήτων και λειτουργιών των στοιχείων του
φυσικού περιβάλλοντος αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της αισθητικής
αγωγής, στο βαθμό που εξοικειώνει τα παιδιά με λεπτότερες μορφές επεξεργασίας των
σκέψεών τους κατάλληλες για την κατανόηση ποιοτήτων και σημασιών πέρα από τα
γενικά επιφανειακά χαρακτηριστικά ενός έργου. Oι μαθητές θα πρέπει να
αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές αυτές δυνατότητες, εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ του
περιεχομένου μιας ιδέας και της οπτικής μορφής της. Aντιστοίχως, στη διδακτική πράξη
των φυσικών και φυσιογνωστικών μαθημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι
εικαστικές μορφές προκειμένου να παρουσιαστούν και να κατανοηθούν οι διάφορες
όψεις του φυσικού κόσμου.
H σύνδεση αυτών των φαινομενικά απομακρυσμένων περιοχών της σχολικής
γνώσης μπορεί να συμβάλει αφενός στην κατανόηση των βαθύτερων νοημάτων και
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σημασιών που βρίσκονται σε κάθε ανθρώπινη δημιουργία και αφετέρου στην ανάδειξη
των διαφόρων πτυχών της ανθρώπινης προσέγγισης απέναντι στο φυσικό κόσμο. Για την
επίτευξη του διπλού αυτού στόχου, η επαφή με τις εικαστικές τέχνες δεν μπορεί παρά να
εντάσσεται στην ευρύτερη εκπαιδευτική λειτουργία και συνεπώς να διαπλέκεται με το
περιεχόμενο πολλών γνωστικών περιοχών.
Στο σημείο αυτό αναδεικνύονται σημαντικές δυσκολίες που οφείλονται τόσο
στον αποσπασματικό και κατακερματισμένο χαρακτήρα των γνώσεων που παρέχουν τα
σχολικά προγράμματα όσο και σε βαθιά εγχαραγμένες νοοτροπίες και στερεότυπα
σχετικά με το ρόλο και τη λειτουργία της τέχνης. Συχνά, στη σχολική πρακτική, η
εικαστική δραστηριότητα των παιδιών αντιμετωπίζεται ως χειροτεχνική απασχόληση
χωρίς διανοητικές απαιτήσεις, ενώ αντιθέτως η “πραγματική” τέχνη εξιδανικεύεται και
μυθοποιείται. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται προκειμένου να περιγράψουν την
αφετηρία της δημιουργίας εικαστικών έργων, όπως “έμπνευση”, “ταλέντο”, “διαίσθηση”
κ.λ.π., με τις μεταφυσικές τους προεκτάσεις, δεν βοηθούν στην προσέγγιση της
καλλιτεχνικής διεργασίας. Aντιθέτως, δημιουργούν αδιέξοδο εμφανίζοντάς την ως μια
διαδικασία απρόσιτη, αν όχι εντελώς ακατανόητη.
Bασικός στόχος της διδασκαλίας πρέπει να είναι η κατανόηση του βαθύτερου
περιεχομένου που βρίσκεται σε κάθε ανθρώπινη δημιουργία και του τρόπου με τον οποίο
μορφοποιείται. Πίσω από κάθε εικαστική δραστηριότητα, ακόμη και όταν αυτό δεν είναι
δυνατό να εκφραστεί με λεκτικό τρόπο, βρίσκεται μια συγκεκριμένη ιδέα που πρέπει να
παρουσιαστεί οπτικά. Tα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά πρέπει να
εξυπηρετούν την ανάγκη αυτή, να αποσκοπούν δηλαδή στην υλοποίηση της
εκφραστικής τους πρόθεσης. Kατανοώντας τη σημασία των εκφραστικών μέσων, όχι
μόνο αναπτύσσεται η δεκτικότητά τους απέναντι στις οπτικές μορφές, αλλά και
επιβεβαιώνεται η γνησιότητα της δικής τους δημιουργικής προσπάθειας. Πρέπει
επομένως τα παιδιά να συνειδητοποιούν ότι κάθε εικαστική μορφή εκφράζει μια
συγκεκριμένη ιδέα, έχει ένα συγκεκριμένο νόημα και σημασία. Aυτή η αρχική ιδέα
μετασχηματίζεται μέσα από την οργανωμένη δραστηριότητα σε εικαστική μορφή. H
ποικιλία των εικαστικών μορφών σχετίζεται και από τη χρήση των εκφραστικών μέσων
που χρησιμοποιούνται κάθε φορά. Eίναι απαραίτητος στο σχολικό χώρο ο
προσχεδιασμός εκείνων των συνθηκών που, όχι μόνο παρακινούν στην παραγωγή
εικαστικών δημιουργημάτων, αλλά και αποβλέπουν στην κατανόηση της δομής και της
λειτουργίας των οπτικών μορφών.
Όπως αναφέρθηκε, το εικαστικό δημιούργημα στηρίζεται στον τρόπο
πραγμάτευσης απλών στοιχείων: το σημείο, τη γραμμή, το σχήμα, το χρώμα και τα
διάφορα υλικά (Kandinsky, 1973). H απόκριση του θεατή απέναντι στο εικαστικό έργο
επηρεάζεται από τις ποιότητες και τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων αυτών. H ποικιλία
σε μια εικαστική σύνθεση αντιστοιχεί με την ποικιλία που παρατηρούμε στο φυσικό
κόσμο. Tα οπτικά ερεθίσματα μεταφέρουν συγκεκριμένες κωδικοποιημένες σημασίες
και δημιουργούν μια σειρά από προσωπικούς και πολιτισμικούς συνειρμούς.
Tο σημείο είναι το απλούστερο στοιχείο του εικαστικού έργου, η ελάχιστη και πιο
απλή μορφή που μπορεί να σχηματιστεί σε μια επιφάνεια. Mια κηλίδα χρώματος ή ένα
χαραγμένο σημάδι είναι για την εικαστική γλώσσα σημεία. H θέση και ο τρόπος
τοποθέτησης ακόμη και ενός μοναδικού σημείου μέσα στο χώρο προσδιορίζει και το
εσωτερικό του περιεχόμενο. H επιφάνεια φαίνεται να ενεργεί πάνω σε κάθε εικαστικό
στοιχείο δυναμικά και να το υποτάσσει σε νόμους παρόμοιους με εκείνους της φύσης.
Στο κέντρο μιας επιφάνειας, το σημείο μοιάζει να ισορροπεί ανάμεσα σε ίσες δυνάμεις
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και φαίνεται στατικό, ενδοστρεφές, αμετακίνητο. Στο κάτω μέρος της επιφάνειας μοιάζει
να πέφτει, να έχει βάρος, να έλκεται από τις δυνάμεις της βαρύτητας. Όταν το σημείο
βρίσκεται πάνω από το κέντρο της επιφάνειας, μοιάζει να σηκώνεται, να είναι ελαφρύ, να
ανεβαίνει προς τον ουρανό. Όταν ένα σημείο είναι μεγάλο, μοιάζει να πλησιάζει, όταν
είναι μικρό, μοιάζει να απομακρύνεται. Δύο ή περισσότερα σημεία σε μια επιφάνεια,
δημιουργούν σύνθετες σχέσεις και φαίνεται να επικοινωνούν και να
αλληλοεπηρεάζονται. Aπό την άλλη, καθώς εκτείνονται στο χώρο και
μετασχηματίζονται σε συγκεκριμένες μορφές, διευρύνεται και το περιεχόμενό τους.
Όταν η απόσταση μεταξύ τους είναι μεγαλύτερη, τα σημεία μοιάζουν να αιωρούνται ή να
απωθούνται, η σύνθεση είναι χαλαρή και ανάλαφρη. Στην αντίθετη περίπτωση, η
σύνθεση πυκνώνει και βαραίνει. Όταν τα σημεία αγγίζουν το ένα το άλλο, δημιουργείται
μια αίσθηση ύπαρξης εσωτερικών ελκτικών δυνάμεων που φτάνουν μέχρι τη
σύγκρουση.
Aπό την κίνηση του σημείου στο επίπεδο, δημιουργείται η γραμμή. H γραμμή που
φαίνεται να προέρχεται από την επίδραση μιας μόνο εξωτερικής δύναμης πάνω σ’ ένα
σημείο είναι η ευθεία. H ευθεία αλλάζει πορεία, όταν μια άλλη δύναμη επιδράσει πάνω
της, οπότε και μεταβάλλεται σε καμπύλη ή τεθλασμένη. Στην απόλυτη μορφή της δεν
υπάρχει στη φύση όσο στο κατασκευασμένο περιβάλλον· είναι επομένως η γραμμή της
κυριαρχίας της τάξης, μπορεί να εκφράσει τη σταθερότητα. Kαθώς είναι η μικρότερη
απόσταση ανάμεσα σε δύο σημεία γίνεται για το μάτι μας μια γραμμή με ταχύτητα, μια
γραμμή αποφασιστική και δυναμική. Στην οριζόντια γραμμή το μάτι ακολουθεί τη
φυσική του κίνηση. H αίσθηση που υποβάλλεται είναι η αίσθηση της ηρεμίας, της
γαλήνης και της χαλάρωσης. H κατακόρυφη γραμμή μοιάζει να παλεύει ενάντια στη
βαρύτητα, δηλώνει λοιπόν προσπάθεια, απόφαση, θέση, ανάταση. H διαγώνια εκφράζει
κίνηση και αστάθεια και μεταδίδει μεγαλύτερη συγκινησιακή διέγερση. Oι τεμνόμενες
γραμμές υποβάλλουν τη σύγκρουση και την οξύτητα. H τεθλασμένη γραμμή μοιάζει να
είναι αποτέλεσμα εναλλασσόμενων δυνάμεων και παράγει ένταση ανάλογη με την
οξύτητα των γωνιών της.
H γραμμή μπορεί να περιγράψει και να προσδιορίσει ένα σχήμα, που
προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά των γραμμών που το αποτελούν. Aνάλογα μπορεί να
εκφράσει την ένταση της πλάγιας, την αποφασιστικότητα της κάθετης και την ηρεμία της
οριζόντιας. Mπορεί να εκφράσει την κατεύθυνση, την κίνηση αλλά και τη σύγκρουση.
Aνάλογα με το μέγεθος των πλευρών του και την οξύτητα των γωνιών του, εκφράζει
λιγότερο ή περισσότερο, τη σταθερότητα την επιβλητικότητα ή την ισορροπία.
Στην τέχνη, η παρουσία της ευθείας γραμμής και των αντίστοιχων σχημάτων,
είναι έντονη σε περιόδους που επικράτησε η αυστηρότητα και η τάξη. H τάση αυτή της
ευθείας είναι αναγνωρίσιμη τόσο σε ένα σύγχρονο αφαιρετικό έργο όσο και σε ένα
κλασικό. Στην Aιγυπτιακή τέχνη, η σταθερότητα και το απόλυτο εκφράζονται με την
ευθεία γραμμή. Tαυτοχρόνως και η σκληρή Aιγυπτιακή πέτρα, ως υλικό, συμβάλλει
στην διαμόρφωση μιας άκαμπτης και αυστηρής γλυπτικής. Tην κατακόρυφη γραμμή και
τα γωνιώδη σχήματα, θα συναντήσουμε και στη Γοτθική αρχιτεκτονική, όπου οι κάθετες
γραμμές σε συνδυασμό με το οξύ τρίγωνο εξακοντίζουν το βλέμμα προς τα πάνω. Tο
γήινο συναίσθημα εκμηδενίζεται και όλα ανάγονται στο υπερβατικό και το ουράνιο, που
όμως τοποθετείται μακριά από τον άνθρωπο, στον οποίο επιβάλλει σχέσεις υποταγής
(Kοζάκου-Tσιάρα, 1988).
Aντιθέτως, η παρουσία της καμπύλης στην τέχνη, είναι έντονη σε περιόδους κατά
τις οποίες ο άνθρωπος υπήρξε συμφιλιωμένος με τη φύση και σε περιόδους με σχετικά
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φιλελεύθερη κοινωνική ατμόσφαιρα. H καμπύλη είναι η γραμμή με τις άπειρες
δυνατότητες και ποικιλίες που συναντάμε στο φυσικό κόσμο. H αβίαστη κίνηση της
καμπύλης γραμμής εκφράζει την αυθόρμητη κίνηση, την οικειότητα, την ανεμελιά, το
ανθρώπινο μέτρο, την ελευθερία. H Mινωϊκή και Mυκηναϊκή τέχνη έχουν ως βασικά
χαρακτηριστικά τους τη λατρεία για τη φύση και τη ζωή και εκφράζονται
χρησιμοποιώντας την καμπύλη. Στην παιδική ζωγραφική επίσης επικρατεί η καμπύλη,
μέχρι να κυριαρχήσει η λογική της τάξης και της συμβατικής ευπρέπειας (De Meredieu,
1981).
H λειτουργία των γραμμών και των διαφόρων σχημάτων συμπληρώνεται από τη
χρήση του χρώματος (Sargent,1987). H σημασία και ο συμβολισμός των χρωμάτων
συνδέεται με εμπειρίες που ο πρωτόγονος ακόμα άνθρωπος απέκτησε ερχόμενος σε
επαφή με τη φύση και τα φυσικά φαινόμενα. Kαθώς η φύση υπήρξε για τον άνθρωπο η
βασική πηγή ζωής, το πράσινο της βλάστησης μπορεί να εκφράσει την ελπίδα για τη ζωή.
H χρήση του μαύρου χρώματος μπορεί να υποβάλλει το πένθος, γιατί το μαύρο
μεταφέρει τη σκέψη στο σκοτάδι. Tο γαλάζιο, χρώμα του ουρανού, υποβάλει μια
αίσθηση ονειρική. Στην επικρατέστερη συμβολική του σημασία, εκφράζει την ήρεμη
σκέψη και συμπεριφορά. Kαι εδώ βεβαίως είναι απαραίτητο το ξεπέρασμα κάποιων
στερεοτύπων. Για παράδειγμα, τα θερμά χρώματα δεν υποβάλλουν σε όλες τις
περιπτώσεις χαρούμενα συναισθήματα, όπως ο ουρανός και η θάλασσα δεν είναι
πάντοτε γαλάζια. Eξάλλου, οι σημασίες αυτές μεταβάλλονται σε ένα διαφορετικό
πολιτισμικό πλαίσιο.
Mε τον ίδιο τρόπο και τα διάφορα υλικά συμβάλλουν στην ανάδειξη του
βαθύτερου νοήματος του καλλιτεχνικού έργου προσφέροντας διαφορετικές δυνατότητες
επεξεργασίας μιας ιδέας και πραγμάτευσης ενός θέματος (Chapman, 1993. Kάνιστρα,
1991). Tο κάθε υλικό, έχει συγκεκριμένες φυσικές ιδιότητες και επιδρά στις αισθήσεις
μας με χαρακτηριστικό τρόπο. Mπορεί να είναι τραχύ ή λείο, γυαλιστερό ή θαμπό, απαλό
ή σκληρό, διάφανο ή αδιαφανές, συνηθισμένο ή σπάνιο. Aνάλογα με τις ιδιότητές του
μπορεί να μεταφέρει ιδιαίτερα μηνύματα και σημασίες. Ένα γλυπτό από πέτρα
παραπέμπει σε κάτι διαφορετικό απ’ ό,τι μία κατασκευή από μέταλλο ή γυαλί. Bεβαίως,
ο κάθε καλλιτέχνης χρησιμοποιεί τα διάφορα μέσα με έναν ιδιαίτερο και προσωπικό
τρόπο. O τρόπος όμως αυτός δεν αντιστρατεύεται τη φύση των υλικών, αλλά την
αναδεικνύει. Tα χαρακτηριστικά του κάθε υλικού πρέπει να κατανοούνται και να
αναδεικνύονται, όχι να επινοούνται και να συγκαλύπτονται. Σημαντική καλλιτεχνική
ικανότητα είναι ακριβώς η προσαρμογή του υλικού σε μια ιδέα και ο μετασχηματισμός
μιας ιδέας με βάση τις φυσικές ιδιότητες του υλικού. Aκόμη και στις πιο απλές οπτικές
μορφές χρηστικών αντικειμένων, το υλικό συσχετίζεται με βαθύτερα νοήματα και
συμβολισμούς. Ένα πήλινο αγγείο μπορεί να εκφράζει την ταπεινότητα και την απλή
ζωή, η χρήση όμως ενός διαφορετικού υλικού μπορεί να συμβολίζει την εξουσία και τη
δύναμη του κατόχου του. O πειραματισμός με τα διάφορα μέσα και υλικά δεν πρέπει
επομένως να αντιμετωπίζεται ως ένα συνεχές παιχνίδι αυτοσχεδιασμών, αλλά να
αποσκοπεί στην κατανόηση της φύσης και των ιδιοτήτων τους.
Ένα πλήθος δραστηριοτήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σχολική
πρακτική με το διπλό σκοπό της κατανόησης του φυσικού κόσμου και της προσέγγισης
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για παράδειγμα, στην υποθετική σχολική δραστηριότητα
“συζήτηση γύρω από μια φανταστική πόλη”, ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει τα
παιδιά να επιλέξουν το σχήμα, το χρώμα και το υλικό των διαφόρων κτιρίων όχι
επιζητώντας το ωραιοφανές αποτέλεσμα, αλλά με βάση τις ιδιαίτερες λειτουργίες και τις
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δραστηριότητες οι οποίες επιτελούνται σ’ αυτά. Παρόμοιες δραστηριότητες
προσβλέπουν στη συγκρότηση μιας στάσης γύρω από τις ιδιότητες των σχημάτων, των
χρωμάτων και των υλικών. Mε τον τρόπο αυτό, τα παιδιά εξοικειώνονται και κατανοούν
ποιότητες και σημασίες που βρίσκονται σε κάθε ανθρώπινη δημιουργία και ταυτοχρόνως
συνειδητοποιούν ότι η προσέγγιση κάθε δημιουργήματος προϋποθέτει την ανάλυση των
στοιχείων από τα οποία αποτελείται, διαδικασία που παραπέμπει στην έρευνα και
κατανόηση του φυσικού κόσμου.
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Τάσεις ανάπτυξης τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης
για μικρά παιδιά
Α. Δημητρακοπούλου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κατά την τελευταία δεκαετία, η τεχνολογική κυρίως εξέλιξη έχει ωθήσει σημαντικά την
ανάπτυξη νέων περιβαλλόντων μάθησης που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και
πρώτης σχολικής ηλικίας. Ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών λογισμικών σε
μορφή CDrom κυκλοφορεί σήμερα στην αγορά, και κατά συνέπεια οι Νηπιαγωγοί
μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, για
πρώτη φορά οργανώνει και χρηματοδοτεί προγράμματα για την ανάπτυξη νέων
τεχνολογικών περιβαλλόντων που απευθύνονται σε μικρά παιδιά.
Ποια είναι όμως η μορφή που λαμβάνουν τα περιβάλλοντα αυτά; Αντικείμενο της
εισήγησης είναι η ανάλυση των τάσεων που διαφαίνονται για το σχεδιασμό
τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης, όπως αυτές διαμορφώνονται από τους δύο
κύριους πόλους σχεδιασμού, ανάπτυξης και παραγωγής:
 Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που παράγονται από διεθνείς ή ελληνικές εταιρείες.
 Τα τεχνολογικά περιβάλλοντα που παράγονται από ερευνητικά εργαστήρια στην
Ευρώπη και στην Αμερική. Στην περίπτωση αυτή, αξίζει να εξεταστούν
αναλυτικά δύο διακριτές πηγές έρευνας και παραγωγής συστημάτων α) του
εργαστηρίου The Media Laboratory (ή MediaLab) του MIT (Massachusetts
Institut of Technology), και β) των προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εφόσον και οι δύο έχουν σημαντική επίδραση σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Η ανάλυση των γενικών τάσεων αλλά και ο προσδιορισμός πιο ειδικών προσεγγίσεων
γίνεται μέσα από την εξέταση κεντρικών ερωτημάτων, όπως τα ακόλουθα: Ποιοι
φαίνεται να είναι οι βασικοί στόχοι για την αξιοποίηση των τεχνολογικών εφαρμογών;
Ποιες είναι οι αρχές μάθησης στις οποίες βασίζονται; Ποιες είναι οι κυρίαρχες αρχές
σχεδιασμού τους και ποια τα χαρακτηριστικά τους; Ποιου τύπου δραστηριότητες και
συνθήκες χρήσης προάγουν; Ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές τους από τα συμβατικά
παιδαγωγικά μέσα και υλικά;
Εμπορικά εκπαιδευτικά λογισμικά
Σχεδόν όλα τα εκπαιδευτικά λογισμικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο (σε μορφή
CDrom) και απευθύνονται στην προσχολική ηλικία, αποτελούν συστήματα “πρακτικής
και εξάσκησης” (drill and practice). Προτείνουν στα παιδιά δραστηριότητες εξάσκησης,
με βασικούς στόχους που εστιάζονται στην εκμάθηση των συμβόλων των γραμμάτων
ή/και των αριθμών, τη διάκριση των σχημάτων, τη διάκριση των ήχων, κλπ. Συχνά όλοι
αυτοί οι στόχοι επιχειρούνται να εκπληρωθούν από ένα λογισμικό, μέσα στην
προσπάθεια κάλυψης όσο το δυνατόν περισσότερης ύλης από αυτήν που καθορίζουν τα
τυπικά αναλυτικά προγράμματα: μια προσέγγιση που απαντά στο όνομα των
ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών συστημάτων (integrated instructional systems).
Οι δραστηριότητες αυτές είναι συχνά αποκομμένες από το πλαίσιο χρήσης και
λειτουργίας τους, προτείνοντας για παράδειγμα, σύμβολα γραμμάτων που στολίζουν μια
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τούρτα, ή ποιήματα με αριθμούς που απαγγέλλονται από ζωάκια. Οι ασκήσεις αυτού του
είδους με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων θα μπορούσαν ίσως να επιφέρουν κάποιο
ουσιαστικό μαθησιακό αποτέλεσμα, αν βοηθούσαν αποτελεσματικά τον μαθητή, όταν
έχει δυσκολίες και δίνει λανθασμένες απαντήσεις. Αντί για ουσιαστική συνεισφορά
όμως, η πλειονότητα των λογισμικών αυτών, στην περίπτωση λάθους, απλά προσφέρει
μια δεύτερη ευκαιρία στο παιδί για να προσπαθήσει εκ νέου, και στη συνέχεια του
παρέχει τη σωστή απάντηση. Στην περίπτωση σωστής απάντησης, δίνεται πάντα κάποια
‘επιβράβευση’, με μουσική, κίνηση, κλπ.
Ουσιαστικά εφαρμόζονται παραδοσιακές προσεγγίσεις μάθησης με ξεκάθαρες τις
επιδράσεις της συμπεριφοριστικής προσέγγισης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η
προσέγγιση της διακλαδιζόμενης προγραμματισμένης διδασκαλίας του Crowder
(συνεχιστής του Skinner), αναφορικά με την μαθησιακή αξιοποίηση του λάθους, ήταν
πιο προωθημένη από αυτή που εφαρμόζεται στα εν λόγω λογισμικά. Οι περισσότερες
από τις δραστηριότητες που προτείνονται στα παιδιά, είναι παρόμοιες με αυτές που
υλοποιούνται και με άλλα μέσα (κάρτες, παζλ, κλπ). Δεν αξιοποιείται λοιπόν η νέα αυτή
τεχνολογία για να προωθήσει την εκπαίδευση αλλά για να αναπαραγάγει τις τρέχουσες
πρακτικές.
Τα λογισμικά αυτά αναπτύσσονται πολύ εύκολα με συμβατικά συστήματα
ανάπτυξης λογισμικών πολυμέσων (Director, ή Toolbook). Χρησιμοποιούν την
τεχνολογία των πολυμέσων και με όμορφες εικόνες, ήχο και κίνηση, προσελκύουν τα
παιδιά ώστε να ασχοληθούν με ασκήσεις που διαφορετικά θα ήταν ίσως δίχως
ενδιαφέρον. Είναι αλήθεια ότι τα μικρά παιδιά, παρακινούνται, ενθουσιάζονται με την
αισθησιο-κινητική διερεύνηση του περιβάλλοντος και με τη γρήγορη δράση. Παρόλα
αυτά, οι έρευνες δείχνουν ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι πενιχρά ακόμα και για
την εξάσκηση των ικανοτήτων στις οποίες αποσκοπούν (Kelman 1990).
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα λογισμικά αυτά έχουν σχεδιαστεί με τρόπο
που σχεδόν αποκλείει την ταυτόχρονη χρήση από μικρή ομάδα παιδιών, ενώ δεν
προβλέπουν κάποιο ουσιαστικό ρόλο για τον διδάσκοντα. Όμως, όλοι οι ερευνητές
συμφωνούν ότι δεν έχουμε ουσιαστικά μαθησιακά αποτελέσματα, δίχως την ενεργή
συμβολή των διδασκόντων (DeVoogd & Kritt, 1997). Κατά συνέπεια, τα λογισμικά αυτά
χρησιμοποιούνται στα νηπιαγωγεία κυρίως στις ελεύθερες ώρες ως ανεξάρτητο
“παιχνίδι”, δίχως να μπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια μιας ουσιαστικής μαθησιακής
διαδικασίας.
Τεχνολογικά περιβάλλοντα ερευνητικών εργαστηρίων
Το ΜediaLab του ΜΙΤ
Λίγα μόνο από τα ερευνητικά εργαστήρια που ασχολούνται με την ανάπτυξη
εκπαιδευτικών εφαρμογών των τεχνολογιών, έχουν επικεντρώσει τις εργασίες τους στην
προσχολική ηλικία. Ένα από αυτά, πρωτοπόρο στον χώρο, είναι το εργαστήριο
ΜediaLab του ΜΙΤ, που έχει αναπτύξει σημαντικά μαθησιακά τεχνολογικά
περιβάλλοντα με παγκόσμια απήχηση.
Το ΜediaLab ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 με την ανάπτυξη της
γλώσσας προγραμματισμού LOGO, από τον Seymour Papert, δημιουργώντας το πρώτο
ανοιχτό περιβάλλον μάθησης για παιδιά. Η εξέλιξή της γλώσσας αυτής συνεχίστηκε για
τρεις δεκαετίας, παράγοντας πρόσφατα την τελευταία έκδοση με τον τίτλο:
Microworlds, LOGO-LCSI.
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Εκτός από το περιβάλλον προγραμματισμού LOGO, το ΜediaLab προώθησε την
ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων ρομποτικής, ξεκινώντας με την παραγωγή των
LEGO-LOGO, κατά τη δεκαετία του ’80. Πρόκειται για τα γνωστά σύνολα κατασκευών
της LEGO, που περιέχουν πρόσθετα στοιχεία όπως γερανούς, μοτέρ, και αισθητήρες. Οι
μαθητές μπορούν να ετοιμάσουν μια κατασκευή, να τη συνδέσουν με τον υπολογιστή
και να προγραμματίσουν (μέσω γλώσσας LOGO) τη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών
στοιχείων (άνοιγμα πόρτας, μεταφορά αντικειμένων με γερανό, κίνηση ιμάντα, κλπ.). Η
όλη κατασκευή θα πρέπει να είναι διαρκώς συνδεδεμένη με τον υπολογιστή, μέσω
καλωδίων.
Στη δεκαετία του ‘90 αναπτύχθηκε η έρευνα για τη δημιουργία αυτόνομων
συστημάτων που προγραμματίζονται δίχως να απαιτείται η σύνδεσή τους με καλώδια, τα
λεγόμενα “προγραμματιζόμενα τουβλάκια”, όπως τα “Breaks” ή τα “Crickets” που είναι
πιο μικρά και πιο ελαφρά από τα προηγούμενα ( Martin & Resnick, 1990).
Τα “προγραμματιζόμενα τουβλάκια” υποστηρίζουν μια ευρεία ποικιλία
δραστηριoτήτων, εφόσον μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιστημονικά εργαλεία ως
μουσικά όργανα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι συνδέουν τον φυσικό με
τον ψηφιακό κόσμο, έχοντας πολλαπλές εισόδους και εξόδους. Μπορούν να συνδεθούν
στην έξοδο με συσκευές όπως μοτέρ, λάμπες, βομβητές, μεταδότες υπέρυθρης
ακτινοβολίας, και στην είσοδο με αισθητήρες αφής, ήχου, φωτός, θερμοκρασίας, με
αποδέκτες υπέρυθρης ακτινοβολίας, κλπ). Επίσης, υποστηρίζουν την παράλληλη
επεξεργασία δεδομένων, ακολουθούν συνεπώς τις αρχές του παράλληλου
προγραμματισμού (parallel processing), ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να
γράψουν προγράμματα που ελέγχουν συγχρόνως πολλαπλές εισόδους και εισόδους. Τα
συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα είτε να δράσουν αυτόνομα, είτε να
προγραμματιστούν κατάλληλα ώστε να δημιουργηθεί μια σειρά από αλληλεπιδρώντα
αυτόνομα ρομπότ.
Κατά το τέλος της δεκαετίας του ’90, στο ΜediaLab ξεκίνησε ένα νέο πενταετές
πρόγραμμα, με θέμα “Τα παιχνίδια του μέλλοντος” (Toys of Τomorrow), με υπεύθυνο
τον Mitchel Resnick. Κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος αυτού είναι η επινόηση
και ο συνδυασμός πολλαπλών τεχνολογιών (Resnick 1998).
Το εργαστήριο, ουσιαστικά, συνεχίζει να αναπτύσσει περαιτέρω την ιδέα των
ψηφιακών αντικειμένων που τα παιδιά μπορούν να τα χειριστούν με τα χέρια τους
(digital manipulatives), επιχειρώντας, αυτή τη φορά, να προσδώσει τη δυνατότητα του
προγραμματισμού σε ήδη υπάρχοντα και αγαπημένα από τα παιδιά παιχνίδια. Ένα
παιχνίδι αυτής της μορφής είναι η μπάλα. Η “Ψηφιακή Μπάλα” (Bitball) είναι μια
κόκκινη διαφανής μπάλα, στην οποία έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό της μια πλακέτα
(ένα ‘Cricket’). H πλακέτα περιέχει ένα μετρητή επιτάχυνσης και ένα σετ από φωτεινές
διόδους σε διάφορα χρώματα (LEDs). Με τον τρόπο αυτό η “ψηφιακή μπάλα”,
καταγράφει στοιχεία για την κίνησή της και παρουσιάζει την πληροφορία μέσω των
LEDs. Όπως και στα προγραμματιζόμενα τουβλάκια, ένα παιδί μπορεί να γράψει στον
υπολογιστή ένα πρόγραμμα και στη συνέχεια να το μεταφέρει στη μπάλα μέσω
ασύρματης επικοινωνίας (για παράδειγμα, μπορεί να την προγραμματίσει να ανάβει τα
κόκκινα φωτάκια, όταν υπάρχει επιτάχυνση, και να τα αναβοσβήνει όταν δεν έχει
επιτάχυνση για κάποιο χρονικό διάστημα). Επίσης, μπορεί να στείλει για ανάλυση τα
δεδομένα της στον υπολογιστή μετά το πέρας ενός πειράματος.
Άλλα παιχνίδια αυτής της μορφής είναι οι “Ψηφιακές Χάνδρες” (Digital Beads).
Με τις κανονικές χάνδρες τα παιδιά φτιάχνουν συνήθως πολύχρωμα κολιέ σε διάφορους
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σχηματισμούς. Με τις ψηφιακές χάνδρες σε μορφή κολιέ, τα παιδιά μπορούν να
κατασκευάσουν δυναμικούς σχηματισμούς (dynamic patterns) φωτός. Λίγο
διαφορετικές είναι οι “Σκεφτόμενες Κονκάρδες” (Thinking Tags), οι οποίες
επικοινωνούν μεταξύ τους ασύρματα και μπορούν να αλλάζουν την εμφάνισή τους
ανάλογα με το περιεχόμενο της επικοινωνίας. Οι κονκάρδες αυτές χρησιμεύουν ως μέσο
επικοινωνίας και είναι κατάλληλες για αξιοποίηση σε εκπαιδευτικά σενάρια, όπως οι
“συμμετοχικές προσομοιώσεις”, προσομοιώσεις καταστάσεων (π.χ. η διάδοση μιας
επιδημίας) όπου τα παιδιά λαμβάνουν ένα ρόλο στην προσομοίωση.
Η ερευνητική ομάδα του MediaLab προσπάθησε να ξανασκεφτεί ριζικά πάνω στο
τι τα παιδιά μπορούν να μάθουν με την αξιοποίηση των νέων μέσων, δεδομένου ότι
πολλές από τις αναπαραστάσεις και τις δραστηριότητες που γίνονται σήμερα στο
σχολείο αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της τεχνολογίας χαρτί-μολύβι. Με τα νέα
τεχνολογικά προϊόντα, επιχειρούν να δημιουργήσουν νέες διατυπώσεις και
αναπαραστάσεις της επιστημονικής γνώσης, έτσι ώστε να γίνει προσιτή από τα παιδιά
νεαρής ηλικίας.
Όλα τα ψηφιακά παιχνίδια που αναπτύχθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία στο
MediaLab, σχεδιάστηκαν με τρόπο ώστε να αξιοποιούνται μέσα από ομαδικές εργασίες
σχεδιασμού κατασκευών (design projects). Τα παιδιά δημιουργούν μόνα τους τα
επιστημονικά τους πειράματα και κάθε άλλης μορφής κατασκευές. Για παράδειγμα, να
ανάβουν αυτόματα τα φώτα όταν μπαίνει κάποιος σε ένα δωμάτιο, να δημιουργούν ένα
ρομπότ που αναζητά σε όλο το δωμάτιο τη θέση με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία και το
περισσότερο φως ώστε να τοποθετηθεί ένα φυτό, να μελετήσουν τη συμπεριφορά ενός
αυτοκινήτου σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του, κλπ. Η εκπαιδευτική αξία των
εργασιών αυτών έχει αναγνωριστεί (Soloway, Guzdial, Hay, 1994, Kafai 1995) από
πολλούς ερευνητές. Κυρίαρχη προσέγγιση μάθησης αποτελεί ο “constructionism” του S.
Papert (Harel & Papert 1991) σύμφωνα με τον οποίο, τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα
όταν εμπλέκονται στην επινόηση και κατασκευή εφαρμογών που έχουν νόημα για αυτά.
Η προσέγγιση αυτή επιχειρεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο ο μαθητής δρα
ως “πραγματικός” επιστήμονας και “πραγματικός εφευρέτης” και δεν μαθαίνει μόνο
γεγονότα και τεχνικές, τύπους και κανόνες.
Σε όλες τις περιπτώσεις, πρόκειται για δραστηριότητες με τις οποίες τα παιδιά δε
θα μπορούσαν να ασχοληθούν χρησιμοποιώντας τα συμβατικά μέσα. Παράλληλα, οι
δραστηριότητες επινοούνται με τρόπο ώστε να είναι κατάλληλες για ομαδική εργασία σε
ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο (σχολείο) και όχι για ατομική χρήση (όπως ισχύει
για τα εμπορικά εκπαιδευτικά λογισμικά πολυμέσων).
Μέσα από δραστηριότητες σχεδιασμού κατασκευών και μέσα σε ένα πλαίσιο
οργανωμένου παιχνιδιού, επικεντρώνουν στη μάθηση εννοιών, που αποτελούν είτε
κλασσικές έννοιες μαθηματικών και φυσικής, είτε νέες έννοιες που εισήχθηκαν από την
ίδια την τεχνολογία όπως οι έννοιες που αναφέρονται στα συστήματα (feedback,
emergence), ενώ παράλληλα αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων,
σχεδιασμού, κλπ.
Ευρωπαϊκά προγράμματα
Προς το τέλος της δεκαετίας του ’90, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έστρεψε για πρώτη φορά
το ενδιαφέρον της στην υποστήριξη ερευνών που αφορούν στην ανάπτυξη τεχνολογικών
περιβαλλόντων μάθησης για μικρά παιδιά. Το 1997, στα πλαίσια του προγράμματος
ESPRIT (τεχνολογίες της πληροφορίας) ξεκίνησε το πρόγραμμα i3 ESE (Intelligent
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Information Interfaces, Experimental School Environments) με υπότιτλο “Νέα
μαθησιακά περιβάλλοντα- Νέες προσεγγίσεις μάθησης”, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη
νέων τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης για παιδιά ηλικίας 4-8 ετών.
Βασικοί στόχοι ήταν να αναπτυχθούν περιβάλλοντα που αναπτύσσουν υψηλού
επιπέδου ικανότητες όπως “επίλυση προβλημάτων” και “μαθαίνω πως να μαθαίνω”,
μέσα από εργασία σε ομάδες και με τρόπο που να διατηρεί στη μάθηση την ευχάριστη
φύση της. Μια από τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος αυτού είναι ότι δεν απαιτεί μόνο
την ανάπτυξη εφαρμογών αλλά ενσωματώνει την έρευνα πεδίου στα πραγματικά
σχολεία, με παράλληλη επινόηση κατάλληλων δραστηριοτήτων και παιδαγωγικών
στρατηγικών για τους διδάσκοντες.
Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτεί δεκατρία ερευνητικά προγράμματα. Ορισμένα
από αυτά αποσκοπούν στην έκφραση, στην ανάλυση γεγονότων και στην ανάπτυξη της
αφηγηματικής ικανότητας των παιδιών (όπως το KIDSTORY, Today’s Stories,
PUPPET), ενώ άλλα αποτελούν μικρόκοσμους με παιχνίδια στα οποία τα παιδιά πρέπει
να ανακαλύψουν ή να τροποποιήσουν τους κανόνες τους (PLAYGROUND).
Πολλά προγράμματα φαίνεται να έχουν επηρεαστεί άμεσα από τις εργασίες του
MediaLab, όπως το ‘CAB’ (Construction kits made of Atoms and Bits), που βασίζεται
στα “προγραμματιζόμενα τουβλάκια” και τα αυτόνομα ρομπότ. Άλλα προγράμματα,
όπως το ‘CARESS’, αναπτύσσουν νέα αισθησιο-κινητικά συστήματα, με ιδιαίτερη
εφαρμογή σε παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Ορισμένα από τα προγράμματα διερευνούν νέους τρόπους μάθησης με νέους
στόχους (όπως ανάπτυξη του αναστοχασμού μέσα από τον προγραμματισμό της
συμπεριφοράς σε ένα “ζωάκι”). Λίγα είναι αυτά που έχουν βασιστεί σε ήδη υπάρχοντα
προβλήματα στην οικοδόμηση εννοιών, όπως έχουν καταγραφεί από τη Διδακτική των
Επιστημών, και προσπαθούν να συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση (το ‘ΝΙΜΙS’
για υποστήριξη στην αρχική μάθηση της ανάγνωσης και της γραφής και το ‘C3-Children
in Choros and Chronos’, που εστιάζει στη μάθηση εννοιών χώρου και χρόνου, μέσα από
τη δημιουργία χαρτών μιας περιοχής). Τα προγράμματα βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη
και θα δώσουν τα αποτελέσματά τους στο τέλος του 2000.
Συμπεράσματα
Μέσα από την ανάλυση των σύγχρονων τάσεων σχεδιασμού και ανάπτυξης
εκπαιδευτικών εφαρμογών των τεχνολογιών της πληροφορίας για μικρά παιδιά,
αναδύεται το κεντρικό ερώτημα: αν θα αξιοποιηθούν οι νέες αυτές τεχνολογίες για να
ισχυροποιηθούν οι τρέχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές ή για να προκληθούν
εκπαιδευτικές καινοτομίες.
Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών λογισμικών πολυμέσων που κυκλοφορούν στο
εμπόριο, χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να υπηρετήσουν τους παραδοσιακούς
στόχους, με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις μάθησης, αναπαράγοντας τις ίδιες
δραστηριότητες, ενώ προάγουν έναν εξατομικευμένο τρόπο χρήσης, δίχως να αποδίδουν
σημαντικό ρόλο στους διδάσκοντες.
Αντίθετα, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές τόσο του εργαστηρίου MediaLab όσο και
των προγραμμάτων που η Eυρωπαϊκή Kοινότητα χρηματοδοτεί, επιχειρούν να
προωθήσουν την τεχνολογία, παράλληλα με την αναζήτηση και την προώθηση νέων
προσεγγίσεων μάθησης και νέων μαθησιακών στόχων.
Όσον αφορά στους τεχνολογικούς στόχους, διαγράφεται η τάση δημιουργίας
ψηφιακών μικροσυσκευών που όχι μόνο είναι ελαφρές για να μεταφέρονται (portable)
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αλλά και αρκετά μικρές για να μπορούν να τις φορούν επάνω τους (wearable) τα παιδιά.
Παράλληλα, κατά τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται η τάση κυριαρχίας των εργαλείων και
των ψηφιακών συσκευών (gadgets) στα εκπαιδευτικά λογισμικά, σε σημείο που
διεξάγονται συζητήσεις για τον “υπό εξαφάνιση υπολογιστή” (the dissapearing
computer).
Όσον αφορά στους στόχους μάθησης, φαίνεται να γενικεύεται η αποδοχή των
σύγχρονων πορισμάτων της γνωστικής ψυχολογίας, που αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία
στην επίγνωση των διαδικασιών μάθησης (μεταγνώση), στην κατανόηση της άποψης
των άλλων, στις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Ταυτόχρονα, δε μπορούμε παρά να
διαπιστώσουμε ότι είναι σχετικά λίγα τα ερευνητικά προγράμματα που εστιάζουν σε
γνωστικούς στόχους που έχουν καθοριστεί από τη Διδακτική των Επιστημών (Ραβάνης,
1999) και αυτό γιατί, σε ένα γενικό επίπεδο, αποδίδεται μικρότερη έμφαση σε στόχους
γνώσεων. Κυριαρχούν θεωρήσεις που επιχειρούν να κάνουν τη μετάβαση από την
Κοινωνία της Πληροφορίας (Information Society) στη Δημιουργική Κοινωνία (Creative
Society) υποστηρίζοντας ότι, η επόμενη γενιά παιδιών θα χρειάζεται ικανότητες
διαφορετικές από αυτές των προηγούμενων γενεών. Οι ικανότητες εργασίας θα έχουν
μικρότερη σχέση με μια συγκεκριμένη γνωστική ικανότητα και περισσότερο με την
ικανότητα να επιλύουν προβλήματα, να σκέφτονται ευέλικτα και να αξιοποιούν τη
δημιουργικότητά τους (βλέπε Next Generation Forum Report).
Η πλειονότητα των εφαρμογών που παράγονται από ερευνητικά εργαστήρια,
βασίζονται στο παιχνίδι, θεωρώντας το ως ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία που
εντάσσεται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, και εγγράφεται μέσα σε δραστηριότητες που
λαμβάνουν τη μορφή ανεπτυγμένων συνθετικών εργασιών (projects). Το παιχνίδι, στις
περιπτώσεις αυτές είναι ενσωματωμένο στην τυπική μάθηση, ενώ η μάθηση γίνεται ένα
πιο εστιασμένο μέρος του παιχνιδιού. Τα κέντρα παιδιού και τα νηπιαγωγεία θα πρέπει
να αξιοποιήσουν αυτήν την πιο δομημένη προσέγγιση ώστε το παιχνίδι, να συνιστά μια
ικανοποιητική μαθησιακή εμπειρία. Αλλά μόνο όταν οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές
ενσωματωθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα ως ένα συστατικό στοιχείο της διδασκαλίας,
τα παιδιά θα μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν ουσιαστικά μαθαίνοντας καλύτερα και
περισσότερα (Papert 1993, Shade 1994).
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Επιστημονική καλλιέργεια και μουσειακή αγωγή για την
προσχολική ηλικία: ένα πρόγραμμα Επιστημονικής
Μουσειολογίας
Δ. Κολιόπουλος
Πανεπιστήμιο Πατρών
Δεν συναντάμε συχνά τη μουσειακή αγωγή ως αντικείμενο διδασκαλίας στα
παιδαγωγικά τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων. Όπου αυτό συμβαίνει, τα βασικά
αντικείμενα μελέτης είναι το μουσείο τέχνης, το ιστορικό μουσείο και το λαογραφικό
μουσείο. Η απουσία μουσειακής αγωγής σχετικής με τις φυσικές επιστήμες και την
τεχνολογία στα παιδαγωγικά τμήματα νηπιαγωγών οφείλεται όχι μόνο στο
υποβαθμισμένο καθεστώς της μουσειακής αγωγής αλλά και σε δύο άλλους παράγοντες:
στον περιορισμένο αριθμό οργανωμένων μουσείων φυσικών επιστημών και τεχνολογίας
καθώς και στη διαδεδομένη αντίληψη πως η διάδοση των φυσικών επιστημών και της
τεχνολογίας, στα τμήματα αυτά, δεν χρειάζεται ν’ αποτελεί βασικό αντικείμενο
διδασκαλίας και έρευνας. Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου
Πατρών γίνεται μια προσπάθεια ν’ ανατραπεί αυτή η αντίληψη και μέρος αυτής της
προσπάθειας είναι η εισαγωγή στοιχείων Επιστημονικής Μουσειολογίας στο πρόγραμμα
σπουδών του τμήματος.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα Επιστημονικής Μουσειολογίας εντάσσεται, λοιπόν,
σε ένα γενικότερο πλαίσιο γνωστικών αντικειμένων που έχουν ως στόχο αφ’ ενός τη
διάδοση εννοιολογικών, μεθοδολογικών και πολιτισμικών στοιχείων της επιστημονικής
γνώσης στις φοιτήτριες/ές του τμήματος και αφ’ ετέρου τη χρήση αυτών των στοιχείων
για διδακτικούς σκοπούς στο επίπεδο της προσχολικής ηλικίας. Διακρίνονται τρεις
κατηγορίες γνωστικών αντικειμένων: (α) αυτά που σχετίζονται άμεσα με τις φυσικές
επιστήμες, (β) αυτά που σχετίζονται με τη Διδακτική των φυσικών επιστημών και (γ)
αυτά που σχετίζονται άμεσα με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο.
Η Επιστημονική Μουσειολογία εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία γνωστικών
αντικειμένων αφού έχει διττό στόχο: αφ’ ενός την εξοικείωση των φοιτητριών/ών με την
πολιτισμική διάσταση των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας μέσω της γνωριμίας
με τα σχετικά μουσεία και αφ’ ετέρου την εξοικείωσή τους με μεθόδους και τεχνικές
διδακτικής εκμετάλλευσης της επιστημονικής γνώσης μέσω της γνωριμίας και
αλληλεπίδρασής τους με εκπαιδευτικά προγράμματα μουσείων.
Στα επόμενα, πρόκειται να περιγράψουμε τη φύση και το περιεχόμενο του
προτεινόμενου προγράμματος και να υποστηρίξουμε τον δυναμικό του χαρακτήρα ο
οποίος προέρχεται από την άμεση συσχέτιση του γνωστικού αντικειμένου με την
εκπαιδευτική έρευνα.
Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στόχος της πρώτης ενότητας είναι να
γνωρίσουν οι φοιτήτριες/ές το μουσείο φυσικών επιστημών και τεχνολογίας. Κατ’
αρχήν, εισάγονται και συγκρίνονται οι διαφορετικοί τύποι μουσείου (Caro, 1996):
(α) το «Μουσείο εκθεμάτων». Πρόκειται για τον παλαιότερο και πιο συμβατικό
τύπο μουσείου όπου ο επισκέπτης σπεύδει να θαυμάσει συλλογές αυθεντικών
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αντικειμένων. Συνήθως, δεν διευκολύνεται η κατανόηση του εκθεσιακού υλικού: μια
ετικέτα ή ένα κείμενο σε ψηφιακή μορφή είναι αρκετά. Πρότυπο τέτοιου μουσείου
αποτελεί το προσφάτως ανακαινισθέν Musée des Arts et Métiers, στη Γαλλία.
(β) το «Πειραματικό μουσείο». Ο τύπος αυτός μουσείου ευνοεί την ενεργό
συμμετοχή των επισκεπτών και επιχειρεί να καταστήσει την επιστημονική γνώση οικεία
γι αυτούς μέσω της αλληλεπίδρασης με την εμπειρία και το πείραμα. Επιδιώκεται η
μέγιστη κάλυψη των παραδοσιακών επιστημονικών τομέων (Μηχανική,
Ηλεκτρομαγνητισμός, Κυματική κλπ) ενώ η έμφαση δεν δίδεται τόσο στο έκθεμα όσο
στον χώρο δραστηριότητας, που πολλές φορές μοιάζει με εργαστήριο φυσικών
επιστημών. Τυπικός εκπρόσωπος αυτού του τύπου μουσείου είναι το Palais de la
Découverte, στη Γαλλία.
(γ) το «Επιστημονικό και τεχνολογικό πολιτιστικό κέντρο». Πρόκειται για
ανοικτό πολιτιστικό κέντρο όπου γίνεται προσπάθεια ο επισκέπτης να προσεγγίσει το
περιεχόμενό τους χωρίς τον φόβο του εξειδικευμένου αντικειμένου. Η κοινωνική χρήση
των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας είναι το κέντρο μουσειακών
δραστηριοτήτων και γι αυτό δεν υπάρχουν οι παραδοσιακές ταξινομήσεις κατά κλάδο
αλλά δια-κλαδικοί τομείς όπως Μεταφορές, Επικοινωνία, Διάστημα κλπ. Η Cité des
sciences et de l’industrie, στη Γαλλία, αποτελεί χαρακτηριστικό εκπρόσωπο αυτού του
τύπου μουσείου.
Στη συνέχεια, οι φοιτήτριες/ές έχουν την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν τα
χαρακτηριστικά κάθε τύπου μουσείου κάνοντας μια περιήγηση στο διαδίκτυο και
γνωρίζοντας συγκεκριμένα διεθνή ή και ελληνικά μουσεία φυσικών επιστημών και
τεχνολογίας. Η περιήγηση αυτή έχει και ένα δεύτερο στόχο: να αναγνωρισθούν οι
θεματικές εκείνες ενότητες όπου η πολιτισμική διάσταση της επιστημονικής γνώσης
είναι ιδιαίτερα ισχυρή αυτήν την εποχή. Τέτοιες θεματικές ενότητες μπορεί να είναι η
εξοικονόμηση της ενέργειας, η δομή και λειτουργία τεχνολογικών αντικειμένων ή και
θέματα υγείας.
Η γνωριμία με την ελληνική πραγματικότητα γίνεται μέσα από την παρουσίαση
υλικού που έχει προσφερθεί από διάφορα μουσεία. Έχει, επίσης, προβλεφθεί, όσοι
υπεύθυνοι μουσείων το επιθυμούν να παρουσιάζουν οι ίδιοι το υλικό αυτό. Τέλος, οι
φοιτήτριες/ές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά κάποιο μουσείο κατά τη
διάρκεια μιας υποχρεωτικής επίσκεψης στα πλαίσια της εργασίας την οποία θα
εκπονήσουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Πρέπει, πάντως, να επισημανθεί ότι ο
περιορισμένος αριθμός μουσείων φυσικών επιστημών και τεχνολογίας σύμφωνα με τους
τύπους μουσείων που αναφέρθηκαν προηγούμενα, τόσο στην περιοχή των Πατρών αλλά
και γενικότερα στον ελληνικό χώρο, μας αναγκάζει να διευρύνουμε την έννοια του
μουσείου φυσικών επιστημών και τεχνολογίας προς άλλα ιδρύματα που όμως
εξυπηρετούν όμοιους στόχους όπως η επαφή με μια εκλαϊκευτική μορφή των
επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, η διάδοση της πολιτισμικής διάστασης των
επιστημονικών και τεχνολογικών αντικειμένων και η παροχή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Εκτός, λοιπόν, από τα μεγάλα συγκροτημένα κέντρα όπως το
Τεχνολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή –
Γαία, στον κατάλογο των ιδρυμάτων που εξυπηρετούν, λίγο ως πολύ, ανάλογους
στόχους μπορούμε να συμπεριλάβουμε τα μικρά μουσεία εκθεμάτων ζωολογίας,
βοτανικής και ορυκτολογίας που βρίσκονται, συνήθως, σε πανεπιστημιακούς χώρους,
καθώς και τα παιδικά μουσεία, τους εργοστασιακούς χώρους και τα κέντρα
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περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που προσφέρουν αξιόλογα προγράμματα σχετικά με τις
φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία.
Η δεύτερη ενότητα έχει ως στόχο οι φοιτήτριες/ές να αντιληφθούν την
πολυμορφία της σχέσης μουσείου - σχολείου. Κεντρική έννοια στην ενότητα αυτή είναι
η έννοια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Προσεγγίζονται τρεις τύποι εκπαιδευτικού
προγράμματος που μπορεί να έχουν σχέση με ένα μουσείο φυσικών επιστημών και
τεχνολογίας (Κολιόπουλος, 1997):
(α) η «απλή επίσκεψη» στο μουσείο: Στην περίπτωση αυτή, οι μαθητές
περιδιαβάζουν εκθέματα με ή χωρίς ξενάγηση και χωρίς να έχει τεθεί κάποιο
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
(β) η «προσανατολισμένη επίσκεψη»: Πρόκειται για μια μορφή προγράμματος
όπου ζητείται από τον εκπαιδευτικό που θα συνοδεύσει τους μαθητές να σχεδιάσει και ν’
αξιολογήσει την επίσκεψη με βάση το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρει το μουσείο.
(γ) το «ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα»: Η πλέον στενή συνεργασία
μουσείου - σχολείου υλοποιείται στα πλαίσια αυτού του προγράμματος που προτείνεται
από το μουσείο. Προβλέπεται πολυήμερη επίσκεψη στους χώρους του μουσείου χωρίς.
Όμως, να ταυτίζεται με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια δυναμική διαδικασία στην οποία ιδιαίτερη
σημασία αποδίδεται στις φάσεις που προηγούνται και ακολουθούν τη φάση της
επίσκεψης.
Η προσέγγιση κάθε τύπου προγράμματος γίνεται είτε με όρους μαθησιακούς
όπου μελετάται η σχέση του προγράμματος με διάφορα μαθησιακά πρότυπα (Hein,
1998), είτε με όρους διδακτικούς όπου διερευνώνται θέματα σχεδιασμού και
αξιολόγησης του προγράμματος, η σχέση του με το αναλυτικό πρόγραμμα και το
θεματικό πεδίο καθώς και οι όροι υλοποίησής του σε πραγματικές συνθήκες
(Παπασωτηρίου & Καριώτογλου, 1998). Αποφεύγεται, λοιπόν, η απλή παράθεση
σωρείας προγραμμάτων τα οποία εκπονούνται κυρίως στο χώρο του μουσείου και με
αυτό τον τρόπο μεταφέρονται στην/στον εκπαιδευτικό, ενώ ευνοείται η συγκρότηση
μαθησιακών και διδακτικών κριτηρίων για το σχεδιασμό και αξιολόγηση
προγραμμάτων. Σε όλους αυτούς τους τύπους προγραμμάτων δίνεται έμφαση στην
ιδιαιτερότητα της προσχολικής ηλικίας. Γι αυτό, γίνεται προσπάθεια οι φοιτήτριες/ές να
γνωρίσουν υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν εκπονηθεί από
εκπαιδευτικούς ή υπευθύνους μουσείων, ακόμη και άλλων θεματικών αντικειμένων, και
τα οποία απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τέλος, θίγεται και ο ρόλος της
εκπαιδευτικής έρευνας, είτε από τη μεριά του μουσείου είτε από τη μεριά της
εκπαίδευσης, στη διαμόρφωση ενός θεωρητικού πεδίου αναφοράς για τη σχέση σχολείου
– μουσείου (Clément et al., 1992).
Στην τρίτη ενότητα οι φοιτήτριες/ές έρχονται σε επαφή με σχολικές
δραστηριότητες οι οποίες, όμως, σχετίζονται άμεσα με τις ιδέες και τις πρακτικές που
αναπτύσσονται στα μουσεία. Η έννοια της μεταφοράς της αντίληψης του μουσείου
φυσικών επιστημών και τεχνολογίας στο σχολείο συνδέεται με δύο δραστηριότητες: τη
χρήση μουσειοσκευών και τη διοργάνωση επιστημονικών εκθέσεων (Κολιόπουλος και
συνεργ., υπό έκδοση). Η μαθησιακή και διδακτική προσέγγιση των δραστηριοτήτων
αυτών είναι πανομοιότυπη με αυτήν των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
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Επιστημονική Μουσειολογία και εκπαιδευτική έρευνα
Ένα ακαδημαϊκό αντικείμενο διαφέρει από άλλες παρεμφερείς προσπάθειες μουσειακής
αγωγής ως προς το στοιχείο της σχέσης του με την εκπαιδευτική έρευνα. Αν δεν
τροφοδοτείται από τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας, είτε αυτή εκπονείται από τη
μεριά του μουσείου, είτε από τη μεριά της εκπαίδευσης, και αν δεν αποτελεί το ίδιο
φορέα εκπαιδευτικής έρευνας, τότε είναι υποχρεωμένο να ρέπει είτε προς το στείρο
ακαδημαϊσμό είτε προς τον ανεξέλεγκτο ακτιβισμό. Στην ενότητα αυτή θα
περιγράψουμε με συντομία τους βασικούς άξονες εκπαιδευτικής έρευνας οι οποίοι
μπορεί να σχεδιασθούν στα πλαίσια του προτεινόμενου προγράμματος ώστε η
εκπαιδευτική εμπειρία να μετασχηματισθεί σε συστηματική γνώση. Οι άξονες έρευνας
που προτείνουμε βασίζονται στις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην/στον
μέλλουσα/μέλλοντα εκπαιδευτικό, δηλαδή, τις/τους φοιτήτριες/ές του παιδαγωγικού
τμήματος νηπιαγωγών, στο μουσείο φυσικών επιστημών και τεχνολογίας και στο
αντικείμενο μελέτης, δηλαδή, τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία.
Πιο συγκεκριμένα, οι άξονες αυτοί συγκροτούνται ως εξής:
(α) Η έμφαση δίδεται στην αλληλεπίδραση φοιτητριών/ών και αντικειμένου
μελέτης. Για παράδειγμα, η μελέτη της συγκρότησης ή/και της αλλαγής των αντιλήψεων
και στάσεων των φοιτητριών/ών για θέματα επιστημονικής καλλιέργειας εμπίπτει σε
αυτόν τον ερευνητικό άξονα. Μπορούν, λοιπόν, να διατυπωθούν ερευνητικά ερωτήματα
όπως τα ακόλουθα: Ποιες είναι οι πρότερες αντιλήψεις και στάσεις για την επιστημονική
καλλιέργεια των φοιτητριών/ών, ποιοι παράγοντες επιδρούν στη συγκρότηση νέων
αντιλήψεων και στάσεων και ποιος είναι ο ακριβής ρόλος του περιεχομένου του
προγράμματος στην αναδιαμόρφωσή των παλαιών;
(β) Η έμφαση δίδεται στην αλληλεπίδραση φοιτητριών/ών με το μουσείο. Για
παράδειγμα, έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί το είδος του διδακτικού υλικού και τους
παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξή του από τις φοιτήτριες/ές.
Ποια μουσεία, εκθέματα και δραστηριότητες επιλέγουν, τι είδους διδακτικό υλικό
σχεδιάζουν και, κυρίως, πως συσχετίζουν θεωρητικές, διδακτικές και πρακτικές πλευρές
της εκπαίδευσής τους στο ακαδημαϊκό τμήμα στο οποίο βρίσκονται με το σχεδιασμό
διδακτικού υλικού για μουσειακή χρήση, είναι μερικά ερωτήματα που ζητούν απάντηση
στα πλαίσια αυτού του ερευνητικού άξονα.
(γ) Τέλος, η έμφαση μπορεί να δίδεται στη σχέση μουσείου – αντικειμένου
μελέτης. Εδώ, μπορεί να εξειδικευθεί, για παράδειγμα, το πρόβλημα της αντικειμενικής
δυνατότητας της επιστημονικής εκλαΐκευσης: Είναι, δηλαδή, δυνατή η υπέρβαση των
υποκειμενικών ορίων που η ειδικού τύπου νοηματική αυτονομία μιας επιστημονικής
θεωρίας θέτει a priori σε κάθε προσπάθεια διατύπωσής της για τους «μη ειδικούς»
(Μπαλτάς, 1984); Ποιος τύπος εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο καταλληλότερος
για μια τέτοια υπέρβαση και σε τι συνίσταται η υπέρβαση αυτή όταν αναφερόμαστε στην
προσχολική ηλικία; Τα προβλήματα αυτά είναι δυνατόν ν’ αποτελέσουν αντικείμενα
έρευνας, στα πλαίσια ενός προγράμματος Επιστημονικής Μουσειολογίας, ιδιαίτερα αν
διατυπωθούν με τη γλώσσα του θεωρητικού πλαισίου της Διδακτικής των φυσικών
επιστημών (Ραβάνης, 1999).
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Επίλογος
Στο σύντομο αυτό άρθρο έγινε προσπάθεια να σκιαγραφηθούν οι γενικές αρχές της
μορφής που μπορεί να πάρει ένα πρόγραμμα μουσειακής αγωγής σχετικής με τις φυσικές
επιστήμες και την τεχνολογία σ’ ένα παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών. Οι αρχές αυτές
μπορεί να συνοψισθούν στα επόμενα:
(α) Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να έχει μορφή εξαμηνιαίου μαθήματος
Επιστημονικής Μουσειολογίας το οποίο να συσχετίζεται με άλλα γνωστικά αντικείμενα
που έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην διάδοση της επιστημονικής και τεχνολογικής
καλλιέργειας στις/στους φοιτήτριες/ές του τμήματος.
(β) Το περιεχόμενο του προγράμματος βασίζεται σε έννοιες και μεθόδους οι
οποίες αναδεικνύουν τον πολιτισμικό χαρακτήρα των φυσικών επιστημών και της
τεχνολογίας και τονίζουν την πολυμορφία του σύγχρονου μουσείου φυσικών επιστημών
και τεχνολογίας. επίσης, καθοδηγούν τις/τους φοιτήτριες/ές να αντιλαμβάνονται,
αξιολογούν και, ενδεχομένως, να σχεδιάζουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως ενεργοί
συν-διοργανωτές με τους υπεύθυνους των μουσείων και όχι ως παθητικοί διεκπεραιωτές
οδηγιών.
(γ) Το προτεινόμενο πρόγραμμα έχει δυναμικό χαρακτήρα, δηλαδή, πρόκειται,
για ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να βελτιώνεται μέσα από αναδραστικές
διαδικασίες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική έρευνα η οποία αποτελεί συστατικό
στοιχείο της συγκρότησής του. Με αυτό τον τρόπο, άλλωστε, θα μπορεί, συνεχώς, να
ανανεώνεται και να προσαρμόζεται στο καινούργιο.
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O λόγος των Φυσικών Eπιστημών και η καθημερινή
γλώσσα: επισημάνσεις για τη διδασκαλία στην πρώτη
σχολική ηλικία
M. Kονδύλη
Πανεπιστήμιο Πατρών
“H μάθηση είναι ζήτημα δόμησης και χρήσης της γλώσσας· ως εκ τούτου διδασκαλία (...)
σημαίνει παρέμβαση στην αναμφίβολα γλωσσική διαδικασία” (Halliday & Matthiessen
1999). Έτσι μπορούν να συνοψιστούν τα πορίσματα του σεβαστού πια σώματος από
μελέτες του εκπαιδευτικού λόγου των κοινωνικών και των θετικών επιστημών που
επεξεργάστηκε η Συστημική Λειτουργική Γλωσσολογία (ΣΛΓ). Πρόκειται για μελέτες οι
οποίες δεν εξαντλούνται σε αποσπασματική αρθρογραφία, αλλά συγκροτούν ένα
πραγματικό σώμα προσεγγίσεων σε διαφορετικά πεδία των επιστημών (π.χ. Halliday &
Martin 1993, Christie & Martin 1997, Martin & Veel 1998, Christie 1999). Oι
θεωρητικές προσπελάσεις οικοδομούνται σε μελέτες περιπτώσεων μέσα από ανάλυση
του λόγου επιστημονικών και εκπαιδευτικών κειμένων, αναλυτικών προγραμμάτων,
συνομιλιών στη σχολική τάξη, συνομιλιών στην αλληλεπίδραση μητέρας-παιδιού, κ.ά.,
καθώς και αναλύσεις των διαφορών ανάμεσα σε γραπτό και προφορικό λόγο, που είναι
σημαντικότατες για να συλλάβουμε βασικές όψεις της εκαιδευτικής και επιστημονικής
πραγματικότητας.
H κοινωνικο-σημασιολογική προσπέλαση στον επιστημονικό λόγο είναι προϊόν
γόνιμης συνεργασίας ανάμεσα στη θεωρία του B. Bernstein και της ΣΛΓ, με ιδρυτή τον
M.A.K. Halliday, χωρίς καθόλου να λείπουν οι παραπομπές σε έναν “αναπλαισιωμένο”
Vygotsky, με την έννοια ότι η σημειωτική διαδικασία δεν θεωρείται πλέον ουδέτερη
αλλά κοινωνικά και γλωσσικά ευπαθής, με αποτέλεσμα να δημιουργεί κοινωνικά
διαφοροποιημένη νόηση (Lee 1987, Hasan 1999, Cloran 1999). Aποδεικνύεται ότι η
γλώσσα δεν είναι ένα ουδέτερο μέσο έκφρασης μιας προϋπαρχουσας δομής ή της υλικής
πραγματικότητας, αλλά αυτό που διαμορφώνει τη συνείδησή μας σχετικά με την ίδια την
τάξη πραγμάτων (ενδεικτικά, Painter1996, 1999). Eπομένως, αναδεικνύεται ο
συγκροτησιακός ρόλος της γλώσσας για το νόημα που αποδίδουμε στα πράγματα του
κόσμου -δηλαδή, τόσο στη φυσική όσο και την κοινωνική τάξη πραγμάτων.
Δεν είναι επομένως τυχαία η έμφαση που δίνεται από αυτή την προσέγγιση στις
διαδικασίες της εκπαιδευτικής αναπλαισίωσης. Tο σχολείο είναι ο σημαντικότερος
θεσμός λειτουργίας του εκπαιδευτικού λόγου, ο οποίος παίρνει μορφές γνώσεων από
άλλους θεσμικούς τόπους και τις επανατοποθετεί για την επιλεκτική μετάδοσή τους
στους μαθητευόμενους. Oι εκπαιδευτικοί είναι οι δράστες της διαδικασίας εξαιτίας της
εμπλεκόμενης διδακτικής αναπλαισίωσής του. O λόγος, π.χ., της Φυσικής των
φυσικο-επιστημόνων αναπλαισιώνεται και έτσι μεταβάλλεται για τη μετάδοσή του στους
μαθητές του σχολείου. Δεν ισχύει επομένως τόσο η λογική της πρότυπης Φυσικής, όσο η
λογική των εκπαιδευτικών πρακτικών, όπως υλοποιείται σε αυτό που ο Bernstein
αποκαλεί “ρυθμιστικό λόγο” (ενώ, σύμφωνα με τη λειτουργική-συστημική
γλωσσολογία, είναι ρυθμιστική λειτουργική παραλλαγή (register) (πρβλ. Cristie 1998:
174).
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Θα σταθούμε ωστόσο μόνο σε δύο βασικά κλειδιά της μπενσταϊνικής
πραγμάτευσης, που σχετίζονται άμεσα με τη σχολική πρακτική: Tο πρώτο αφορά τη
διάκριση κοινονοϊκής (commonsense) και επιστημονικής γνώσης (διάκριση που
σύμφωνα με την Hasan, η διάκριση κοινονοϊκής και επιστημονικής γνώσης που
χρησιμοποιεί ο Bernstein, ανάγεται στον Whorf· πρβλ Christie 1998: 175, σημ. 3). Oι
διαδικασίες περάσματος από την κοινονοϊκή γνώση στην εκπαιδευτική και στη συνέχεια
στην επιστημονική γνώση απαιτούν μια δεύτερη έννοιολόγηση: εκείνη της διδακτικής
αναπλαισίωσης (recontextualization), δηλαδή το μετασχηματισμό και την ανακατασκευή
της επιστημονικής γνώσης και την επανατοποθέτησή της προς όφελος νέων δεδομένων
και απαιτήσεων (π.χ. Bernstein 1989: 231).
H διαφορά ανάμεσα σε καθημερινό και επιστημονικό λόγο αποτυπώνεται σε
διαφορετικές σημασιολογικές και γραμματικές κατασκευές. Aπ' αυτή την άποψη, δεν
είναι μόνο η “τεχνική ορολογία” που διακρίνει τον επιστημονικό λόγο από τον
καθημερινό, αλλά και η ίδια η λεξικογραμματική του. Mπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε
σημασιολογικές όψεις, όπως π.χ. η γραμματική μεταφορά (Halliday 1999), η χρήση της
παθητικής και της μέσης φωνής, η χρήση των ονοματικών ομάδων και ειδικές κατηγορίες
συσχετικών ρημάτων που οργανώνουν τη γνώση σε φυσικοειδείς ταξινομήσεις (πρβλ.
Veel 1998: 115-116).
Eίναι προφανές ότι αυτή η προοπτική αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία της
επικρατούσας κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης στη διδακτική των Φ.E. και των
Mαθηματικών, η οποία πριμοδοτεί την ψυχολογική σύνδεση ανάμεσα στις πληροφορίες.
Kι αυτό γιατί ο ψυχολογικός κονστρουκτιβισμός επισκιάζει την κοινωνική λογική της
κατανόησης της μάθησης (πρβλ. π.χ. Veel 1999: 205 κ.έ.).
Mε αυτά τα δεδομένα, η βασικότερη πηγή μάθησης είναι η γλώσσα, το κατεξοχήν
σύστημα νοηματοδότησης και κατασκευής νοήματος. Oι μαθητευόμενοι χρησιμοποιούν
στρατηγικές νοηματοδότησης οι οποίες τους παρέχονται προκειμένου να αναλύσουν
συστήματα νοημάτων. H χρησιμοποίηση αυτής της πηγής για τη μάθηση είναι η
δημιουργία ή η συμμετοχή στην κατασκευή “κειμένου”, όπου το νόημα καθίσταται
παρατηρήσιμο μέσα από την υλοποίησή σε λεξικογραμματικές μορφές. Aυτό σημαίνει
ότι οι στρατηγικές ή οι διαδικασίες της μάθησης (ταξινόμηση, σύγκριση, γενίκευση,
συγκρότηση δεσμών αίτιου-αιτιατού, υπόθεση, συμπερασμός κτλ) θα πρέπει να
ειδωθούν περισσότερο ως στρατηγικές νοηματοδότησης (υλοποιημένες στο
λεξικογραμματικό επίπεδο), ως τρόποι κινητοποίησης των γλωσσικών αποθεμάτων σε
κείμενο, παρά ως τρόποι δράσης κάποιων μη-γλωσσικών, μη-ορατών νοητικών
διεργασιών. Έτσι, η μελέτη των κειμένων των μαθητευόμενων μπορεί να αναδείξει την
επικαιροποίηση τόσο του γλωσσικού τους συστήματος όσο και το γεγονός ότι
προτάσσουν το σύστημα ως μέσο κατανόησης. Eπίσης, οι διαχρονικές έρευνες θα
μπορούσαν να δείξουν κάτι από την ανάπτυξη του γλωσσικού συστήματος ως μέσου για
την κατανόηση και την παραγωγή συστημάτων νοημάτων.
Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λόγου
Eίναι λοιπόν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η προσπάθεια της ΣΛΓ να εξηγήσει τη μετάβαση
από την κοινή στην εκπαιδευτική γνώση μέσω γλωσσικών όρων. Έτσι, μέσα από τη
διερεύνηση της σημασιολογικής ανάπτυξης πολύ μικρών παιδιών προς την κατεύθυνση
της εκπαιδευτικής γνώσης, συγκροτείται ένα σώμα αναγκαίων και ικανών συνθηκών της
μετάβασης. Λόγου χάριν, στις μελέτες της για τη σημασιολογική ανάπτυξη του βρέφους,
η Painter (1999) θεματοποιεί όλες τις σχετικές επεξεργασίες για τη γλωσσική
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προετοιμασία που είναι αναγκαίος όρος μετάβασης από το ένα γνωστικό πεδίο στο άλλο.
Θα αναφερθούμε εδώ μόνο σε μερικές όψεις αυτών που θα ονομάσουμε γλωσσικές
προϋποθέσεις για το πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελείται αυτή η μετάβαση.
Mε λίγα λόγια, όταν το παιδί προχωρεί από την κοινονοϊκή γνώση στην
εκπαιδευτική εμπλέκεται με γλωσσικά κριτήρια που του έχουν παρουσιαστεί σε
προηγούμενες σχετικές εμπειρίες. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η ουσία της βιγκοτσιανής
διάκρισης ανάμεσα σε αυτές που αποκαλούνται “αυθόρμητες έννοιες”, οι οποίες
προκύπτουν από τις καθημερινές δραστηριότητες, και τις “επιστημονικές έννοιες” της
σχολικής μάθησης, οι οποίες κινούνται στο πεδίο της συνειδητής επίγνωσης (Vygotsky
1987: 216· πρβλ. Lee 1987). Δεν πρόκειται λοιπόν για “προ-έννοιες”, αλλά για
διαδικασίες νοηματοδότησης που επιδεικνύει το παιδί προτού μπει στη διαδικασία της
κειμενικής, οργανωμένης και συνειδητής εκπαιδευτικής γνώσης.
Σύμφωνα με τις κατηγοριοποιήσεις της παραπάνω θεματοποίησης, ορισμένα από
τα χαρακτηριστικά της κοινής γνώσης είναι τα εξής: βασίζεται σε συγκεκριμένα
συμφραζόμενα/περικείμενα, στην προσωπική εμπειρία, σε παρατήρηση και συμμετοχή
μεσολαβημένη από την προφορική γλώσσα, σε μη τεχνικά νοήματα· εξάλλου
οικοδομείται μη συνειδητά, αργά, σταδιακά και με αποσπασματικό τρόπο. Aντίθετα, η
εκπαιδευτική γνώση -αναγκαίος όρος για τη μετάβαση στην επιστημονική- έχει
οικουμενικό προσανατολισμό, είναι απομακρυσμένη από την προσωπική εμπειρία,
βασίζεται πολύ περισσότερο στο γραπτό ή προφορικό συγκροτημένο κείμενο και στη
σημειωτική αναπαράσταση, χρησιμοποιεί αφηρημένα τεχνικά νοήματα, είναι
οικοδομημένη συνειδητά και ταχύτατα, παρουσιάζεται συστηματικά, με διαδικασίες
λογικής συνοχής.
Προαπαιτούμενο της μετάβασης είναι η σημασιολογική προετοιμασία με τα εξής
χαρακτηριστικά: οι μαθητευόμενοι έχουν εμπειρία με γενικεύσεις σε συμφραζόμενα
ανταλλαγής πληροφοριών, προσανατολίζονται στη γλωσσική σαφήνεια και τα
υποθετικά και γενικευμένα νοήματα στραμμένα στο κείμενο, δηλαδή γενικότερα
στραμμένα στη μάθηση μέσα από το προφορικό ή γραπτό κείμενο· απαιτεί εξοικείωση
με την κατασκευή ορισμών και κριτηρίων για τις κατηγορίες, εμπειρίες με γραμματικές
μεταφορές, με μονολογικά αποσπάσματα προφορικού λόγου και συναγωγής νοήματος
από κείμενα, αναστοχασμό πάνω στο νόημα και επίγνωση του Eγώ ως μαθητευόμενου
που οικοδομεί τις γνώσεις από διαφορετικές πηγές, εμπειρία με ορισμούς και
συμπεράσματα, εξοικείωση με ορισμούς, συμπερασμούς, κριτήρια ταξινόμησης και
στοχασμό πάνω στο νόημα (Painter 1999: 71, 84).
Πολύ επιγραμματικά μπορούμε να πούμε ότι η συγκρότηση της εκπαιδευτικής
γνώσης μπορεί να γίνει μέσα από την εξερεύνηση του γλωσσικού νοήματος. Aπαραίτητη
προϋπόθεση είναι η χρήση γενικεύσιμων ορισμών, η δυνατότητα αναστοχασμού πάνω
στο ίδιο το “κείμενο” της διδακτικής περίστασης, η συνειδητή χρήση των μέσων.
Eπομένως δεν αρκεί η απλή παρατήρηση των φαινομένων και η χρήση της γλώσσας, που
χαρακτηρίζουν οποιαδήποτε κοινονοϊκή διαδικασία..
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Παρατηρήσεις για τα “νοήματα” των παιδιών πριν τη διδακτική παρέμβαση
Aν ισχύουν τα παραπάνω, ίχνη του περάσματος στην εκπαιδευτική γνώση
επικαιροποιούνται σε οποιαδήποτε διδακτική αλληλεπίδραση. Για να κατανοήσουμε
μέσα από τις απαντήσεις των παιδιών αν έχουν συγκροτήσει τα κατάλληλα νοήματα και
να διαπιστώσουμε τι είδους συλλογισμούς, κατηγοριοποιήσεις κτλ. έχουν κάνει και την
καταλληλότητά τους ως προς την εκπαιδευτική γνώση, θα πρέπει να κινηθούμε στο
συνολικό “κείμενο” της περίστασης. Ωστόσο, είναι γνωστή η δυσκολία στην επακριβή
καταγραφή της αλληλεπίδρασης γενικά, και ειδικότερα όταν πρόκειται για τάξεις
παιδιών στην πρώτη σχολική ηλικία, που οδηγεί συχνά στην απλή κωδικοποίηση των
απαντήσεων των παιδιών ως “σωστών” ή “λανθασμένων” βάσει μιας
προκατασκευασμένης κατηγοριοποίησης. Kατ' αυτό τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να
ελεγχθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μας επέτρεπαν να αναλύσουμε τις γλωσσικές
παραγωγές τους. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ μικρό δείγμα το οποίο μπορεί να μας
οδηγήσει σε ορισμένες σχετικές επισημάνσεις.
Tα απόσπασμα απαντήσεων των παιδιών προέρχονται από το εκπαιδευτικό υλικό
που εκχωρήθηκε από τις A. Bελλοπούλου, M. Παπανδρέου, I. Παπαπάνου, στο πλαίσιο
μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας, που εφαρμόστηκε σε παιδιά 5-7 ετών, με γενικό
τίτλο “Kαταστάσεις της ύλης: από τα επιμέρους πειράματα στη σύνθεση και επέκταση
των εμπειριών” (Mικρόκοσμος, Πρότυπο Kέντρο Δημιουργικής Aπασχόλησης). Tο
κύριο διδακτικό αντικείμενο είναι η τήξη και η πήξη, προκειμένου να εισαχθούν τα
παιδιά στις αλλαγές των καταστάσεων της ύλης. Eπομένως, το επιστημονικό κείμενο
πρέπει να ταξινομηθεί, κατακερματιστεί και να παρουσιαστεί (Veel 1998) μέσα από
συγκεκριμένες επιλογές για τη διδακτική του αναπλαισίωση. H διδακτική επιλογή είναι
να παρουσιαστούν πειράματα αλλαγής της κατάστασης της ύλης μέσα από αλλαγές της
θερμοκρασίας και στη συνέχεια να δημιουργηθεί ένα παραμύθι (“Στη χώρα της μεγάλης
ζέστης και στη χώρα του μεγάλου κρύου”) το οποίο θα βάλει τα παιδιά σε φανταστικές
περιστάσεις, όπου θα προσπαθούν να βρουν λύσεις για να διατηρηθούν υλικά στην
αρχική τους κατάσταση προκειμένου να διευκολυνθούν καθημερινές καταστάσεις. Aπό
τη διερεύνηση των ερευνητριών προκύπτει ότι οι προβλέψεις των παιδιών για τις
μεταβολές στην κατάσταση της ύλης πριν τη διδακτική παρέμβαση ήταν ανεπιτυχείς,
ενώ στο τέλος της παρέμβασης είχαν καταφέρει να συγκροτήσουν κατάλληλες γνώσεις.
Eλαφρά παραφρασμένο, σκοπός του συγκεκριμένο εκπαιδευτικού προγράμματος
είναι να κατανοήσουν τα παιδιά τα αίτια των αλλαγών της κατάστασης της ύλης (στερεή,
υγρή, αέρια). H κατάσταση όμως αλλάζει λόγω μέσω του παράγοντα της θερμότητας, η
οποία τροποποιεί την αλληλεπίδραση των μορίων: αυτή είναι η αόρατη πλευρά της
εκπαιδευτικής διαδικασίας που, μολονότι εξηγεί τα φυσικοεπιστημονικά φαινόμενα,
ασφαλώς δεν επιλέγεται για να παρουσιαστεί. H διδακτική επιλογή επομένως είναι να
νοηματοδοτηθούν οι έννοιες “θερμοκρασία”, “τήξη”, “πήξη” κ.ο.κ., ή πιο με πιο
καθημερινή γλώσσα, “ζέστη”, “κρύο”, “λιώσιμο”, “πάγωμα” κ.ο.κ.
Eίτε όμως πρόκειται για καθημερινή είτε για πιο τεχνική γλώσσα, οι έννοιες αυτές
δεν παύουν να είναι γλωσσικές κατασκευές οι οποίες, σύμφωνα με την προσέγγιση της
ΣΛΓ, ονομάζονται γραμματικές μεταφορές. O όρος δηλώνει τη σύνδεση γεγονότων, που
είναι διάσπαρτα στο χώρο και το χρόνο, σε μια πάγια αλυσίδα αίτιου-αιτιατού. Mία
γραμματική μεταφορά καθιστά μια διαδικασία πράγμα. Kατά αυτό τον τρόπο
δημιουργούνται φυσικοφανείς συνδέσεις αποτελέσματος ανάμεσα σε γεγονότα. Λ.χ., η
τήξη και η πήξη, αλλιώς το λιώσιμο και το πάγωμα, είναι φυσικές και ετερόκλητες
διεργασίες που υποστασιοποιούνται και αποκτούν σημασία αντικειμενικού, “φυσικού”
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φαινομένου. H επιλογή της διδακτικής αναπλαισίωσης είναι να αποκτήσουν αυτές οι
αφηρημένες, υπερπεριστασιακές έννοιες ένα συμφραζόμενο κοντινό στην εμπειρία των
παιδιών. Ξεκινά επομένως από την πειραματική διαδικασία, σύμφυτη με τη Φυσική
επιστήμη. Mέσω του πειράματος παρουσιάστηκαν παραδείγματα, όπου διάφορα υλικά
λιώνουν ή παγώνουν όταν υποβληθούν σε χαμηλές ή ψηλές θερμοκρασίες με τη
μεσολάβηση της ανθρώπινης δράσης. Έτσι, οποιαδήποτε πειραματική διαδικασία στην
ουσία ακολουθεί τις αρχές του “καρτεσιανού-νευτώνειου υποδείγματος” ως τρόπου
μορφοποίησης θεωριών και εξήγησης φαινομένων (Veel 1999). Tο υπόδειγμα
θεμελιώνεται στη “φυσικότητα” της επιστημονικής παρατήρησης και της επαγωγής ως
αληθούς, αντικειμενικής και οικουμενικής, ενώ η παρατήρηση και συγκέντρωση
πρωτογενών πληροφοριών από το φυσικό περιβάλλον οδηγεί στη λογική υπόθεση και
επαγωγή. Για να μεταγλωττίσουμε με όρους της ΣΛΓ, η γλώσσα της Φυσικής παίζει
ενεργό ρόλο στην ενσωμάτωση ή και στη συνειδητοποίηση των “εξωτερικών” ή
“αντικειμενικών” τρόπων θέασης της φύσης, που είναι συμφυείς με το
καρτεσιανό-νευτώνειο υπόδειγμα. Aυτό που περιγράφεται ως νευτώνεια γλώσσα είναι η
γλώσσα πειραματισμού, που έχει δύο όψεις: τις πρακτικές διαδικασίες (ανακατασκευή
αυτών που έκανε ο Nεύτωνας) και τις νοητικές διαδικασίες αιτιολόγησης
(ανακατασκευή του τι παρατήρησε ή συλλογίστηκε) (πρβλ. Halliday & Martin 1993:
57-62, Bazerman 1988, Hasan1999).
Eπομένως, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η πειραματική διαδικασία
προσπαθεί να εξοικειώσει τους μαθητευόμενους με το συγκεκριμένο είδος
εκπαιδευτικής γνώσης. O απώτερος διδακτικός σκοπός είναι να οδηγηθούν να
συναγάγουν γενικούς, δηλαδή υπερπεριστασιακούς, κανόνες για τα αίτια που προκαλούν
την αλλαγή της κατάστασης της ύλης. Aπ' τη μία λοιπόν παρουσιάζεται το πείραμα, όπου
ο ανθρώπινος παράγοντας υποβάλλει σε αλλαγές την ύλη, μολονότι το αίτιο (η μεταβολή
της θερμοκρασία) μπορεί να προκληθεί είτε από την ανθρώπινη δράση, όπως δείχνεται
στο πείραμα, είτε από παράγοντες πέρα από την ανθρώπινη επέμβαση. Aπ' την άλλη,
χρειάζεται να επινοηθούν πλαίσια μέσα στα οποία οι αλλαγή της θερμοκρασίας
“συμβαίνουν” χωρίς την επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα. Aυτά είναι τα
συμφραζόμενα που χρησιμοποιούνται για να προσεγγιστεί η κοινή εμπειρία των παιδιών,
“οι χώρες της μεγάλης ζέστης” και “του μεγάλου κρύου”, όπου δεν υπάρχουν προϊόντα
της ανθρώπινης δράσης τα οποία προκαλούν πάγωμα (πήξη), λιώσιμο (τήξη) ή
διατήρηση της μορφής.
Eδώ θα σχολιάσουμε μόνο το πρώτο σκέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος,
σχετικά με τις καταγραμμένες απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά πριν τον πειραματισμό
προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο έχουν κατανοήσει τους γενικούς κανόνες του
τύπου “Όταν θερμαίνουμε σε κάποιο βαθμό κάποια υλικά (π.χ. σοκολάτα, κερί,
πλαστικό, γρανίτα, παγάκια) αυτά λιώνουν και αποκτούν υγρή ή και αέρια μορφή· όταν
παγώνουμε σε κάποιο βαθμό κάποια υλικά, αυτά στερεοποιούνται”. Eίναι αυτονόητη η
δυσκολία να διατυπωθεί ένας εμπειρικά γενικεύσιμος κανόνας, παρά μόνο αν αποκτήσει
μια υπερπεριστασιακή μορφή: ότι η αλλαγή ή διατήρηση της κατάστασης της ύλης
εξαρτάται από τη διαβάθμιση της θερμοκρασίας σε συνάρτηση με τις εσωτερικές
(μοριακές) ιδιότητες, δηλαδή την εσωτερική συνεκτικότητα της ύλης των σωμάτων.
Πριν την πειραματική περίσταση γίνονται ερωτήσεις στα παιδιά σχετικά με το τι
θα συμβεί σε ορισμένα υλικά (καλαμάκι, σοκολάτα, παγωτό, παγάκι, κερί, πλαστικό,
νερό) αν τα ζεστάνουμε και αν τα εκθέσουμε σε εξωτερικές συνθήκες. Tα παιδιά λοιπόν
πρέπει να κινηθούν τουλάχιστον σε δύο επίπεδα: Tο ένα είναι να νοηματοδοτήσουν στο

Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες

31

επίπεδο των γραμματικών μεταφορών (από το φαινόμενο στη διαδικασία και
αντίστροφα)· το άλλο είναι το επίπεδο των πιθανοτήτων που έχουν τα υλικά να υποστούν
και ποιες αλλαγές. Bέβαια στην καθημερινή εμπειρία είναι σπάνιες οι ακραίες μεταβολές
της κατάστασης (π.χ. εξάτμιση ή στερεοποίηση υγρού, εξάτμιση ή υγροποίηση στερεού
κτλ.).
Mερικές από τις απαντήσεις σε σχέση με τις εξωτερικές συνθήκες είναι οι εξής: “το
καλαμάκι θα σαπίσει”, “η σοκολάτα θα χαλάσει”, “το παγωτό θα παγώσει”, “το παγάκι
θα παγώσει/θα κάνει πάγο στην αυλή”. Σε σχέση με την άμεση παροχή θερμότητας
απαντούν: “το παγωτό θα ζεσταθεί απλώς/θα παραμείνει κρύο”, “η σοκολάτα θα
ζεσταθεί”, “το παγάκι θα γίνει ζεστό”, “το κερί θα γίνει στάχτη/δεν θα πάθει τίποτα γιατί
είναι ζεστό”, “η σοκολάτα θα γίνει κακάο”, “το πλαστικό θα φουσκώσει”, “το νερό από
το παγάκι θα είναι κατάκρυο”.
Aπό τις απαντήσεις θα μπορούσαμε εκ πρώτης όψεως να συμπεράνουμε ότι τα
παιδιά δεν έχουν έννοιες κατάλληλες για να συλλάβουν το φαινόμενο. Eίναι όμως
αξιοσημείωτο ότι, όταν ρωτώνται τι θα συμβεί στα εν προκειμένω υλικά όταν εκτεθούν
σε εξωτερικές θερμοκρασίες, οι απαντήσεις τους είναι λιγότερο συνεκτικές σε σχέση με
τον κανόνα απ' ό,τι οι απαντήσεις που δίνουν όταν ρωτώνται για τις συνθήκες άμεσης
παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα. Στη δεύτερη περίπτωση μοιάζει να ανατρέχουν
στις άμεσες εμπειρίες και συμφραζόμενα. Πράγματι: το νερό μπορεί να κρυώσει όταν το
αφήνουμε σε μη θερμαινόμενο χώρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται πάγος· το νερό
από το παγάκι θα είναι κρύο· η σοκολάτα, αν θερμανθεί “θα γίνει κακάο” (δηλαδή, θα
αποκτήσει υγρή μορφή)· το πλαστικό δοχείο θα φουσκώσει προτού λιώσει· το ίδιο και το
κερί, που είναι εφόσον είναι φορέας θερμότητας (“είναι ζεστό”), θα γίνει στάχτη αν
υπερθερμανθεί. H άμεση παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα βρίσκεται πολύ πιο
κοντά στην αποσπασματική εμπειρία των παιδιών, αντίθετα από τις συνθήκες
παρατήρησης εξωγενών παραγόντων μεταβολής .
Tα παιδιά λοιπόν δεν κάνουν άλλο από το να απαντούν σε συγκεκριμένες
ερωτήσεις και στα συγκεκριμένα συμφραζόμενα. Σε σύγκριση με αυτό που ονομάσαμε
γλωσσική προετοιμασία προς την εκπαιδευτική γνώση, μοιάζει να μην προβαίνουν σε
γενικεύσεις μέσα από περιστάσεις ανταλλαγής πληροφοριών, να μην προσανατολίζονται
σε ένα κείμενο από το οποίο να αντλούν συλλογισμούς, να μην είναι εξοικειωμένα με
κατασκευή κριτηρίων για τις κατηγορίες, να μην έχουν εμπειρίες γραμματικών
μεταφορών, κ.ο.κ. Tο πιθανότερο όμως είναι ότι η ίδια η περίσταση δεν επέτρεψε να
αναδειχτούν αυτές οι λανθάνουσες περιοχές της σημασιολογικής τους ανάπτυξης. Mόνο
την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας τα παιδιά “κατανόησαν” βασικές
έννοιες του εκπαιδευτικού προγράμματος. Mπορούμε επομένως να πούμε ότι μόνο
εφόσον τα παιδιά εισάγονται σε πλήρη διδακτικά κείμενα, μονολογικά αποσπάσματα,
ταξινομήσεις, συνδέσεις, ενδοαναφορές στο περικείμενο κτλ. κατορθώνουν να
κατανοήσουν τα συστήματα νοημάτων που τους παρέχονται και να κάνουν αντίστοιχες
νοηματικές παραγωγές.
Oι περιορισμοί αυτής της παρουσίασης και το ελάχιστο δείγμα, σε συνάρτηση και
με τα μεθοδολογικά προβλήματα που επισημάνθηκαν, μας υποχρεώνουν να
παραμείνουμε στις επισημάνσεις που εξαγγείλαμε: Oι απαντήσεις των παιδιών όπως
εκφράζονται σε έναν τυπικό σχολικό διάλογο δεν μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικές
της (μη) κατανόησης, αλλά δείγματα της δέσμευσης του νοήματος που εκφράζουν μέσα
στα συμφραζόμενα της περίστασης. Eπίσης, τα συστήματα νοημάτων που εξελίσσονται
κατά την πειραματική επίδειξη δεν είναι προϋποθέσεις για τις στρατηγικές
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νοηματοδότησης που απαιτούνται για την εισαγωγή σε στοιχειώδεις επιστημονικές
έννοιες. Mε λίγα λόγια, η “γλωσσική προετοιμασία” είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από την
ψυχολογική σύνδεση ανάμεσα σε πληροφορίες. Tο νόημα είναι γλωσσική-κοινωνική,
άρα και διδακτική υπόθεση. Kαι ο διάλογος ανάμεσα στους σχετικούς κλάδους επίσης
αναγκαίο προαπαιτούμενο.
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Ανοιχτά θέματα μεθοδολογίας στις δραστηριότητες
Φυσικών Επιστημών σε πραγματικές συνθήκες
προσχολικής εκπαίδευσης
Γ. Μπαγάκης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Μια κριτική θεώρηση της ανάπτυξης και της αξιολόγησης δραστηριοτήτων φυσικών
επιστημών για το νηπιαγωγείο αναπότρεπτα θέτει σύνθετα διεπιστημονικά ερωτήματα
όπως: με ποια θεωρία και με ποια μέθοδο θα γίνει η ανάπτυξη και η αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων αυτών, με ποια φιλοσοφία, σε ποιο μοντέλο αναλυτικού προγράμματος
εντάσσονται, κτλ. Αυτά βέβαια τα ερωτήματα συνεπάγονται κάποια άλλα όπως: Ποια
είναι η ψυχολογική και παιδαγωγική θεωρία πάνω στην οποία στηρίζεται η
δραστηριότητα; Ποια είναι η θέση του εκπαιδευτικού και του μαθητή στη
δραστηριότητα; πώς αξιοποιούνται σχετικά ευρήματα της διδακτικής των φυσικών
επιστημών; κ.ά. (Μπαγάκης, 2000; Ραβάνης, 1999). Τα παραπάνω ερωτήματα δεν
μπορούν να τεθούν παρά μόνο αν θεωρήσουμε ότι οι δραστηριότητες φυσικών
επιστημών στο νηπιαγωγείο δεν είναι μόνο ένα εμπειριστικό κατασκεύασμα της
νηπιαγωγού ή μια απλή μεταφορά δραστηριοτήτων από μεγαλύτερες ηλικίες στο
νηπιαγωγείο. Στην εργασία αυτή γίνεται απόπειρα ανάδειξης ανοιχτών ερωτημάτων,
ενδεχόμενων σεναρίων και μοντέλων για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση μια
δραστηριότητας φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο.
Ανάδειξη στοιχείων προς επισκόπηση στις δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών
Θέματα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον μαθητή
Ένα από τα πρώτα στοιχεία που ρητά ή υπονοούμενα εμπεριέχει μια δραστηριότητα
φυσικών επιστημών για το νηπιαγωγείο είναι η θεωρία μάθησης με την οποία είναι
συμβατή ή στην οποία στηρίζεται η δραστηριότητα. Ανεξάρτητα από το αν είναι
μπιχαβιοριστικού, πιαζετικού, μεταπιαζετικού, εποικοδομιστικού τύπου, σε κάθε
δραστηριότητα θα πρέπει να επιδιώκεται να υπάρχει ένα ρητό ψυχολογικό πλαίσιο.
Αν και κατά κανόνα δεν είναι ανεξάρτητο από το ψυχολογικό πλαίσιο είναι
επίσης επιθυμητό να έχει προσδιοριστεί/αποσαφηνιστεί παιδαγωγικό πλαίσιο για τη
δραστηριότητα. Αν π.χ. στο ψυχολογικό πλαίσιο θεωρείται ότι για τη μάθηση του νηπίου
αυτό που έχει σημασία είναι το ερέθισμα και το αποτέλεσμα, αν θεωρείται ότι το νήπιο
μαθαίνει ως ενεργητικό υποκείμενο και οικοδομεί τη γνώση, αν θεωρείται ότι για τη
μάθηση έχει μεγάλη σημασία η κοινωνική αλληλεπίδραση, τότε αντίστοιχα και το
παιδαγωγικό πλαίσιο της δραστηριότητας καθορίζεται από αυτή τη λογική. Έτσι, όσον
αφορά το παιδαγωγικό πλαίσιο, στην πρώτη περίπτωση είναι πολύ πιθανόν να
υιοθετούνται μηχανιστικού τύπου λογικές, στη δεύτερη ανακαλυπτικές προσεγγίσεις και
στην τρίτη περίπτωση κάτι που να σχετίζεται με τη λειτουργία ομάδας.
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για τη δραστηριότητα των φυσικών επιστημών στο
νηπιαγωγείο είναι το πλαίσιο της διδακτικής των φυσικών επιστημών (Ραβάνης, 1999).
Το ζήτημα, δηλαδή, του αν και κατά πόσο εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη
δραστηριότητα τα ευρήματα που ενδεχομένως υπάρχουν από τη διδακτική των φυσικών
επιστημών, όπως λανθασμένες ιδέες των νηπίων για τις έννοιες των φυσικών επιστημών
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στις οποίες αναφέρεται η δραστηριότητα, καθώς και η ιστορία και η επιστημολογία που
σχετίζεται με τις έννοιες αυτές.
Θέματα των δραστηριοτήτων που άπτονται της λογικής του αναλυτικού προγράμματος
Άλλο σημαντικό θέμα είναι το πώς η δραστηριότητα των φυσικών επιστημών
εντάσσεται στη λογική του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου. Ποιο ρόλο
προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα για τον εκπαιδευτικό ως προς την υλοποίηση της
δραστηριότητας; Αυτό του εκτελεστή της δραστηριότητας ή αυτό του κριτικού
υλοποιητή της (Μπαγάκης & Ραβάνης, 1999). Θεωρούνται αυτά τα οποία προβλέπει η
δραστηριότητα ως τελειωμένα και προς εκτέλεση ή ως περίπου δοκιμαστικά, μη
γραμμικά και ανοικτά στην κριτική και την τροποποίηση από τους εκπαιδευτικούς σε
πραγματικές συνθήκες τάξης. Η δραστηριότητα δηλαδή έχει ελαστικότητα ώστε να
περιλαμβάνει εναλλακτικά σενάρια ή έχει ένα και μοναδικά προκαθορισμένο τρόπο
υλοποίησης.
Πού εστιάζει η δραστηριότητα: στην επίτευξη στόχων ή στη διαδικασία της
δραστηριότητας. Συνεπώς αν προβλέπεται αξιολόγηση για τη δραστηριότητα που
εστιάζει αυτή στην επίτευξη των στόχων ή στη διαδικασία της δραστηριότητας.
Πού είναι το κέντρο βάρος της δραστηριότητας στα υλικά της (τεχνική λογική) ή
στο εκπαιδευτικό, ψυχολογικό της σκέλος, στο ρόλο του εκπαιδευτικού κ.ά. (Μπαγάκης,
2000α).
Εφόδια για τον εκπαιδευτικό
Είναι γνωστό ότι οι παιδαγωγοί του νηπιαγωγείου δεν είναι ούτε ειδικοί των φυσικών
επιστημών, ούτε κατά κανόνα στη βασική τους εκπαίδευση προετοιμάστηκαν επαρκώς
για τις δραστηριότητες των φυσικών επιστημών. Απαραίτητο λοιπόν στοιχείο για τη
δραστηριότητα φυσικών επιστημών θα πρέπει να είναι η εκλαϊκευμένη και
απλουστευμένη γνώση του περιεχομένου των φυσικών επιστημών (π.χ. αλλαγές
καταστάσεων της ύλης, μαγνητισμός, διαλυτότητα κτλ.). Η γνώση αυτή απευθύνεται
στον εκπαιδευτικό και θα πρέπει να συνοδεύεται με πηγές για ενδεχόμενη χρήση τους
από τον εκπαιδευτικό. Οι πηγές θα πρέπει να επεκτείνονται και σε ευρήματα της
διδακτικής των φυσικών επιστημών σε σχέση με τις έννοιες των φυσικών επιστημών της
συγκεκριμένης δραστηριότητας (Μπαγάκης, 2000).
Κριτική προσέγγιση στη μεθοδολογία δυο γνωστών βιβλίων δραστηριοτήτων
Φυσικών Επιστημών για το νηπιαγωγείο μεταφρασμένων στα ελληνικά
Για να γίνουν περισσότερο σαφή τα προαναφερθέντα, θα σχολιαστεί η μεθοδολογία δυο
γνωστών βιβλίων δραστηριοτήτων φυσικών επιστημών για το νηπιαγωγείο (Brown,
1995; Chauvel & Michel, 1998), που υπάρχουν στα ελληνικά. Την περίοδο που
προετοιμαζόταν αυτή η εργασία, δεν είχε ακόμα εκδοθεί μεταγενέστερο σχετικό βιβλίο
(Ραβάνης, 1999). Σε σχέση με τα εγχειρίδια αυτά, θα εξεταστούν οι δραστηριότητες
φυσικής.
Α. Ο σχολιασμός θα αρχίσει με το βιβλίο του Brown (1995). Στο εγχειρίδιο αυτό
υπάρχουν δραστηριότητες από τη φυσική και πιο συγκεκριμένα για τον αέρα, το
περιβάλλον (άνεμος, φως, μαγνήτες, ηλεκτρισμός, θερμοκρασία, αέρα, θερμότητα,
βαρύτητα), το νερό και ποικίλα πειράματα (μαγνήτες, κρύσταλλοι, ζυγαριά).
Πρώτο χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων που προτείνονται είναι ότι δεν
προέρχονται μόνο από νηπιαγωγούς αλλά από ένα ερευνητή των φυσικών επιστημών
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(χημείας) στις Η.Π.Α., που έγινε νηπιαγωγός και στη συνέχεια καθηγητής διδακτικής
φυσικών επιστημών.
Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι εκτός από τη σαφώς διατυπωμένη μεθοδολογία των
δραστηριοτήτων, προτείνει ένα χρήσιμο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει το είδος και τον
τρόπο χρήσης των χρησιμοποιούμενων υλικών καθώς και τον τρόπο προσαρμογής των
φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο. Σε αυτό το πλαίσιο ανήκει το στήσιμο, ο
εξοπλισμός και η εγκατάσταση του εργαστηρίου. Τέλος, στο ίδιο πλαίσιο ανήκουν και οι
ειδικές αναφορές στη χρήση του λεξιλογίου.
Τρίτο χαρακτηριστικό είναι η μεθοδολογία των δραστηριοτήτων, η οποία αποτελείται
από 4 ή 5 στοιχεία για κάθε δραστηριότητα:
α. Τι πρόκειται να κάνετε;
β. Υλικά που χρειάζονται για τη διδασκαλία
γ. Τι να κάνετε;
δ. Για τι να συζητήσετε;
ε. Μια εξήγηση των αρχών (στις περιπτώσεις που οι αρχές είχαν εξηγηθεί από
προηγούμενη συγγενική δραστηριότητα, δεν επαναλαμβάνεται η εξήγηση των αρχών).
Β. Ακολουθεί ο σχολιασμός του βιβλίου των Chauvel & Michel (1998). Στο εγχειρίδιο
αυτό υπάρχουν δραστηριότητες από τη φυσική και πιο συγκεκριμένα για τους
καθρέπτες, τους μαγνήτες, την ενέργεια και την ισορροπία, το φως και το νερό.
Πρώτο χαρακτηριστικό του εγχειριδίου αυτού είναι η ύπαρξη μιας σαφώς διατυπωμένης
παιδαγωγικής μεθοδολογίας.
Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι βρίσκεται σε ένα πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη του:
α. Τις ιδιομορφίες της παιδικής ηλικίας (με την κυριαρχία του φανταστικού, της
συναισθηματικότητας και της διαίσθησης)
β. Τις επίσημες οδηγίες για το γαλλικό σχολείο που προβλέπει για το Νηπιαγωγείο τρεις
διαδοχικούς στόχους (εξερευνήσεις, επικέντρωση σε συγκεκριμένο ερώτημα,
συντονισμό των εμπειριών και των συλλογισμών)
γ. Το ρόλο των γραπτών.
Τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε δραστηριότητα αποτελείται από πέντε στοιχεία
α. Στόχους
β. Καταστάσεις αφετηρίας
γ. Πίστες έρευνας
δ. Διαπιστώσεις, εξερευνήσεις, πειράματα, παιχνίδια
ε. Δεδομένα για τη νηπιαγωγό
Γ. Τέλος θα γίνει συγκριτική θεώρηση μεταξύ των δυο βιβλίων που σχολιάστηκαν. Η
σύγκριση των σχολίων των δυο βιβλίων μας οδηγεί σε διαπιστώσεις όπως:
α. Υπάρχουν βασικές διαφορές στη μεθοδολογία των δραστηριοτήτων που προτείνουν
τα δυο βιβλία (έμφαση στην παιδαγωγική, στα διδακτικά υλικά, στο περιεχόμενο).
β. Υπάρχουν βασικές διαφορές στη διαδικασία που προτείνεται για την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων (στη σειρά, στο είδος των σταδίων της υλοποίησής τους).
Συμπεράσματα-Συζήτηση
Οι δραστηριότητες των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο φαίνεται να είναι ένα
σύνθετο και δύσκολο εγχείρημα με διαστάσεις ψυχολογικές, παιδαγωγικές, διδακτικές,
που επίσης σχετίζεται με τα διδακτικά εγχειρίδια, το αναλυτικό πρόγραμμα και την
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εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί συνήθως δεν είναι
επαρκώς προετοιμασμένοι για την υλοποίησή τους. Τι δέον γενέσθαι;
Πέρα από τις πολιτικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη βασική εκπαίδευση και την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (στο επίπεδο αυτό μόνο ως γενικές προτάσεις μπορούν
να κατατεθούν, χωρίς να είναι τίποτα σίγουρο για την τύχη τους, παρά τη σπουδαιότητά
τους), αυτό το οποίο μπορεί να προταθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια, αν και με μεγαλύτερο
προσωπικό τους κόστος, είναι η ενεργοποίηση των ίδιων των εκπαιδευτικών. Βέβαια,
όπου παρέχονται επαρκείς δυνατότητες επιμόρφωσης (ΠΕΚ, και άλλου τύπου
σεμινάρια) ή επαρκείς δυνατότητες βασικής εκπαίδευσης (όπως η εξομοίωση,
μεταπτυχιακά), αυτές είναι αξιοποιήσιμες. Η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών
ενδεχομένως μπορεί να στραφεί προς τις παρακάτω κατευθύνσεις:
α. Δημιουργία ομάδων αυτο-μόρφωσης εντός του ίδιου ή γειτονικών νηπιαγωγείων.
Αυτό μπορεί να αποτελέσει τρόπο ανταλλαγής εμπειριών, υλικών, εμπλουτισμού στη
βιβλιογραφία κ.ά.
β. Αξιοποίηση συναδέλφων με σχετική πείρα, σύνδεση με το σχολικό σύμβουλο ή με
πανεπιστημιακά τμήματα όταν αυτά παρέχουν δυνατότητες επικοινωνίας και έχουν τη
σχετική τεχνογνωσία. Σε πολλά νηπιαγωγεία υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ιδιαίτερες
ενασχολήσεις και πείρα σε κάποιο τύπο δραστηριοτήτων, υλικών κ.τ.λ. Αξιόλογη
βοήθεια μπορούν ενδεχομένως να παράσχουν όσοι σχολικοί σύμβουλοι έχουν πείρα και
επιμόρφωση στις δραστηριότητες φυσικών επιστημών, οι οποίοι μάλιστα έχουν και το
πλεονέκτημα μιας γενικότερης γνώσης των τεκταινομένων στην περιφέρειά τους. Τέλος,
τα παιδαγωγικά κυρίως τμήματα νηπιαγωγών που έχουν ευαισθητοποιηθεί προς την
κατεύθυνση των φυσικών επιστημών, στο μέτρο που είναι ανοικτά προς τους
εκπαιδευτικούς της τάξης, μπορούν ενδεχομένως να συμβάλουν στην καλύτερη
αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων φυσικών επιστημών από τους εκπαιδευτικούς.
γ. Αξιοποίηση εκπαιδευτικών εικονικών δικτύων όπου υπάρχει πρόσβαση στο internet.
Αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή ανταλλαγής πληροφοριών, υλικών, δραστηριοτήτων. Αν
και λίγα νηπιαγωγεία έχουν σήμερα πρόσβαση στο internet, και το πρόβλημα της ξένης
γλώσσας είναι υπαρκτό, η δυναμική του internet για τις δραστηριότητες των φυσικών
επιστημών είναι σημαντική και πολλά φαίνεται ότι θα αλλάξουν με ταχείς ρυθμούς τα
επόμενα χρόνια σε σχέση με τις σημερινές ανεπάρκειες (αυτό φάνηκε πια καθαρά σε
μεγαλύτερες βαθμίδες εκπαίδευσης).
δ. Αξιοποίηση συμπράξεων στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το Comenius
όταν υπάρχει αυτού του τύπου η δυνατότητα (όταν δεν υπάρχουν τα συνήθη εμπόδια
γνώσης ξένης γλώσσας, έλλειψης τεχνογνωσίας κ.ά). Αν και οι ευρωπαϊκές συνεργασίες
σε επίπεδο νηπιαγωγείου είναι λίγες συγκριτικά με μεγαλύτερες βαθμίδες εκπαίδευσης,
η δυνατότητα υπάρχει και παρέχει σημαντικές ευκαιρίες που βασίζονται στην
κινητικότητα των εκπαιδευτικών μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στη
μακρόχρονη πολύμορφη συνεργασία τους.
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Η συμβολή της διδακτικής των φυσικών εννοιών στην
ανάπτυξη της ψυχολογίας της μάθησης και στην
επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της
προσχολικής ηλικίας
Γ. Παπαμιχαήλ
Πανεπιστήμιο Πατρών
Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να θέσουμε τα μεθοδολογικά προβλήματα που
απορρέουν για τη Διδακτική της φυσικής στην προσχολική ηλικία από τις θεωρητικές
αναφορές στην ψυχολογία της μάθησης και ιδίως στις κοινωνιο-οικοδομιστικές
προσεγγίσεις της αναδιοργάνωσης των γνώσεων του μικρού μαθητή.
Η παιδαγωγική οργάνωση της εμπειρίας του φυσικού κόσμου στα πλαίσια του
νηπιαγωγείου και η προοδευτική μετάβαση από τα διαισθητικά πλαίσια ερμηνείας των
φαινομένων και του φυσικού περιβάλλοντος σε προβλήματα, που διαρθρώνονται και
συσχετίζονται μεταξύ τους, έστω υπό ποιοτική μορφή, απαιτεί συχνά, ήδη στο επίπεδο
της προσχολικής εκπαίδευσης, μια ρήξη με τα πορίσματα της άμεσης εμπειρίας του
μικρού μαθητή. Αυτά τα “πορίσματα” που χαρακτηρίζουν δηλαδή την ελλειπτική,
ανιμιστική και οργανωμένη σε “νησίδες” φυσική σκέψη του παιδιού της προσχολικής
ηλικίας.
Τι συμβαίνει όμως συνήθως στο νηπιαγωγείο; Η απουσία των κατάλληλων
μοντέλων παιδαγωγικής διαμεσολάβησης για τη συγκρότηση μιας “ζώνης εγγύτερης
ανάπτυξης”, για να θυμηθούμε τον Vygotsky (1988), ικανής να επιτρέψει στον μαθητή
την υπέρβαση των εμποδίων και την διαφαινομενολογική ενοποίηση της εμπειρίας του,
οδηγεί σε ένα είδος παιδαγωγικού αυθορμητισμού, που συνίσταται στην ουσιαστική
εγκατάλειψη του παιδιού στον δήθεν “δημιουργικό ρόλο της ανακάλυψης μέσα από το
παιχνίδι”, δηλαδή ακριβώς, στις πολλές απορίες που απορρέουν από την άμεση εμπειρία
του παιδιού. Στη βάση μιας επισφαλούς αναφοράς στο Πιαζετικό επιστημικό
υποκείμενο, στο υποκείμενο της λογικής δηλαδή, κυριαρχεί λοιπόν ακόμα στην
προσχολική εκπαίδευση, η πεποίθηση ότι η παρατήρηση –και ίσως, η μέτρηση με την
εφαρμογή κάποιων εργαλείων- βρίσκεται αυτομάτως στη βάση της οικοδόμησης νέων
πλαισίων της λογικής σκέψης του μαθητή (Παπαμιχαήλ, 1988). Αυτός ο άρρητος στόχος
της “λογικής συστηματοποίησης”, που δήθεν καθίσταται δυνατή “αυθόρμητα”, μέσα
δηλαδή από την εμπειρία του αντικειμένου, ανεξάρτητα τρόπον τινά από τη διδακτική
πρακτική, εξηγεί και τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η διδακτική της φυσικής όταν η
συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τα παιδιά της πρώτης ή της προσχολικής ηλικίας;
Πριν τη συστηματοποίηση της με λογικό-μαθηματικούς όρους, η φυσική σκέψη του
παιδιού που οργανώνεται από την εμπειρία, μοιάζει ως σήμερα να ενδιαφέρει
περισσότερο τη διδακτική των μαθηματικών παρά τη διδακτική των φυσικών επιστημών
(Παπαμιχαήλ, 1994). Με πιαζετικούς όρους θα λέγαμε ότι η διδακτική της φυσικής
αρχίζει να αναγνωρίζει τη δυναμική της στο πεδίο της συγκρότησης των γνώσεων, όταν
η σκέψη του μαθητή χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα της να πραγματοποιήσει
αναστρέψιμους λογικούς χειρισμούς –και συνεπώς, να αναγνωρίσει τα σταθερά και
αμετάβλητα στοιχεία που διέπουν τις παρατηρούμενες μεταβολές μέσα από τις
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συνιστώσες του αξιώματος της διατήρησης. Όχι πριν. Και τότε, το επιστημολογικό
ερώτημα της σχέσης της φυσικής με τα μαθηματικά, το αν δηλαδή τα μαθηματικά είναι
απλώς η γλώσσα της συγκροτημένης σκέψης περί του φυσικού κόσμου ή η ίδια υπό
συνεχή αναδιαμόρφωση σκέψη, εξειδικεύεται πάνω στις διαδικασίες της μάθησης. Όχι
μόνο από την άποψη της εφαρμογής μιας διαδικασίας λογικής φύσης που θα επέτρεπε
λόγου χάρη τον αλληλοσυσχετισμό φαινομένων ή παραγόντων μιας μεταβολής-ενός
κανόνα επίλυσης σε προβλήματα, όσο πολύ πιο ποιοτικά από την άποψη της σύλληψης
και της συμβολικής διατύπωσης του προβλήματος –μ’ ένα λόγο της παράστασης των
σχέσεων μεταξύ φαινομένων που συγκροτεί το πρόβλημα καθιστώντας το αντικείμενο
της σκέψης. Και επειδή, όταν λέμε παράσταση λέμε κάτι για μια σχέση μεταξύ ενός
περιεχομένου, που σημαίνεται –και μιας συμβολικής μορφής που το σημαίνει- επειδή
αυτή ακριβώς η σχέση είναι συνώνυμη με την αναγνώριση των σημασιών, την
κατανόηση και τη συνείδηση, η οποία δεν εμφανίζεται ξαφνικά και εκ του μηδενός, γύρω
στα 12–13 αλλά αναπτύσσεται και συγκροτείται προοδευτικά μέσα από καταστάσεις όχι
άμεσες και “φυσικές”, αλλά συνήθως σκηνοθετημένες και διαμεσολαβούσες στα
πλαίσια της εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης, όπου τα πράγματα εκτίθενται και
οργανώνονται ως αντικείμενα μιας επικοινωνίσιμης σκέψης, μιας παιδαγωγικής
διαπραγμάτευσης σημασιών, τα ερωτήματα που πρέπει να απασχολούν τη διδακτική της
φυσικής στη προσχολική ηλικία είναι ουσιαστικά όμοια με εκείνα που απασχολούν την
κοινωνική ψυχολογία της μάθησης. Συνδέονται με το ρόλο των γενικών και
αποπεριστασιοποιημένων σημασιών των λέξεων, που συμβαδίζει με την ανάπτυξη της
αφηρημένης σκέψης και την προοδευτική της μοντελοποίηση. Διότι για να είναι
επικοινωνίσιμη, μια παράσταση, οφείλει να εκφράζει σημασίες και νοήματα, όχι
προσωπικά αλλά κατανοητά και γενικεύσιμα, δηλαδή κοινωνικώς επεξεργασμένα. Το
πειραματικό “κάνω” με το κοινωνικό “λέω” και “εκφράζομαι” είναι τόσο στενά
συνδεδεμένα, που η χρήση ενός συμβολικού συστήματος καθορίζει τη λογική
επιχειρησιακή δράση του υποκειμένου που το χρησιμοποιεί. Άλλωστε δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι η μαθηματική δραστηριότητα δεν περιορίζεται στη χρήση συμβόλων.
Αντίθετα το βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διαδικασίας σύλληψης και εννοιοποίησης της πραγματικότητας, δηλαδή της
διαμόρφωσης επικοινωνίσιμων τυπικών παραστάσεων. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος του
περιεχομένου των προβλημάτων που αφορούν μεταβολές φυσικών μεγεθών- και
γενικότερα της εμπειρίας, αξεδιάλυτα γνωστικής και κοινωνικής, αυτού του παιδιού της
προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας που η θεσμική του ένταξη στο σχολείο
καθιστά “μαθητή”, για την οικοδόμηση, λόγου χάρη, των σχημάτων της
αντιστρεψιμότητας και την αναγνώριση της διατήρησης; Πού οφείλονται οι δυσκολίες,
ποια είναι η φύση των εμποδίων που αποκαλούμε “γνωστικά”; Πώς σχηματίζονται οι
θεωρίες ή τα εν δράσει θεωρήματα, δηλαδή τα μοντέλα προσέγγισης της
πραγματικότητας, τα γνωστικά εργαλεία και τα πλαίσια της ερμηνείας του
παρατηρήσιμου;
Το να θέσει η διδακτική των πειραματικών επιστημών αυτά τα θεμελιώδη
ερωτήματα στην προσχολική εκπαίδευση, έχει μια μεθοδολογική συνέπεια που είναι
απαραίτητο να υπογραμμιστεί: σημαίνει ότι στην αναγκαία διεπιστημονική της
προσέγγιση των διαδικασιών της μάθησης του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, η
διδακτική των φυσικών επιστημών οφείλει να στηριχθεί αρκετά σε σχεδόν γενετικού
τύπου προσεγγίσεις της γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού τόσο μικρής ηλικίας –και
λιγότερο στα μοντέλα της γνωστικής ψυχολογίας, που ασχολούνται περισσότερο με τις
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διαδικασίες επεξεργασίας, ανασυγκρότησης και εφαρμογής των προηγούμενων
γνώσεων σε νέα προβλήματα. Όμως μια τέτοια γενετικού τύπου προσέγγιση των
γνώσεων, όχι του “παιδιού” γενικά, αλλά του μαθητή, ως κοινωνικού υποκειμένου, είναι
μια κοινωνική γενετική ψυχολογία, μια ψυχολογία που ορίζει δηλαδή ως αντικείμενό της
την κατάσταση [την παιδαγωγική κατάσταση] και όχι το άτομο –και συνεπώς, μελετά
την εξέλιξη των γνώσεων του μαθητή στα πλαίσια της δι-υποκειμενικότητας που
χαρακτηρίζει αυτές τις καταστάσεις κατά το διάστημα της αποσταθεροποίησης των
αφελών ιδεών και της ανασυγκρότησης του συστήματος των σημασιών, που θα
επιτρέψουν στο μικρό μαθητή να νοηματοδοτήσει, δηλαδή να κατανοήσει, τα
προβλήματα- και να επεξεργαστεί τις λύσεις τους. Διότι πλέον το ψυχολογικής φύσης
ερώτημα για τη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική ηλικία, δεν είναι
προφανώς να περιγράψει απλώς το πώς οι γνωστικές δραστηριότητες που θα
οργανώσουν και θα συστηματοποιήσουν την δήθεν άμεση εμπειρία του αντικειμένου,
ελέγχονται και ορίζονται από τις εσωτερικευμένες παραστάσεις και τα συστήματα
επεξεργασίας της πληροφορίας που διαθέτει το υποκείμενο, αλλά αντίθετα, το πώς
οικοδομούνται στο σχολικό περιβάλλον αυτές ακριβώς οι εσωτερικευμένες παραστάσεις
και τα συστήματα επεξεργασίας των πληροφοριών, που αντλεί το υποκείμενο με τη
δράση του επί των παιδαγωγικώς σκηνοθετημένων αντικειμένων. Για να το πούμε
αλλιώς, στα παιδιά προσχολικής ηλικίας η δυσκολία βρίσκεται στη συγκρότηση κάποιων
πρώτων ενοποιημένων διαφαινομενολογικά παραστάσεων της φυσικής εμπειρίας. Οι
δυσκολίες δεν προκύπτουν απλώς από τα “λάθη” -που θα μπορούσαν να αποδοθούν σε
μια ελλειπτική κατανόηση του κανόνα εφαρμογής της διαδικασίας επίλυσης ενός
προβλήματος, αλλά από τη “ψευδή συνείδηση” που χαρακτηρίζει τη φυσική σκέψη σε
αυτή την ηλικία –ένα ζήτημα παράστασης του ίδιου του προβλήματος, του οποίου η
εννοιολογική συγκρότηση σε πεδία παραμένει ως γνωστόν προβληματική και
αποσπασματική και σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες. Ποιες αναλογίες, ποιες “εικόνες”,
μπορούν λοιπόν να οργανώσουν την εμπειρία και να συστηματοποιήσουν ποιοτικά τη
σκέψη σε αυτή την ηλικία; -και για όσο καιρό η απαιτούμενη, γενική και αφηρημένη
διαδικασία επίλυσης, δεν θα έχει κωδικοποιηθεί στην τυπική της μορφή; Πρόκειται για
ένα ερώτημα στο μεταίχμιο μεταξύ διδακτικής φυσικών εννοιών και ψυχολογίας της
γνώσης- μεταξύ μοντελοποίησης και των κοινωνικής φύσης ρυθμίσεων που επιτρέπουν
τον έλεγχο, την αποσταθεροποίηση και την ανασυγκρότηση της ατομικής γνωστικής και
μεταγνωστικής δραστηριότητας του μαθητή. Ο ρόλος της νοερής εικόνας και της
αναλογίας στη ίδια τη σύλληψη και τη διατύπωση των προβλημάτων της φυσικής, είναι
γνωστός στην ιστορία αυτής της επιστήμης. Ενέχει κατά την άποψή μου, δύο
αλληλένδετες κεντρικές ιδέες, ιδιαίτερα γόνιμες για τη διδακτική των φυσικών
επιστημών στη πρώτη σχολική ηλικία: η πρώτη ιδέα, πιο κοντά στους προβληματισμούς
της διδακτικής, είναι εκείνη της μοντελοποίησης, της συσχέτισης συστημάτων και
καταστάσεων, των εμπειρικά δηλαδή παρατηρίσιμων φυσικών γεγονότων, υπό το
πρίσμα της λειτουργίας ενός χρονικά και τοπικά προσδιορισμένου συστήματος
αλληλεπιδράσεων. Η δεύτερη ιδέα [που ενέχεται σε μια κοινωνιο-οικοδομιστική
προοπτική της μάθησης], είναι ότι η συσχέτιση αυτή, η λειτουργία του συστήματος είναι
συμβολίσιμη, απεικονίσιμη –άρα, διατυπώσιμη με κάποιο τρόπο, που σε ποιοτικό
επίπεδο, εντάσσει το ατομικά παρατηρούμενο γεγονός στο πεδίο της κοινής
επεξεργασίας σημασιών, της κοινωνικής, συλλογικής εμπειρίας που διέπει την ανάπτυξη
του σημαίνοντος και των παραστάσεων ως μορφών επικοινωνίας της εμπειρίας αυτής.
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Με ψυχολογικούς όρους, οι εμπειρικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν πάνω
στους δύο αυτούς άξονες, επιχειρούν να διαμορφώσουν, στα πλαίσια συγκεκριμένων
πάντα εννοιολογικών πεδίων τις “ζώνες εγγύτερης ανάπτυξης” που θα πρέπει να
χαρακτηρίζουν την οργάνωση των παιδαγωγικών καταστάσεων στα πλαίσια της
προσχολικής ιδίως εκπαίδευσης. Η διεύρυνση των συσχετίσεων, η προοδευτική
από-περιστασιοποίηση και η υπέρβαση των γνωστικών “νησίδων” που χαρακτηρίζουν
τη γνωστική πρόοδο του μαθητή, θα συμβάδιζαν έτσι με την επεξεργασία όλο και πιο
αφηρημένων συλλογικά και επιστημονικά αποδεκτών συστημάτων κωδίκευσης μιας
“εμπειρίας” διαρκώς χειραφετούμενης από τις αρχικές, τοπικές, σχέσεις γειτνίασης ή
συνάφειας μεταξύ των φαινομένων και τις διαισθητικού ή εγωκεντρικού τύπου
δεσμεύσεις τους. Άλλωστε, στο μέτρο που δεν υπάρχει μόνο μία αλλά πολλές
λογικό-μαθηματικές εκφράσεις ενός φυσικού γεγονότος, η απαραίτητη συνεργασία της
διδακτικής των φυσικών επιστημών με τη διδακτική των μαθηματικών, στα πλαίσια
κοινών ερευνητικών προγραμμάτων που θα συσχέτιζαν μεταξύ τους αυτές τις
διαφορετικές συμβολικές παραστάσεις, θα επέτρεπαν στη διεπιστημονικότητα, όπως
λόγου χάρη έχει προβλεφθεί από τα διατάγματα ίδρυσης των Τομέων και των
εργαστηρίων του Τμήματός μας, να αποκτήσει τη πραγματική της υπόσταση και να θέσει
υπό ερευνητικού τάπητος το καυτό ερώτημα: ποιες κοινωνικές διαδικασίες διέπουν την
ανάπτυξη της λογικής σκέψης του μαθητή; Πώς η εμπειρία στα πλαίσια του σχολείου
συγκροτεί τα μοντέλα της σκέψης; Ποιες παραστάσεις της αιτιότητας ή της απόδειξης
δομούν τα περάσματα μεταξύ φυσικής και λογικό-μαθηματικής γνώσης στη πρώτη
σχολική ηλικία;
Αυτή η διεπιστημονικότητα που είναι λοιπόν απολύτως αναγκαία για την
ανάπτυξη της διδακτικής των φυσικών επιστημών στη πρώτη σχολική ηλικία, θα
μπορούσε να αναλύσει τις διαδικασίες της γνωστικής προόδου από το πεδίο της άμεσης
εμπειρίας, σε εκείνο των παραστάσεων και της συμβολικής κωδίκευσης. Διότι, αν η
γνώση οικοδομείται, τότε είναι φανερό ότι ο μικρός ιδιαίτερα μαθητής δεν φτάνει σε
καμία “εννοιολογική αλλαγή” συγκρίνοντας τις νέες πληροφορίες και τα μοντέλα που
του παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός, με τις δικές του απλοϊκές ιδέες, για τον απλούστατο
λόγο ότι τέτοιες συγκρίσεις δεν είναι σε θέση να τις κάνει. Συνεπώς, το “λάθος”
καθίσταται ένα δείγμα συγκρότησης της διαδικασίας επεξεργασίας της γνώσης από το
μικρό μαθητή, όταν ο μετασχηματισμός των φυσικών εννοιών, στη πρώτη ιδίως σχολική
ηλικία, καταφέρει να ορίσει στην διεπιστημονική τους διάσταση, όλες τις συνθήκες
ανάπτυξης της γνώσης του μαθητή, που αφενός άπτονται των διαδικασιών της μάθησης
και της πρώιμης μοντελοποίησης των γνώσεων, αφετέρου της συστηματικής,
λεπτομερειακής ανάλυσης και διδακτικού μετασχηματισμού των υπό συγκρότηση
εννοιολογικών πεδίων από επιστημολογικής άποψης. Γιατί ακριβώς, ο μαθητής που
μεγαλώνει, εξελίσσεται και αναπτύσσεται γνωστικά και κοινωνικά. Η ποιότητα της
σχολικής εμπειρίας του είναι το βασικό συστατικό της κοινωνικοποίησής του.
Υπό αυτούς τους όρους, η προσπάθεια συγκρότησης ενός θεσμικού πλαισίου
ικανού να στηρίξει την έρευνα στο χώρο της διδακτικής των φυσικών επιστημών στη
πρώτη σχολική ηλικία, μπορεί να υπερβεί την αποσπασματικότητα και να πάψει να είναι
ένα αμφιλεγόμενο διάβημα –αν όχι ο “πτωχός αδελφός” της άλλης “διδακτικής”, που
εμφανίζεται σήμερα υπό τους όρους διδασκαλίας ήδη μαθηματικοποιημένων
συμβολικών παραστάσεων, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, σαν ο μαθητής να ξεκινούσε
την οργάνωση της σκέψης του και τη συστηματοποίηση της εμπειρίας του μετά το
δημοτικό.
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Ακόμα σήμερα οι σχέσεις διδακτικού μετασχηματισμού των φυσικών εννοιών σε
σχολική γνώση προς τη ψυχολογία της μάθησης, θυμίζουν εκείνες που περιγράφονται
από το τραγούδι “εγώ δεν τόλμησα ν’ αγαπήσω και εσύ φοβήθηκες ν’ αγαπηθείς”. Ίσως,
ιδιαίτερα μάλιστα στην Ελλάδα, δεν έχουν δείξει μεταξύ τους παρά τις πιο ελλειπτικές
και ανώριμες πλευρές τους. Ωστόσο, η συμπληρωματικότητα της μάθησης και της
διδασκαλίας στην εκπαιδευτική πραγματικότητα έχει ήδη προαναγγείλει για τα επόμενα
χρόνια ένα πραγματικό δεσμό μεταξύ διδακτικής και ψυχολογίας της μάθησης. Βεβαίως,
όπως συμβαίνει συνήθως στη χώρα μας, ο αυτονόητος αυτός δεσμός τίθεται εκ των
πραγμάτων πλέον και ανακαλύπτεται εντός εισαγωγικών από τα δυστυχή στελέχη των
παιδαγωγικών ινστιτούτων, σχεδόν παρεμπιπτόντως υπό τους όρους της αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών, που περιέχεται στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο
Παιδείας: Πώς άραγε αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο του καθηγητή της φυσικής στο
Γυμνάσιο και στο Λύκειο; Πού και πώς εκπαιδεύτηκε ο διδάσκων τη φυσική να διδάσκει
έτσι ώστε ο αρχάριος που ονομάζεται μαθητής να μαθαίνει; Ο μαθητής που πριν πάει στο
Γυμνάσιο, πήγαινε στο νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό;
Προφανώς, από θεσμικής άποψης, πίσω από αυτά τα δεδομένα κρύβεται η
ανάγκη αναδιάρθρωσης και ενοποίησης της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης –όπως και η εξειδίκευση των σημερινών
νηπιαγωγών και δασκάλων στη διδασκαλία και τον διδακτικό μετασχηματισμό συναφών
γνωστικών αντικειμένων. Είναι κουραστικό να επαναλαμβάνει κανείς κάτι τόσο
προφανές δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια. Είμαι σίγουρος όμως ότι η πραγματικότητα
κάποτε θα επιβάλει τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούν οι περιστάσεις.
Ίσως το αληθινό χρονικό του προαναγγελθέντος δεσμού διδακτικού μετασχηματισμού
των φυσικών εννοιών με την κοινωνιo-οικοδομιστική προοπτική της ψυχολογίας της
μάθησης να γράφεται σαφέστερα στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία επί τη
ευκαιρία της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών αυτών των βαθμίδων.
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H κατανομή του χρόνου στα αναλυτικά προγράμματα:
μια συγκριτική προσέγγιση
Α. Υφαντή
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα που σχετίζονται
με την κατανομή του χρόνου στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων καθώς και στις
σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ του χρόνου και της βελτίωσης της ποιότητας του
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εξέταση της κατανομής του χρόνου στο
ωρολόγιο πρόγραμμα των δημοσίων σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε
εκπαιδευτικά συστήματα αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών μέσα από μια
συγκριτική προοπτική, σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί η σχέση της έκτασης των
σπουδών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και της κατανομής του χρόνου στο αναλυτικό
πρόγραμμα με την σχολική αποτελεσματικότητα.
Διεθνείς και συγκριτικές μελέτες σχετικά με τον αριθμό των ημερών και των
ωρών διδασκαλίας στα σχολεία αποκαλύπτουν μια αντίφαση. Ενώ υπάρχει μια ποικιλία
περιπτώσεων εκπαιδευτικών συστημάτων, αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες διαθέτουν
περισσότερο χρόνο στην εκπαίδευση των νέων στα δημόσια σχολεία από ό,τι οι
αναπτυγμένες χώρες (βλ. Halls, 1990. Altbach and Kelly, 1986. Alexander, Broadfoot &
Philips, 1999). Τα δεδομένα που θα παρουσιαστούν σε αυτήν την μελέτη προέρχονται
από την τράπεζα δεδομένων του Διεθνούς Γραφείου Εκπαίδευσης (International Bureau
of Education -IBE-) και από τις εκθέσεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα της μονάδας
ΕΥΡΥΔΙΚΗ, και τα οποία επιβεβαιώνουν την ανωτέρω θέση (IBE*, 1996. Eurydice,
1995). Την σπουδαιότητα αυτών των δεδομένων δεν μπορεί να την υποτιμήσει κάποιος,
εάν λάβει υπόψη του ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες
είναι πολύπλοκα και ότι η αύξηση των ωρών διδασκαλίας στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο
πρόγραμμα με επίσημες θεσμικές αποφάσεις δεν επιλύει το πρόβλημα της εκπαίδευσης
τόσο όσο ο αποτελεσματικός τρόπος χρήσης του χρόνου.
Αναλυτικά προγράμματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έκταση σπουδών και
χρόνος διδασκαλίας
Οι εκθέσεις των διαφόρων χωρών μελών της UNESCO σχετικά με τη λειτουργία, τα
χαρακτηριστικά και την πρόοδο των εκπαιδευτικών συστημάτων τους αποτελούν μια
πολύτιμη πηγή πληροφοριών. Υπάρχουν εντούτοις κάποιοι περιορισμοί στη
χρησιμοποίηση αυτών των πηγών από εθνικές εκπαιδευτικές αρχές, ερευνητές και
εκπαιδευτικούς που πρέπει να επισημανθούν. 1) Η παρουσίαση περιγραφικών και
ποιοτικών δεδομένων δεν ανταποκρίνονται πάντοτε σε ένα κοινό και ομοιογενές
πλαίσιο. 2) Δεν περιέχουν όλες οι εκθέσεις τα πιο σχετικά με το θέμα δεδομένα. 3) Τα
δεδομένα που διατίθενται δεν είναι πάντα διευθετημένα και οργανωμένα με ένα
συστηματικό τρόπο, οπότε υπάρχει δυσκολία στην αξιοποίησή τους. Βέβαια, από το
1996, το ΙΒΕ έχει δημιουργήσει ένα ‘προφίλ’ του εκπαιδευτικού συστήματος της κάθε
χώρας το οποίο περιέχει δεδομένα από εθνικές εκθέσεις και άλλες επίσημες πηγές
πληροφόρησης.
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Στην παρούσα μελέτη τα δεδομένα είναι προκαταρτικά, πράγμα που σημαίνει ότι
αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω επανεξετάσεων και προσθηκών καθώς το
εκπαιδευτικό ‘προφίλ’ των εκπαιδευτικών συστημάτων εξελίσσεται. Αποτελούν
παρολαυτά ένα σημαντικό δείγμα στη διερεύνηση του θέματος. Έμφαση δίδεται στη
διάρκεια της βασικής ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στο σύνολο των ωρών
διδασκαλίας σε αυτό το επίπεδο σπουδών σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες,
και επιδιώκεται μια συγκριτική προσέγγιση και μια κριτική αποτίμηση.
Δεδομένα – Ανάλυση
Στον πίνακα 1, παρουσιάζεται μία σύνθεση που αφορά στη διάρκεια σπουδών στον
πρωτοβάθμιο ή και στο βασικό κύκλο εκπαίδευσης με βάση τις πληροφορίες που
προέρχονται από 184 εκπαιδευτικά συστήματα. Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης, οι
χώρες έχουν ομαδοποιηθεί σύμφωνα με μια συμβατική γεωγραφική κατανομή (και όχι
σύμφωνα με τις επίσημες ομάδες των χωρών μελών της UNESCO).
Όπως φαίνεται, η διάρκεια φοίτησης σε αυτόν τον κύκλο εκπαίδευσης ποικίλει
από 3 χρόνια το ελάχιστο (στην Αρμενία και στην Κιργιζία) μέχρι 10 χρόνια το μέγιστο
(στην Ιορδανία και στην Ισλανδία). Το μεγαλύτερο ποσοστό των χωρών βρίσκεται
μεταξύ των δύο αυτών ακραίων θέσεων με διάρκεια σπουδών από5 έως 7 χρόνια (126
χώρες), ενώ το μοντέλο των 6 ετών φοίτησης στο πρωτοβάθμιο σχολείο είναι ένα από τα
πιο συνηθισμένα σε όλες σχεδόν τις γεωγραφικές περιοχές (σε 83 χώρες), με εξαίρεση
τις χώρες της Κ. Ευρώπης και της π. Σ. Ένωσης (π.χ. Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία,
Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ουζμπεκιστάν, Σερβία), όπου συναντάται περισσότερο
το μοντέλο της 4χρονης φοίτησης (βλ., επίσης, Mitter, 1992).

Πίνακας 1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ (Η ΒΑΣΙΚΗ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ 184 ΧΩΡΕΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΤΗ
3

4

5

6

7

8

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΩΝ
9

10

Ασία & χώρες του
- 1 7 21 3 2 Ειρηνικού
Κεντρική Ευρώπη &
2 14 1 - 7 3
Πρώην Σοβιετική Ένωση
Μέση Ανατολή &
- 1 4
8
- 1 5
1
Βόρεια Αφρική
Βόρεια & Νότια Αμερική
- - 2
13
- 3 3
Κεντρική & Νότια Αφρική - 2 2
27
11 4 1
Καραϊβική
- - 6
8 1 Δυτική Ευρώπη
- 2 4
8
1 1 3
1
Σύνολο
2 20 20
83
23 19 15 2
(Πηγή: International Bureau of Education [1996])

34
27
20
21
47
15
20
184
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Στον πίνακα 2, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται προέρχονται από τα
δεδομένα 77 χωρών και αφορούν στο μέσο όρο των ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα
στο δημόσιο πρωτοβάθμιο σχολείο. Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης, χρησιμοποιείται
πάλι η ίδια γεωγραφική κατανομή.
Εδώ παρατηρούμε ότι αν και ο γενικός μέσος όρος είναι 24.8 ώρες ανά
εβδομάδα, υπάρχουν εντούτοις διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές γεωγραφικές
περιοχές. Έτσι ο λιγότερος χρόνος είναι 20.8 ώρες ανά εβδομάδα σε 9 χώρες της Κ.
Ευρώπης και της π.Σ. Ένωσης (π.χ. Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία,
Πολωνία, Ουζμπεκιστάν, Σερβία, Λευκορωσία), ενώ ο περισσότερος χρόνος 26.3 ώρες
ανά εβδομάδα εντοπίζεται σε 19 χώρες της Κ. και Ν. Αφρικής (π.χ. Αγκόλα, Καμερούν,
Τσαντ, Ουγκάντα, Ζιμπάμπουε κλπ., πλην του κράτους της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης).
Πίνακας 2
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (Μ.Ο.) ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ 77 ΧΩΡΕΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Ασία & χώρες του
25.3
Ειρηνικού
Κεντρική Ευρώπη &
20.8
Πρώην Σοβιετική Ένωση
Μέση Ανατολή &
24.7
Βόρεια Αφρική
Βόρεια & Νότια Αμερική
25.1
Κεντρική & Νότια Αφρική
26.3
Δυτική Ευρώπη
24.5
Σύνολο
24.8 (Μ.Ο.)
(Πηγή: International Bureau of Education [1996])

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ
10
9
12
17
19
10
77

Τρία βασικά στοιχεία πρέπει να λάβει κάποιος υπόψη σε μια τέτοια μελέτη (βλ.
Μαυρογιώργος, 1987. Coulby, Gundara & Jones, 1997).
1) Πώς εκφράζεται ο σχολικός χρόνος σε αριθμό ημερών διδασκαλίας ή εβδομάδων;
2) Το συνολικό αριθμό ωρών που αφιερώνεται στα υποχρεωτικά μαθήματα των
τάξεων ανά ημέρα ή εβδομάδα.
3) Τη διάρκεια σε λεπτά κάθε διδακτικής ώρας σε κάθε τάξη. Αυτό το τελευταίο
στοιχείο είναι σημαντικό και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, αφού η χρονική διάρκεια
κάθε διδακτικής ώρας διαφέρει με ελάχιστο χρόνο τα 30 λεπτά και μέγιστο τα 60
λεπτά. Αυτό πάλι δεν είναι ξεκαθαρισμένο διότι τα δεδομένα που υπάρχουν
αναφέρονται στο χρόνο που παρουσιάζεται από τους επίσημους κανονισμούς και
στην εφαρμογή τους στην τάξη.
Επίσης, αν και οι πληροφορίες μας παρέχουν μια σφαιρική εικόνα για τη λειτουργία των
εκπαιδευτικών συστημάτων, παρολαυτά είναι δύσκολο να συγκρίνουμε, για παράδειγμα,
το συνολικό χρόνο διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Γερμανίας, που είναι
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2,575 ώρες κατά τη διάρκεια των 4 πρώτων ετών φοίτησης στο σχολείο, με το σύνολο
των ωρών διδασκαλίας αντίστοιχα στην Πορτογαλία, που ανέρχεται στις 8,138 ώρες στα
9 χρόνια φοίτησης (ΙΒΕ, 1996).
Ο χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει
αποτελέσει αντικείμενο πολλών μελετών. Θα μπορούσε να αναφερθεί εδώ ένα
δημοσίευμα της Διεθνούς Τράπεζας (1990), όπου εκφράζεται μια εκδοχή της σχέσης του
χρόνου και της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας.
“Η έρευνα σε ένα σύνολο χωρών έχει δείξει ότι ο χρόνος που διατίθεται στην εκπαίδευση
σχετίζεται άμεσα με το πόσο τα παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο. Γενικά, όσο περισσότερο
χρόνο οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν στη διδασκαλία τόσο περισσότερο μαθαίνουν οι
μαθητές, καθώς η διδασκαλία στην τάξη είναι πολύτιμη για όλους, γίνεται μάλιστα
ιδιαίτερα σημαντική για τους φτωχούς μαθητές, των οποίων οι ευκαιρίες και ο χρόνος για
μάθηση έξω από το σχολείο έχουν περιορισμούς” (World Bank, 1990, σσ. 18-19).
Μια τέτοια θέση υποστηρίζεται επίσης στην έρευνα των Bevenot and Kamens
(1989), σύμφωνα με την οποία –περιέργως- η μέση διαφορά στις ετήσιες ώρες
διδασκαλίας ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες και στις αναπτυγμένες χώρες είναι πολύ
μικρή (865.7 ώρες versus 868.3 ώρες). Ίσως αυτό οφείλεται στο μικρό αριθμό των
αναπτυσσόμενων χωρών (9) για τις οποίες υπήρχαν ακριβείς πληροφορίες ( Benavot and
Kamens, ό.π., σ. 44).
Στον πίνακα 3, οι πληροφορίες προέρχονται από 66 χώρες και αναφέρονται στο
συνολικό χρόνο διδασκαλίας που αφιερώνεται στα 4 πρώτα χρόνια της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Τα δεδομένα εδώ διαφοροποιούνται κάπως από τις δύο προηγούμενες
μελέτες.
Σε 10 ασιατικές χώρες και σε χώρες του Ειρηνικού (π.χ. Μαλαισία –3,670-,
Σιγκαπούρη –3,572-, Βιετνάμ –3,360-, Σρι Λάνκα –3,325-, Ινδονησία –3,116-, Κορέα
–2,252-, Φιλιππίνες –4,333-, Ιαπωνία –2,816-Ν.Ζηλανδία –4,000-, Αυστραλία –4,000)
βρίσκουμε το μεγαλύτερο μέσο όρο των ωρών διδασκαλίας (3,444). Σε 7 χώρες της Κ.
Ευρώπης και της π.Σ. Ένωσης (π.χ. Πολωνία –2,755-, Σλοβακία –2,691- Σλοβενία
–2,677-, Λετονία –2,160-, Βουλγαρία –2,102-, Σερβία –2,081-, Σκόπια –1,896-) 2,337
ώρες, σε 7 χώρες της Μ. Ανατολής και της Β. Αφρικής (π.χ. Αίγυπτος –3,570-, Τουρκία
-3,500-, Κύπρος –3,279-, Λίβανος –3,240-, Μπαχρέϊν –2,625-, Ομάν –2,560-, Λιβύη
–2,487-) 3,037ώρες, σε 15 χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής
(Κολομβία –3,600-, Παραγουάη –3,600-, Γουατεμάλα –3,240- Μεξικό –3,200-,
Βραζιλία –3,200-, Χιλή –3,040-, Ισημερινός –3,024-, Περού –2,880-, Κούβα –2,760-,
Κόστα Ρίκα –2,540- κλπ.) 3,070 ώρες, σε 8 χώρες της Κ . και Ν. Αφρικής (π.χ. Μπενίν
–3,600-, Τόγκο –3,600-, Καμερούν –3,500-, Σουδάν –3,333-, Νιγηρία –3,120-,
Ζιμπάμπουε –3,078-, Τανζανία 3,006-, Μπουρούντι –2,964-) 3,275 ώρες και σε 19
χώρες της Δ. Ευρώπης (π.χ. Λουξεμβούργο –3,745-, Ολλανδία –3,520-, Βέλγιο –3,397-,
Μ.Β. –Αγγλία/Ουαλία –3,466-, Σκωτία –3.515-, Β. Ιρλανδία –2,945-, Ιταλία –3,400-,
Γαλλία –3,384-, Γερμανία -2,575- Σουηδία –2,354-, Αυστρία –2,760-, Ελβετία –2,964-,
Ελλάδα -2,598-, Ισπανία –3,240-, Πορτογαλία –3,325- κλπ.) 3,017 ώρες.
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Πίνακας 3
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (Μ.Ο.) ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ
ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ 66 ΧΩΡΕΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ

Ασία & χώρες του Ειρηνικού
3,444
10
Κεντρική Ευρώπη &
2,337
7
Πρώην Σοβιετική Ένωση
Μέση Ανατολή &
3,037
7
Βόρεια Αφρική
Λατινική Αμερική &
3,070
15
Καραϊβική
Κεντρική & Νότια Αφρική
3,275
8
Δυτική Ευρώπη
3,017
19
Σύνολο
(Αναπτυγμένες (Ν=30): Μ.Ο. 2,950 ώρες)
(Αναπτυσσόμενες (Ν=36): Μ.Ο. 3,166 ώρες)
(Πηγή: 1) International Bureau of Education (1996).
2) Eurydice (1995) Calendrier et Rythmes Scolaires dans l’Union Européenne.)
Συζήτηση
Όταν αναλύει και συγκρίνει κάποιος τα δεδομένα που έχουν παρατεθεί οφείλει να λάβει
υπόψη τα εξής:
1) Την προκαταρτική τους υπόσταση.
2) Ότι αντανακλούν τις επίσημες κυβερνητικές θέσεις, χωρίς να γίνονται αναφορές
στις πραγματικές συνθήκες των σχολείων, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν.
Για παράδειγμα, στις αναπτυσσόμενες χώρες, η απώλεια χρόνου μπορεί να προκληθεί
από διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι απουσίες των εκπαιδευτικών εξαιτίας των
αποστάσεων του σχολείου από τον τόπο της κατοικίας τους ή από το κέντρο της
μισθοδοσίας τους, οι διακοπές της λειτουργίας των σχολείων εξαιτίας των καιρικών
συνθηκών, οι δυσλειτουργίες των μονοθέσιων σχολείων σε αγροτικές απομονωμένες
περιοχές, οι προετοιμασίες για σχολικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες, οι
απεργίες των εκπαιδευτικών κλπ. (World Bank, ό.π., σ. 19. Moon and Murphy, 1999).
Στις αναπτυγμένες χώρες επίσης τα δεδομένα δεν μας παρέχουν ικανοποιητικά
στοιχεία για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του σχολικού χρόνου. Για παράδειγμα,
στις Η.Π.Α., έχει παρατηρηθεί ότι το ¼ περίπου του χρόνου στο πρωτοβάθμιο σχολείο
καταναλώνεται σε παύσεις, γεύματα και παρόμοιες καταστάσεις Pellegrini, 1995). Στις
βρετανικές τάξεις, το 7-27% του χρόνου διατίθεται σε μη διδακτικές πράξεις (βλ.
Blatchford, 1989, 1996, 1998). Στην Αυστραλία, στον Καναδά και στις Η.Π.Α.,
σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται χάνεται πάνω από το 15% του συνολικού
χρόνου (Anderson, 1994, p. 3,547).
Φαίνεται λοιπόν ότι ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας αποτελεί μία μόνο
παράμετρο στο πρόβλημα της βελτίωσης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Άλλες
μεταβλητές, όπως είναι η εκπαίδευση και οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών, οι συνθήκες
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εργασίας, τα σχολικά βιβλία, το διδακτικό υλικό, οι διδακτικές προσεγγίσεις (π.χ.
υιοθέτηση μεθόδων που θα μπορούσαν να αυξήσουν το χρόνο που οι μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί διαθέτουν στην εξατομικευμένη διδασκαλία και μάθηση), η υποδομή, οι
μέθοδοι διαχείρισης και διοίκησης των σχολείων (π.χ. αλλαγή των μεθόδων διοίκησης
ώστε να μπορεί να μειωθεί ο χρόνος που οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν σε διοικητικά
θέματα και τα οποία δεν σχετίζονται με τη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία)
αξίζει να μνημονευτούν και οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν -σε σχέση με το χρόνοστην καλύτερη και υψηλότερη δυνατή απόδοση των εκπαιδευτικών και των μαθητών
στα σχολεία (βλ. Ματσαγγούρας, 1987. MacBeath, 1999. Barber, 1996).
Συμπέρασμα
Σύμφωνα με την υπάρχουσα εμπειρία, οι στρατηγικές που αναπτύσσονται στις
προσπάθειες για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση των εκπαιδευτικών αλλαγών θα πρέπει να είναι συστηματικές.
Τροποποιώντας μία πλευρά του προβλήματος και αφήνοντας τις άλλες ανεπηρέαστες,
δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν συστηματικές και μακροπρόθεσμες αλλαγές οι οποίες
θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Έτσι, αυξάνοντας τον
αριθμό των ωρών που οι μαθητές παραμένουν στο σχολείο, χωρίς να αλλάξουν οι
μέθοδοι και οι τρόποι διδασκαλίας και μάθησης, οι συνθήκες εργασίας των
εκπαιδευτικών, ο τρόπος και το πλαίσιο οργάνωσης των δραστηριοτήτων τους, είναι
δύσκολο να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
αποτελεσμάτων παρομοίως.
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Χτίζοντας τα θεμέλια για την ανάπτυξη των εννοιών της
Φυσικής στην προσχολική ηλικία: ο ρόλος της κίνησης των
αντικειμένων και της αφήγησης
Γ. Χατζηγεωργίου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες ο ρόλος των φυσικών επιστημών στην προσχολική και
πρώτη σχολική ηλικία έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη (Copple, Sigel & Saunders, 1984,
Kamii & Kanz, 1982, Kamii & DeVries, 1993, Kokoski & Downing-Leffler, 1995,
Landry & Foreman, 1999). Ο λόγος, προφανώς, είναι ότι οι δραστηριότητες από τις
φυσικές επιστήμες μπορούν να δώσουν ευκαιρίες στα μικρά παιδιά για ανάπτυξη και
μάθηση κατά τη διάρκεια των κρίσιμων πρώτων χρόνων της ζωής τους. Τα
αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών δείχνουν ότι η επίδραση του περιβάλλοντος στη
νοητική ανάπτυξη είναι πολύ πιο εμφανής στα πρώτα χρόνια της ηλικίας του παιδιού
(Bloom, 1964, Brierley, 1988), και ότι μια νοητική δεξιότητα μπορεί να μην αναπτυχθεί
στο μέγιστο βαθμό της (ή ακόμη να μην αναπτυχθεί καθόλου) αν δεν υπάρχουν τα
κατάλληλα ερεθίσματα (Bornstein, 1989, Gardner, 1985).
Μπορεί ωστόσο ένα μικρό παιδί να βοηθηθεί να χτίσει τα θεμέλια πάνω στα οποία
θα γίνει η ανάπτυξη των εννοιών; Προφανώς η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα
προϋποθέτει τον ορισμό των όρων “θεμέλια” και “εννοιολογική ανάπτυξη”. Ξεκινώντας
με το δεύτερο, είναι αποδεκτό ότι η διαδικασία της ανάπτυξης των εννοιών, αν και δεν
είναι πλήρως κατανοητή, αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός πλέγματος συσχετισμών
(Basseches, 1980, Bruner, 1963, Case, 1985, Duschl, 1990, Entwistle, 1987,
Hadzigeorgiou, 1997, Novak & Gowin, 1984, Prawat, 1989, Scheffler, 1991, Vygotsky,
1986). Όσον αφορά τον όρο “θεμέλιο”, θα μπορούσε να οριστεί αυτός ως οι στάσεις
εκείνες, οι δεξιότητες και οι βασικές έννοιες που μπορούν να βοηθήσουν το μικρό παιδί
να αρχίσει να χτίζει αυτό το πλέγμα. Ας δούμε λοιπόν κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά.
Οι στάσεις που θεωρούνται χαρακτηριστικές του επιστημονικού συλλογισμού
είναι: η περιέργεια, η ανοιχτότητα σε ιδέες και ο σκεπτικισμός. Οι δεξιότητες του
επιστημονικού συλλογισμού είναι η προσεκτική παρατήρηση, η περιγραφή, η
ταξινόμηση, η διαμόρφωση υποθέσεων, ο πειραματισμός, η πρόβλεψη, η εξαγωγή
συμπερασμάτων. Και οι βασικές έννοιες είναι η ύλη, η ενέργεια, οι δυνάμεις (π.χ.,
βαρύτητας, ηλεκτρομαγνητικές) (Χατζηγεωργίου, 1998). Τις τελευταίες δύο δεκαετίες
και ο ρόλος της φαντασίας στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης έχει αρχίσει να
αναγνωρίζεται (Bruner, 1986, Egan & Nadaner, 1988). Ωστόσο, επειδή αναφερόμαστε
στο χτίσιμο των θεμελίων, και μάλιστα από τα μικρά παιδιά, είναι λογικό ότι σε κάποιες
στάσεις, σε κάποιες δεξιότητες και κάποιες έννοιες θα δοθεί προτεραιότητα. Από πού θα
ξεκινήσουμε; Το ερώτημα αυτό είναι πολύ βασικό μια και μιλάμε για χτίσιμο θεμελίων.
Διότι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να δούμε είναι “τα υλικά” τα οποία είναι
διαθέσιμα. Με άλλα λόγια, να δούμε ποια χαρακτηριστικά της διανοητικής ζωής (και όχι
μόνο ανάπτυξης) του παιδιού προσφέρονται για αυτό το χτίσιμο. Tέτοια χαρακτηριστικά
είναι η περιέργεια και η φαντασία. Ξεκινώντας από αυτά θα μπορούσαμε να τα
αναπτύξουμε περισσότερο. Φαίνεται να είμαστε τυχεροί λοιπόν; Αρκετά, αλλά όχι και
πάρα πολύ, δεδομένου ότι τα παιδιά στηρίζονται στην αισθητηριακή εμπειρία και

Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες

51

μάλιστα στη μορφική λειτουργία της σκέψης τους. Όμως αυτό φαίνεται να είναι ένα
πρόβλημα μια και η ανάπτυξη του πλέγματος των εννοιών στηρίζεται πάνω σε
διασυνδέσεις και συσχετισμούς. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη του πλέγματος των εννοιών
προϋποθέτει την ανάπτυξη της τελεστικής λειτουργίας της σκέψης.
Επομένως το αρχικό ερώτημα που τέθηκε, δηλαδή αν μπορούμε να βοηθήσουμε
τα παιδιά να χτίσουν τα θεμέλια της διαδικασίας της ανάπτυξης των εννοιών, θα πρέπει
τώρα να τεθεί ως εξής: Με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να
αναπτύξουν την τελεστική λειτουργία της σκέψης και τη φαντασία τους, κεντρίζοντας
συγχρόνως και την περιέργειά τους; Το ερώτημα δεν φαίνεται να είναι εύκολο να
απαντηθεί, δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας δραστηριοτήτων οι οποίες εμφανίζονται
στη διεθνή βιβλιογραφία (Atkinson & Fleer, 1995, Harlan, 1988, Holt, 1993, Marxen,
1995, Sprung, 1996, Taylor, 1993, Trojack, 1979). Ποιες δραστηριότητες από αυτές που
προτείνονται είναι περισσότερο κατάλληλες για την ανάπτυξη των παραπάνω;
Στηριζόμενοι στην πρόταση του Jerome Bruner για την ύπαρξη δύο ανεξάρτητων,
αλλά συμπληρωματικών, τρόπων σκέψης, τον παραδειγματικό ή λογικο-μαθηματικό και
τον αφηγηματικό – η οποία πρόταση αποτελεί και το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο θα
στηριχθεί η διαδικασία της ανάπτυξη των εννοιών – μπορούμε να απαντήσουμε στο
ερώτημα που τέθηκε παραπάνω.
Πράγματι, με δεδομένο ότι ο παραδειγματικός τρόπος σκέψης έχει να κάνει με τη
διατύπωση και τη διερεύνηση υποθέσεων καθώς και με τη δημιουργία διαφόρων
σχέσεων και συσχετισμών, και ο αφηγηματικός έχει να κάνει με την αφηγηματικότητα
και τη φαντασία, το ξεκίνημα θα γίνει αφενός με δραστηριότητες οι οποίες δίνουν στο
παιδί τη δυνατότητα να αναπτύξει την τελεστική λειτουργία της σκέψης, και επομένως
να κάνει διάφορους συσχετισμούς, αφετέρου με δραστηριότητες οι οποίες δίνουν τη
δυνατότητα για την ανάπτυξη της περιέργειας και της φαντασίας του. Καλύτερες
δραστηριότητες για να επιτευχθούν τα παραπάνω είναι οι δραστηριότητες της κίνησης
των αντικειμένων και η αφήγηση ιστοριών.
Ο ρόλος της κίνησης των αντικειμένων
Γιατί οι δραστηριότητες της κίνησης των αντικειμένων θεωρούνται πιο κατάλληλες;
Υπάρχουν τέσσερις λόγοι:
 Δυνατότητα δράσης πάνω στα αντικείμενα
 Δυνατότητα κατασκευής πολλαπλών συσχετισμών
 Δυνατότητα για συσχετισμό βασικών εννοιών
 Δυνατότητα παρατήρησης της τροχιάς των αντικειμένων
 Δυνατότητα άμεσης παρατήρησης της αντίδρασης των αντικειμένων
Ξεκινώντας με την έννοια της δράσης αξίζει να αναφερθεί ότι, παρά την κριτική που έχει
ασκηθεί στη θεωρία του Piaget, η ιδέα ότι η φυσική δράση του παιδιού πάνω στα
αντικείμενα αποτελεί πηγή γνώσης (Piaget, 1970) δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Η
παρατήρηση του περιβάλλοντος δεν μπορεί να δώσει στο μικρό παιδί ευκαιρίες για
ανάπτυξη λογικο-μαθηματικής σκέψης, και επομένως δυνατότητες για κατασκευή
συσχετισμών ανάμεσα σε έννοιες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι Kamii και
DeVries (1977) έχουν προτείνει ένα διαχωρισμό ανάμεσα στις δραστηριότητες των
φυσικών επιστημών. Συγκεκριμένα, διαχωρίζουν τις δραστηριότητες σε δύο γενικές
κατηγορίες με κριτήριο τη σχετική συμμετοχή της δράσης και της παρατήρησης: στη μια
κατηγορία τοποθετούν εκείνες τις δραστηριότητες στις οποίες πρωταρχικό ρόλο παίζει η
δράση του παιδιού πάνω στο περιβάλλον (π.χ., ρίχνοντας μια μπάλα, σπρώχνοντας ένα
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κουτί στο πάτωμα) και στη δεύτερη εκείνες τις δραστηριότητες όπου τον πρωταρχικό
ρόλο τον παίζει η παρατήρηση (π.χ., παίζοντας με ένα μαγνήτη ή καθρέπτη) Ωστόσο,
αυτός ο διαχωρισμός φαίνεται να προκαλεί σύγχυση μια και η δράση του παιδιού
φαίνεται να είναι πρωταρχική σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις (π.χ., επίπλευση και
βύθιση αντικειμένων, παιχνίδια με το μαγνήτη, παιχνίδια με τις σκιές των παιδιών,
ανάμιξη υλικών). Ωστόσο, αν κοιτάξει κάποιος προσεκτικά θα διαπιστώσει ότι ενώ σε
μερικές δραστηριότητες η αντίδραση του αντικειμένου οφείλεται αποκλειστικά στη
δράση του ίδιου του παιδιού (π.χ., το πέταγμα μιας μπάλας στο τοίχο, η κύλιση ενός
κουτιού), σε άλλες η αντίδραση οφείλεται στις ιδιότητες του υλικού των αντικειμένων
(π.χ., ανάμειξη, πάγωμα νερού, έλξη αντικειμένων από μαγνήτη). Πιθανόν για αυτό το
λόγο οι Kamii και DeVries (1978/1993) πρότειναν τρεις κατηγορίες: την κατηγορία της
κίνησης των αντικειμένων, την κατηγορία της αλλαγής των αντικειμένων, και την
κατηγορία με εκείνες τις δραστηριότητες που δεν ανήκουν στις δύο προηγούμενες
κατηγορίες.
Πέρα από τη δυνατότητα για δράση, οι δραστηριότητες της κίνησης των
αντικειμένων δίνουν περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά για διασυνδέσεις και
συσχετισμούς. Οι συσχετισμοί αυτοί θα αποτελέσουν το υλικό με το οποίο θα γίνει η
οποιαδήποτε οργάνωση και αναδιοργάνωση των εννοιών του παιδιού, δηλαδή με άλλα
λόγια η εννοιολογική του ανάπτυξη. Παρόλο που δραστηριότητες, όπως το παίξιμο με
το μαγνήτη, η επίπλευση και η βύθιση των αντικειμένων χρησιμοποιούνται στην
προσχολική εκπαίδευση, εντούτοις οι συσχετισμοί τους οποίους μπορεί να κάνει ένα
παιδί είναι λίγοι. Μάλιστα αυτό που κάνει το παιδί σε αυτές τις συγκεκριμένες
δραστηριότητες είναι να ταξινομεί τα αντικείμενα σ’ αυτά που έλκονται από το μαγνήτη
και σ’ αυτά που δεν έλκονται ή σ’ αυτά τα αντικείμενα που βυθίζονται και σ’ αυτά που
επιπλέουν. Οι πολλαπλοί συσχετισμοί που κάνουν τα παιδιά μέσω της συμμετοχής τους
σε δραστηριότητες με την κίνηση των αντικειμένων οφείλονται αφενός στο γεγονός ότι
το παιδί έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο δράσης του πάνω στο αντικείμενο,
κάτι που δεν μπορεί να κάνει με άλλου είδους δραστηριότητες (π.χ., παίξιμο μα το
μαγνήτη), αφετέρου λόγω των εννοιών που αλληλοσυσχετίζονται (π.χ., ταχύτητα,
διάστημα, χρόνος, βάρος, δύναμη).
Μιλώντας για συσχετισμούς, οι δραστηριότητες με την κίνηση δίνουν τη
δυνατότητα στα παιδιά να συντονίζουν χωρο-χρονικούς συσχετισμούς (π.χ., αν ένα
αντικείμενο αφεθεί από ένα διαφορετικό σημείο μιας σανίδας να κυλήσει σε ποιο σημείο
άραγε να πέσει; Θα πέσει πιο γρήγορα ή πιο αργά;) και να συσχετίζουν πραξιακά βασικές
έννοιες, όπως δύναμη, ορμή, ενέργεια (Χατζηγεωργίου, 1998).
Οι δραστηριότητες της κίνησης δίνουν επίσης τη δυνατότητα στα παιδιά να
παρατηρήσουν άμεσα την αντίδραση που προέρχεται από τη δράση τους, κάτι το οποίο
έχει τεθεί ως κριτήριο επιλογής αναπτυξιακά κατάλληλων δραστηριοτήτων και από τις
Kamii και DeVries (1978/1993) και από τους Copple κ.ά. (1984). Αν η αντίδραση δεν
είναι άμεση ο συσχετισμός πιθανόν να μη γίνει (κυρίως όταν αναφερόμαστε σε παιδιά
κάτω των πέντε χρόνων). Τέλος, οι δραστηριότητες της κίνησης δίνουν στα παιδιά τη
δυνατότητα να παρατηρήσουν τις θέσεις των κινούμενων αντικειμένων. Και επειδή οι
δραστηριότητες περιλαμβάνουν μια αρχική και μια τελική θέση, τους δίνεται η
δυνατότητα να φτιάξουν και το νοητική εικόνα της τροχιάς. Αυτό, από καθαρά
Πιαζετιανή σκοπιά αντιστοιχεί και σε μετασχηματιστική σκέψη (transformational
thinking) μια και τα παιδιά παρατηρούν την αλλαγή της θέσης των κινούμενων
αντικειμένων.
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Παρόλο που φαίνεται να αποτελούν οι δραστηριότητες της κίνησης των
αντικειμένων ένα περιορισμένο ρεπερτόριο δραστηριοτήτων, το γεγονός ότι δίνουν
ευκαιρίες για ανάπτυξη, και όχι απλά για εμπειρικό εμπλουτισμό (ένα παιδάκι μπορεί να
ξέρει ότι βάζοντας ένα ποτήρι στην κατάψυξη αυτό μετά από λίγο θα μετατραπεί σε
πάγο, αλλά ούτε κατανοεί πώς γίνεται ούτε μπορεί να κάνει τίποτα άλλο με το ποτήρι και
το νερό), τους δίνει προτεραιότητα στο αναλυτικό πρόγραμμα. Σίγουρα, από μια σκοπιά,
οποιαδήποτε δραστηριότητα σε κάτι θα συνεισφέρει. Όμως, μια και μιλάμε για
αναλυτικό πρόγραμμα, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πάντα θέμα προτεραιότητας (τι θα
συμπεριλάβουμε και τι θα αφήσουμε έξω), και επομένως οι δραστηριότητες της κίνησης
των αντικειμένων καλόν είναι να έχουν προτεραιότητα.
Ο ρόλος της αφήγησης
Έχοντας μιλήσει για την ανάπτυξη συσχετισμών μέσω της κίνησης των αντικειμένων, θα
πρέπει να ειπωθεί ότι υπάρχει και άλλο μέσο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στο χτίσιμο
των θεμελίων της διαδικασίας ανάπτυξης των εννοιών της φυσικής. Το μέσο αυτό είναι
γνωστό και έχει χρησιμοποιηθεί, και φυσικά χρησιμοποιείται, στην προσχολική
εκπαίδευση. Είναι η αφήγηση ιστοριών. Με δεδομένο όμως τις ενδείξεις ότι στην
ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης εμπλέκεται η φαντασία και ένα μη λογικό στοιχείο
(Clocksin, 1995; Kuhn, 1970; Edelman, 1995; Taylor, 1967), η αφήγηση αποκτά μία
ιδιαίτερη σημασία. Δεν πρέπει επομένως να μας προξενεί έκπληξη η έμφαση που έχει
δοθεί στο ρόλο της φαντασίας και γενικότερα του δεξιού ημισφαιρίου στη διαδικασία της
σκέψης, την τελευταία δεκαετία (Χατζηγεωργίου, 1999).
O Egan (1988, 1997, 1999α, 1999β) υποστηρίζει ότι η ιστορία αποτελεί το κατ’
εξοχήν παιδαγωγικό μέσο για την προσχολική ηλικία, μια και τα μικρά παιδιά βρίσκονται
στο “μυθικό”, όπως το αποκαλεί, στάδιο της κατανόησης. Σ’ αυτό το στάδιο τα παιδιά
στηρίζονται αποκλειστικά στον προφορικό λόγο και προσελκύονται από το παράξενο, το
μη οικείο, το απόμακρο. Η έρευνα της J Lucariello, όπως αναφέρεται στον Bruner
(1997), δείχνει ότι ιστορίες οι οποίες παραβιάζουν την καθημερινή κανονικότητα
πυροδοτούν την αφηγηματικότητα των τετράχρονων και πεντάχρονων παιδιών.
Μάλιστα, βρέθηκε ότι “οι μη κανονικές ιστορίες προκαλούσαν μια πλημμύρα
αφηγηματικής επινόησης, δέκα φορές περισσότερη απ’ ότι οι κανονικές” (σ. 129). Η
“πλημμύρα” της αφηγηματικής επινόησης, προφανώς, “τραβά” το μικρό παιδί σε
συνεχείς συζητήσεις και το εμπλέκουν στον κόσμο των ιδεών, κάτι που όλοι
αναγνωρίζουν ως την προϋπόθεση για την κατανόηση της επιστήμης. Το αποτέλεσμα
αυτής της έρευνας δείχνει και έναν τρόπο προσέγγισης για την εισαγωγή των μικρών
παιδιών στις επιστημονικές έννοιες: μυστήριο και παράδοξα. Πρέπει, δηλαδή, οι έννοιες
να εισαχθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε, μέσα από την αφήγηση μιας ιστορίας, να
συνειδητοποιούν τα παιδιά διάφορα παράδοξα, μυστήρια, και γενικά παρεκκλίσεις από
τις καθημερινές τους εμπειρίες. Οι καθημερινές εμπειρίες θα γίνουν οι συνδετικοί κρίκοι
για να προσεγγιστούν αυτές οι παρεκκλίσεις.
Στηριζόμενοι στην ιδέα του Egan (1988), ότι τα παιδιά δημιουργούν νόημα όταν
τους αφηγούνται μια ιστορία μέσω μιας διαδικασίας διαμεσολάβησης ανάμεσα σε δύο
αντίθετες έννοιες (π.χ., καλό και κακό, δειλία και θάρρος, ζωή και θάνατος), οι έννοιες
της φυσικής μπορούν να παρουσιαστούν με τρόπο που τα παιδιά να αντιλαμβάνονται τη
σύγκρουση ανάμεσα σε δύο αντίθετες έννοιες. Για παράδειγμα, μπορεί στην πλοκή μιας
ιστορίας να δοθούν οι αντίθετες έννοιες “ενέργεια ως κάτι καλό και η ενέργεια ως κάτι
που καταστρέφει”, “η κίνηση και η ακινησία” “το φως και το σκοτάδι”, “α αέρας ως κάτι

54

Πρώιμη μύηση στις ΦΕ στα πλαίσια των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

που δεν υπάρχει και ως κάτι που υπάρχει και είναι γεμάτο από διάφορα πράγματα”.
Πρέπει φυσικά στο τέλος της ιστορίας να διευθετείται η σύγκρουση και να υπάρχει η
κατανόηση μιας ιδέας ως ηθικό δίδαγμα.
Συγκεκριμένα για την περίπτωση των μικρών παιδιών, διαφαίνεται ότι η
αφήγηση πρέπει να αποτελέσει απαραίτητο συμπλήρωμα για τη νοητική και την
εννοιολογική ανάπτυξή τους. Η αποκλειστική έμφαση στο λογικο-μαθηματικό τρόπο
σκέψης έχει εμποδίσει τους ερευνητές να διαπιστώσουν διανοητική λειτουργία που
στηρίζεται στη φαντασία των παιδιών. Αν λοιπόν δώσουμε τη δυνατότητα στα μικρά
παιδιά να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους θα διαπιστώσουμε νοητική δραστηριότητα
η οποία δεν κυριαρχείται από την αισθητηριακή εμπειρία (που θεωρείται περιορισμός
της σκέψης του μικρού παιδιού) αλλά από αφηρημένες έννοιες (Εgan, 1999). Η ιδέα
λοιπόν να στηριχθούμε αποκλειστικά στη ανάπτυξη της λογικο-μαθηματικής σκέψης
είναι ανεπαρκής στην περίπτωση των μικρών παιδιών.
Ο αφηγηματικός τρόπος σκέψης μπορεί να δώσει ευκαιρίες στα παιδιά αφενός για
την ανάπτυξη της φαντασίας, η οποία αποτελεί ένα απαραίτητο στοιχείο στη διαδικασία
ανάπτυξης των εννοιών, αφετέρου για τη χρήση του προφορικού λόγου, ο οποίος
αποτελεί το κατεξοχήν νοητικό εργαλείο των μικρών παιδιών.
Πέρα από το στοιχείο της φαντασίας, οι ιστορίες, επειδή συναρπάζουν τους
μαθητές και επειδή καλλιεργούν την περιέργειά τους, μπορούν να εξασφαλίσουν τη
μετάβαση από το “ρομαντισμό” στην ακρίβεια και στη γενίκευση (Whitehead, 1985).
Σύμφωνα με τον Whitehead, υπάρχει κάποιος “ρυθμός” σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να
παρουσιάζεται στους μαθητές ένα οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. Έτσι μίλησε για
τα τρία στάδια, δηλαδή το στάδιο του ρομαντισμού, της ακρίβειας και της γενίκευσης. Τα
παιδιά πρέπει αρχικά να συναρπάζονται με κάποιο γνωστικό αντικείμενο (το στάδιο του
ρομαντισμού), προτού το μελετήσουν αργότερα σε βάθος και με ακρίβεια (το στάδιο της
ακρίβειας). Μια συναρπαστική ιστορία μπορεί να εξασφαλίσει αυτόν τον αρχικό
ρομαντισμό.
Μερικά σχόλια
Η γνωστή ιδέα του J. Bruner (1966) ότι “οποιαδήποτε ιδέα ή πρόβλημα μπορεί να
παρουσιαστεί σε μια μορφή αρκετά απλή ώστε οποιοσδήποτε μαθητής να την
κατανοήσει” (σ. 46), έχει αποτελέσει πραγματική πρόκληση για κάθε καλοπροαίρετο
παιδαγωγό, ο οποίος ενδιαφέρεται για το πρόβλημα της μάθησης. Αυτή η ιδέα δεν είναι
παρά μια τολμηρή υπόθεση. Μπορούν τα μικρά παιδιά ηλικίας πέντε και έξι χρόνων να
κατανοήσουν τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα ή το Δεύτερο Νόμο της Θερμοδυναμικής; Κι
όμως ο Bruner (1963), σχετικά με την υπόθεσή του παρατηρεί: “Δεν υπάρχουν δεδομένα
να τη διαψεύδουν, αλλά σημαντικά στοιχεία μαζεύονται που την υποστηρίζουν” (σ. 33).
Σήμερα η υπόθεση αυτή φαίνεται να είναι πιο ρεαλιστική απ’ ότι ήταν είκοσι ή
τριάντα χρόνια πριν, καθώς ευρήματα από το χώρο της γνωστικής ψυχολογίας
υποστηρίζουν την ιδέα του Vygotsky ότι η μάθηση μπορεί να προηγηθεί της ανάπτυξης.
Πράγματι υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι η μάθηση δεν εξαρτάται
τόσο από το στάδιο της νοητικής ανάπτυξης όσο από τις αναπαραστάσεις που έχει ένα
παιδί σχετικά με ένα θέμα ή γνωστικό αντικείμενο και από τις στρατηγικές που
χρησιμοποιεί για την επεξεργασία των πληροφοριών (Berg, 1993). Η καθοδήγηση που
παίρνει το παιδί από συνομηλίκους και τον παιδαγωγό παίζουν επίσης πολύ σημαντικό
παράγοντα στη διαδικασία της μάθησης (Berk & Winsler, 1995, Rogoff, 1990).
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Ωστόσο, η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε δεν είναι αν τα παιδιά μπορεί να
μάθουν κάποιες προχωρημένες ιδέες, αλλά αν, μέσω της συμμετοχής τους σε διάφορες
δραστηριότητες, έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν, παράλληλα δε να εισαχθούν στις
βασικές ιδέες της φυσικής. Οι δραστηριότητες με την κίνηση των αντικειμένων και η
αφήγηση ιστοριών δίνουν την ευκαιρία στο μικρό παιδί αφενός να κατασκευάσει το
λογικο-μαθηματικό υπόβαθρο, το οποίο είναι απαραίτητο για την κατασκευή των
εννοιολογικών συσχετισμών, αφετέρου να αναπτύξει τη φαντασία του, δηλαδή ένα
σημαντικό στοιχείο στη γενικότερη ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης. Επιπρόσθετα,
τα παιδιά βοηθιούνται να αναπτύξουν την περιέργειά τους (π.χ., αν ακούνε και
διηγούνται ιστορίες με παράδοξα και μυστήρια). Οι δεξιότητες του επιστημονικού
συλλογισμού, όπως η παρατήρηση, η περιγραφή, ο σχηματισμός υποθέσεων κ.τ.λ.
μπορούν να αναπτυχθούν μέσω της κίνησης των αντικειμένων. Μάλιστα διαφαίνεται και
κάτι άλλο: Μέσω της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες με την κίνηση των
αντικειμένων, μειώνεται η πιθανότητα να στηριχθούν τα παιδιά στην παρατήρηση, και
κατ’ επέκταση στην επαγωγική σκέψη, στην οποία, ως γνωστόν, έχει ασκηθεί έντονη
κριτική τις τελευταίες δύο δεκαετίες (Chalmers, 1982, 1990). Η βασική ιδέα πίσω από
την κριτική αυτή είναι ότι οι επιστημονικές έννοιες είναι νοητικές κατασκευές, στις
οποίες σημαντικό ρόλο παίζει η φαντασία, παρά η συνέπεια της παρατήρησης των
φυσικών φαινομένων. H ιδέα των Ausubel, Novak Hanesian (1978) ότι όταν “τα μικρά
παιδιά ανακαλύπτουν αρχές επαγωγικά, στην πραγματικότητα προσπαθούν να
χρησιμοποιήσουν εμπειρικά στοιχεία για να επιβεβαιώσουν τις ιδέες που ήδη έχουν” (σ.
538), δεν αποτελεί μόνον ένα επιχείρημα κατά της επιστημολογίας του εμπειρικού
επαγωγισμού, αλλά και μια προειδοποίηση για όλους τους δασκάλους , και περισσότερο
για αυτούς της προσχολικής και πρώτης σχολικής βαθμίδας. Η ιδέες των μικρών παιδιών,
οι οποίες εμπεριέχουν το στοιχείο του εγωκεντρισμού και του ανιμισμού, θέτουν υπό
αμφισβήτηση την ιδέα ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να παρατηρήσουν και να
κατανοήσουν τα φυσικά φαινόμενα.
Με δεδομένο τη συμπληρωματικότητα των δύο τρόπων σκέψης, είναι προφανές
ότι ακόμη και ο σχηματισμός υποθέσεων δεν οφείλεται αποκλειστικά στη
λογικο-μαθηματική σκέψη. Η ιδέα ότι η υπόθεση έρχεται πρώτα ως μια κατασκευή της
φαντασίας, και μετά τα δεδομένα που προέρχονται από την παρατήρηση
χρησιμοποιούνται για την επικύρωση ή την απόρριψη της υπόθεσης αυτής (Phenix,
1964, Popper, 1972) μας οδηγεί στο να αναθεωρήσουμε την άποψη ότι η ανάπτυξη των
δεξιοτήτων του επιστημονικού συλλογισμού πρέπει να αποτελέσει το πιο σημαντικό
στοιχείο στην περίπτωση των μικρών παιδιών.
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Φυσικές Επιστήμες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
στο Νηπιαγωγείο: μια προοπτική για την
αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων της
προσχολικής εκπαίδευσης
Β. Χρηστίδου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα σφραγίστηκε από σημαντικές κοινωνικές και
οικονομικές αλλαγές, μοχλός των οποίων υπήρξαν οι φυσικές επιστήμες και η
τεχνολογία: τα προϊόντα τους κατακλύζουν σήμερα την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.
Η πληθώρα και η ποικιλία των επιπτώσεων που έχει η (πολλές φορές άκριτη) χρήση των
επιτευγμάτων αυτών, περιλαμβάνει περιβαλλοντικές, ηθικές και πολιτικές διαστάσεις,
ενώ πολύ συχνά λαμβάνει παγκόσμιο χαρακτήρα (π.χ. το φαινόμενο του θερμοκηπίου).
Οι διαπιστώσεις αυτές έχουν οδηγήσει στην ανάγκη μιας νέας θεώρησης της
επιστήμης και της τεχνολογίας, υπό το φως της σχέσης τους με την κοινωνία και το
περιβάλλον. Ο στόχος μιας τέτοιας θεώρησης είναι να αντικατασταθεί η μυστικιστική
αντιμετώπιση (αποδοχή ή απόρριψη) της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης από
βαθιά κατανόηση των βασικών εννοιών και διεργασιών που σχετίζονται με τα δύο πεδία,
των αλληλεπιδράσεών τους και των επιπτώσεών τους στον πλανήτη και τα
οικοσυστήματά του. Αυτονόητος είναι εδώ ο ρόλος που έχει να διαδραματίσει η
εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες: μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας
‘οικολογικής κοινωνίας’ και στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος, καθώς όσο
καλύτερα κατανοεί κανείς ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα τόσο θετικότερες στάσεις και
αποτελεσματικότερες συμπεριφορές αναμένεται να υιοθετήσει απέναντι σε αυτό (Bybee,
1993).
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως εργαλείο αναμόρφωσης και ολοκλήρωσης των
αναλυτικών προγραμμάτων των Φυσικών Επιστημών
Οι συνέπειες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον πλανήτη φαίνεται να απασχολούν
όλο και περισσότερους πολίτες. Τα παιδιά ενημερώνονται για τα επίμαχα αυτά θέματα
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκτιμάται ότι -παρά τις βασικές ελλείψεις ως προς
την κατανόηση της πολυπλοκότητάς τους- διαμορφώνουν από αρκετά μικρή ηλικία τη
δική τους απλοποιημένη (ή και ‘παραμορφωμένη’) εικόνα για τα επιστημονικά και
περιβαλλοντικά φαινόμενα (Solomon, 1993).
Τα περιβαλλοντικά ζητήματα εμπλέκουν περίπλοκες διεργασίες, η κατανόηση των
οποίων απαιτεί πολυεπιστημονική προσέγγιση. έχουν έντονα κοινωνικό χαρακτήρα,
συνδέονται με τις καθημερινές συνήθειες του σύγχρονου ανθρώπου και με το μέλλον του
πλανήτη και επομένως αφορούν όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες.
Eπομένως, ένα αποτελεσματικό Αναλυτικό Πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει
σύνολα οργανωμένων δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές να
κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση των ζωντανών οργανισμών και τους παράγοντες που
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επηρεάζουν τη ζωή στον πλανήτη, καταργώντας τα παραδοσιακά σύνορα ανάμεσα στα
ειδικά γνωστικά αντικείμενα (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) που απαρτίζουν τις Φυσικές
Επιστήμες (Κουλαϊδής & Οgborn, 1994). Η καλά εδραιωμένη γνώση, σε συνδυασμό με
θετικές στάσεις και αξίες απέναντι στο περιβάλλον μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο
στην αλλαγή των συμπεριφορών.
H Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο για την
αναμόρφωση και ολοκλήρωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων στις Φυσικές
Επιστήμες, μια και από τη φύση της συνίσταται στη συνεισφορά διαφορετικών
αντικειμένων διδασκαλίας και εμπειριών μάθησης για την προσέγγιση πραγματικών και
κρίσιμων περιβαλλοντικών προβλημάτων (Χρηστίδου, 1997α).
Η ανάλυση που προηγήθηκε δείχνει ότι η σύνδεση της διδασκαλίας των Φυσικών
Επιστημών με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι παιδαγωγικά εφικτή αλλά και
γόνιμη. Η από κοινού αντιμετώπιση των δύο πεδίων από τα αναλυτικά προγράμματα
.
.
μπορεί να εξυπηρετήσει τους εξής στόχους (Zoller, 1984 Παπαδημητρίου, 1988
.
.
.
.
.
.
Newton, 1988 Iozzi, 1989 Ross, 1991 Brody, 1991 Bybee, 1993 Solomon, 1993
.
Χρηστίδου, 1997β Ραβάνης, 1999):
Να υποστηριχθεί η νοητική ανάπτυξη των παιδιών με την απόκτηση δεξιοτήτων
σκέψης (όπως η συστηματική παρατήρηση και διερεύνηση, η επίλυση προβλημάτων, ή ο
κριτικός συνδυασμός διαφορετικών παραμέτρων για τη λήψη αποφάσεων), με γνώμονες
την ικανοποίηση των βασικών προσωπικών αναγκών και την ορθολογική διαχείριση των
φυσικών πόρων.
Να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας ώστε να είναι
σε θέση να διατυπώνουν και να συγκρίνουν διαφορετικές απόψεις, και να
κατασκευάζουν νέες, συνθετικές και συναινετικές προτάσεις.
Να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες και ο
επίκαιρος χαρακτήρας τους μέσω της σύνδεσής τους με πραγματικά και σημαντικά
ζητήματα.
Να αναπτυχθούν διαδικασίες μάθησης τέτοιες που να βοηθούν τα παιδιά στην
οικοδόμηση πληρέστερων ερμηνευτικών μοντέλων για το φυσικό κόσμο και το
περιβάλλον, που να είναι συμβατά με τα μοντέλα των Φυσικών Επιστημών.
Να αναδειχθούν οι σχέσεις αλληλεξάρτησης Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας,
Περιβάλλοντος και Κοινωνίας και να ενισχυθεί η ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι
στο περιβάλλον.
Να αποσαφηνισθεί ότι η επιστήμη και η τεχνολογία είναι ίσως τα κυριότερα μέσα
για την προσαρμογή της ανθρωπότητας στο περιβάλλον, καθώς α) παρέχουν ορθολογικά
δομημένες ερμηνείες της πραγματικότητας, όπως αυτή ερμηνεύεται σε κάθε εποχή και
φάση ανάπτυξης και β) εμπλέκουν -εκτός της απαραίτητης γνώσης- και θέματα αξιών και
ηθικής.
Να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία εννοιών όπως αλληλεξάρτηση, ορθολογική
ανάπτυξη, διατήρηση των φυσικών πόρων, πληθυσμιακός έλεγχος. Η επίγνωση των
ευαίσθητων περιβαλλοντικών ισορροπιών θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη
ενός ‘παγκόσμιου ήθους’ με στόχο την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και
την υιοθέτηση ορθολογικών τρόπων δράσης για την προστασία, τη διατήρηση και τη
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Η παραπάνω ανάλυση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών έχουν ένα κοινό πεδίο αναφοράς: οι στόχοι τους
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συγκλίνουν στην προετοιμασία πολιτών που α) θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις
γνώσεις τους στις Φυσικές Επιστήμες ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής και
του περιβάλλοντός τους και να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του τεχνολογικού
πολιτισμού και β) θα είναι επαρκώς καταρτισμένοι και ενημερωμένοι ώστε να
εμπλακούν υπεύθυνα στην αντιμετώπιση ζητημάτων με φυσικοεπιστημονικές και
.
κοινωνικές διαστάσεις (Volk, 1984 Παπαδημητρίου & Τζανή, 1990).
Οι Φυσικές Επιστήμες και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο:
περιορισμοί και δυνατότητες
Είναι φανερό ότι οι στόχοι που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο αφορούν
τον ενιαίο σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες και το
Περιβάλλον, που καλύπτει όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι στόχοι αυτοί βέβαια
ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια των παιδαγωγικών επιλογών και δυνατοτήτων στην
προσχολική αγωγή. Κεντρικός στόχος της προσχολικής αγωγής είναι η υποστήριξη της
ολόπλευρης ανάπτυξης των νηπίων. Προφανώς σε μία τέτοια γενική στοχοθεσία έχει
θέση και η προσέγγιση του φυσικού κόσμου μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες
διδακτικές δραστηριότητες.
Είναι όμως εφικτό να εισαγάγουμε στο νηπιαγωγείο έννοιες των Φυσικών
Επιστημών, διαδικασίες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου, που να σχετίζονται με
περίπλοκα περιβαλλοντικά προβλήματα; Το εγχείρημα αυτό εμφανίζει μια διπλή
δυσκολία: το πεδίο των Φυσικών Επιστημών εμφανίζει ιδιαίτερα μεγάλες δυσκολίες σε
μεγαλύτερα παιδιά, αλλά και σε ενήλικες, λόγω της αυστηρής και αφηρημένης δόμησης
της επιστημονικής γνώσης, της ειδικής ορολογίας και του μαθηματικού φορμαλισμού
που χρησιμοποιεί, αλλά και της πολυπλοκότητας των φαινομένων που εξετάζει. από την
άλλη πλευρά, η σκέψη των νηπίων υπόκειται σε σημαντικούς νοητικούς και γνωστικούς
περιορισμούς, ενώ η εμπειρία τους με τα φυσικά φαινόμενα είναι περιορισμένη. Αν και
περιορισμένη, η βιωματική εμπειρία των νηπίων με το άμεσο περιβάλλον τους παρέχει
σε αυτά μια πρώτη αφετηρία ώστε να αρχίσουν να διατυπώνουν υποθέσεις, εξηγήσεις
και απλές σχέσεις αιτιότητας, που παρέχουν τη βάση για τη συγκρότηση της σκέψης τους
αναφορικά με τον κόσμο (Ραβάνης, 1999).
Έτσι, από πολύ μικρή ηλικία, πριν ακόμα διδαχθούν Φυσικές Επιστήμες στα
πλαίσια της τυπικής τους εκπαίδευσης, τα παιδιά κατασκευάζουν σαφή προσωπικά
νοήματα για έννοιες που χρησιμοποιούνται τόσο στην καθημερινή γλώσσα, όσο και σε
πιο εξειδικευμένους τομείς, όπως η Φυσική. Τα νοήματα αυτά ενσωματώνονται στις
γνωστικές τους δομές, οι οποίες παρέχουν στα παιδιά μια λογική και συνεπή -από τη δική
τους σκοπιά- εικόνα του κόσμου. Τα ερμηνευτικά σχήματα των παιδιών προσχολικής
ηλικίας μπορεί να συγκροτούν πρωτογενή μοντέλα, μέσα από τα οποία προσεγγίζεται ο
φυσικός κόσμος. Τα μοντέλα αυτά είναι σαφώς ανεπαρκή και διακριτά από τα
επιστημονικά. Η σύγκριση των δύο πλαισίων γνώσης, της προσχολικής και της
αντίστοιχης επιστημονικής, είναι το πρώτο κρίσιμο βήμα για το σχεδιασμό κατάλληλων
διδακτικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στο να υπερκεραστούν εμπόδια τόσο
.
μαθησιακού όσο και νοητικού χαρακτήρα (Χατζηνικήτα, 1997 Ραβάνης, 1999).
Τα παραδοσιακά Αναλυτικά Προγράμματα των Φυσικών Επιστημών δεν έλαβαν
υπόψη τους το επίπεδο γνωστικής και νοητικής ανάπτυξης των παιδιών.
Επικεντρώθηκαν στην παρουσίαση - ‘μετάδοση’ της επιστημονικής γνώσης ως της
μοναδικής έγκυρης και ορθής γνώσης, διατηρώντας πλήρως τη διάκριση ανάμεσα στα
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επιστημονικά μοντέλα και στην καθημερινή, βιωματική γνώση των μαθητών. Η
αποτυχία των παραδοσιακών Αναλυτικών Προγραμμάτων στην επίτευξη των γνωστικών
τους στόχων έχει καταδείξει την ανάγκη για μια νέα θεώρηση της μάθησης στις Φυσικές
Επιστήμες ως “κριτικής προσαρμογής” των βιωματικών αναπαραστάσεων των μαθητών
στα επιστημονικά αποδεκτά μοντέλα που προτείνει η σχολική επιστήμη. Προϋπόθεση
για μια τέτοια προσαρμογή των γνωστικών δομών των μαθητών είναι η επικοινωνία και
η αλληλεπίδραση των προϋπαρχουσών αναπαραστάσεων των μαθητών με την υπό
διδασκαλία γνώση μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες διδακτικές στρατηγικές
(Κουζέλης & Κουλαϊδής, 1988).
Ο σχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες και το
περιβάλλον οφείλει λοιπόν να συνδυάσει τις διαστάσεις της νοητικής ανάπτυξης των
παιδιών, της επιλογής και αναπλαισίωσης του φυσικοεπιστημονικού περιεχομένου τους
και των διδακτικών διαδικασιών. Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών αποτελεί
σήμερα ένα πλούσιο ερευνητικό πεδίο, στο πλαίσιο του οποίου έχουν καταγραφεί και
προσδιοριστεί οι ιδέες και τα γνωστικά εμπόδια που χαρακτηρίζουν την παιδική σκέψη
για μια πλειάδα από θέματα σχετικά με το φυσικό κόσμο. Με αυτό το οπλοστάσιο
ερευνητικά τεκμηριωμένων ευρημάτων η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών μπορεί να
αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων που να αφορούν τα φυσικά
συστήματα, το φυσικό, αλλά και το δομημένο και τεχνολογικό περιβάλλον, οι οποίες να
είναι κατάλληλες για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τέτοιες δραστηριότητες διαφέρουν
σημαντικά από οποιαδήποτε απόπειρα τυπικής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών ως
προς τη δόμηση και την ποσότητα των επιστημονικών γνώσεων που περιλαμβάνουν.
Ωστόσο, στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου να αναπτύξουν
ερμηνευτικά σχήματα του κόσμου και του περιβάλλοντός τους απαλλαγμένα από
σημαντικά επιστημολογικά εμπόδια και με αυτή την έννοια να τα προετοιμάσουν για τη
μελλοντική τους φοίτηση στις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι δομές της προσχολικής αγωγής προσφέρονται
για τη διεπιστημονική, ολοκληρωμένη (ή ‘ολιστική’) προσέγγιση θεμάτων σχετικών με
το φυσικό κόσμο και το περιβάλλον, επιλογές που όπως ήδη αναφέρθηκε είναι
επιθυμητές τόσο από το πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, όσο και από
εκείνο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Και αυτό γιατί τα αναλυτικά προγράμματα
του Νηπιαγωγείου δεν υπόκεινται στους περιορισμούς της κατάτμησης του
περιεχομένου τους σε μεμονωμένες (και συχνά ασύνδετες) διδακτικές ενότητες και της
απομόνωσης των σχετικών με τις Φυσικές Επιστήμες γνώσεων από άλλα επιστημονικά
πεδία.
Αντί επιλόγου: παράδειγμα θεματικής οργάνωσης ενός αναλυτικού προγράμματος
για τις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον στο Νηπιαγωγείο
Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιαστούν ορισμένα παραδείγματα θεμάτων σχετικών με
τις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον, που θα μπορούσαν να περιληφθούν στο
αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Για τα θέματα που προτείνονται έχουν
καταγραφεί ερευνητικά οι αντιλήψεις και τα εμπόδια που περιλαμβάνει η σκέψη τους
.
.
.
.
.
(Contento, 1981 Smith κ.ά. 1984 Carey, 1985 Stavy & Wax, 1989 Stavy, 1990 Bar &
.
.
.
Travis, 1991 Vosniadou & Brewer, 1994 Χατζηνικήτα κ.ά. 1996 Σολομωνίδου &
.
Κακανά, 1998 Χατζηνικήτα κ.ά. 1999). Για ορισμένα μάλιστα από τα θέματα αυτά
έχουν ήδη προταθεί διδακτικές δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο, οι οποίες
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σχεδιάστηκαν με γνώμονα την υπερκέραση συγκεκριμένων εμποδίων - στόχων, όπως
.
.
αυτά αναδείχθηκαν από την έρευνα (Ραβάνης, 1999 Ραβάνης κ.ά., 2000 Valanides κ.ά.,
2000).
Τα προς διδασκαλία θέματα που προτείνονται οργανώνονται σε 4 θεματικές
ενότητες, που είναι (Κουλαϊδής & Οgborn, 1994): α) οι ζωντανοί οργανισμοί, β) τα υλικά
σώματα, γ) η γη και δ) ο τεχνητός κόσμος. Παράλληλα στο πλαίσιο κάθε θεματικής
ενότητας αναφέρονται ενδεικτικά και ορισμένα περιβαλλοντικά θέματα που προτείνεται
να ενσωματωθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ταξινόμηση
αυτή δεν είναι σε καμία περίπτωση ούτε εξαντλητική, ούτε η μοναδική δυνατή: οι
τέσσερις θεματικές ενότητες μπορούν να επικοινωνούν και να αλληλοσυσχετίζονται.
α) Οι ζωντανοί οργανισμοί: Τα ζώα και τα φυτά, η διατροφή, η θρέψη των φυτών, η
ανάπτυξη, εισαγωγή στην έννοια του οικοσυστήματος, τροφικές αλυσίδες.
β) Τα υλικά σώματα και οι μεταβολές τους: Η αλλαγή φυσικής κατάστασης των
σωμάτων, η θερμική διαστολή, τα υλικά και οι ιδιότητές τους, τα στερεά και τα υγρά, ο
κύκλος του νερού, το πόσιμο νερό, τα σκουπίδια (ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση,
αποφυγή άχρηστων συσκευασιών).
γ) Η γη: Το σχήμα της γης, η εναλλαγή ημέρας και νύχτας, η θερμότητα, το φως ως
φυσική οντότητα και ο σχηματισμός της σκιάς, ο ήλιος ως πηγή φωτός και θερμότητας, ο
καιρός, ο αέρας, η βροχή.
δ) Ο τεχνητός κόσμος: Ο ηλεκτρισμός, ο μαγνητισμός, ο ήχος, ο τεχνητός κόσμος κτήρια, μηχανές, μέσα μεταφοράς, ηλεκτρικές συσκευές, “Φυσικά” και “τεχνητά”
πράγματα: η επέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον.
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Η στάση των νηπιαγωγών απέναντι στις εφαρμογές
δραστηριοτήτων Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο
Μ. Ζωγράφου –Τσαντάκη
Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
Τον τελευταίο καιρό οι νηπιαγωγοί είναι αντιμέτωποι με μία νέα πραγματικότητα
κυρίως σε ότι αφορά στο περιεχόμενο της γνώσης στο νηπιαγωγείο και τα μοντέλα
διδασκαλίας. Και αυτό γιατί, τόσο τα νέα δεδομένα από επιστημονικές έρευνες στο
πεδίο της προσχολικής εκπαίδευσης και η ταχύτητα στην πληροφόρηση, όσο και η
ανάγκη για αλλαγή, για ανανέωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων σηματοδοτούν μία
νέα οπτική και στη διδακτική πράξη του νηπιαγωγείου. Μέσα σε τέτοιο κλίμα το
αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε) στην προσχολική εμφανίζεται άγνωστο
αλλά ελκυστικό.
Η στροφή αυτή προκάλεσε το ενδιαφέρον μου να συγκεντρώσω τις επιθυμίες και
να εντοπίσω τις ανάγκες στο εκπαιδευτικό έργο των νηπιαγωγών της Περιφέρειας που
υπηρετώ ως Σχολική Σύμβουλος Π.Α. μία Περιφέρεια που επί μία εξαετία δεν είχε Σχ.
Σύμβουλο, με αποτέλεσμα τα προβλήματα αυτής της έλλειψης να είναι εμφανή. Η
εργασία αυτή έχει στόχο να καταθέσει ένα μέρος από παρατηρήσεις και συμπεράσματα
της μικρής και “τοπικού” χαρακτήρα διερεύνησης σχετικά με τις απόψεις των
νηπιαγωγών του Ν. Πέλλας. Οι απόψεις αυτές διαμορφώνουν και καταδεικνύουν τη
στάση τους απέναντι στις εφαρμογές δραστηριοτήτων Φ.Ε. Σκοπός της προσπάθειας
ήταν να συλλεχθούν στοιχεία που ενδεχομένως ερμηνεύουν τη στάση των νηπιαγωγών
στις ανάλογες εφαρμογές και με βάση αυτές τις διαπιστώσεις να μελετηθεί “τι μέλλει
γενέσθαι”, και να διαγραφούν δυνατότητες και προοπτικές κατάλληλης ενημέρωσης.
Αρχική υπόθεση ήταν ότι υπάρχει θετική στάση και καλοπροαίρετη διάθεση απέναντι
σε θέματα Φ.Ε., αλλά η αξιοποίηση των δυνατοτήτων από τις ίδιες τις νηπιαγωγούς
χρειάζεται ενίσχυση και παρώθηση με διάφορους τρόπους. Για την καταγραφή αυτή
είχαν διανεμηθεί ερωτηματολόγια σε 170 νηπιαγωγούς και από αυτά συγκεντρώθηκαν
συμπληρωμένα 154. Προκαταρκτικά συμπληρώθηκαν 15 ερωτηματολόγια (ως
πιλότος-μορφή πιλοτικής διερεύνησης) από αντίστοιχες νηπιαγωγούς και έγιναν
ορισμένες τροποποιήσεις, ιδίως ως προς τη σαφήνεια στη διατύπωση και τη σειρά των
ερωτήσεων.
Το ερωτηματολόγιο περιείχε τρεις κατηγορίες, κυρίως “κλειστών” ερωτήσεων, που
αντιστοιχούσαν σε ανάλογους στόχους. Με τις απαντήσεις γίνεται προσπάθεια:
1. να συγκεντρωθούν οι απόψεις των νηπιαγωγών για τη διδακτική των Φ.Ε. σχετικά
με:
 τους τρόπους προσέγγισης και κατεύθυνσης των διδακτικών προσπαθειών,
 την οργάνωση της διδ/λίας και τη σχέση με το Α.Π.
 την έκταση της ενασχόλησης με δρ/τες Φ.Ε.
 τους λόγους εφαρμογής των διδακτικών τους ενεργειών
2. να διερευνηθούν τα πιστεύω τους σχετικά με την ικανότητα και την έκταση που
κατανοούν τα νήπια διάφορα θέματα - ενότητες δραστηριοτήτων

68

Στάσεις και πρακτικές των νηπιαγωγών

3. να καταγραφούν οι γνώμες των νηπιαγωγών για τον ανάλογο εξοπλισμό των
νηπιαγωγείων, τον τύπο και τον τρόπο επιμόρφωσης που επιζητούν.
Αποτελέσματα και συζήτηση
Αρχικά παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα ατομικά στοιχεία των νηπιαγωγών και
συγκεκριμένα: η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, η εκπαίδευση και η επιμόρφωση τους.
Περισσότερες από τις μισές νηπιαγωγούς έχουν ηλικία 41-50 (51%) ενώ οι άλλες μισές
είναι 31-40 χρονών (48%) και 1% κάτω από 30. Ανάλογα είναι και τα χρόνια υπηρεσίας
τους, δηλαδή περισσότερο από μισές έχουν πάνω από 15 χρόνια υπηρεσίας, ενώ 45%
έχουν 4-25. Είναι επόμενο και η βασική τους εκπαίδευση να ήταν ανώτερη (94%), ενώ
από αυτές το 5,5 % έχουν και δεύτερο πτυχίο, και το 6% έχει δεχθεί ανώτατη
εκπαίδευση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιμόρφωσή τους, δηλαδή περίπου το 1/3 έχει
επιμορφωθεί ενώ τα 2/3 δεν έχουν δεχθεί κανένα τύπο επιμόρφωσης. Από το 1/3 των
επιμορφωμένων νηπιαγωγών, οι περισσότερες έχουν παρακολουθήσει ΠΕΚ (53%) αλλά
και εξομοίωση(35%), ενώ λίγες ΣΕΛΔΕ (6%) και Διδασκαλείο (6%).
Στη συνέχεια εξετάζεται ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικά με τις κατηγορίες των στόχων:
Κατ' αρχάς το 97% των νηπιαγωγών δηλώνει ότι ασχολούνται με δραστηριότητες Φ.Ε.
Ρωτήθηκαν να απαντήσουν για τον τρόπο που εφαρμόζουν τις δρ/τες σε κλειστή
ερώτηση και φάνηκε ότι το 64% (περισσότερες από το 1/3) έχουν ασχοληθεί
αποσπασματικά, αρκετές με προγραμματισμό, ενώ λίγες με σχέδια εργασίας. Όσον αφορά
αυτές που δηλώνουν ότι εφαρμόζουν δραστηριότητες προγραμματισμένα οι
περισσότερες προτιμούν τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό, λιγότερο τον μηνιαίο και
ελάχιστα τον ετήσιο.
Στην ερώτηση, στη συνέχεια, σχετικά με τη μορφή με την οποία μπορούν να
εφαρμοστούν οι Φ.Ε. στο νηπιαγωγείο, όπου αναφέρθηκαν πέντε προτάσεις για να
συμπληρωθούν με τη πεντάβαθμη κλίμακα Likert, φαίνεται ότι συμφωνούν
περισσότερο με τα οργανωμένα μαθήματα και τη μορφή του Α.Π., ακόμα και
ευκαιριακά και λιγότερο με τη μέθοδο πρότζεκτ. Στην ερώτηση αυτή υπάρχει αρκετά
σημαντικός αριθμός που δεν απαντά ακόμη και σημειώνουν και την απάντηση δεν έχω
άποψη. Πιθανολογούμε ότι το γεγονός ότι δεν απαντούν όπως και σε ανάλογες
ερωτήσεις παρακάτω, που αναφέρονται στο Α.Π και στα μοντέλα διδασκαλίας, είναι εξ
αιτίας της έλλειψης γνώσης πάνω στις διάφορες κατηγορίες που αναφέρονται. Οι
περισσότερες συμφωνούν με τα οργανωμένα μαθήματα ενώ ένα μεγάλο ποσοστό (40%)
δεν απαντά και δηλώνει ότι δεν έχει άποψη. Το 1/3 περίπου επιθυμούν ευκαιριακές
δραστηριότητες, ενώ 14% συμφωνεί για την εφαρμογή δραστηριοτήτων μέσω των
πρότζεκτ και υψηλότατος ο αριθμός που δεν απαντά. Φαίνεται ακόμη ότι αισθάνονται
σιγουριά με το Α.Π. (41%) και από αυτές που απαντούν το 53% συμφωνεί με αυτού του
τύπου την εφαρμογή.
Στην ερώτηση για το συσχετισμό των στόχων του Α.Π και των δρ/των Φ.Ε είναι
ενδιαφέρον να δούμε ότι οι περισσότερες πιστεύουν και εντάσσουν τις δρ/τες στο
νοητικό τομέα με εμφανή διαφορά από τους άλλους τομείς. Δίνουν επίσης και στα
μαθηματικά αρκετές πιθανότητες κάλυψης των στόχων τους , ενώ μικρές στη γραφή και
την ανάγνωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετές από αυτές που απαντούν καταθέτουν
σχεδόν ισοδύναμα τους στόχους στην κατηγορία μέτρια ή πολύ, που ενδεχομένως να
δέχονται τη εμπλοκή όλων των στόχων ή να κινούνται με την τάση απάντησης του
μετρίου. Επίσης το 84% δέχεται ως απαραίτητο να υπάρχει στο Α.Π αναφορά στις Φ.Ε.
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Με άλλη ερώτηση ζητείται να ταξινομήσουν κατά επιλογή ποιες δραστηριότητες από
όσες προτείνονται θεωρούν κατανοητές από τα νήπια. Εδώ ως πρώτη επιλογή επικρατεί
με διαφορά το νερό, ενώ ως δεύτερη ο αέρας και ο ήχος, ενώ κατατάσσουν ως 5 η και 6η
επιλογή τον ηλεκτρισμό και περισσότερο, ακολουθούν οι φυσικές ιδιότητες ενώ το φως
- σκιά κινείται από τη δεύτερη επιλογή και μετά.
Στη συνέχεια σημειώνονται οι λόγοι για τους οποίους οι νηπιαγωγοί εφαρμόζουν
δραστηριότητες Φ.Ε. Από τις απαντήσεις τους φαίνεται ότι δίνουν προτεραιότητα στο
γεγονός ότι πρέπει να δέχονται τα παιδιά και αυτής της μορφής τη γνώση δηλαδή
μαθησιογνωστικοί λόγοι, στη συνέχεια κατατάσσουν ως δεύτερο λόγο την ικανοποίηση
της επιθυμίας των παιδιών, το γεγονός ότι το υπαγορεύει το Α.Π. (υπηρεσιακός λόγος)
και τέταρτη κατά σειρά την δική τους επιθυμία και αγάπη για το αντικείμενο. Δεν τους
ενδιαφέρει εάν το ζητούν οι γονείς και επίσης εάν κάποιες συνάδελφοί τους
ασχολούνται. Ωστόσο είναι ενδιαφέρον ότι τοποθετούν στους λόγους επιλογής τους και
την προετοιμασία για το δημοτικό, εάν το δει κανείς συνδυαστικά με τα προηγούμενα
που εντάσσουν τις δρ/τες Φ.Ε στον νοητικό τομέα και τις οριοθετούν ως καθαρά
γνωστικό αντικείμενο.
Στη συνέχεια σε σχετική ερώτηση εκφράζουν την πρόταση τους για τη συχνότητα
εφαρμογής των δρ/των Φ.Ε. και προτείνουν 1 φορά (53%), 2 φορές (40%) και 3 φορές
μόνο το 8%. Στην ερώτηση κατά πόσο οι επιθυμίες των παιδιών είναι κίνητρο για να
προχωρήσουν σε δρ/τες Φ.Ε. το 61% των νηπιαγωγών τις χρησιμοποιεί ως παρωθητικό
μέσο. Ενώ όταν ρωτήθηκαν εάν επιχειρούν να δείξουν πειράματα στα νήπια, το 96% των
νηπιαγωγών επιχειρούν να παρουσιάσουν κάποιο πείραμα στην τάξη τους.
Το είδος των πειραμάτων που χρησιμοποιούν είναι κυρίως σχετικά με: την εξάτμιση του
νερού και το βρασμό, το χιόνι που λιώνει, τους μαγνήτες, (έλξη), τα αντικείμενα που
βυθίζονται ή επιπλέουν, τη σκιά, τους φακούς, τον
στατικό ηλεκτρισμό
(μπαλόνι-τρίψιμο),τις ιδιότητες του ήχου. Τα πειράματα αυτά τα ξεκινούν κυρίως με
δική τους πρωτοβουλία και τα παιδιά ανταποκρίνονται θετικά. Για το λόγο αυτό
επιθυμούν (98%) να εξοπλίζονται τα νηπιαγωγεία με κατάλληλα εποπτικά όργανα για
να είναι δυνατή η εφαρμογή τους.
Όσον αφορά στη διδακτική τους επάρκεια, φαίνεται ότι οι βασικές τους σπουδές
καθόλου ( 40%) ή ελάχιστα (35%) έχουν καλύψει τη δυνατότητα εφαρμογής δρ/των
Φ.Ε στο νηπιαγωγείο, αλλά η διδακτική τους εμπειρία και πιθανόν και οι προσωπικοί
πειραματισμοί ή η αγάπη τους για το αντικείμενο τις κάνει αρκετά (44%) ή λίγο (43%)
ικανές για ανάλογες εφαρμογές. Και αυτό φαίνεται έντονα γιατί το 99% δηλώνει ότι
επιθυμεί να επιμορφωθεί σχετικά. Επιλέγουν ωστόσο το μοντέλο των ΠΕΚ οι
περισσότερες (60%) και στην συνέχεια την προσωπική μελέτη (32%) παρά την
εξομοίωση (8%). Επίσης αρκετές συμπληρώνουν και την απάντηση “με άλλο τρόπο
επιμόρφωσης” και στο σύνολο των 29 απαντήσεων που σημείωσαν κατατάχθηκαν 5
κατηγορίες. Προτείνουν κυρίως με σεμινάρια από ειδικούς, προγράμματα από τη
Σχολική Σύμβουλο και γενικά επιμορφωτικά σεμινάρια, ενώ ελάχιστες προτείνουν
ειδικό βιβλίο και δειγματικές διδασκαλίες.
Συμπερασματικά θα αναφέρουμε ότι:

Εμφανίζεται σχετικά ικανοποιητική θετική στάση από τις νηπιαγωγούς απέναντι
σε εφαρμογές δραστηριοτήτων Φ.Ε. Φαίνεται ότι ενώ ασχολούνται στο καθημερινό

70

Στάσεις και πρακτικές των νηπιαγωγών

τους πρόγραμμα με ανάλογες δρ/τες εκφράζουν την άποψη να εφαρμόζονται κυρίως
προγραμματισμένα σε εβδομαδιαία βάση 1 ή 2 φορές, αλλά και ευκαιριακά. Επιθυμούν
δηλαδή περισσότερο μία σταθερή και κατευθυνόμενη ενεργοποίηση των διδακτικών
τους προσπαθειών, ενώ δεν αποκλείουν κάποιες ευκαιριακές δραστηριότητες.
Διαφαίνεται όμως μία φοβία στο πως λειτουργούν οι δρ/τες Φ.Ε στα σχέδια εργασίας
(πρότζεκτ).

Δίνεται ακόμη η αίσθηση ότι αν και δοκιμάζουν πειράματα κυρίως με δική τους
πρωτοβουλία αλλά με θετική ανταπόκριση από τα παιδιά, το νερό και οι ιδιότητές τους
είναι στο προσκήνιο. Επικρατεί ως κυρίαρχο θέμα δρ/των Φ.Ε, γιατί είναι για αυτά
προσιτό και για αυτό το επιλέγουν περισσότερο από άλλα.

Αναγνωρίζουν ότι οι σπουδές του δεν έχουν καλύψει τις σημερινές διδακτικές
απαιτήσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο και εκφράζουν την ανάγκη επιμόρφωσης
προτιμώντας περισσότερο τον τρόπο επιμόρφωσης με το μοντέλο των ΠΕΚ.
Κλείνοντας, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, η διερεύνηση είχε έναν “τοπικό”
και κατά συνέπεια περιορισμένο χαρακτήρα. Δεν έγινε για να καλύψει ή να διαπιστώσει
ευρύτερα τις ανάγκες των νηπιαγωγών ούτε για να χρησιμοποιηθεί επαγωγικά για
γενικεύσεις. Ωστόσο καταγράφει τις περιπτώσεις του συγκεκριμένου πληθυσμού για να
δοθούν αφορμές και ενδεχομένως δυνατότητες μελλοντικής βοήθειας ή αξιοποίησης
των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων των νηπιαγωγών στο σχετικό αντικείμενο.
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Ο Υπολογιστής στην προσχολική εκπαίδευση: στάσεις των
νηπιαγωγών, επιδόσεις των νηπίων
Π. Καβαλάρη, Χ. Σολομωνίδου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κάθε φορά που ένα καινούργιο εργαλείο ή μια καινούργια μέθοδος παρουσιάζεται και
εισάγεται δυναμικά στη ζωή μας, και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, εξετάζονται οι αρχές
που μπορεί να εξυπηρετήσει, ο τρόπος που μπορεί να βελτιώσει τη μαθησιακή
διαδικασία, οι συνέπειες από την εφαρμογή του. Στην εργασία αυτή διερευνάται η
προοπτική για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική
εκπαίδευση, τα πιθανά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η προσπάθεια για την
εισαγωγή του, καθώς και οι πιθανές εφαρμογές του κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας διαπιστώσαμε ότι ο χώρος της προσχολικής
εκπαίδευσης δεν έχει ερευνηθεί αρκετά όσον αφορά την εισαγωγή του υπολογιστή και
κυρίως δεν έχουν ανιχνευτεί οι απόψεις των νηπιαγωγών σχετικά με το θέμα.
Μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία εντοπίσαμε δύο έρευνες που έχουν αντικείμενο
σχετικό με την εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση γενικά:
Α) Η μία αφορούσε τους υπολογιστές στην προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα
(Ντολιοπούλου Ε., 1998). Οι ερευνητές έστειλαν ερωτηματολόγια σε νηπιαγωγεία και
παιδικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν υπολογιστές για να απαντηθούν από τους/τις
νηπιαγωγούς που χρησιμοποιούν Η/Υ στην τάξη τους. Οι ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου και τα γενικά ερωτήματα της έρευνας αφορούσαν κυρίως τους
στόχους των νηπιαγωγών κατά τη χρήση του υπολογιστή, τις συνθήκες που επικρατούν
στην τάξη, τις σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους και με τη νηπιαγωγό, το περιεχόμενο
των δραστηριοτήτων που γίνονται με τη βοήθεια του υπολογιστή και τέλος την
εκπαίδευσή τους στους υπολογιστές, ώστε να τους χρησιμοποιούν στην τάξη.
Β) Μία δεύτερη έρευνα έγινε το 1988 στο 6θέσιο Δημοτικό σχολείο της Ελληνικής
Πρεσβείας του Λονδίνου, στο οποίο ακολουθείται το ελληνικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, καθώς και στα σχολεία της εκπαιδευτικής περιφέρειας της Ζακύνθου την
ίδια περίοδο (Παπάς, 1989). Η έρευνα σκοπό είχε να ανιχνεύσει τη στάση και τις
απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών σχετικά με την πιθανή εισαγωγή και χρήση των
υπολογιστών στο Δημοτικό σχολείο. Στην εργασία αυτή διερευνάται η ένταξη του
υπολογιστή στο νηπιαγωγείο από τη σκοπιά των παιδιών και των εκπαιδευτικών της
προσχολικής αγωγής.
Μεθοδολογική προβληματική
Στόχος της έρευνας
Στόχος της έρευνας που διεξήγαμε ήταν να ανιχνευτεί η άποψη των νηπιαγωγών για την
ένταξη του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο και τη στάση των παιδιών της ηλικίας που
εξετάζουμε απέναντι στον υπολογιστή κατά την εργασία τους σ’ αυτόν.
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Δείγμα
Το δείγμα αποτέλεσαν 30 νηπιαγωγοί, που εργάζονται σε νηπιαγωγεία και παιδικούς
σταθμούς της περιοχής του Βόλου και της Λάρισας (25 από το Βόλο και 5 από τη
Λάρισα), και 4 παιδιά ηλικίας 5,3-6 ετών από έναν παιδικό σταθμό του Βόλου.
Εργαλεία συλλογής δεδομένων
Για τις ανάγκες της έρευνας στις νηπιαγωγούς συντάχθηκε ερωτηματολόγιο με 23
ερωτήσεις, των οποίων οι επιμέρους στόχοι ήταν:
 Να διαπιστωθεί αν υπάρχουν υπολογιστές στα ελληνικά νηπιαγωγεία και αν
χρησιμοποιούνται στην τάξη από τα παιδιά.
 Να ανιχνευτεί η προσωπική σχέση και ενημέρωση που έχουν οι νηπιαγωγοί σε
σχέση με τον υπολογιστή γενικά.
 Να διερευνηθεί αν οι νηπιαγωγοί είναι ενημερωμένοι/ες σχετικά με τη χρήση του
υπολογιστή στο νηπιαγωγείο.
 Να ανιχνευτούν οι απόψεις των νηπιαγωγών τόσο σχετικά με την ένταξη του
υπολογιστή στο νηπιαγωγείο όσο και με τις συνθήκες στην τάξη που αυτή συνεπάγεται.
Για το κομμάτι της έρευνας, που αφορούσε τα παιδιά, καταρτίστηκε πρωτόκολλο
παρατήρησης των παιδιών κατά την εργασία τους στον υπολογιστή. Γενικός στόχος της
παρατήρησης ήταν να ανιχνεύσουμε τη στάση και τη συμπεριφορά των παιδιών
απέναντι στον υπολογιστή κατά την εργασία τους σ’ αυτόν. Οι επιμέρους στόχοι ήταν να
διαπιστωθεί αν τα παιδιά:
 συνειδητοποιούν τη σχέση ανάμεσα στην κίνηση του ποντικιού και στην κίνηση που
κάνει ο δείκτης του ποντικού (βελάκι) στην οθόνη,
 κατανοούν το γεγονός πως με το πάτημα του κουμπιού του ποντικιού επιλέγουμε μία
δραστηριότητα,
 μπορούν να χειρίζονται μόνα τους το ποντίκι,
 κάνουν σωστά τις δραστηριότητες που προτείνει το λογισμικό,
 διασκεδάζουν καθώς εργάζονται στον υπολογιστή, ώστε να θελήσουν να
επαναλάβουν τη διαδικασία.
Η παρατήρηση των παιδιών έγινε στο χώρο του εργαστηρίου Εκπαιδευτικών
Τεχνολογιών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Τα παιδιά τα συνοδεύαμε ένα στο εργαστήριο και για μισή ώρα εργάζονταν
με το λογισμικό της Inte*learn “Το σπίτι του Μήγκι”. Αρχικά κάναμε στα παιδιά
κάποιες ερωτήσεις για να διαπιστώσουμε τη σχέση τους με τον υπολογιστή γενικά.
Δηλαδή ρωτούσαμε αν έχουν ξαναδεί τέτοιο μηχάνημα, αν έχουν ήδη χρησιμοποιήσει
υπολογιστή, αν γνωρίζουν τι είναι το ποντίκι και αν το έχουν χειριστεί ποτέ. Το
εκπαιδευτικό λογισμικό “Το σπίτι του Μήγκι” περιέχει δραστηριότητες που σχετίζονται
με τις χωρικές σχέσεις ανάμεσα στα αντικείμενα, με την ομαδοποίηση αντικειμένων, με
την αναγνώριση ζώων και τη ζωγραφική έτοιμων εικόνων.
Το λογισμικό επιλέχθηκε διότι κάλυπτε σε μεγάλο βαθμό τα κριτήρια επιλογής
ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για παιδιά αυτής της ηλικίας. Συγκεκριμένα, το
λογισμικό αυτό είναι φιλικό και μπορούν άνετα να το χειριστούν μικρά παιδιά, χωρίς
ιδιαίτερη βοήθεια από κάποιον ενήλικα, έχει ελκυστικά γραφικά, που εντυπωσιάζουν τα
παιδιά οι ήρωές του είναι ζώα, ένα θέμα πολύ οικείο στα παιδιά, η ενίσχυση και η
διόρθωση των λαθών γίνεται με κατάλληλο τρόπο, ώστε τα παιδιά δεν αποθαρρύνονται,
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αλλά παρακινούνται να ξαναπροσπαθήσουν και προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για
αλληλεπίδραση του παιδιού με τον υπολογιστή.
Χρησιμοποιήσαμε ένα μέρος του λογισμικού με την εξής διαδικασία: Αρχικά
επιλέξαμε από τις 3 γλώσσες την ελληνική. Στη συνέχεια, η πρώτη οθόνη μας προσφέρει
τέσσερις επιλογές: το δάσος, το ποτάμι, τη λίμνη και το ξέφωτο. Το παιδί επιλέγει
αρχικά το δάσος. Εκεί ο Μήγκι, το μυρμήγκι, μας παρουσιάζει κάποια ζώα του δάσους.
Στη συνέχεια το παιδί αναγνωρίζει κάποια ζώα που του ζητάει ο Μήγκι, κάνοντας κλικ
πάνω στο σωστό ζώο. Για παράδειγμα, ο Μήγκι του ζητάει να δείξει την αρκούδα. Στην
επόμενη δραστηριότητα το παιδί πρέπει να ταιριάξει το σωστό κεφάλι κάποιου ζώου
ανάμεσα σε 4 που προτείνονται, με drag-and-drop. Μετά φεύγουμε από το δάσος και
πάμε στο ποτάμι. Και εκεί ο Μήγκι μας γνωρίζει τα ζώα που ζουν στο ποτάμι. Η
δραστηριότητα που πραγματοποιεί εκεί το παιδί, αφορά τις χωρικές σχέσεις ανάμεσα
στα ζώα ή στα ζώα και τα αντικείμενα. Για παράδειγμα, ο Μήγκι ζητάει από το παιδί να
του δείξει την αλεπού που βρίσκεται πίσω από το δέντρο. Κάθε φορά που το παιδί
επιλέγει τη σωστή απάντηση, το σκίτσο του Μήγκι του λέει με παιδική φωνή “Μπράβο,
συγχαρητήρια”, ενώ όταν κάνει λάθος το προτρέπει να ξαναπροσπαθήσει.
Αποτελέσματα του πρώτου μέρους της έρευνας που αφορά στις νηπιαγωγούς.
Η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας με τα ερωτηματολόγια έγινε με το
στατιστικό πακέτο SPSS. Επειδή όμως το δείγμα τόσο των νηπιαγωγών όσο και των
παιδιών ήταν περιορισμένο, δεν μας επέτρεψε να εξάγουμε γενικά συμπεράσματα,
απλώς μόνο να εντοπίσουμε κάποιες τάσεις που υπάρχουν σχετικά με το θέμα που
διερευνάται. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι τα ακόλουθα:
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του δείγματος, τα ερωτηματολόγια τα απάντησαν
γυναίκες. Οι περισσότερες από αυτές είναι μεταξύ 20 και 30 ετών, εργάζονται σε
δημόσια νηπιαγωγεία και έχουν 11 με 20 ή 21 με 30 χρόνια προϋπηρεσίας.
Οι μισές ακριβώς νηπιαγωγοί (15) έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση υπολογιστή. Η
εκπαίδευσή τους έγινε κυρίως σε σεμινάρια. Λιγότερες εκπαιδεύτηκαν κατά τη φοίτησή
τους στο Πανεπιστήμιο ή από φροντιστηριακά μαθήματα. Η εκπαίδευσή τους διήρκεσε
για τις περισσότερες μερικούς μήνες. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους ήταν
διάφορα προγράμματα, όπως Word, Excel κτλ.
Από τις 30 νηπιαγωγούς του δείγματος, οι 14 δεν χρησιμοποιούν καθόλου υπολογιστή, 8
αρκετά συχνά, σπάνια και πολύ συχνά οι 4 νηπιαγωγοί. Σε κανένα νηπιαγωγείο από
αυτά που εργάζονται οι νηπιαγωγοί που ερωτήθηκαν δεν υπάρχει υπολογιστής που να
χρησιμοποιείται στην τάξη. Επιπλέον, καμία νηπιαγωγός δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ
υπολογιστή στην τάξη της. Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή στο
νηπιαγωγείο οι περισσότερες νηπιαγωγοί (18) δεν έχουν. Οι περισσότερες από όσες
γνωρίζουν για τη χρήση του στο νηπιαγωγείο, έχουν ενημερωθεί από διαλέξεις, αλλά η
ενημέρωσή τους είναι γενική και μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις λίγο πιο συγκεκριμένη.
Στην ερώτηση για το αν μπορεί ο υπολογιστής να εισαχθεί στο νηπιαγωγείο, 21
νηπιαγωγοί απάντησαν θετικά και 9 αρνητικά. Στην ερώτηση για το αν ο υπολογιστής
πρέπει να εισαχθεί στο νηπιαγωγείο, οι απόψεις των ερωτηθεισών είναι μοιρασμένες
εξίσου. Οι 15 νηπιαγωγοί που απάντησαν θ ε τ ι κ ά στην ερώτηση για το αν πρέπει να
εισαχθεί ο υπολογιστής στο νηπιαγωγείο, ερωτήθηκαν και κάποιες επιπλέον ερωτήσεις
σχετικά με τις συνθήκες στην τάξη, το ρόλο της νηπιαγωγού, τη σχέση ανάμεσα στα
παιδιά κτλ. κατά τη χρήση του υπολογιστή. Οι απαντήσεις τους είναι οι ακόλουθες: οι 10
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πιστεύουν πως πρέπει να χρησιμοποιείται μία φορά την εβδομάδα, ενώ οι υπόλοιπες (5)
μία φορά κάθε 15 μέρες. 11 νηπιαγωγοί πιστεύουν πως ένας υπολογιστής είναι αρκετός
στην τάξη. 4 απάντησαν πως θα πρέπει να υπάρχουν 2 ή 3 υπολογιστές. Μία νηπιαγωγός
δεν είχε συγκεκριμένη άποψη.
Η πλειοψηφία (9) θεωρεί πως τα παιδιά θα εργάζονται ομαδικά μπροστά στον
υπολογιστή. Λιγότερες (3) πιστεύουν πως θα εργάζονται ατομικά, 2 ομαδικά και
ατομικά ανάλογα την περίπτωση, ενώ μία πιστεύει πως τα παιδιά θα παρακολουθούν τη
νηπιαγωγό που θα εργάζεται η ίδια στον υπολογιστή.
Όσον αφορά το ρόλο της νηπιαγωγού, οι περισσότερες (10) πιστεύουν πως θα
κατευθύνει τη χρήση του υπολογιστή, λιγότερες (4) πως θα είναι βοηθητικός μέσα στην
τάξη, ενώ μία πιστεύει πως θα αντικατασταθεί από τον υπολογιστή.
Στην ερώτηση για το αν πιστεύουν πως θα παρατηρούνταν διαφορές ανάμεσα στα δύο
φύλα, οι περισσότερες (9) απάντησαν αρνητικά. Στο σημείο αυτό αξίζει να
σημειώσουμε ότι οι υπόλοιπες 6 νηπιαγωγοί πιστεύουν πως τα αγόρια θα τα πήγαιναν
καλύτερα, γιατί, όπως αναφέρουν, η τεχνολογία αρέσει περισσότερο στα αγόρια και
γενικά οι άντρες ασχολούνται περισσότερο με την τεχνολογία.
Σε μία άλλη ερώτηση όλες συμφωνούν πως η χρήση του υπολογιστή θα εξυπηρετήσει τη
συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά και δεν θα συμβάλλει στο να απομονωθούν.
Όσον αφορά τον ψυχικό κόσμο των παιδιών, 8 νηπιαγωγοί πιστεύουν ότι ο υπολογιστής
δεν θα έχει αρνητική επίδραση, 4 ότι θα τους προκαλούσε το ενδιαφέρον και την
προσοχή τους και 3 ότι γενικά ο υπολογιστής μπορεί να δώσει στα παιδιά νέες
δυνατότητες.
Στην επόμενη ερώτηση οι νηπιαγωγοί μπορούσαν να σημειώσουν παραπάνω από
μία απαντήσεις. Οι τομείς στους οποίους πιστεύουν ότι μπορεί να αξιοποιηθεί ο
υπολογιστής είναι κυρίως ο νοητικός (12), οι δεξιότητες (10) και λιγότερο ο αισθητικός
(7) και ο κοινωνικο-συναισθηματικός (5). Καμία νηπιαγωγός δεν πιστεύει πως μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής για τις ανάγκες του ψυχοκινητικού τομέα.
Σε μία άλλη ερώτηση, όλες οι ερωτηθείσες πιστεύουν πως ο υπολογιστής πρέπει
να συμπληρώνει τις διάφορες δραστηριότητες και να μην χρησιμοποιείται μόνος του.
Γενικά οι 15 νηπιαγωγοί που συμφωνούν με την εισαγωγή του υπολογιστή στο
νηπιαγωγείο θεωρούν ότι έτσι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη νέα τεχνολογία, η
οποία είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ανθρώπου, καθώς επίσης και ότι
η διδασκαλία και η ατμόσφαιρα στην τάξη γίνεται πιο ενδιαφέρουσα, πρωτότυπη και
σύγχρονη.
Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τις απόψεις των 15 νηπιαγωγών που
δ ι α φ ω ν ο ύ ν με την ένταξη του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο, καθώς τους ζητήσαμε να
δικαιολογήσουν την άποψή τους. Οι απαντήσεις τους είναι σε γενικές γραμμές οι
ακόλουθες: Σε σχέση με τα παιδιά 6 απάντησαν πως αυτά στερούνται τη δυνατότητα να
δημιουργούν όταν ασχολούνται με υπολογιστές, 4 ότι τα παιδιά εύκολα εθίζονται σε
τέτοια μηχανήματα, 3 ανέφεραν πως τους αφαιρείται έτσι χρόνος από τις ψυχοκινητικές
δραστηριότητες και το αυθόρμητο παιχνίδι, ενώ 2 πως μειώνεται γενικά ο ελεύθερος
χρόνος του παιδιού.
Σε σχέση με το ρόλο του/της νηπιαγωγού, μόνο 3 πιστεύουν πως αυτός
περιορίζεται. Οι υπόλοιπες δεν θεωρούν πως θα παρουσίαζε καμία διαφορά.
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Σε σχέση με τους στόχους και τους σκοπούς του νηπιαγωγείου, 4 πιστεύουν πως
επιτυγχάνονται καλύτερα χωρίς τη χρήση του υπολογιστή, ενώ οι περισσότερες πως
επιτυγχάνονται το ίδιο είτε χρησιμοποιηθεί υπολογιστής είτε όχι.
Σε σχέση με τη διδασκαλία 9 θεωρούν πως δεν είναι δημιουργική και αυθόρμητη όταν
χρησιμοποιείται υπολογιστής και 6 πιστεύουν πως δεν θα είχε καμία διαφορά.
Στο τέλος ζητήσαμε από όλες τις νηπιαγωγούς, ανεξάρτητα από τις απόψεις τους,
να μας περιγράψουν τη δική τους σχέση με τον υπολογιστή γενικά. Οι περισσότερες (15)
βρίσκουν τον υπολογιστή ενδιαφέροντα, σε αρκετές (11) είναι αδιάφορος, δύο είπαν
πως δεν έχουν καμία σχέση με υπολογιστές και μία πως είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για
κάποιους συγκεκριμένους χώρους εργασίας. Μία δεν απάντησε.
Γενικό συμπέρασμα από την έρευνα στις νηπιαγωγούς είναι ότι δεν έχουν
ενημέρωση για τη χρήση του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο. Όσες από αυτές που
ρωτήσαμε έχουν ενημερωθεί σχετικά, δεν γνωρίζουν με ακρίβεια και με λεπτομέρειες
τον τρόπο με τον οποίο ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο νηπιαγωγείο.
Έχουν δηλαδή μόνο γενική ενημέρωση.
Από τις νηπιαγωγούς που συμφωνούν με την εισαγωγή του υπολογιστή στο
νηπιαγωγείο, αν και δεν έχουν την απαραίτητη ενημέρωση, όλες έχουν άποψη για τις
συνθήκες μέσα στην τάξη κατά τη χρήση του υπολογιστή, τις επιπτώσεις της εισαγωγής
του, κτλ.
Αποτελέσματα από την παρατήρηση των παιδιών
Τα αποτελέσματα από την παρατήρηση των παιδιών είναι πολύ ενθαρρυντικά. Παρά το
γεγονός ότι κανένα από τα παιδιά δεν είχε ξαναχρησιμοποιήσει το ποντίκι, όλα το
έκαναν αυτό με τρόπο ορθολογικό και απέκτησαν μεγάλη άνεση στο χειρισμό του σε
πολύ λίγο χρόνο. Κατάλαβαν αμέσως τη σχέση ανάμεσα στην κίνηση που κάνει το χέρι
και στην κίνηση που κάνει το βελάκι στην οθόνη. Όλα τα παιδιά κρατούσαν το ποντίκι
και κοιτώντας σχεδόν αποκλειστικά την οθόνη έκαναν σωστά όλες τις δραστηριότητες.
Και τα τέσσερα παιδιά φάνηκαν ενθουσιασμένα και ζήτησαν να επαναλάβουν τη
διαδικασία. Από την αντίδρασή τους κατά τις δραστηριότητες διαπιστώσαμε το
σημαντικό ρόλο της θετικής ενίσχυσης, καθώς και πόσο σημαντικό είναι να τους
παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό θέμα με τη μορφή παιχνιδιού.
Γενικά συμπεράσματα και προτάσεις
Η επιφυλακτικότητα των νηπιαγωγών σχετικά με την ένταξη του υπολογιστή στο
νηπιαγωγείο από τη μία πλευρά και ο ενθουσιασμός των παιδιών κατά τη χρήση του από
την άλλη, φανερώνουν την ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις
δυνατότητες που έχει ο υπολογιστής όταν χρησιμοποιείται στο νηπιαγωγείο. Η
επιμόρφωση των νηπιαγωγών που έχουν ήδη αποφοιτήσει και εργάζονται σε
νηπιαγωγεία είναι καλό να διαρκέσει για αρκετό διάστημα, ώστε να είναι
ολοκληρωμένη. Σημαντικό είναι να παρουσιαστεί στους παιδαγωγούς το υλικό που
μπορούν να χρησιμοποιήσουν με τον υπολογιστή (εκπαιδευτικό λογισμικό κτλ.).
Οι μελλοντικοί νηπιαγωγοί να εκπαιδεύονται στη χρήση του υπολογιστή στο
νηπιαγωγείο από τα χρόνια της φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο. Το περιεχόμενο των
μαθημάτων εκεί πρέπει να είναι και η γενική εξοικείωση με το τεχνολογικό αυτό
εργαλείο, αλλά και, αργότερα, η ενημέρωσή τους σχετικά με τις εφαρμογές του στο
νηπιαγωγείο.
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Όσον αφορά το υλικό που προορίζεται για εκπαιδευτική χρήση πρέπει να
δημιουργείται με κριτήρια παιδαγωγικά. Βασική προϋπόθεση είναι να εξοπλιστούν τα
νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακές
συσκευές.
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Δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο:
το αναλυτικό πρόγραμμα και η "πραγματικότητα" της
τάξης
Μ. Καλλέρη, Δ. Ψύλλος, Μ. Τζουριάδου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Η εκπαίδευση των παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες από πολύ μικρή ηλικία, είναι
ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη των επιστημονικών τους εννοιών καθώς και για
πολλές από τις όψεις της διανοητικής τους ανάπτυξης (Ayers 1969, Duckworth 1996,
Harlen 1992). Η επικρατέστερη άποψη της τελευταίας δεκαετίας ότι κατάλληλη
επιστημονική δουλειά μπορεί και πρέπει να αρχίσει στις νηπιακές τάξεις (Harlen and
Jelly 1989), εγείρει τα ζητήματα της ανάπτυξης αποτελεσματικών δραστηριοτήτων από
τις νηπιαγωγούς και της επιτυχούς εφαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τις Φυσικές επιστήμες που εφαρμόζεται σήμερα στο
νηπιαγωγείο, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τον εκπαιδευτικό της προσχολικής ηλικίας.
Καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή ενός τέτοιου Προγράμματος παίζουν η γνώση του
εκπαιδευτικού σε μια σειρά από τομείς, η εφαρμογή διδακτικών πρακτικών που
βοηθούν τη μάθηση των παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες καθώς επίσης και κάποια
γνώση των ιδεών των παιδιών για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου από τον
εκπαιδευτικό (Shulman 1986).
Δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα για το τι ακριβώς γίνεται στην τάξη του
νηπιαγωγείου κατά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων Φυσικών Επιστημών, για το πως οι
νηπιαγωγοί εφαρμόζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τις Φυσικές Επιστήμες και για το
ποια είναι η διδακτική τους συμπεριφορά κατά τις παραπάνω δραστηριότητες. Επίσης οι
έρευνες που έχουν γίνει στη γνώση του εκπαιδευτικού συγκεντρώνονται κυρίως στο
επίπεδο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η παρούσα έρευνα μελετά τις διδακτικές πρακτικές που ακολουθούν οι εν
ενεργεία εκπαιδευτικοί της προσχολικής ηλικίας κατά την εισαγωγή δραστηριοτήτων
Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο και τις συγκρίνει με τις αντίστοιχα προτεινόμενες
από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, επεκτείνοντας έτσι τη μελέτη της γνώσης του
εκπαιδευτικού στην βαθμίδα της προσχολικής εκπαίδευσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η
ιδιαίτερη έμφαση που έχει δοθεί μέχρι πρόσφατα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
παιδιών μικρής ηλικίας στις επιστήμες της εκπαίδευσης και στις ανθρωπιστικές
επιστήμες, έχει επισκιάσει την εκπαίδευσή τους στις επιστήμες της γνώσης του φυσικού
κόσμου και των νόμων που τον κυβερνούν (Μπαγάκης, Κολιόπουλος, Κουλαϊδής 1997,
Vicentini 1980).
Περιγραφή της έρευνας
Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές προσεγγίσεις για τη συλλογή και
ανάλυση των δεδομένων μας, δεδομένου ότι οι μέθοδοι αυτοί παρέχουν λεπτομερείς
περιγραφές των δραστηριοτήτων του προγράμματος και εξυπηρετούν το διερευνητικό
σκοπό της μελέτης μας.
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Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της συστηματικής
παρατήρησης με καταγραφή σημειώσεων. Τη χρήση της μεθόδου αυτής παρατήρησης
μας επέβαλαν οι επικρατούσες κατά την έρευνά μας συνθήκες.
Ανάλυση των προτάσεων του Αναλυτικού Προγράμματος για τις Φυσικές
Επιστήμες μας οδήγησε στον προσδιορισμό παραγόντων που παίζουν σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη αποτελεσματικών δραστηριοτήτων και στην εφαρμογή του Αναλυτικού
Προγράμματος. Οι παράγοντες αυτοί αποτέλεσαν άξονες από τους οποίους
κατευθύνθηκαν οι παρατηρήσεις μας.
Η έρευνά μας έγινε σε 11 τάξεις νηπιαγωγείων των δήμων Θεσσαλονίκης και
Συκεών, οι νηπιαγωγοί των οποίων μας επέτρεψαν την είσοδο και διενέργεια
παρατηρήσεων κατά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τις Φυσικές Επιστήμες. Οι
νηπιαγωγοί ήταν όλες γυναίκες, είχαν διδακτική εμπειρία από 1 - 27 χρόνια, με μέσο όρο
13 χρόνια.
Οι παρατηρήσεις διεξήχθησαν από την ίδια την ερευνήτρια η παρουσία της
οποίας στην τάξη ή στον εκάστοτε χώρο διεξαγωγής της δραστηριότητας έδωσε τη
δυνατότητα καλύτερης κατανόησης και επομένως περιγραφής και ερμηνείας του
προγράμματος, των διδακτικών δραστηριοτήτων και της επικοινωνίας και επαφής
μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών (Galton 1990, Williamson, Karp, Dalphin, Gray
1982). Ο τύπος της παρατήρησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν συμμετοχική παρατήρηση
και η ερευνήτρια είχε το ρόλο του απλού θεατή της δραστηριότητας και εσκεμμένα
απέφυγε κάθε εμπλοκή σ’ αυτή (Gay 1992).
Η καταγραφή των σημειώσεων υπήρξε συνεχής. Οι παρατηρήσεις διήρκεσαν για
ένα ολόκληρο σχολικό έτος για να καλυφθεί μια μεγάλη σειρά θεμάτων από αυτά που
εισάγονται στα παιδιά του νηπιαγωγείου με τις δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών.
Συνολικά παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν 40 δραστηριότητες από τις οποίες
παρήχθησαν 40 πρωτόκολλα δεδομένων. Τα πρωτόκολλα περιέχουν περιγραφή του
χώρου στον οποίο αναπτύχθηκε η δραστηριότητα, περιγραφή των γεγονότων που
έλαβαν χώρα καθώς και της σειράς με την οποία έγιναν, περιγραφές συμπεριφορών και
αλληλεπιδράσεων, ακριβείς φράσεις και διαλόγους και σημειώσεις του παρατηρητή.
Ανάλυση δεδομένων
Η ανάλυση των δεδομένων κατευθύνθηκε από το σκοπό της έρευνας και έγινε από την
ίδια την ερευνήτρια η οποία παρατηρώντας απευθείας τις δραστηριότητες είχε καλύτερη
αντίληψη του πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν.
Η ανάλυσή μας ακολούθησε τα στάδια ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων του τύπου αυτού
που προτείνονται από κλασικές θεωρίες ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων όπως, οι
θεωρίες των Glaser and Strauss (1967) ή Strauss and Corbin (1990) και χρησιμοποίησε 3
επίπεδα ερμηνείας: Μονάδες πληροφοριών, Κατηγορίες και Θέματα.
Στο πρώτο επίπεδο της ανάλυσης εντοπίστηκαν όλες οι μονάδες πληροφοριών
στα δεδομένα μας. Μονάδες πληροφοριών είναι τα μικρότερα αυτοτελή κομμάτια
πληροφορίας για κάτι, που μπορούν να απομονωθούν στα δεδομένα και δίνουν από
μόνα τους μια ολοκληρωμένη πληροφορία (Vaughn, Schumn and Sinagub 1996). Αφού
το κάθε κομμάτι πληροφορίας εντοπίστηκε στα δεδομένα σημειώθηκε με υπογράμμιση,
περιγράφτηκε και ονομάστηκε. Η ανάλυσή μας παρήγαγε 59 τέτοια κομμάτια
πληροφοριών.
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Στο δεύτερο επίπεδο της ανάλυσης όλες οι σχετικές μονάδες πληροφοριών
οργανώθηκαν σε ομάδες τις κατηγορίες. Η διαδικασία αυτή μας οδήγησε στη
διαμόρφωση 12 κατηγοριών μονάδων πληροφοριών.
Στο τρίτο επίπεδο όλες οι κατηγορίες που αναφέρονταν στο ίδιο θέμα
οργανώθηκαν σε ομάδες που αποτέλεσαν τα θέματα που εμφανίζονται στα δεδομένα
μας. Η τελική μοντελοποίηση των δεδομένων μας επηρεάστηκε από τα θέματα που
εμφανίζονται στις προτάσεις του ΑΠ και κατέληξε σε τρία κύρια θέματα.
Την οργάνωση δραστηριότητας, τη Διδακτική μεθοδολογία και τη διαχείριση
τάξης, το καθένα με τις παρακάτω κατηγορίες.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Χώρος διεξαγωγής της δραστηριότητας, διδακτικό
υλικό δραστηριότητας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Διδακτικές ενέργειες νηπιαγωγού, χειρισμός του
διδακτικού υλικού, Αλληλεπίδραση (Ακαδημαϊκή), χειρισμός-αξιοποίηση των ιδεών
των παιδιών από τη νηπιαγωγό, άσκηση επιστημονικών δεξιοτήτων, ερωτήσεις
νηπιαγωγού, προσεγγίσεις νηπιαγωγού σε διαδικασίες της “επιστήμης”, έννοιες και
φαινόμενα του φυσικού κόσμου.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΑΞΗΣ:
Κανόνες
πειθαρχίας
κατά
τη
δραστηριότητα,
ανάδραση(feedback) νηπιαγωγού.
Η όλη διαδικασία της ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων μας, η οποία αποτελεί
μια διαδικασία που άρχισε με τη σύνθεση των απλούστερων κομματιών των δεδομένων
και προχώρησε με την οργάνωσή τους σε όλο και συνθετότερα σχήματα μέχρι το τελικό
μοντέλο των κυρίαρχων θεμάτων που επεκράτησαν κατά τις δραστηριότητες των
Φυσικών Επιστημών στα νηπιαγωγεία της έρευνάς μας, παρίσταται σχηματικά από το
διάγραμμα του σχήματος 1.
Θ1, Θ2, Θ3

Κ1, Κ2,……………………,Κ12

ΜΠ1, ΜΠ2,………………………………ΜΠ59
Σχήμα 1. Σχηματική παράσταση της διαδικασίας ανάλυσης των δεδομένων.
Ευρήματα
Τα ευρήματα της μελέτης μας δείχνουν ασυμφωνίες μεταξύ προτάσεων του
Αναλυτικού Προγράμματος και της “πραγματικότητας” της τάξης. Οι σημαντικότερες
από αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Από το Αναλυτικό Πρόγραμμα δίνεται έμφαση στην καταλληλότητα του χώρου
της δραστηριότητας, στη μέθοδο εργασίας των νηπίων η οποία αναμένεται να συνδυάζει
διανοητική και φυσική δραστηριότητα μέσα από τη διερεύνηση και τους
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πειραματισμούς των παιδιών με τα υλικά και στη διαχείριση της τάξης, με την οποία
επιδιώκεται η καλλιέργεια αυτονομίας, πρωτοβουλίας και αναζήτησης στα παιδιά.
Αρχίζοντας από την οργάνωση των δραστηριοτήτων η πραγματικότητα της
τάξης έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν δημιουργήσει “γωνιά φυσικών επιστημών”
στις τάξεις των νηπιαγωγείων. Στη γωνιά αυτή, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα,
η νηπιαγωγός αναμένεται να εκθέσει το υλικό πριν από τη δραστηριότητα ώστε τα
παιδιά να έχουν την ευκαιρία να το πλησιάσουν να πειραματιστούν και να εξοικειωθούν
με αυτό. Παρ’ όλο που ο χώρος στον οποίο αναπτύσσεται μια δραστηριότητα έχει
σημαντική επίδραση και επηρεάζει πολλούς από τους παράγοντες που διέπουν τις
διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης (Chaille and Britain 1991, Harlen 1992), οι
δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών στα νηπιαγωγεία της έρευνάς μας διεξήχθησαν
στο κύκλο, δηλαδή σε περιοχή της αίθουσας του νηπιαγωγείου που προορίζεται για
άλλες δραστηριότητες, όπως, συζητήσεις, διάβασμα βιβλίων και αφήγηση ιστοριών.
Τα υλικά της δραστηριότητας παρουσιάστηκαν στα παιδιά στην αρχή ή κατά τη
διάρκεια της δραστηριότητας και αποσύρθηκαν αμέσως μετά το τέλος της, έτσι δεν
δόθηκε στα παιδιά η δυνατότητα να τα διερευνήσουν να πειραματιστούν και να
εξοικειωθούν με αυτά.
Στη διδακτική μεθοδολογία, ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι το περιεχόμενο των
δραστηριοτήτων δεν επηρέασε τις εφαρμοζόμενες διδακτικές διαδικασίες. Οι
εκπαιδευτικοί ακολούθησαν μια σταθερή πορεία σε όλες τις δραστηριότητες, η οποία
ήταν η γνωστή παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία με το σχήμα ερώτηση- απάντησηαξιολόγηση, εμπλουτισμένη με ανάγνωση βιβλίων, μεταφορά πληροφοριών επίδειξη
αντικειμένων και εικόνων και σε ορισμένες περιπτώσεις με πειράματα επίδειξης. Τα
παιδιά ενεπλάκησαν μεν σε δραστηριότητες διαλόγου, οι οποίες όμως εξελίχθηκαν μόνο
μεταξύ νηπιαγωγού και παιδιών, αλλά σε καμία από τις δραστηριότητες η συζήτηση δεν
εστιάστηκε στις ιδέες που εξέφρασαν τα παιδιά ούτε και έγινε προσπάθεια να
διαγνωστούν οι ιδέες των παιδιών που εμπεριέχονταν στις απαντήσεις που οι
εκπαιδευτικοί θεωρούσαν λανθασμένες. Τα παιδιά δεν έκαναν πειραματισμούς και
διερεύνηση αλλά ούτε και ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες εύρεσης τρόπων
υλοποίησης των ιδεών τους, που μαζί με τη συζήτηση των ιδεών τους, αποτελούν
σημαντικές διαδικασίες για την ανάπτυξη των ιδεών και εννοιών στις Φυσικές
Επιστήμες (Harlen 1992) . Γενικά καμία από τις δραστηριότητες δεν είχε σχεδιαστεί με
προσανατολισμό τη φυσική εμπλοκή των παιδιών. Αντίθετα όταν τα παιδιά έκαναν
προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, οι νηπιαγωγοί τα αποθάρρυναν ή τα
απέτρεψαν. Με άλλα λόγια τα παιδιά ενεπλάκησαν ως ένα βαθμό διανοητικά στις
δραστηριότητες αλλά όχι φυσικά, αν και η φυσική τους εμπλοκή αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα στη μάθησή τους στις Φυσικές Επιστήμες (Harlen and Jelly 1989).
Στη διαχείριση της τάξης οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν την αυταρχική
προσέγγιση που χαρακτηριζόταν από την προσπάθειά τους να διατηρήσουν την τάξη
κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, εφαρμόζοντας κανόνες όπως η καθιστή
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων από τα παιδιά και η απαγόρευση λεκτικής και
φυσικής επαφής μεταξύ τους. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις μπορούν να παρεμποδίσουν
την αυτονομία των παιδιών την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας τους καθώς και την
ανάπτυξη των επιστημονικών τους στάσεων (Harlen 1992).
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Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δείχνουν σημαντικές αποκλίσεις των πρακτικών που
ακολούθησαν οι νηπιαγωγοί από εκείνες που προτείνονται από το Αναλυτικό
Πρόγραμμα. Επί πλέον τα δεδομένα μας αποκαλύπτουν και συγκεκριμένα εμπόδια για
τις νηπιαγωγούς στην εφαρμογή των όψεων του Αναλυτικού Προγράμματος που
αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες. Τέτοια εμπόδια αποτελούν η γνώση αποτελεσματικών
διδακτικών στρατηγικών από τις νηπιαγωγούς μαζί με ζητήματα οργάνωσης
δραστηριοτήτων και διαχείρισης τάξης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συντελούν στην
πολυπλοκότητα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο.
Τα ευρήματα της μελέτης μας παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες με αυτά της
έρευνας των Smith και Neale (1989) σε εκπαιδευτικούς της στοιχειώδους εκπαίδευσης,
όπου η γνώση αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς
αποδείχτηκε κρίσιμη για τις βελτιώσεις που μπόρεσαν να κάνουν στη διδασκαλία τους.
Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να προσδιοριστούν παράγοντες που μπορεί να
έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης
μας και που μπορούν να μας δώσουν μια καλύτερη αντίληψη των αναγκών των
νηπιαγωγών στις Φυσικές Επιστήμες. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να συντελέσουν
ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου στήριξης του έργου των
νηπιαγωγών στις Φυσικές Επιστήμες και αναβάθμισης της γνώσης τους στους τομείς
που αναφέραμε παραπάνω.
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Οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για έννοιες και φαινόμενα
του φυσικού κόσμου
Μ. Καλλέρη, Δ. Ψύλλος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα (1989) που εφαρμόζεται σήμερα στο νηπιαγωγείο εισάγει τα
παιδιά της προσχολικής ηλικίας σε φαινόμενα του φυσικού κόσμου και έννοιες από τις
Φυσικές Επιστήμες. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να οργανώσουν δραστηριότητες που
θα συμβάλλουν στην ανακάλυψη και οικειοποίηση των παιδιών με το φυσικό
περιβάλλον και ειδικότερα με ζώα και φυτά, με γεωφυσικά φαινόμενα, με
ατμοσφαιρικά φαινόμενα με το διάστημα και με έννοιες όπως ο ήχος, το φως, ο
μαγνητισμός κ.ά. Επίσης δραστηριότητες μέσα από τις οποίες τα παιδιά θα οδηγηθούν
στη γνώση των φυσικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των
αντικειμένων, όπως είναι το χρώμα, το βάρος, η οσμή, η θερμοκρασία, η σύσταση της
ύλης τους κτλ. Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα κίνητρα για δραστηριότητες
Φυσικών Επιστημών μπορούν επιπλέον να αποτελέσουν τυχαία γεγονότα όπως για
παράδειγμα τυχαίες παρατηρήσεις, ιστορίες, ερωτήσεις των παιδιών κ.ά.
Οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής ηλικίας έρχονται πολύ συχνά αντιμέτωποι με
τις επιστημονικές ερωτήσεις των παιδιών, είτε κατά τις δραστηριότητες Φυσικών
Επιστημών είτε σε άλλες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος.
Οι ερωτήσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για οργάνωση δραστηριοτήτων
από τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα χρήσιμων για να κεντρίσουν τη σκέψη των παιδιών,
για να παρέχουν στα παιδιά εμπειρίες που θα τα βοηθούσαν να προσεγγίσουν
επιστημονικά ζητήματα που εμπεριέχονται στις ερωτήσεις αυτές και για να
προσεγγίσουν μόνα τους απαντήσεις στα ερωτήματά τους.
Η επιτυχής εφαρμογή των προτάσεων του Αναλυτικού Προγράμματος για τις
Φυσικές Επιστήμες, ο κατάλληλος χειρισμός των επιστημονικών ερωτήσεων των
παιδιών και η επιτυχής ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα παρείχαν στα παιδιά εμπειρίες
οι οποίες θα συμβάλλουν στη σταδιακή κατανόηση των επιστημονικών εννοιών,
φέρνουν στο προσκήνιο το ζήτημα της αντίληψης και γνώσης των νηπιαγωγών στις
Φυσικές Επιστήμες. Αν και δεν θα περίμενε κανείς όλοι οι εκπαιδευτικοί της
προσχολικής ηλικίας να κατέχουν εξειδικευμένες γνώσης Φυσικών Επιστημών, μια
στοιχειώδης αντίληψη βασικών εννοιών και φαινομένων μπορεί να αποβεί
αποφασιστική για την επιτυχία των όσων αναφέρονται παραπάνω. Όμως στην Ελλάδα,
όπως και σε άλλες χώρες άλλωστε, μέχρι πρόσφατα, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
της προσχολικής ηλικίας είχε επικεντρωθεί στις επιστήμες της εκπαίδευσης και στις
ανθρωπιστικές επιστήμες (Vicentini 1980). Αποτέλεσμα αυτού είναι, οι νηπιαγωγοί να
στηρίζονται σε γνώσεις Φυσικών Επιστημών τις οποίες απέκτησαν κατά τη σχολική
τους εκπαίδευση.
Η σημαντική συνεισφορά των Φυσικών Επιστημών σε πολλές από τις όψεις της
ανάπτυξης των παιδιών της προσχολικής ηλικίας (Ayers, 1969; Duckworth, 1996;
Harlen, 1992), η σημαντικότητα της γνώσης του διδακτικού αντικειμένου από τον
εκπαιδευτικό ( Shulman 1986) και η περιορισμένη εκπαίδευση των νηπιαγωγών μας στις
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Φυσικές Επιστήμες μας οδήγησαν στην παρούσα έρευνα. Σκοπός της έρευνας αυτής
είναι να διερευνηθεί το επίπεδο της υπάρχουσας γνώσης των εκπαιδευτικών της
προσχολικής ηλικίας στις Φυσικές Επιστήμες καθώς και το πως οι νηπιαγωγοί
χρησιμοποιούν τη γνώση αυτή στην τάξη.
Περιγραφή της έρευνας
Η έρευνά μας αποτελείται από δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση γίνεται η επισκόπηση των
αντιλήψεων των νηπιαγωγών για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου με τα
οποία οι νηπιαγωγοί έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι. Αυτά είναι για παράδειγμα
έννοιες και φαινόμενα τα οποία προτείνονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα να
αποτελέσουν θέματα για δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο ή
ζητήματα που εμπεριέχονται σε επιστημονικές ερωτήσεις που εγείρουν τα παιδιά της
προσχολικής ηλικίας.
Στη δεύτερη φάση της μελέτης μας γίνεται διερεύνηση των αντιλήψεων που
εκφράζουν οι νηπιαγωγοί σε πραγματικές συνθήκες τάξης κατά τη διάρκεια ανάπτυξης
δραστηριοτήτων Φυσικών Επιστημών. Τα αποτελέσματα των δύο φάσεων της μελέτης
μας επιτρέπουν να εξάγουμε συμπεράσματα για τη γνώση των νηπιαγωγών στις Φυσικές
Επιστήμες.
Φάση 1η : Μεθοδολογία
Στην πρώτη φάση της έρευνας μελετήθηκαν οι αντιλήψεις 103 νηπιαγωγών από αστικές
και αγροτικές περιοχές της Ελλάδος.
Για τη μελέτη μας χρησιμοποιήθηκε γραπτό ημιδομημένο ερωτηματολόγιο
(βλέπε παράρτημα). Η συλλογή πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για τη
διαμόρφωση του ερωτηματολογίου ή συνεισέφεραν σ’ αυτή, έγινε από την ίδια την
ερευνήτρια με ανεπίσημες επισκέψεις - παρατηρήσεις σε τάξεις νηπιαγωγείων. Τέτοιες
πληροφορίες είναι επιστημονικές ερωτήσεις των παιδιών, έννοιες και φαινόμενα του
φυσικού κόσμου που προκύπτουν στην τάξη, απαντήσεις νηπιαγωγών σε ερωτήσεις
παιδιών, προφορικές παρεμβάσεις νηπιαγωγών κατά τις δραστηριότητες, κ.ά.
Ανάλυση και ευρήματα
Για την ανάλυση των απαντήσεων των νηπιαγωγών δόθηκαν πρώτα οι επιστημονικά
αποδεκτές απαντήσεις των ερωτήσεων.
Κάθε μία από τις απαντήσεις που έδωσαν οι νηπιαγωγοί μελετήθηκαν
προσεκτικά και αναλύθηκαν. Έτσι μας δόθηκε η δυνατότητα να εντοπίσουμε και να
καταγράψουμε όλες τις αντιλήψεις που εμφανίζονται στις απαντήσεις των νηπιαγωγών.
Κατόπιν οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών συγκρίθηκαν επανειλημμένα με τις
επιστημονικά αποδεκτές απαντήσεις και κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το είδος
τους. Η διαδικασία αυτή μας οδήγησε στη δημιουργία τεσσάρων κατηγοριών
απαντήσεων: Α. Απαντήσεις σε συμφωνία με τις επιστημονικά αποδεκτές, Β. Απαντήσεις
σε ασυμφωνία με τις επιστημονικά αποδεκτές, Γ. Απαντήσεις με ανθρωπομορφικές
εξηγήσεις, Δ. Δεν υπήρξε απάντηση στην ερώτηση.
Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή των κατηγοριών και δίνονται παραδείγματα για
καθεμία από αυτές,
Α. Απαντήσεις σε συμφωνία με τις επιστημονικά αποδεκτές.
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Οι απαντήσεις που ταξινομήθηκαν σ’ αυτή την κατηγορία εκφράζουν αντιλήψεις που
συμπίπτουν ή σχεδόν συμπίπτουν με τις επιστημονικά αποδεκτές
-“Γιατί το κουτάλι καταλαμβάνει έναν ορισμένο όγκο μέσα στο νερό, τον οποίο πριν είχε
το νερό το οποίο για το λόγο αυτό τώρα ανεβαίνει” (απάντηση στην ερώτηση 9).
Οι απαντήσεις που βρίσκονται σε συμφωνία με τις επιστημονικά αποδεκτές
αντιπροσωπεύουν το 21.9% των απαντήσεων που έδωσαν οι νηπιαγωγοί.
Β. Απαντήσεις σε ασυμφωνία με τις επιστημονικά αποδεκτές
Η κατηγορία αυτή περιέχει δύο υποκατηγορίες:
α) Απαντήσεις με εναλλακτικές αντιλήψεις
Στην υποκατηγορία αυτή εντάχθηκαν τα ακόλουθα είδη απαντήσεων.
1)Απαντήσεις που εκφράζουν αντιλήψεις, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις
επιστημονικά αποδεκτές (Kruger & Summer, 1988; Kruger, Summers & Palacio, 1990).
-“Για όλα τα αντικείμενα ισχύει ο νόμος της βαρύτητας. Το αέριο ήλιο είναι ένα πολύ
ελαφρύ στοιχείο της ατμόσφαιρας και γι’ αυτό το μπαλόνι που έχει ήλιο ανεβαίνει ψηλά,
δεν ισχύει δηλαδή ο νόμος της βαρύτητας” (απάντηση στην ερώτηση 13).
2) Απαντήσεις που περιέχουν εξηγήσεις που δεν συμπίπτουν με τις επιστημονικά
αποδεκτές και εμφανίζουν:
 Κακή χρήση επιστημονικής γλώσσας (misuse of scientific language) (Kruger 1990;
Krugger, Summers & Pallacio, 1990), όπως π.χ
“Το βάρος πυκνότητας του μετάλλου είναι πολύ μεγάλο από το βάρος πυκνότητας του
ξύλου” (απάντηση στην ερώτηση 8).
 Αμφίβολες ή αποπροσανατολιστικές εκφράσεις και νοήματα όπως π.χ.
“Γιατί ο όγκος του νερού εκτοπίζεται ανάλογα με τη μάζα του κουταλιού” (απάντηση
στην ερώτηση 9).
 Εκφράσεις με επιστημονικά αβάσιμες και λογικά ανακόλουθες πληροφορίες
(Kruger 1990) όπως π.χ.
“Πέφτει επάνω του η σκιά του ήλιου καθώς κινείται” (απάντηση στην ερώτηση 4).
 Αθώες παιδικές (naive) εξηγήσεις όπως π.χ.
“Είναι μια χρυσή γραμμή” (απάντηση στην ερώτηση 5).
Οι απαντήσεις που εντάχθηκαν σε αυτή την κατηγορία αντιπροσωπεύουν το 57.3% των
απαντήσεων που έδωσαν οι νηπιαγωγοί.
β) Ελλιπείς απαντήσεις.
Οι απαντήσεις των νηπιαγωγών που εντάχθηκαν σε αυτή την κατηγορία, περιέχουν
μερικά σωστά στοιχεία ή πληροφορίες, αλλά δεν δίνουν απάντηση στις ερωτήσεις.
-“Αλλάζει θέση [η σελήνη] σε σχέση με τη γη και τον ήλιο” (απάντηση στην ερώτηση 4).
Οι ελλιπείς απαντήσεις αντιπροσωπεύουν το 8% των απαντήσεων των νηπιαγωγών.
Γ. Απαντήσεις με ανθρωπομορφικές εξηγήσεις
Εξηγήσεις που προσδίδουν στα φαινόμενα και στοιχεία της φύσης ψυχή, πνεύμα και
δραστηριότητα (Kruger, 1990), όπως π.χ.
-“Διότι [το φεγγάρι] κρύβεται κάθε φορά αλλιώς” (απάντηση στην ερώτηση 4).
Ανθρωπομορφικές εξηγήσεις εντοπίστηκαν στο 11% των απαντήσεων των νηπιαγωγών
είτε αυτές ήταν σε συμφωνία είτε σε ασυμφωνία με τις επιστημονικά αποδεκτές.
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Δ. Δεν υπήρξε απάντηση στην ερώτηση
Οι ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν από τις νηπιαγωγούς εντάχθηκαν στην κατηγορία
αυτή και αυτό θεωρήθηκε ως “δεν γνωρίζω” απάντηση. Οι απαντήσεις αυτές
αντιπροσωπεύουν το 12.7% των απαντήσεων των νηπιαγωγών.
Όπως γίνεται φανερό το ποσοστό των απαντήσεων που είναι σε συμφωνία με τις
επιστημονικά αποδεκτές είναι πολύ χαμηλότερο από εκείνο των απαντήσεων που είναι
σε ασυμφωνία με τις επιστημονικά αποδεκτές.
Φάση 2η: Μεθοδολογία
Στη δεύτερη φάση της έρευνάς μας, 11 από τις νηπιαγωγούς που αποφάσισαν να
συμμετάσχουν και σε αυτή τη φάση της έρευνας, παρατηρήθηκαν στις τάξεις τους.
Σκοπός ήταν να καταγραφούν οι αντιλήψεις όπως αυτές εκφράζονται από τις
νηπιαγωγούς κατά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων Φυσικών Επιστημών. Για τη συλλογή
των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν συστηματικές παρατηρήσεις με καταγραφή
σημειώσεων. Ο τύπος της παρατήρησης ήταν συμμετοχική παρατήρηση (Meriam 1988).
Οι παρατηρήσεις έγιναν από την ίδια την ερευνήτρια. που είχε το ρόλο του απλού θεατή.
Οι παρατηρήσεις μας διήρκεσαν για ένα ολόκληρο σχολικό έτος ενώ
αποτυπώθηκαν δραστηριότητες από όλο το φάσμα των θεμάτων από τις Φυσικές
Επιστήμες που εισάγονται στο νηπιαγωγείο. Συνολικά παρατηρήθηκαν 44
δραστηριότητες και κατεγράφησαν 370 αντιλήψεις.
Ανάλυση και ευρήματα
Οι καταγραφείσες αντιλήψεις αναλύθηκαν προσεκτικά, συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες
επιστημονικές και εντάχθηκαν σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες: Α) Επιστημονικές, Β)
Εναλλακτικές, Γ) Ανθρωπομορφικές , Δ) Θεοκρατικές, Ε) Άλλες.
Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή των κατηγοριών και δίνονται παραδείγματα για
καθεμία από αυτές,
Α) Επιστημονικές
Οι αντιλήψεις που εντάχθηκαν στην κατηγορία αυτή συμπίπτουν ή σχεδόν συμπίπτουν
με τις επιστημονικά αποδεκτές.
-Ν: [Τα πράγματα πέφτουν διότι] υπάρχει μια δύναμη που τα τραβάει προς τα κάτω…. Τη
δύναμη τη λέμε βαρύτητα.
Οι επιστημονικές αντιλήψεις αντιπροσωπεύουν το 6.9% των αντιλήψεων που
κατεγράφησαν.
Β) Εναλλακτικές
Αντιλήψεις που έρχονται σε αντίθεση με τις επιστημονικά αποδεκτές εντάθηκαν στην
κατηγορία αυτή.
-Ν: Εκεί ψηλά που πάνε τα αεροπλάνα δεν υπάρχει βαρύτητα για να πέσουν, γι' αυτό
πετάνε εκεί ψηλά για να μην πέφτουν.
Οι εναλλακτικές αντιλήψεις αντιπροσωπεύουν το 60.2% των αντιλήψεων που
κατεγράφησαν.
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Γ) Ανθρωπομορφικές
Απόψεις που προσδίδουν στα φαινόμενα και στοιχεία της φύσης ψυχή, πνεύμα και
δραστηριότητα.
-Ν: Λέτε να τ’ αγαπάει το νερό τα πλαστικά και να μην τα πνίγει;
Οι ανθρωπομορφικές αντιλήψεις αντιπροσωπεύουν το 30.5% των αντιλήψεων που
καταγράφηκαν.
Δ) Θεοκρατικές
Αντιλήψεις σύμφωνα με τις οποίες πράγματα, στοιχεία και φαινόμενα της φύσης
θεωρούνται προϊόντα της θεϊκής δημιουργίας.
-Ν: Ο καλός Θεούλης (έκανε τη σειρά ημέρα-νύχτα) για να μπορούμε να κοιμηθούμε.
Οι θεοκρατικές αντιλήψεις αντιπροσωπεύουν το 3.5% των αντιλήψεων που
καταγράφηκαν.
Ε) Άλλες
Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν απόψεις που δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε καμία
από τις παραπάνω κατηγορίες και αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό (1.1%).
Γίνεται φανερό ότι το ποσοστό των εναλλακτικών αντιλήψεων που εξέφρασαν οι
νηπιαγωγοί στην τάξη είναι πολύ υψηλότερο από αυτό των επιστημονικών.
Τα αποτελέσματα της φάσης αυτής της έρευνάς μας αποκαλύπτουν σημαντικές
ομοιότητες μεταξύ των τύπων των προσωπικών αντιλήψεων που κατέχουν οι
νηπιαγωγοί και αυτών που εξέφρασαν στην τάξη κατά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων
Φυσικών Επιστημών. Και στις δύο φάσεις της μελέτης εντοπίστηκαν επιστημονικές και
εναλλακτικές αντιλήψεις και στις δύο περιπτώσεις οι εναλλακτικές κατέχουν σημαντικά
υψηλότερα ποσοστά των επιστημονικών. Ανθρωπομορφικές απόψεις εντοπίστηκαν και
στις δύο φάσεις της έρευνας, αλλά μεγαλύτερα ποσοστά εκφράστηκαν στην τάξη.
Συμπεράσματα
Τα κύρια ευρήματα της έρευνάς μας δείχνουν ότι η γνώση των νηπιαγωγών στις Φυσικές
Επιστήμες είναι αρκετά περιορισμένη. Με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις οι νηπιαγωγοί
κατέχουν εναλλακτικές αντιλήψεις τις οποίες και μεταφέρουν στην τάξη. Οι αντιλήψεις
αυτές είναι του ιδίου τύπου με εκείνες που έχουν εντοπιστεί από άλλους ερευνητές και
σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Kruger, 1990; Kruger and Summers,
1988; Kruger et al., 1990; Lawrenz, 1986; Mant and Summers, 1993).
Οι αντιλήψεις αυτές μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο γενικότερο
πλαίσιο του διδακτικού έργου των νηπιαγωγών στις Φυσικές Επιστήμες. Οι
εναλλακτικές αντιλήψεις μπορούν
να επηρεάσουν τον επιτυχή σχεδιασμό
αποτελεσματικών δραστηριοτήτων, τον κατάλληλο χειρισμό των επιστημονικών
ερωτήσεων των παιδιών ενώ η χρήση του ανθρωπομορφισμού μπορεί να έχει αρνητικές
επιπτώσεις στη σταδιακή εγκατάλειψη του εγωκεντρισμού από τα παιδιά (Piaget 1951).
Επίσης προβλήματα όπως κακή χρήση επιστημονικής γλώσσας ή αμφίβολες εκφράσεις
και νοήματα ενισχύουν τις επιστημονικά λαθεμένες αντιλήψεις που περιέχονται στις
εκφράσεις των νηπιαγωγών (Veiga, Pereira, Maskill, 1989). Η κακή χρήση
επιστημονικής γλώσσας και οι συχνά χρησιμοποιούμενες παραπλανητικές εκφράσεις
από τους εκπαιδευτικούς μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση στα μικρά παιδιά,
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ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονται στο στάδιο της διαμόρφωσης εννοιών (Kruger,
Summers and Palacio 1990).
Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας και η σημασία της γνώσης του διδακτικού
αντικειμένου από τον εκπαιδευτικό, επιβάλλουν την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σχεδίου
για την αναβάθμιση της γνώσης του εκπαιδευτικού της προσχολικής ηλικίας στις
Φυσικές Επιστήμες. Η διαμόρφωση ενός τέτοιου σχεδίου επεκτείνει τις ήδη υπάρχουσες
ερευνητικές ανάγκες και δημιουργεί νέες στον τομέα της γνώσης του περιεχομένου του
διδακτικού αντικειμένου των εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες.
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Παράρτημα
Ερωτηματολόγιο
1. Γιατί την ημέρα δε βλέπουμε τ’ αστέρια;
2. Τι είναι τα σύννεφα;
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3. Τι θα συμβεί σε μια μπαλίτσα και μια βαρκούλα που είναι φτιαγμένα από την ίδια
ποσότητα πλαστελίνης αν τα βάλουμε μέσα στο νερό;
4. Τι γίνεται και το φεγγάρι δεν έχει πάντα το ίδιο σχήμα στον ουρανό;
5. Τι είναι η αστραπή;
6. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι το χειμώνα εμφανίζονται σταγονίδια νερού στα τζάμια
της κουζίνας, όταν βράζουμε νερό ή μαγειρεύουμε;
7. Πού αποδίδετε το γεγονός ότι τη νύχτα δεν υπάρχει φως;
8. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει και μια μεγάλη ξύλινη σανίδα επιπλέει, όταν τη ρίξουμε
στη θάλασσα, ενώ μια μικρή μεταλλική χάντρα που είναι πολύ πιο ελαφριά από τη
σανίδα βουλιάζει;
9. Γιατί όταν βάλουμε ένα κουτάλι μέσα σε ένα ποτήρι με νερό η στάθμη του νερού
ανεβαίνει;
10.Τι είναι το ουράνιο τόξο;
11. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η βροντή έρχεται λίγο μετά την αστραπή;
12.Γιατί ένας επιβάτης αεροπλάνου δεν μπορεί να βγει έξω από το αεροπλάνο την ώρα
της πτήσης , ενώ ένας αστροναύτης μπορεί να βγει έξω από το διαστημόπλοιο;
13. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει και ένα μπαλόνι γεμάτο με αέριο ήλιο ανεβαίνει ψηλά,
όταν το αφήνουμε, ενώ διάφορα άλλα πράγματα, όταν τα αφήνουμε, πέφτουν;
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Οι στάσεις των νηπιαγωγών για τις Φυσικές Επιστήμες
Δ. Μηναδοπούλου, Ε. Παρτσάλη
Πανεπιστήμιο Πατρών
Οι Φυσικές Επιστήμες διερευνούν, ανακαλύπτουν και καταγράφουν ένα τμήμα των
όρων ύπαρξης των όντων, τις ιδιότητες της ύλης, καθώς επίσης, και τις μεταβολές της
και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτές επιτυγχάνονται (Ραβάνης, 1999). Η εργασία με τις
Φ.Ε. είναι ένας τρόπος με τον οποίο εξερευνούμε τον φυσικό κόσμο για να
ανακαλύψουμε το τι, πώς, γιατί, πότε και πού των πραγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, στις
Φ.Ε. περιλαμβάνονται: το σύμπαν (τα άστρα, το φεγγάρι, οι πλανήτες, τα αίτια της
ημέρας και της νύχτας, η διαδοχή των εποχών, τα αίτια της παλίρροιας και της έκλειψης,
οι γαλαξίες), η γη (προέλευση της γης, των βουνών, των ποταμών), προϋποθέσεις και
συνθήκες αναγκαίες για τη ζωή (τι χρειάζονται τα ζωντανά όντα για να ζήσουν, πώς
επηρεάζονται από τις αλλαγές του περιβάλλοντός τους, πώς επιβιώνουν), ζωντανά όντα
(είδη φυτών και ζώων, ζωή σε ομάδες, πώς προσαρμόζονται, πώς βρίσκουν την τροφή
τους), φυσικά και χημικά φαινόμενα (φως, ήχος, βαρύτητα, μαγνητισμός, μεταβολές
στην ύλη, φαινόμενα που σχετίζονται με τις ατμοσφαιρικές μεταβολές και την ενέργεια
ακτινοβολίας), προσπάθειες του ανθρώπου για έλεγχο του περιβάλλοντός του (κήποι,
φάρμες, ανακαλύψεις και εφευρέσεις) (Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, 1977, σ.373).
Σκοπός γενικά της εκπαίδευσης είναι να “δημιουργήσει” ανθρώπους ικανούς,
δημιουργικούς και εφευρετικούς, ώστε να μην επαναλαμβάνουν ό,τι έκαναν οι
προηγούμενες γενιές. Επίσης, να “πλάσει άτομα” που να είναι κριτικά και να μπορούν
να μην αποδέχονται ο,τιδήποτε τους προσφέρεται. Στα πλαίσια των σκοπών αυτών
εντάσσονται και οι σκοποί της διδασκαλίας των Φ.Ε. Συγκεκριμένα οι Φ.Ε.
διδάσκονται: Για να κατανοήσουν τα παιδιά τον κόσμο στον οποίο ζουν, για να
αποκτήσουν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες, ώστε να γίνουν ικανά
να μαθαίνουν μόνα τους, για να αποκτήσουν την επιστημονική νοοτροπία, για να
διαπιστώσουν ότι η γνώση είναι προϊόν συνεργατικής προσπάθειας. Αν, δηλαδή,
πρόκειται να δουν τον κόσμο με τα μάτια των επιστημόνων, υπάρχει ανάγκη για
συζήτηση και διάλογο (Κόκκοτας, 1977, σ.100).
Πρέπει οι Φυσικές Επιστήμες να περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του
νηπιαγωγείου;
Ο γενικός σκοπός για την προσχολική εκπαίδευση, ο οποίος αποτέλεσε και την αφετηρία
για το σχεδιασμό του νέου Α.Π. για το ελληνικό νηπιαγωγείο, είναι “η ολόπλευρη και
ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών”. Η ανάπτυξη αναφέρεται στους ακόλουθους τομείς:
ψυχοκινητικό, κοινωνικο-συναισθηματικό, αισθητικό, νοητικό και τομέα καλλιέργειας
δεξιοτήτων. Η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών επιδιώκεται μέσα από την επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων που αναφέρονται σε συγκεκριμένα περιεχόμενα για κάθε τομέα.
Τα περιεχόμενα αναφέρονται σε προσχεδιασμένες αλλά και αυθόρμητες
δραστηριότητες (Χατζηγεωργίου, 1998, σ.23).
Συγκεκριμένα για το νοητικό τομέα, στο νέο Α.Π. διατυπώνεται ότι το νήπιο
υποβοηθείται:
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 Να είναι δραστήριο και περίεργο, να διερευνά την πραγματικότητα ανάλογα με το
επίπεδο ανάπτυξής του και να αναπτύξει θετική στάση απέναντι στη μάθηση.
 Να εμπλουτίζει τις εμπειρίες του από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να
τις οργανώνει με τη βοήθεια της συμβολικής λειτουργίας, ανάλογα με το βαθμό
ωριμότητάς του.
Είναι προφανές ότι οι Φ.Ε. μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για την
επίτευξη αυτών των δύο σκοπών. Το ενδιαφέρον και η περιέργεια των παιδιών για την
ανακάλυψη, φαίνεται ότι αποτελούν κίνητρα για να γνωρίσουν το φυσικό κόσμο.
Σύμφωνα με τον Ραβάνη (1999) η εισαγωγή των νηπίων στις Φ.Ε. αποκτά ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, αφού η ανίχνευση του φυσικού κόσμου αποτελεί όχι μόνο μια αναγκαία
συμβολή στο πεδίο της γνωστικής ανάπτυξης, αλλά επίσης και ένα ενδιαφέρον πλαίσιο
για την καλλιέργεια αξιών, για τη μύηση των παιδιών στον τεχνολογικό κόσμο, την
ευαισθητοποίηση στις επιπτώσεις των σχέσεων Φ.Ε. και κοινωνίας (Χατζηγεωργίου,
1998, σ.65).
Επιπλέον, στην εποικοδομητική υπόθεση της μάθησης τονίζεται ολοένα και
περισσότερο η ανάγκη τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τις Φ.Ε. νωρίτερα. Σύμφωνα
με την εποικοδομητική υπόθεση για τη μάθηση, το κάθε άτομο κατασκευάζει τη δική
του προσωπική γνώση, δηλαδή, ερμηνεύει την πραγματικότητα με ένα δικό του τρόπο
που εξαρτάται από τις ιδέες του και από τις νοητικές του δομές. Η γνώση, συνεπώς, δεν
“μεταβιβάζεται”, ούτε γίνεται αποδεκτή παθητικά, αλλά εποικοδομείται ενεργά από τα
ίδια τα υποκείμενα (Κόκκοτας, 1997, σ.184).
Μεγάλη σπουδαιότητα έχει ο τρόπος οργάνωσης των δραστηριοτήτων Φ.Ε., γιατί
η ανάπτυξη των δεξιοτήτων για το παιδί προσχολικής ηλικίας, είναι εφικτή κάτω από
κατάλληλο προγραμματισμό και προσεκτική επιλογή δραστηριοτήτων. Εξίσου
σημαντικός είναι και ο τρόπος ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών, αφού η μέθοδος
την οποία τα νήπια θα χρησιμοποιήσουν, για να διερευνήσουν το περιβάλλον, θα πρέπει
σε πολλά σημεία να ταυτίζεται με την επιστημονική μέθοδο, που περιλαμβάνει το
χειρισμό και τον πειραματισμό με τα υλικά, την αίσθηση της ύπαρξης ενός
προβλήματος, τη δημιουργία και τον έλεγχο μιας υπόθεσης, την παρατήρηση, την
καταγραφή ή την αναφορά των παρατηρήσεων και τη διατύπωση των συμπερασμάτων.
Η θέση των Φυσικών Επιστημών στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα του
νηπιαγωγείου και η έρευνα
Το ισχύον Α.Π. του νηπιαγωγείου (Π.Δ. 486/1989-Φ.Ε.Κ. 208 Α΄) δε φαίνεται να
παρέχει επαρκή χώρο και πολύ περισσότερο επαρκή βοήθεια για μια πρώτη εξοικείωση
των παιδιών με τις Φ.Ε. Τα στοιχεία των Φ.Ε. που περιλαμβάνονται στο βιβλίο
δραστηριοτήτων (ΥΠΕΠΘ, 1989) είναι το κεφάλαιο που αναφέρεται στη γνωριμία των
νηπίων με τα αντικείμενα, όσον αφορά τις φυσικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα των αντικειμένων που συνδέονται με τη ζωή του νηπίου, καθώς και το
κεφάλαιο που αναφέρεται στη γνωριμία των νηπίων με το φυσικό περιβάλλον, όσον
αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά των ζώων, των φυτών και των γεωφυσικών στοιχείων.
Για τα στοιχεία αυτά, όμως, γίνεται μια απλή αναφορά και σε καμιά περίπτωση δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι επαρκούν. Εκτός από το επίσημο Α.Π. και το βιβλίο
δραστηριοτήτων για τη νηπιαγωγό, έχουν γραφτεί ή μεταφραστεί στα ελληνικά, κάποια
άλλα διδακτικά εγχειρίδια για τις Φ.Ε. στο νηπιαγωγείο. Με την έναρξη λειτουργίας των
Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών στο πανεπιστήμιο, οι Φ.Ε. αποτέλεσαν
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ξεχωριστό αντικείμενο, σε αντίθεση με τις παιδαγωγικές ακαδημίες, όπου οι Φ.Ε.
διδάσκονταν στα πλαίσια άλλου γενικότερου μαθήματος.
Στην προσπάθειά μας να σας παρουσιάσουμε μια όσο το δυνατόν πραγματική και
τεκμηριωμένη εικόνα της κατάρτισης, της ενημέρωσης και των στάσεων των ελληνίδων
νηπιαγωγών στον τομέα των Φ.Ε., κάναμε μια σχετική έρευνα με δείγμα νηπιαγωγών
που υπηρετούν στον Νομό Αχαΐας.
Μεθοδολογική προσέγγιση
Η έρευνα
Η έρευνα έγινε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1996-97 και συγκεντρώθηκαν 124
ερωτηματολόγια από νηπιαγωγούς που υπηρετούν στα δημόσια νηπιαγωγεία του Ν.
Αχαΐας.
Το δείγμα
Το δείγμα της έρευνας ήταν γυναίκες σε ποσοστό 100%. Κατ’ αρχάς κατατάξαμε τις
νηπιαγωγούς σε δύο κατηγορίες με βάση την ηλικία τους: η κατηγορία 31-40 ετών
αποτέλεσε το 56,5% του δείγματος, ενώ η κατηγορία 41-50 ετών το 43,5%. Από το
δείγμα οι 34 (27,4%) είχαν λιγότερα από 10 χρόνια υπηρεσίας, ενώ οι 90 (72,6%) είχαν
περισσότερα από 10 χρόνια υπηρεσίας.
Επίσης το 59,7% του δείγματος εργαζόταν σε περιοχή που έχει πάνω από 3000
κατοίκους, το 4,8% σε περιοχή που έχει από 2000-3000 κατοίκους και το 35,5% σε
περιοχή που έχει μέχρι 2000 κατοίκους. Το 11,3% του δείγματος ήταν απόφοιτες
μονοετούς σχολής, το 82,3% απόφοιτες διετούς σχολής και μόλις το 4,8% απόφοιτες
των Πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών (είναι περιπτώσεις που
φοίτησαν σε ΠΠΤΝ παράλληλα με την εργασία τους ως διορισμένες νηπιαγωγοί).
Αποτελέσματα της έρευνας
Διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή
Από τις 124 νηπιαγωγούς που απάντησαν, οι 60 (48,4%) διαθέτουν γωνιά Φ.Ε. Επίσης,
οι 60 (48,4%) διαθέτουν οπτικοακουστικά μέσα για τις Φ.Ε. και οι 36 (29%) διαθέτουν
εποπτικά μέσα για τις δραστηριότητες Φ.Ε. Θεωρούμε ότι το ποσοστό αυτό είναι
χαμηλό και η έλλειψη εποπτικών μέσων δεν προσφέρει πλούσιο- σε ερεθίσματαπεριβάλλον Φ.Ε.
Γνώσεις Φ.Ε. από βασικές σπουδές και προγράμματα επιμόρφωσης
Μόνο 4 (3,2%) νηπιαγωγοί απέκτησαν γνώσεις Φ.Ε. στα πλαίσια ειδικού μαθήματος
(είναι οι νηπιαγωγοί που έχουν τελειώσει Π.Π.Τ.Ν.) και οι 92 (74,2%) πήραν λίγες έως
αρκετές γνώσεις Φ.Ε στα πλαίσια άλλου γενικότερου μαθήματος, ενώ οι 22 (17,7%) δεν
απέκτησαν γνώσεις Φ.Ε. από τις βασικές τους σπουδές. Από τα προγράμματα
μετεκπαίδευσης (Μαράσλειος 6,5%, Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. 1,6% και Π.Ε.Κ. 46,6% - σχολιάζοντας
τη διαφορά στα ποσοστά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα Π.Ε.Κ. συγκεντρώνουν το
μεγαλύτερο ποσοστό αφού γίνονται στην Πάτρα, στην ευρύτερη περιοχή της οποίας
μένουν και οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στην έρευνά μας) οι 16 (12,9%) απέκτησαν
γνώσεις Φ.Ε. στα πλαίσια ειδικού μαθήματος ή σεμιναρίου Φ.Ε. (αυτά τα ποσοστά
αφορούν τις νηπιαγωγούς που παρακολούθησαν προγράμματα στα πλαίσια των Π.Ε.Κ.),
οι 38 (30,6%) απέκτησαν γνώσεις στα πλαίσια άλλου γενικότερου μαθήματος και οι 16
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(12,9%) δεν απέκτησαν γνώσεις Φ.Ε. Οι υπόλοιπες 54 (43,5%) δεν έχουν
παρακολουθήσει πρόγραμμα μετεκπαίδευσης.
Οι Φυσικές Επιστήμες στο νηπιαγωγείο
Από τις 108 νηπιαγωγούς (87,1%) που χρησιμοποιούν τις Φ.Ε. στο εβδομαδιαίο
πρόγραμμα, οι 58 (46,8%) καλύπτουν με τις δραστηριότητες αυτές μέχρι 30΄ του
προγράμματος εβδομαδιαίως και οι 50 (40,4%) καλύπτουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα
με Φ.Ε. πάνω από 30΄.
Από το σύνολο του δείγματος, οι 38 (30,7%) θεωρούν ότι το βιβλίο
δραστηριοτήτων τους βοηθά από καθόλου έως λίγο, ενώ οι υπόλοιπες 86 (69,4%) τους
βοηθά από μέτρια έως αρκετά. Τονίζουμε ότι καμιά νηπιαγωγός δεν επέλεξε την
κατηγορία “πολύ”. Επίσης, οι 32 (25,8%) συμβουλεύονται καθόλου έως λίγο άλλα
βοηθήματα για την οργάνωση δραστηριοτήτων Φ.Ε., ενώ οι 92 (74,2%)
συμβουλεύονται τέτοια βοηθήματα από μέτρια έως πολύ.
Προσεγγίζοντας τώρα το είδος των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται οι
96 (77,4%) ασχολούνται με δραστηριότητες που προσεγγίζουν την έννοια του
σύμπαντος ( άστρα, φεγγάρι, πλανήτες, ήλιος), οι 98 (79%) ασχολούνται με
δραστηριότητες που αφορούν τις έννοιες των γεωφυσικών φαινομένων ( βουνά,
ποτάμια, σεισμοί), 86 νηπιαγωγοί (69,4%) ασχολούνται με δραστηριότητες που
αφορούν φυσικά και χημικά φαινόμενα ( φως, ήχος, βαρύτητα) και 112 (90,3%)
ασχολούνται με τα ζωντανά όντα (φυτά, ζώα).
Σχετικά με το ενδιαφέρον των παιδιών οι 106 (85,4%), υποστηρίζουν ότι τα
παιδιά δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις Φ.Ε., ενώ οι 16 (12,9%) υποστηρίζουν ότι τα
παιδιά ενδιαφέρονται μέτρια γι’ αυτού του είδους τις δραστηριότητες και μόνο 2 (1,6%)
υποστηρίζουν ότι τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται καθόλου γι’ αυτές τις δραστηριότητες.
Επίσης οι 50 (40,3%) αναφέρουν ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις Φ.Ε. σε
πολύ μικρό βαθμό, ενώ οι 2 (1,6%) αναφέρουν ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν πολλές
δυσκολίες με τις Φ.Ε. Σχολιάζοντας τα παραπάνω δεδομένα θα μπορούσαμε να πούμε
ότι τα παιδιά έχουν θετική στάση κατά την προσέγγιση των Φ.Ε.
Ως προς τη σημασία που αποδίδουν οι νηπιαγωγοί στις δραστηριότητες από τις
Φυσικές Επιστήμες, οι 22 (17,7%) πιστεύουν ότι πρέπει να αφιερωθεί μέτριος χρόνος
για τις Φ.Ε., οι 68 (54,8%) πιστεύουν ότι πρέπει να αφιερωθεί αρκετός χρόνος, οι 32
(25,8%) πιστεύουν ότι πρέπει να αφιερωθεί πολύς χρόνος, ενώ μόλις 2 (1,6%) πιστεύουν
ότι πρέπει να αφιερώνεται λίγος χρόνος σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Τέλος,
μόνο 2 νηπιαγωγοί (1,6%) πιστεύουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν καθόλου στην
οργάνωση δραστηριοτήτων από τις Φ.Ε., ενώ οι υπόλοιπες 122 (98,4%) πιστεύουν ότι
με τις γνώσεις τους από τις Φ.Ε. μπορούν να ανταποκριθούν λίγο (27%), μέτρια (48%),
αρκετά (21%) ή πολύ (2,4%).
Συμπεράσματα
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι:
 οι νηπιαγωγοί του Ν. Αχαΐας δείχνουν ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον για τις Φ.Ε.
και αναγνωρίζοντας την ανάγκη μύησης των μικρών παιδιών στο φυσικό κόσμο,
δημιουργούν ένα πλαίσιο μάθησης εμπειριστικού χαρακτήρα για την εισαγωγή των
παιδιών της προσχολικής ηλικίας στις ιδιότητες των φυσικών αντικειμένων, τα
φαινόμενα του φυσικού κόσμου, αλλά και στις έννοιες των Φ.Ε. γενικότερα.
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 Τα νήπια, κατά την άποψη των νηπιαγωγών, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις
έννοιες των Φ.Ε. Η διερεύνηση του περιβάλλοντος που αρχίζει από τη βρεφική ηλικία
συνεχίζει να ενδιαφέρει τα παιδιά και στη νηπιακή ηλικία. Γνωρίζουν τα βασικά
χαρακτηριστικά των ζώων και φυτών και αντιλαμβάνονται το φαινόμενο της ζωής, στο
μέτρο του δυνατού. Μέσα από προγραμματισμένες δραστηριότητες προσπαθούν να
διερευνήσουν τη γη, το διάστημα, τα καιρικά φαινόμενα, τους ήχους, το φως, την
κίνηση, κ.λ.π.
 Τα νηπιαγωγεία δεν έχουν επαρκές διδακτικό υλικό για την οργάνωση
δραστηριοτήτων Φ.Ε.
 Το βιβλίο δραστηριοτήτων δεν είναι επαρκές για την οργάνωση δραστηριοτήτων
από τις Φ.Ε. Οι δραστηριότητες που αναφέρονται καλύπτουν ελάχιστα το φάσμα των
εννοιών που αφορούν τις Φ.Ε. Το κενό αυτό προσπαθούν να καλύψουν οι νηπιαγωγοί με
άλλα βοηθήματα που αναφέρονται στην οργάνωση δραστηριοτήτων Φ.Ε.
 Τέλος, ελάχιστα εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης που αφορούν τις Φ.Ε.
οργανώνονται.
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Η μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών στις έννοιες των
Φυσικών Επιστημών: εμπειρίες από το Μαράσλειο
Διδασκαλείο της Αθήνας
Κ. Χαλκιά
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεμελιώδης προϋπόθεση για τη νοητική και ψυχολογική ωρίμανση των νηπίων είναι η
κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος, του οποίου τα ίδια τα νήπια αποτελούν μέρος.
Αυτό απαιτεί μια πρώτη συστηματική προσέγγιση των νηπίων με τις έννοιες των
Φυσικών Επιστημών, σύμφωνα πάντα με τους νοητικούς περιορισμούς αυτής της
ηλικίας. Ως εκ τούτου, οι σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής, στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, οφείλουν να διατυπώνουν τους στόχους, να αναλύουν το
περιεχόμενο και να προτείνουν δραστηριότητες που εξασφαλίζουν μιαν πρώτη
συστηματική γνωριμία των νηπίων με το φυσικό κόσμο. Ακολούθως, καλούνται οι
εκπαιδευτικοί της προσχολικής ηλικίας να υλοποιήσουν τη φιλοσοφία του Αναλυτικού
Προγράμματος για τις Φυσικές Επιστήμες, μέσα στις αίθουσες των νηπιαγωγείων.
Στην παρούσα εργασία δε θα σχολιάσουμε ιδιαίτερα το Αναλυτικό Πρόγραμμα
αναφορικά με τις Φυσικές Επιστήμες. Συνολικά όμως θα είχαμε να παρατηρήσουμε ότι
το Αναλυτικό Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από: α) αδυναμία να διατύπωσης
συγκεκριμένων και σαφών στόχων ως προς τις Φυσικές Επιστήμες (λίγες
δραστηριότητες παραπέμπουν σε απευθείας συστηματική διερεύνηση των φυσικών
εννοιών), β) σαφές προβάδισμα των λογικομαθηματικών εννοιών (χωρίς απαραίτητα να
συνδυάζονται με τη μελέτη του φυσικού κόσμου ή να απορρέουν από αυτόν), γ)
διάσπαρτες αναφορές στα φαινόμενα και στις έννοιες του φυσικού κόσμου, οι οποίες
όμως χρησιμοποιούνται μόνον ως αφορμές για την κατάκτηση εννοιών άλλων τομέων
(π.χ. αισθητικής αγωγής), και δ) έλλειψη επιδίωξης άσκησης δεξιοτήτων για τα νήπια,
που να κατακτώνται από τη μελέτη του φυσικού κόσμου (Αναλυτικό και Ημερήσιο
Πρόγραμμα 1989). Οπωσδήποτε, το Αναλυτικό και Ημερήσιο Πρόγραμμα του
Νηπιαγωγείου, παρά τις όποιες αναφορές του στο φυσικό κόσμο, το μήνυμα που στέλνει
στους εκπαιδευτικούς είναι ότι στην εκπαίδευση των νηπίων προηγούνται πολλές άλλες
σημαντικές έννοιες και δεξιότητες (ασκήσεις γραφής, μαθηματικές έννοιες, ασκήσεις
κοινωνική συναναστροφής, ζωγραφικής, μουσικής, κ.λπ.) από εκείνες που απαιτούνται
για τη μελέτη του φυσικού κόσμου. Ο δε φυσικός κόσμος και τα φαινόμενά του είναι
απλά, καλές αφορμές για την άσκηση των νηπίων σε αυτές τις άλλες έννοιες.
Θέση μας είναι ότι η συστηματική μελέτη του φυσικού κόσμου ασκεί τα νήπια σε
δεξιότητες απαραίτητες για την παραπέρα νοητική εξέλιξή τους, ενώ ταυτόχρονα μπορεί
να οδηγήσει με τρόπο αβίαστο και στην καλλιέργεια των άλλων δεξιοτήτων τις οποίες,
όπως προαναφέραμε, επιδιώκει το Αναλυτικό Πρόγραμμα.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη μιας άλλης βασικής παραμέτρου
που κυριαρχεί στις αίθουσες των νηπιαγωγείων και από την οποία εξαρτάται άμεσα
αφενός η υλοποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος και αφετέρου ο τρόπος
ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες στο
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Η βασική αυτή παράμετρος είναι οι εκπαιδευτικοί της
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προσχολικής αγωγής (Harlen 1985). Αρκετές έρευνες διεθνώς έχουν δείξει ότι
καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία ενός προγράμματος σπουδών σχετικά με τις
Φυσικές Επιστήμες αποτελούν οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν να το υλοποιήσουν.
Συγκεκριμένα, ουσιαστικό ρόλο παίζουν οι γνώσεις που οι εκπαιδευτικοί έχουν για τις
Φυσικές Επιστήμες, καθώς και η στάση που έχουν σχετικά με τις επιστήμες αυτές.
Πράγματι, η έλλειψη γνώσης ή η αρνητική στάση συνήθως συνεπάγεται απροθυμία των
εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών μέσα στη σχολική
αίθουσα (Purkey and Smith 1983, Lucas and Dooley 1982).
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης των
νηπιαγωγών στις Φυσικές Επιστήμες. Το πρόγραμμα αυτό είχε διπλό στόχο: α) την
εξοικείωση των νηπιαγωγών με τις βασικές έννοιες των Φυσικών Επιστημών και τους
τρόπους διδακτικής αξιοποίησής τους, και β) την αλλαγή της στάσης τους αναφορικά με
τις Φυσικές Επιστήμες.
Η κατάσταση των μετεκπαιδευομένων νηπιαγωγών στο Μαράσλειο Διδασκαλείο
της Αθήνας.
Η κατάσταση που αντιμετωπίσαμε όταν αναλάβαμε ένα πρόγραμμα δύο εξαμηνιαίων
μαθημάτων στο Μαράσλειο Διδασκαλείο του ΠΤΝ στο Παν/μιο Αθηνών ήταν η εξής:
1. Οι Νηπιαγωγοί που παρακολουθούσα το Μαράσλειο είχαν – κατά ομολογία τους –
ελλιπείς έως ανύπαρκτες σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες. Είναι ενδιαφέρον να
σημειώσουμε ότι εκείνη την περίοδο (1998), στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών
του ΠΤΝ του Παν/μίου Αθηνών δεν υπήρχε μάθημα που να αναφέρεται στη μελέτη των
Φυσικών Επιστημών και στη Διδακτική τους. Κάποιες αναφορές γίνονταν μόνον μέσα
από τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων (όπως περιβαλλοντική αγωγή, κ.λπ.). Αυτό είναι
ενδεικτικό της στάσης που είχε η συγκεκριμένη επιστημονική κοινότητα απέναντι στις
Φυσικές Επιστήμες.
2. Ως συνέπεια των παραπάνω, οι νηπιαγωγοί είχαν ελλιπείς έως ανύπαρκτες σπουδές
στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.
Συνεπώς είχαν άγνοια των δυνατοτήτων αξιοποίησης των Φυσικών Επιστημών στο
νηπιαγωγείο (Χαλκιά 1999, Raper and Stringer 1987, Harty, Andersen and Enochs
1984).
3. Οι περισσότερες νηπιαγωγοί είχαν αρνητική στάση ως προς τις Φυσικές Επιστήμες.
Πολλές φορές αυτή η στάση οφείλονταν στις πολύ αρνητικές εμπειρίες που είχαν από τα
μαθήματα των Φυσικών Επιστημών στα μαθητικά τους χρόνια (χαμηλές επιδόσεις,
αίσθημα ανεπάρκειας στα συγκεκριμένα μαθήματα, κ.λπ.). Η ακατέργαστη αυτή
αρνητική εμπειρία από το σχολείο, γενικεύονταν και προβάλλονταν ως μία γενική
αρνητική εικόνα για τις Φυσικές Επιστήμες. Έτσι, υπήρχε ένας σκληρός πυρήνας
αντίστασης ως προς την παρακολούθηση ενός μαθήματος αφιερωμένου στις Φυσικές
Επιστήμες για δυο εξάμηνα. Πριν ξεκινήσει το μάθημα, είχαν διατυπωθεί αντιρρήσεις
του εξής τύπου στη Διεύθυνση: “Αντί για θέματα που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες,
θα προτιμούσαμε κάποιο άλλο πιο χρήσιμο μάθημα για τη δουλειά μας στο
νηπιαγωγείο”.
4. Την αρνητική στάση των νηπιαγωγών βοηθά και η γενικότερη στάση της πολιτείας ως
προς τις Φυσικές Επιστήμες που, όπως σχολιάσαμε παραπάνω, αξιολογεί χαμηλά τη
συστηματική ενασχόληση των νηπίων με τις Φυσικές Επιστήμες σε σύγκριση με τις
δραστηριότητες άλλων Επιστημών (Γλώσσα, Μαθηματικά, Αισθητική Αγωγή, κ.λπ.). Η
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στάση αυτή της πολιτείας διαχέεται στις νηπιαγωγούς και ενισχύει τη δική τους στάση.
Συχνά, οι νηπιαγωγοί ανέφεραν: “Ωραία αυτά που μας λέτε, αλλά εμείς δε θα
προφθάσουμε να ασχοληθούμε και με τις Φυσικές Επιστήμες διότι έχουμε να διδάξουμε
στα νήπια τόσα πράγματα σχετικά με τα γράμματα και τους αριθμούς”.
5. Οι περισσότερες νηπιαγωγοί είχαν “λανθασμένη” αντίληψη σχετικά με τις
δυνατότητες διδακτικής αξιοποίησης των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική ηλικία.
Δηλαδή, πίστευαν ότι οι δραστηριότητες που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες
απαιτούν σύνθετη και αφαιρετική σκέψη και ως εκ τούτου, δεν πρέπει να
περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου.
6. Εξαιτίας όλων των παραπάνω, οι περισσότερες νηπιαγωγοί επεδείκνυαν ένα “φόβο”
και μιαν απροθυμία στην πιθανότητα να αναγκαστούν να ασχοληθούν με την
ενσωμάτωση δραστηριοτήτων που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες στο καθημερινό
πρόγραμμά τους του νηπιαγωγείου.
Η μορφή του προγράμματος για τις Φυσικές Επιστήμες που εκπονήθηκε στο
Μαράσλειο Διδασκαλείο του ΠΤΝ του Παν/μίου Αθηνών
Με δεδομένο όλα τα παραπάνω, σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα δύο εξαμηνιαίων
μαθημάτων για το Β’ έτος των νηπιαγωγών που φοιτούσαν στο Μαράσλειο
Διδασκαλείο, το οποίο υλοποιήθηκε στη διάρκεια των ετών 1996-1998.
Α. Μάθημα Χειμερινού εξαμήνου: “Γνωριμία με την Επιστημονική Σκέψη”.
Το μάθημα είχε ως σημείο αναφοράς τις ίδιες τις νηπιαγωγούς και οργανώθηκε με
βασικό άξονα τη γνωριμία με τις Φυσικές Επιστήμες ως στοιχείο της διεύρυνσης της
προσωπικής ματιάς κάθε ατόμου στη σύγχρονη κοινωνία. Οι κύριοι στόχοι του
μαθήματος ήταν:
1. η αλλαγή της αρνητικής στάσης των νηπιαγωγών ως προς τις Φυσικές Επιστήμες,
και
2. η κάλυψη κάποιων βασικών γνώσεων των Φυσικών Επιστημών και της Διδακτικής
των Φυσικών Επιστημών για την προσχολική ηλικία.
Το μάθημα σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προαπαιτούνται
προηγούμενες γνώσεις Φυσικών Επιστημών. Οι σχετικές εισηγήσεις γίνονταν με απλό,
εκλαϊκευτικό τρόπο, χωρίς τη χρήση μαθηματικού φορμαλισμού, ώστε οι νηπιαγωγοί:
α) να αναγνωρίσουν τόσο τη συνθετότητα, όσο και την απλότητα του φυσικού κόσμου,
από τα πιο μικρά και απλά καθημερινά πράγματα ως τα πιο μεγάλα και σύνθετα, β) να
συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι ότι ο ανθρώπινος νους μπόρεσε να
κατασκευάσει τα κατάλληλα εργαλεία για να κατανοήσει τον κόσμο αυτό, και γ) να
“αισθανθούν” την ποίηση και ομορφιά που περικλείει η μελέτη και κατανόηση του
φυσικού κόσμου. Αναπτύχθηκαν θέματα της Φυσικής (Μηχανική, Θερμότητα, Οπτική,
Ηλεκτρομαγνητισμός, κ.λπ.) και της Βιολογίας. Απώτερος στόχος αυτού του μαθήματος
ήταν να συνειδητοποιήσουν οι νηπιαγωγοί ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουν στα
νήπια την ευκαιρία να “γνωρίσουν” την επιστημονική σκέψη. Συνεπώς, να θελήσουν να
οργανώσουν απλές, αλλά συστηματικές δραστηριότητες για το σκοπό αυτό.
Προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους του μαθήματος του χειμερινού
εξαμήνου, οι απαιτήσεις για το μάθημα ήταν σχεδόν μηδαμινές. Δηλαδή, δεν
απαιτήθηκαν εργασίες, ούτε έγιναν εξετάσεις. (Ευτυχώς, αυτό το επέτρεπε ο κανονισμός
του Μαρασλείου). Το μόνο αίτημα που υπήρχε ήταν η τακτική παρακολούθηση του
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μαθήματος ώστε να μπορέσουν να γίνουν εργασίες για το επόμενο μάθημα του εαρινού
εξαμήνου.
Η τακτική αυτή πέτυχε, διότι βοήθησε τις νηπιαγωγούς να χαλαρώσουν και να
παρακολουθήσουν χωρίς αναστολές τις εισηγήσεις. Πράγματι, η φοίτηση χωρίς να είναι
υποχρεωτική ήταν εξαιρετικά πυκνή και η συμμετοχή στα θέματα των εισηγήσεων
έντονη. Τελικά φάνηκε ότι η αρνητική στάση των νηπιαγωγών ήταν εύκολο να αλλάξει.
Αυτό συνέβη, επειδή η στάση αυτή δεν ήταν εδραιωμένη σε πρόσφατες πρακτικές μέσα
στις αίθουσες των νηπιαγωγείων, εφόσον οι περισσότερες σε όλο το διάστημα της
επαγγελματικής τους ζωής, δεν είχαν ασχοληθεί καθόλου με τις Φυσικές Επιστήμες.
Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, οι νηπιαγωγοί χωρίστηκαν σε δώδεκα ομάδες
και τους ανατέθηκε η μελέτη μιας θεματικής ενότητας των Φυσικών Επιστημών, από
εκείνες που είχαν ήδη συζητηθεί στο χειμερινό εξάμηνο. Η μελέτη αυτής της θεματικής
ενότητας αποσκοπούσε στην εκπόνηση εργασίας, την οποία θα παρουσίαζε η κάθε
ομάδα στο εαρινό εξάμηνο. Η εργασία αυτή αναφορικά με τη συγκεκριμένη θεματική
ενότητα θα περιλάμβανε: α) καταγραφή του βασικού και απαραίτητου - για τις
νηπιαγωγούς - περιεχομένου με τη σχετική βιβλιογραφία του, β) σχεδιασμό και
οργάνωση δραστηριοτήτων για τα νήπια, γ) σχεδιασμό και κατασκευή σχετικού
εκπαιδευτικού υλικού, και δ) καταγραφή συγκεκριμένων ενοτήτων του ισχύοντος
Αναλυτικού προγράμματος, όπου με την ίδια δραστηριότητα και σε συνδυασμό με τη
μελέτη των φυσικών εννοιών, θα μπορούσαν να καλυφθούν περισσότεροι του ενός
στόχοι από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος.
Μάθημα εαρινού εξαμήνου: “Επιστημονικές δραστηριότητες για τα νήπια”.
Το μάθημα αυτό αναφέρονταν στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών για τα παιδιά
της προσχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, ο βασικός άξονας γύρω από το οποίο
οργανώθηκε το μάθημα ήταν ότι: οι νηπιαγωγοί μελετούν τις Φυσικές Επιστήμες για
να διδάξουν τα νήπια τρόπους προσέγγισης και κατανόησης του φυσικού κόσμου. Οι
κύριοι στόχοι του μαθήματος ήταν:
1. η περαιτέρω αλλαγή στάσης και η ενίσχυση της όποιας θετικής στάσης των
νηπιαγωγών είχε ήδη κατακτηθεί, και
2. η κινητοποίηση των νηπιαγωγών για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και την
οργάνωση δραστηριοτήτων για τις Φυσικές Επιστήμες.
Το μάθημα αποτελούνταν από την παρουσίαση εργασιών, τις οποίες όπως
προαναφέραμε είχαν αναλάβει στο τέλος τους πρώτου εξαμήνου κατά ομάδες οι
μετεκπαιδευόμενες νηπιαγωγοί. Για την εργασία αυτή, οι συγκεκριμένες νηπιαγωγοί
εργάστηκαν με εξαιρετικό κέφι και προθυμία, δούλεψαν σκληρά, μελέτησαν πολύ,
κατασκεύασαν υλικό με έμπνευση. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα θέματα με τα
οποία ασχολήθηκαν. Τέτοια θέματα ήταν: το νερό, ο αέρας, ο ήχος, το φως, οι κινήσεις,
ο ηλεκτρομαγνητισμός, η επίδραση του περιβάλλοντος στους ζωντανούς οργανισμούς,
η τεχνολογία στη ζωή μας, κ.λπ.
Την εργασία τους παρουσίαζαν αναλυτικά στο υπόλοιπο τμήμα. Κατά τη
διάρκεια της παρουσίασης γίνονταν σχετικές διορθώσεις και οι υπόλοιπες έκαναν
προτάσεις για ενσωμάτωση άλλων στοιχείων ή για βελτίωση των ήδη υπαρχόντων.
Ακολούθως, η κάθε εργασία με τις σχετικές διορθώσεις ανατυπώνονταν (φωτοτυπικά)
και μοιράζονταν κατά απαίτησή τους στις υπόλοιπες. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς είχε
δημιουργηθεί ένα βιβλίο, το δικό τους βιβλίο!
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Συμπέρασμα
Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Οι εμπειρίες ήταν πρωτοφανείς για μας,
διότι οι νηπιαγωγοί έδειξαν εξαιρετική δημιουργικότητα. Πολλές φορές, οι διδακτικές
προτάσεις τους ήταν πιο προωθημένες και πρωτότυπες από τις πιθανές δικές μας. Το ίδιο
και το εκπαιδευτικό υλικό που δημιούργησαν.
Όπως τελικά αποδεικνύεται, οι νηπιαγωγοί παρά την αρχική αρνητική στάση
τους ως προς τις Φυσικές Επιστήμες, είναι γενικά πιο “ανοιχτές” σε νέες απόψεις και
τρόπους διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς άλλων βαθμίδων που παρουσιάζουν
μεγαλύτερη “αδράνεια” στην αλλαγή της σχετικής στάσης τους.
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Αυθόρμητες νοητικές αναπαραστάσεις νηπίων για τις
σχέσεις οργανισμών σε ένα οικοσύστημα
Β. Ζόγκζα
Πανεπιστήμιο Πατρών
Θέματα Οικολογίας διδάσκονται σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας
συστήματος. Το περιβάλλον και τα σχετιζόμενα μ’ αυτό προβλήματα αποτελούν
ιδιαίτερο πεδίο ενδιαφέροντος για τους καθηγητές και δασκάλους. Ιδιαίτερα σήμερα με
την αυξανόμενη απειλή και εκδήλωση οικολογικών κρίσεων σε τοπικό αλλά και σε
παγκόσμιο επίπεδο, είναι επιτακτική ανάγκη ν’ αλλάξουμε στάση ζωής και μορφές
δράσης τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η εκπαίδευση σε Θέματα
Οικολογίας, που άλλοτε εντάσσονται στα πλαίσια μαθημάτων Βιολογίας και άλλοτε
καλύπτονται από την περιβαλλοντική εκπαίδευση, έχει στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να
γνωρίσουν το περιβάλλον και πάνω απ’ όλα να τους δώσει τα εφόδια ώστε να
εργαστούν ατομικά και συλλογικά για τη διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας
μεταξύ της ποιότητας της ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος. Τα παιδιά
γνωρίζοντας το περιβάλλον, ευαισθητοποιούνται και σταδιακά αναλαμβάνουν δράση
για την προστασία του. Κι ενώ σε άλλες θεματικές περιοχές των φυσικών επιστημών
υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τον τρόπο που τα μικρά παιδιά αντιλαμβάνονται τις
έννοιες, για τα θέματα της οικολογίας υπάρχουν λίγες μόνο μελέτες ( Palmer, 1993,
Paprotna, 1998).
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σημαντικό είναι τα
παιδιά να έρθουν από μικρή ηλικία σε επαφή με το Περιβάλλον. Η UNESCO, μάλιστα,
προβάλλει το επιχείρημα ότι, εφόσον «η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι
αδιαχώριστη με την ανάπτυξη συγκεκριμένων μεθόδων και ικανοτήτων που μπορούν
να αναπτυχθούν από τους μαθητές κατά τη διερεύνηση του περιβάλλοντος... τα παιδιά
θα πρέπει να έρχονται αντιμέτωπα, σε όσο μικρότερη ηλικία γίνεται, με σύνθετα
προβλήματα που μπορεί να τα ενδιαφέρουν και ταυτόχρονα τους ζητείται να
προτείνουν τις δικές τους λύσεις σ’ αυτά» (UNESCO, 1980, Environmental
Conference,σ. 42-43 ).
Τα θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, όπως η ρύπανση, η επίδραση του
ανθρώπου και η ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στο περιβάλλον, είναι ιδιαίτερα
θελκτικά και απασχολούν πολλές φορές δασκάλους και καθηγητές στα πλαίσια
προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη σημασία για τα θέματα της
ρύπανσης και πως αυτή μεταφέρεται στους ζωντανούς οργανισμούς ενός
οικοσυστήματος έχουν οι έννοιες των τροφικών σχέσεων των οργανισμών, οι τροφικές
αλυσίδες και η αλληλεξάρτηση των οργανισμών, αφού για παράδειγμα, η ρύπανση σε
ένα από τα τροφικά επίπεδα θα μεταφερθεί και στα άλλα. Συνεπώς σε πρώτη φάση
είναι απαραίτητη η διερεύνηση των απόψεων των παιδιών για τις σχέσεις των
οργανισμών σε ένα οικοσύστημα, ώστε να διαγνωσθούν τα γνωστικά τους εμπόδια και
οι παρανοήσεις τους, προκειμένου στη συνέχεια να αντιμετωπισθούν με την
κατάλληλη διδακτική παρέμβαση (Driver and Oldham, 1986). Είναι γνωστή άλλωστε
από σχετικές έρευνες η βιολογική γνώση που διαθέτουν τα νήπια για βασικές έννοιες
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όπως θρέψη, ανάπτυξη και αναπαραγωγή, απαραίτητη προϋπόθεση για την αντίληψη
εννοιών οικολογίας, που περιλαμβάνουν τις παραπάνω (Hatano and Inagaki, 1997,
Rosengren et al., 1991, Springer and Keil, 1991, Zogza and Papamichael, 2000).
Εννοιολογική ανάλυση
Οι βασικές έννοιες οικολογίας που εξετάζονται στην παρούσα εργασία είναι:
 Η βασική έννοια της οικολογίας, το οικοσύστημα, που περιγράφεται μέσω των
τροφικών αλυσίδων και τροφικών πλεγμάτων
 Οι τροφικές αλυσίδες που δείχνουν τις τροφικές σχέσεις των οργανισμών στο
οικοσύστημα, την ροή της ενέργειας δηλ. από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο
 Τα τροφικά πλέγματα, που είναι η πιστότερη αναπαράσταση των τροφικών
σχέσεων των οργανισμών σε ένα οικοσύστημα
Η έννοια του οικοσυστήματος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη για να διδαχθεί
αυτούσια σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, αφού η κατανόησή της απαιτεί υψηλό
επίπεδο αφαιρετικής σκέψης, το οποίο δεν είναι αναμενόμενο γι αυτή την ηλικία.
Έτσι, προκύπτει η ανάγκη μετασχηματισμού του επιστημονικού αντικειμένου σε
διδακτικό αντικείμενο (Ραβάνης, 1999). Ο μετασχηματισμός του επιστημονικού
αντικειμένου σε διδακτικό αντικείμενο, οφείλει να γίνει με βάση
α) το επίπεδο της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών,
β) τις νοητικές τους παραστάσεις για το συζητούμενο πρόβλημα,
γ) τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση στο επιστημονικό μοντέλο.
Με βάση τα παραπάνω επικεντρωθήκαμε στην διερεύνηση των αντιλήψεων
των παιδιών για τα εξής:
α) μια τροφική αλυσίδα μπορεί να είναι είτε χερσαία είτε θαλάσσια,
β) μια τροφική αλυσίδα ή ένα τροφικό πλέγμα αποτελούνται από ζώα τα οποία έχουν
διαφορετικό είδος διατροφής (φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παμφάγα) και δείχνουν «τι
τρώει το κάθε ζωάκι»,
γ) τα βέλη στις τροφικές αλυσίδες δείχνουν «που πηγαίνει η τροφή»,
δ) ανάμεσα σε αυτά τα ζώα υπάρχει αλληλεξάρτηση και ισορροπία που μπορεί εύκολα
να κλονιστεί είτε από τις καιρικές συνθήκες είτε από αιφνίδιους θανάτους και
γεννήσεις ανάμεσα στα μέλη των πληθυσμών.
Μεθοδολογία
Το δείγμα απετέλεσαν 22 νήπια και 15 προνήπια από δυο νηπιαγωγεία αστικών
περιοχών της Πάτρας. Η μέθοδος διερεύνησης βασίσθηκε σε ατομικές συνεντεύξεις,
χρονικής διάρκειας περίπου 20 λεπτών, όπου το κάθε παιδί καλούνταν να βάλει στη
σωστή σειρά κάρτες και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Οι απαντήσεις των παιδιών
καταγράφηκαν σε ατομικά για το κάθε παιδί ερωτηματολόγιο, ενώ παράλληλα, η κάθε
συνέντευξη μαγνητοφωνήθηκε. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση την
κωδικοποίηση των απομαγνητοφωνημένων πρωτοκόλλων και των ατομικών
ερωτηματολογίων.
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Έργα της συνέντευξης
Α΄ φάση
1. Παρουσίαση μιας απλής τροφικής αλυσίδας με οργανισμούς της ξηράς (Χόρτο –
κατσίκα – τίγρης), που απεικονίζονταν σε κάρτες. Από τα παιδιά ζητούσαμε να βάλουν
τις κάρτες στη σωστή σειρά με βάση το ερώτημα «ποιο τρώει ποιο».
2. Παρουσίαση μιας απλής τροφικής αλυσίδας με οργανισμούς της θάλασσας (Φύκια
– μικρό ψάρι – μεγάλο ψάρι – καρχαρίας), που απεικονίζονται σε κάρτες. Από τα
παιδιά ζητούσαμε να βάλουν τις κάρτες στη σωστή σειρά με βάση το ερώτημα «ποιο
τρώει ποιο».
2. Και στις δυο αλυσίδες, αφού τα παιδιά έβαζαν στη σωστή σειρά τις κάρτες, τους
δίναμε φτιαγμένα από χρωματιστό χαρτόνι βέλη και τους ζητούσαμε να τα
τοποθετήσουν ανάμεσα στις κάρτες, έτσι ώστε να δείξουν την κατεύθυνση μεταφοράς
της τροφής (ενέργειας).
Β΄ φάση
Στην Β΄φάση της συνέντευξης, παρουσιάσθηκε στο κάθε παιδί μια εικόνα ενός
τροφικού πλέγματος, όπου υπήρχαν τα βέλη που δείχνουν την μεταφορά της τροφής
από το ένα ζώο στο άλλο. Από το κάθε παιδί ζητούνταν (α) να αναγνωρίσει το κάθε
ζώο που έβλεπε, και να περιγράψει τις διατροφικές του συνήθειες με βάση τα βελάκια,
και (β) να κάνει προβλέψεις και να τις αιτιολογήσει, απαντώντας σε υποθετικές
ερωτήσεις που αφορούσαν την αλληλεξάρτηση των οργανισμών του τροφικού
πλέγματος. Οι ερωτήσεις που αφορούσαν το πλέγμα, παρουσιάζονταν στα παιδιά με
αύξοντα αριθμό δυσκολίας. Οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφηκαν σε ατομικά για
το κάθε παιδί ερωτηματολόγιο, ενώ παράλληλα, η κάθε συνέντευξη
μαγνητοφωνήθηκε. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση την κωδικοποίηση
των απομαγνητοφωνημένων πρωτοκόλλων και των ατομικών ερωτηματολογίων.
Αετός
λιοντάρι
Φίδι

γάτα
Κουνέλι

ελάφι
Χορτάρι /φυτά

Σύμφωνα με προηγούμενες εργασίες που αφορούν στην κατανόηση αυτού του
θέματος από παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών (Barman et al. 1995, Webb and Bolt, 1990,
Leach et al. 1996), τα παιδιά όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων και των
παιδιών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρουσιάζουν τις ακόλουθες παρανοήσεις
σχετικά με τις τροφικές αλυσίδες και τα τροφικά πλέγματα:

106

Οι βιωματικές νοητικές παραστάσεις των παιδιών

Α) Η αλλαγή ενός πληθυσμού που βρίσκεται σε κάποιο τροφικό επίπεδο δεν θα
επηρεάσει τους πληθυσμούς που βρίσκονται στα υπόλοιπα τροφικά επίπεδα του ίδιου
τροφικού πλέγματος.
Β) Η αλλαγή σε ένα πληθυσμό θα επηρεάσει έναν άλλο πληθυσμό, μόνο εάν αυτοί οι
δυο συνδέονται μεταξύ τους με την σχέση θηρευτή-θηράματος.
Γ) Ένας πληθυσμός που βρίσκεται ψηλότερα σε μια συγκεκριμένη τροφική αλυσίδα
μέσα σε ένα τροφικό πλέγμα, είναι ο θηρευτής όλων των υπόλοιπων πληθυσμών που
βρίσκονται στα χαμηλότερα τροφικά επίπεδα.
Δ) Η αλλαγή στο μέγεθος του πληθυσμού ενός θηράματος, δεν επηρεάζει τον
πληθυσμό, του θηρευτή / θηρευτών του.
Ε) Η αλλαγή στον πληθυσμό ενός πρωτογενούς καταναλωτή δεν θα επηρεάσει έναν ή
περισσότερους παραγωγούς πληθυσμούς.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συντάξαμε το ερωτηματολόγιο που
χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την εργασία. Με την 1 η ερώτηση, 3.1 του πλέγματος, όπου
ζητείται πρόβλεψη «τι θα συμβεί στα ζώα του πλέγματος εάν μαραθούν τα φυτά και τα
λουλούδια του δάσους λόγω έλλειψης βροχής», είχαμε σκοπό να ελέγξουμε εάν και
κατά πόσο τα παιδιά αντιλαμβάνονται κατά πόσο μία αλλαγή σε πρωτογενή πληθυσμό
μπορεί να επηρεάσει έναν ή περισσότερους καταναλωτές, καθώς επίσης εάν τα παιδιά
αντιλαμβάνονται τα ¨μονοπάτια¨ διαμέσου των οποίων μία αλλαγή σε ένα πληθυσμό
μεταδίδεται σε επόμενο. Με την ερώτηση 3.2 όπου ζητείται από τα υποκείμενα να
προβλέψουν «τι θα συμβεί στα φυτά και τα λουλούδια του δάσους αν τα κουνέλια και
τα ελάφια γεννήσουν», είχαμε σκοπό να ελέγξουμε εάν τα παιδιά αντιλαμβάνονται πως
επηρεάζει μία αλλαγή στον πληθυσμό ενός φυτοφάγου καταναλωτή, τον πληθυσμό
ενός παραγωγού οργανισμού.
Κατηγοριοποίηση απαντήσεων
Στην πρώτη και στη δεύτερη τροφική αλυσίδα:
Σωστές Απαντήσεις: Τα υποκείμενα τοποθέτησαν τις καρτέλες χωρίς να ζητήσουν
καμία διευκρίνηση για τα ζωάκια που είχαν μπροστά τους.
Σωστές Απαντήσεις Κατόπιν Καθοδήγησης: Τα υποκείμενα που αρχικά έδειχναν
διστακτικά ως προς το όνομα των ζώων-ψαριών και των διατροφικών τους συνηθειών,
αλλά στο τέλος διατύπωσαν την σωστή απάντηση.
Λάθος Απάντηση: Οι απαντήσεις των υποκείμενων που δεν κατάφεραν να
αναγνωρίσουν σωστά τα ζώα-ψάρια των καρτελών που τους δόθηκαν.
Στους πίνακες με τα βέλη:
Σωστή Κατεύθυνση: οι απαντήσεις όπου τα βέλη τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την
μονόδρομη ροή της ενέργειας.
Λάθος Κατεύθυνση: οι απαντήσεις όπου τα βέλη τοποθετήθηκαν κατά την αντίθετη
κατεύθυνση από αυτή που παριστάνεται στην οικολογία η μονόδρομη ροή της
ενέργειας.
Χαμένες Τιμές: τα υποκείμενα που δεν φάνηκε να κατανόησαν την ερώτηση όσον
αφορά την τοποθέτηση των βελών κι έτσι δεν τα τοποθέτησαν καθόλου.
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Στο τροφικό πλέγμα:
Σωστή Αναγνώριση Ζώων - Τροφικών Σχέσεων: οι απαντήσεις που τα υποκείμενα
έδωσαν το σωστό όνομα κάθε ζώου π.χ γάτα , ελάφι , λιοντάρι κ.τ.λ. και ταυτόχρονα
κατάφεραν να περιγράψουν τι τρώει το ζώο κάθε καρτέλας με βάση τα βέλη που είχαν
ήδη τοποθετηθεί μπροστά τους.
Σωστή Αναγνώριση Ζώων - Τροφικών Σχέσεων Με Καθοδήγηση: οι απαντήσεις
εκείνων των υποκείμενων που έδωσαν το σωστό όνομα κάθε ζώου και περιέγραψαν τι
τρώει το ζώο κάθε καρτέλας με δική μας παρέμβαση.
Σωστή Αναγνώριση Ζώων - Λάθος Αναγνώριση Τροφικών Σχέσεων: οι απαντήσεις
εκείνων των υποκείμενων , που απ ’τη μια μεριά έδωσαν τη σωστή ονομασία για το
κάθε ζώο , αλλά απ’ την άλλη φαίνεται ότι είχαν αδυναμία στο να επικεντρώνουν την
προσοχή τους στα βέλη για να περιγράψουν τι τρώει το κάθε ζώο του τροφικού
πλέγματος.
Λάθος Αναγνώριση Ζώων - Λάθος Αναγνώριση Τροφικών Σχέσεων: οι απαντήσεις
εκείνων των υποκειμένων που είτε δεν έδωσαν κανένα όνομα για τα ζώα του τροφικού
πλέγματος, είτε τα αναγνώρισαν λανθασμένα.
Στην πρώτη ερώτηση του πλέγματος, όπου ζητείται πρόβλεψη «τι θα συμβεί στα ζώα
του πλέγματος εάν μαραθούν τα φυτά και τα λουλούδια του δάσους λόγω έλλειψης
βροχής»
Σωστή Πρόβλεψη - Σωστή Αιτιολόγηση: οι απαντήσεις εκείνων των υποκείμενων , που
υποστήριξαν ότι όλα τα ζώα δεν θα βρίσκουν φαγητό και το τεκμηρίωσαν λέγοντας ότι
π.χ. «Τα ζωάκια δεν θα βρίσκουν φαγητό αφού θα μαραθούν τα χόρτα».
Σωστή Πρόβλεψη - Λάθος Αιτιολόγηση: οι απαντήσεις: (α) όπου τα υποκείμενα
ισχυρίζονται ότι θα πεθάνουν όλα τα ζώα , αλλά δεν το αιτιολογούν και (β) όπου τα
υποκείμενα ισχυρίζονται ότι εκτός από το κουνέλι και το ελάφι , τα οποία συνδέονται
άμεσα με τα χόρτα και τα λουλούδια , θα πεθάνουν και κάποια αλλά ζώα τα οποία
αναφέρουν επιλεκτικά. Ένα παράδειγμα αυτής της απάντησης είναι αυτή που δόθηκε
από ένα αγόρι 5 ετών: «Δεν θα έχουν να φάνε μερικά ζωάκια , δηλαδή το ελάφι και το
κουνέλι αλλά και το λιοντάρι αφού δεν θα έχει να φάει κουνέλι».
Λάθος Πρόβλεψη - Λάθος Αιτιολόγηση: οι απαντήσεις εκείνων των υποκείμενων που
υποστήριξαν ότι τα ζώα δεν θα πάθουν τίποτα και αιτιολόγησαν ανάλογα. Παράδειγμα
τέτοιας απάντησης είναι η παρακάτω ενός αγοριού - νηπίου: «Τα ζώα δεν θα πάθουν
τίποτα. Θα έχουν φαγητό γιατί εάν μαραθούν τα χόρτα του δάσους τα κουνέλια θα
φάνε καρότα».
Λάθος Πρόβλεψη - Σωστή Αιτιολόγηση: οι απαντήσεις εκείνων των υποκείμενων που
ναι μεν έδωσαν λάθος απάντηση -δηλαδή υποστήριξαν ότι θα πεθάνουν μόνο το
κουνέλι και το ελάφι- ,αλλά το αιτιολόγησαν σωστά λέγοντας ότι θα πεθάνουν αυτά
τα ζώα γιατί μόνο αυτά δεν θα έχουν φαγητό.
Χαμένες Τιμές: Οι απαντήσεις « Δεν ξέρω», και οι απαντήσεις των υποκειμένων που
δεν αντιλαμβάνονται την ερώτηση γενικά.
Στην δεύτερη ερώτηση του πλέγματος, όπου ζητείται από τα υποκείμενα να
προβλέψουν τι θα συμβεί στα φυτά και τα λουλούδια του δάσους αν τα κουνέλια και
τα ελάφια γεννήσουν:
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Σωστή Πρόβλεψη - Σωστή Αιτιολόγηση: οι απαντήσεις των υποκειμένων που
υποστήριξαν ότι όταν θα αυξηθεί ο πληθυσμός των κουνελιών και των ελαφιών τα
φυτά και τα λουλούδια του δάσους δεν θα είναι αρκετά για να συντηρηθούν όλα τα
ζώα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό ενός αγοριού 5 ετών το οποίο
απάντησε:«Θα τα φάνε όλα - όλα και μετά δεν θα έχουν να φάνε άλλα και θα
ψοφήσουν».
Σωστή Πρόβλεψη - Λάθος Αιτιολόγηση: οι απαντήσεις των υποκειμένων που ναι μεν
υποστήριξαν ότι τα φυτά και τα λουλούδια θα τελειώσουν κάποια στιγμή, αλλά είτε
δεν το τεκμηρίωσαν σωστά είτε δεν το τεκμηρίωσαν καθόλου. Ένα κοριτσάκι 5 ετών
είπε: «Θα τελειώσουν όλα τα φυτά γιατί έτσι το σκέφτηκα».
Λάθος Πρόβλεψη - Λάθος Αιτιολόγηση: οι απαντήσεις εκείνες των υποκείμενων που
υποστήριξαν ότι τα φυτά και τα λουλούδια είναι αρκετά για να χορτάσουν όλα τα ζώα
και το αιτιολόγησαν ανάλογα .Ένα κοριτσάκι 5 ετών είπε: «Θα χορτάσουν όλα τα ζώα
γιατί είναι αρκετά τα φυτά».
Αποτελέσματα και συζήτηση
Αναλυτικότερα, στις δυο πρώτες ερωτήσεις, που αφορούσαν τις τροφικές αλυσίδες
ζώων και ψαριών, κατά την σύνταξη του ερωτηματολογίου δεν αναμέναμε να
παρουσιαστούν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την αναγνώριση των ζώων και των
ψαριών, καθώς η επιλογή των εικόνων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται
στην εμπειρία των παιδιών είτε από τα Μ.Μ.Ε, είτε από το εκπαιδευτικό και
οικογενειακό τους περιβάλλον. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών αναγνώρισε με
επιτυχία τα ζώα-ψάρια. Όσον αφορά τον καρχαρία, πολλά από τα παιδιά υποστήριξαν
ότι είναι ένα μεγάλο ψάρι που τρωει όλα τα άλλα, αλλά δεν ανέφεραν το όνομά του.
Όπως φαίνεται από τους πίνακες 1 και 2, που αφορούν τις τροφικές αλυσίδες, το
συντριπτικό ποσοστό των παιδιών (νηπίων και προνηπίων) δίνει την σωστή απάντηση.
Πίνακας 1. 1η τροφική αλυσίδα: Τοποθέτηση καρτών και ονομασία ζώων
Κατηγορίες

Νήπια (Ν=22)

Σωστή απάντηση
Σωστή απάντηση με
καθοδήγηση
Λάθος απάντηση

14
8

Προνήπια
(Ν=15)
5
6

-

4

Πίνακας 2. 2η τροφική αλυσίδα: Τοποθέτηση καρτών και ονομασία ζώων
Κατηγορίες

Νήπια (Ν=22)

Σωστή απάντηση
Σωστή απάντηση με
καθοδήγηση
Λάθος απάντηση

12
7

Προνήπια
(Ν=15)
4
5

3

6
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Η χρησιμοποίηση των βελών με τα οποία συμβολίζεται η γραμμική και μονόδρομη
μεταφορά της ενέργειας δεν ήταν στις αρχικές μας προθέσεις, στηριζόμενοι στην
Πιαζετική αντίληψη ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας δεν έχουν ακόμα
συγκροτήσει αφαιρετική σκέψη για την κατανόηση αυτού του αφηρημένου σχήματος.
Ωστόσο, η δυσκολία αναπαράστασης των διατροφικών συνηθειών των ζώων του
τροφικού πλέγματος κατέστησε αναγκαία την τοποθέτηση των βελών, έτσι ώστε να
μπορούμε να επικεντρώνουμε την προσοχή των παιδιών σ’ αυτά, για να μπορούν με
την σειρά τους τα παιδιά να περιγράψουν τι τρωει το κάθε ζώο του πλέγματος. Τα βέλη
χρησιμοποιήθηκαν στις ερωτήσεις 1 και 2 για να εξοικειωθούν τα παιδιά με αυτά,
χωρίς όμως εμείς να αναμένουμε από τα παιδιά να τα τοποθετήσουν στη σωστή
κατεύθυνση σύμφωνα με την διεύθυνση της μεταφοράς της ενέργειας. Ένα μικρό
ποσοστό των παιδιών τοποθέτησε τα βέλη με την σωστή κατεύθυνση (πίνακες 3και 4).
Πίνακας 3. 1η τροφική αλυσίδα: Τοποθέτηση βελών
Κατηγορίες

Νήπια (Ν=22)

Σωστή κατεύθυνση
Λάθος κατεύθυνση
Χαμένες τιμές

1
10
11

Προνήπια
(Ν=15)
1
2
12

Πίνακας 4. 2η τροφική αλυσίδα: Τοποθέτηση βελών
Κατηγορίες

Νήπια (Ν=22)

Σωστή κατεύθυνση
Λάθος κατεύθυνση
Χαμένες τιμές

5
9
8

Προνήπια
(Ν=15)
1
5
9

Στο έργο του τροφικού πλέγματος που αφορούσε στην αναγνώριση ζώων και τροφικών
σχέσεων, όπως φαίνεται από τον πίνακα 5, τα μισά παιδιά από τα νήπια έδωσαν την
σωστή απάντηση κατόπιν καθοδήγησης. Η καθοδήγησή μας εστιαζόταν κυρίως στην
επικέντρωση των παιδιών στα βέλη ώστε να περιγράψουν με την βοήθεια αυτών τις
διατροφικές συνήθειες των ζώων του πλέγματος. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των
παιδιών αναγνωρίζει σωστά τα ζώα αλλά δεν καταφέρνει να αναγνωρίσει σωστά τις
τροφικές τους σχέσεις, δίνοντας απαντήσεις που βασίζονται στην εμπειρία τους. Αυτό
αποδίδεται στην εγωκεντρική σκέψη, όπου το παιδί ερμηνεύει παρατηρούμενα
φαινόμενα υπάγοντάς τα στις προθέσεις και τις επιδιώξεις του ή τα εξηγεί ανάγοντάς
τα στις εμπειρίες του.
Στην ίδια ερώτηση, τα παραδείγματα απαντήσεων που είχαμε δείχνουν ότι
επικρατεί εγωκεντρικός συλλογισμός, ενώ παράλληλα η σκέψη των παιδιών δεν
αποκεντρώνεται από τις εμπειρίες τους, οι οποίες παρόλο που τις περισσότερες φορές
είναι σωστές (π.χ η γάτα τρώει ποντίκια ή ό,τι της δίνουμε),στην περίπτωση του
δεδομένου τροφικού πλέγματος είναι λανθασμένες αφού το βέλος δείχνει κάτι
άλλο(π.χ η γάτα τρώει φίδια).
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Πίνακας 5. Τροφικό πλέγμα: Αναγνώριση ζώων και τροφικών σχέσεων
Κατηγορίες

Νήπια (Ν=22)

Σ–Σ
Σ – Σ καθ.
Σ–Λ
Λ–Λ

2
11
7
2

Προνήπια
(Ν=15)
2
4
8
1

Στην ερώτηση 1η ερώτηση του πλέγματος (πίνακας 6), η συντριπτική πλειοψηφία των
παιδιών δεν αντιλαμβάνεται ότι η έλλειψη φυτών και λουλουδιών θα επηρεάσει όλους
τους πληθυσμούς των ζώων του πλέγματος και όχι μόνο εκείνους που συνδέονται
άμεσα με τα φυτά και τα λουλούδια (κουνέλια, ελάφια). Αυτό πιθανότατα οφείλεται
στην αδυναμία συγκρότησης της μεταβατικής σκέψης στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό των παιδιών (κυρίως αγόρια) κατάφερε να αντιληφθεί ότι
η έλλειψη φυτών και λουλουδιών δεν θα επηρεάσει μόνο το πληθυσμό των κουνελιών
και των ελαφιών, αλλά και κάποια άλλα ζώα που βρίσκονται σε ανώτερο τροφικό
επίπεδο. Αναφέρουν μάλιστα κάποια από αυτά τα ζώα, όχι όμως όλα.
Πίνακας 6. 1η ερώτηση πλέγματος
Κατηγορίες

Νήπια (Ν=22)

Σωστή πρόβλεψη /Σωστή
αιτιολόγ.
Σωστή πρόβλεψη /Λάθος
αιτιολόγ.
Λάθος πρόβλεψη /Λάθος
αιτιολόγ.
Λάθος πρόβλεψη /Σωστή
αιτιολόγ.
Χαμένες τιμές

1

Προνήπια
(Ν=15)
-

5

6

6

4

6

-

4

5

Τέλος, στην 2η ερώτηση του πλέγματος (πίνακας 7), τα περισσότερα παιδιά (νήπια,
προνήπια) έδωσαν απαντήσεις που κατηγοριοποιήθηκαν ως «Λάθος πρόβλεψη- Λάθος
αιτιολόγηση». Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό νηπίων αλλά και προνηπίων έκαναν σωστή
πρόβλεψη και την αιτιολόγησαν σωστά. Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση ενός
αγοριού, που αφού το επιβραβεύσαμε όταν έδωσε την σωστή απάντηση είπε: «Αυτό το
ξέρω γιατί έχω δει την βιντεοκασέτα με τους δεινόσαυρους που ψόφησαν επειδή δεν
είχαν φαγητό». Αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά είπαν ότι είχαν δει στη τηλεόραση
ντοκιμαντέρ με ζώα και ψάρια.
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Πίνακας 7. 2η ερώτηση πλέγματος
Κατηγορίες

Νήπια (Ν=22)

Σωστή πρόβλεψη Σωστή
αιτιολόγ.
Σωστή πρόβλεψη Λάθος
αιτιολόγ.
Λάθος πρόβλεψη Λάθος
αιτιολόγ.
Λάθος πρόβλεψη Σωστή
αιτιολόγ.
Χαμένες τιμές

5

Προνήπια
(Ν=15)
2

2

1

13

7

-

-

2

5

Από την αναλυτική επεξεργασία των απαντήσεων του προ-τεστ αποδεικνύεται ότι τα
παιδιά της προσχολικής ηλικίας παρουσιάζουν τις ίδιες εσφαλμένες αντιλήψεις για τις
τροφικές αλυσίδες και τα τροφικά πλέγματα μ’ αυτές που προαναφέρθηκαν, όσον
αφορά τα παιδιά υψηλότερων εκπαιδευτικών βαθμίδων. Έτσι είναι εμφανής η
παρανόηση ότι «τα χόρτα είναι ατέλειωτα, δεν επηρεάζονται από τα χορτοφάγα ζώα»,
η άποψη ότι «η αλλαγή του πληθυσμού ενός οργανισμού ενός τροφικού επιπέδου
επηρεάζει μόνο τον άμεσα εξαρτώμενο οργανισμό, του επόμενου τροφικού επιπέδου»,
και επίσης δεν είναι κατανοητή η δυνατότητα προέλευσης της τροφής από πολλαπλές
πηγές. Η μεγαλύτερη δυσκολία στα παιδιά αυτής της ηλικίας εντοπίστηκε συνεπώς
στην αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση των οργανισμών του τροφικού πλέγματος. Η
διδακτική παρέμβαση που οργανώθηκε με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα
εστιάστηκε σε θέματα αλληλεξάρτησης των οργανισμών.
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Το εσωτερικό του σώματος και το "ταξίδι" της τροφής:
αναπαραστάσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας
Β. Ζόγκζα, Φ. Γκρίτση
Πανεπιστήμιο Πατρών
Η πιο μεγάλη έρευνα για τα όργανα και το εσωτερικό του σώματος έγινε από τον
Gellert (1962), o οποίος προσπάθησε να διερευνήσει το πού βρίσκονται τα όργανα και
ποιος ο κύριος ρόλος τους. Συμπέρανε, λοιπόν, σε γενικές γραμμές ότι τα παιδιά
μεταξύ 5-8 ετών ζωγραφίζουν ότι έχουν παρατηρήσει εμπειρικά να βγαίνει και να
μπαίνει στο σώμα τους π.χ. τροφή, αίμα. Επίσης, τα παιδιά κάτω των εννιά ετών δε
φαίνεται να γνωρίζουν πολλά στοιχεία για το νευρικό σύστημα, καθώς περίπου το ένα
τέταρτο ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καθόλου νεύρα. Ακόμη, όσον αφορά στο πεπτικό
σύστημα, νομίζουν ότι η απέκκριση γίνεται για να μη «φουσκώσει» το σώμα ή για να
μη «γεμίσει». Ένα τελευταίο σημαντικό στοιχείο της παραπάνω έρευνας είναι το
γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά, όταν τους ζητείται να ζωγραφίσουν το πιο
σημαντικό σημείο του σώματός τους, ζωγραφίζουν εξωτερικά χαρακτηριστικά
(μαλλιά, μάτια), πράγμα το οποίο μειώνεται καθώς μεγαλώνουν.
Η Contento (1981) κινείται στα ίδια πλαίσια με τον Gellert και υποστηρίζει,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ότι τα περισσότερα παιδιά πιστεύουν ότι η
τροφή πηγαίνει στο στομάχι κι ότι σταματά εκεί. Για να εξηγήσει το παραπάνω
φαινόμενο, δέχεται το γεγονός ότι τα παιδιά λόγω του ότι δεν είναι ακόμη διατηρητικά
(σύμφωνα με τη θεωρία του Piaget) δεν μπορούν να κατανοήσουν την αλλαγή και
διατήρηση ταυτόχρονα της ύλης. Στη συνέχεια οι Wellman & Johnson (1982)
δουλεύοντας μ’ ένα ευρύ δείγμα (3-16 ετών) ερεύνησαν τις ιδέες των παιδιών για τη
φύση και τη θέση του εγκεφάλου, όπου διαπίστωσαν ότι ο εγκέφαλος εμφανίζεται
σχετικά γρήγορα στα 4 χρόνια περίπου και τα παιδιά τον συνδέουν κυρίως με τη
λειτουργία της σκέψης (πλήρης απουσία του νευρικού συστήματος), ενώ στα 10
περίπου χρόνια ο εγκέφαλος εμφανίζεται να συνδέεται με όλες τις λειτουργίες του
ανθρώπου. Η Carey (1985) όσον αφορά την οργάνωση του σώματος, μέσα από την
έρευνα της διαπίστωσε ότι τα παιδιά στην ηλικία μεταξύ 8-10 ετών δείχνουν να
κατανοούν ότι το ανθρώπινο σώμα περιλαμβάνει πολυάριθμα όργανα, τα οποία
λειτουργούν μαζί για τη διατήρηση της ζωής.
Η Caravita κ.α. (1987) καθώς και οι Caravita & Tonucci (1987),
υποστηρίζουν ότι τα παιδιά αρχικά δίνουν εγωκεντρικές απαντήσεις σε σχέση με το
σώμα τους π.χ. «τα μαλλιά θέλουν πλύσιμο», ενώ αργότερα, προς το τέλος του
Δημοτικού είναι σε θέση να εξηγήσουν τις λειτουργίες των οργάνων με σχέσεις
αιτιότητας. Επιπλέον, οι παραπάνω ερευνητές βρήκαν ότι τα παιδιά δεν ταυτίζουν τους
μύες με τη σάρκα κι ακόμη παρατήρησαν ότι αρκετά παιδιά γνωρίζουν μόνο τη
στατική και υποβοηθητική λειτουργία του σκελετού, παραγνωρίζοντας και τις
κινητικές του λειτουργίες. Επίσης πολλές φορές τα κόκαλα δεν παρουσιάζονται μ’ ένα
συστηματικό τρόπο, αλλά πολύ συχνά όπως επισημαίνει ο Fraiberg (1959) τα παιδιά

114

Οι βιωματικές νοητικές παραστάσεις των παιδιών

πιστεύουν ότι το σώμα τους είναι ένα τεράστιο στομάχι, στο οποίο περιέχονται
κόκαλα, καθώς και άλλα όργανα παρουσιασμένα μ’ έναν εντελώς ασύνδετο τρόπο.
Σε μια έρευνα, που έγινε στην Αγγλία (1992) στα πλαίσια ενός μεγάλου
ερευνητικού προγράμματος, που κάλυπτε την προσχολική και τη δημοτική
εκπαίδευση, εκτός από ανίχνευση των παραστάσεων των παιδιών επιχειρήθηκαν και
διδακτικές παρεμβάσεις σε σχέση με το εσωτερικό του σώματος και τις λειτουργίες
των οργάνων. Βρέθηκε λοιπόν ότι τα νήπια ζωγραφίζουν κατά μέσο όρο 3-4 όργανα,
γενικότερα δε γνωρίζουν απαραίτητα το σωστό μέγεθος και την ακριβή τοποθεσία τους
π.χ. την καρδιά συχνά τη ζωγραφίζουν σαν την καρδιά των ερωτευμένων επηρεασμένα
από τα ερεθίσματα και τις παραστάσεις του περιβάλλοντος. Ακόμη όσον αφορά την
καρδιά, τα νήπια θεωρούν ότι «χτυπά», χωρίς να της προσδίδουν άλλες ιδιότητες, ενώ
η ερώτηση για το ρόλο του αίματος στο σώμα τους φέρνει σε αμηχανία, όπου συνήθως
απαντούν ότι δε γνωρίζουν ή ακόμη κι όταν απαντούν πιστεύουν ότι το αίμα είναι
απαραίτητο για να μας κρατά ζωντανούς. Επίσης αναφορικά με τους μύες, απαντούν
γι’ αυτούς μόνο ύστερα από ειδική ερώτηση του ερευνητή και τους εντοπίζουν κυρίως
στα χέρια και στα πόδια. Όσον αφορά στην πέψη τα νήπια συνήθως δε συνδέουν το
στόμα με το στομάχι (κι όταν αυτό γίνεται ζωγραφίζουν συνήθως δύο σωλήνες, επίσης
δεν υπάρχει καμία αναπαράσταση για την έννοια της απέκκρισης. Τέλος, οι
απαντήσεις των νηπίων χωρίζονται σε τρεις κυρίως κατηγορίες: βιωματικές,
απαντήσεις, όπου περιλαμβάνονται τα όργανα που εμπλέκονται στη διαδικασία και
τέλος εκτός από τα όργανα υπάρχει και η ανταλλαγή των αερίων.
Μια πρόσφατη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία (1997) από το
Giordan, με νήπια και στην οποία ακολούθησε και οργανωμένη διδακτική παρέμβαση
δείχνει ότι τα παιδιά θεωρούν το σώμα τους σαν ένα σάκο με κόκαλα, τα οποία μπορεί
να τα αναπαριστούν χωρίς όμως απαραίτητα και να τα οργανώνουν. Φαίνεται όμως ότι
ύστερα από την παρέμβαση τα περισσότερα παιδιά καταφέρνουν να οργανώνουν το
μυοσκελετικό σύστημα, να ζωγραφίζουν επιπλέον και αρθρώσεις και κυρίως να
κατανοούν το βασικό του ρόλο στις κινήσεις.
Η παρούσα έρευνα ανήκει στο χώρο της Διδακτικής της Βιολογίας για παιδιά
προσχολικής ηλικίας, ηλικίας 5-6 ετών, και αποτελεί προϊόν του ενδιαφέροντός μας για
την παραγωγή δραστηριοτήτων για μικρά παιδιά, οι οποίες αρχικά εφαρμόζονται και
αξιολογούνται σε πειραματικό επίπεδο πριν την πραγματοποίησή τους σε πραγματικές
συνθήκες τάξης. Το θέμα, το οποίο μας απασχολεί είναι τα εσωτερικά όργανα του
σώματος, καθώς η γνώση για την οργάνωση και λειτουργία των οργάνων του σώματος
είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί ως ένα βαθμό προαπαιτούμενο για την
εισαγωγή θεμάτων, που έχουν σχέση με την αγωγή υγείας. Η ανίχνευση των πρώτων
ιδεών των παιδιών ηλικίας 5-6 ετών είναι απαραίτητη, τόσο για την κατανόηση όσο
και για την ανάπτυξη της άποψης των παιδιών για το σώμα τους. Η παρούσα έρευνα
παρουσιάζει τις πρώτες ιδέες των παιδιών για το συγκεκριμένο θέμα, με σκοπό την
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.
Σε μια πρώτη φάση, λοιπόν, οι ιδέες 66 παιδιών ανιχνεύτηκαν με προσωπικές
συνεντεύξεις, έχοντας ως αφορμή τις ζωγραφιές τους για το εσωτερικό του σώματος.
Η επεξεργασία των συνεντεύξεων και των σχεδίων έδειξε ότι τα περισσότερα παιδιά
γνωρίζουν την ύπαρξη κάποιων οργάνων στο εσωτερικό του σώματος, όπως επίσης
ανιχνεύθηκε και κάποια διαισθητική γνώση των παιδιών για τη λειτουργία των
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οργάνων. Από την άλλη πλευρά, πολύ λίγα παιδιά συνδέουν τα όργανα του ίδιου
οργανικού συστήματος και παράλληλα έχουν γνώση και των λειτουργιών τους.
Μεθοδολογία
Στην έρευνα συμμετείχαν 66 παιδιά ηλικίας 4,5-5 ετών, από τέσσερα διαφορετικά
νηπιαγωγεία της Πάτρας. Για να πραγματοποιηθεί η ανίχνευση με αποτελεσματικό
τρόπο, έτσι ώστε να υπάρχει αντιπροσωπευτική εικόνα των όσων πιστεύουν τα παιδιά
για το εσωτερικό του σώματός τους χρησιμοποιήθηκε η τεχνική draw & write
(Williams et al., 1987). To κάθε παιδί, δηλαδή, ερχόταν σε ένα χώρο απομονωμένο
από την υπόλοιπη τάξη, όπου του δινόταν σχεδιασμένο ένα ανθρώπινο περίγραμμα και
του ζητούνταν να ζωγραφίσει ότι νόμιζε ότι υπάρχει στο εσωτερικό του σώματός του.
Η
ζωγραφική, ουσιαστικά αποτελούσε το έναυσμα για τη συζήτηση, που
ακολουθούσε, όπου ζητούνταν διευκρινιστικά σχόλια για το τι έχει σχεδιασθεί, καθώς
επίσης επειδή μερικά παιδιά δεν μπορούσαν να ζωγραφίσουν κάποια όργανα, η
συζήτηση τα διευκόλυνε στο να τα περιγράψουν. Η επιλογή να μην εργαστούν τα
παιδιά κατά ομάδες, αλλά μεμονωμένα, έγινε, έτσι ώστε να μην επηρεάζονται μεταξύ
τους, αλλά το καθένα να εκφράζει τις δικές του απόψεις.
Αποτελέσματα
Σε ένα αρχικό στάδιο γίνεται παράθεση των πρώτων αποτελεσμάτων, όπου φαίνεται
κατά πρώτον πόσα όργανα σχεδιάζει το κάθε παιδί (πιν.1.1), και κατά δεύτερον ποια
είναι τα όργανα εκείνα, που είναι τα περισσότερο αναγνωρίσιμα (πιν. 1.2).
Πίνακας 1.1
Αριθμός οργάνων

Παιδιά

Κανένα (0)
Ένα (1)
Δύο (2)
Τρία (3)
Τέσσερα (4)
Πέντε (5)
Έξι (6)
Εφτά (7)
Οχτώ (8)
Δέκα (10)

15, 35, 52, 53
8, 10, 26, 33, 59, 65
3, 7, 9, 14, 16,19, 24, 28, 44, 51, 56, 63
4, 6, 12, 23, 27, 40, 43, 55, 58, 60, 61
2, 13, 18, 22, 30, 31, 32, 38, 47, 48,
11, 17, 20, 25, 29, 34, 41, 46, 64
1, 5, 6, 42, 45, 50, 62, 66
36, 37, 54, 57
39
49

Σύνολο
παιδιών
4
6
12
11
10
9
8
4
1
1

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν κατά μέσο
όρο 5 όργανα του σώματος τους, τα οποία συνήθως τα ζωγραφίζουν και κάποιες φορές
τα αναφέρουν μόνο, χωρίς να μπορούν να τους αποδώσουν κάποιο σχήμα. Τα παιδιά,
που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα φαίνεται να σχεδιάζουν/ αναφέρουν
περισσότερα όργανα σε σχέση με τα παιδιά άλλων ερευνών, τα οποία κατά μέσο όρο
φαίνεται να αναγνωρίζουν μόνο τρία όργανα.
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Πίνακας 1.2
Καρδιά
Αίμα
Κοιλιά
Συκώτι
Κόκαλα
Σωλήνας
Έντερα
Τροφή,
φαγητό
Φλέβες
Στομάχι
Πνεύμονες
Νεφρά
Ψυχούλα
Εγκέφαλος
Σπονδ. στήλη
Σακουλάκι
Κρανίο

1, 5, 18, 21, 23, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 46,
48, 49, 54, 57, 61 ,62, 64, 65, 66
1 ,2, 5, 6, 14, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 36, 38,
39(αίμα βρώμικο και καθαρό), 45, 49, 59, 60, 63
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 44, 45, 46, 48, 54, 55, 58, 60, 62 ,64, 66
1, 18, 36, 37, 46, 49(δύο συκώτια), 50, 51, 54,
56(συκώτια), 61
2, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 50,
55, 56, 62, 66
4, 11, 12, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 34, 40, 47, 49, 60
(και στη μύτη), 63
11, 13, 16, 17, 20, 27 (παχύ και μικρό), 37, 41, 48, 49
(παχύ και λεπτό), 54, 64
2, 3, 4, 13, 20, 25, 29, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 54, 58,
64, 66
30, 34, 50, 57, 58, 62, 66
7, 21, 38, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 61, 64
20, 29, 36, 39, 41, 43, 47
42, 47, 49
1, 5, 48
50, 57
36, 49
13, 22
37 ( νεκροκεφαλή), 39

24
20
44

11
34

16
12
17
7
11
7
3
3
2
2
2
2

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι τα περισσότερο αναγνωρίσιμα όργανα είναι τα
κόκαλα , η καρδιά ,το αίμα, η κοιλιά και τα υπόλοιπα όργανα που συνδέονται με την
τροφή και τη λειτουργία της πέψης.
Σε ένα δεύτερο στάδιο επεξεργασίας των αποτελεσμάτων και με την
προοπτική πάντα της διδακτικής τους αξιοποίησης, έγινε μια πιο λειτουργική κατάταξη
των δεδομένων, έτσι ώστε να υπάρξει αντιπροσωπευτική εικόνα των αναπαραστάσεων
των παιδιών. Έτσι, προέκυψε η κατανομή των αποτελεσμάτων στα τρία διαφορετικά
οργανικά συστήματα, με βάση τις ζωγραφιές τους και τη συζήτηση που έγινε, όπως
διαφαίνεται στους παρακάτω πίνακες (πιν.2.1, 2.2, 2.3).
Στο κυκλοφορικό σύστημα, ως αρχάρια θεωρήθηκαν τα παιδιά εκείνα, που
ζωγράφιζαν κάποια όργανα του κυκλοφορικού συστήματος, κυρίως το αίμα διάχυτο σε
όλο το σώμα ή σε μερικά σημεία του. Ως ενδιάμεσα θεωρήθηκαν τα παιδιά εκείνα που
ζωγράφιζαν την καρδιά και το αίμα σε σωλήνες, χωρίς όμως να τα συνδέουν μεταξύ
τους. Τέλος, ως προχωρημένα, θεωρήθηκαν τα παιδιά εκείνα που ζωγράφιζαν την
καρδιά και το αίμα συνδέοντάς τα.
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Πίνακας 2.1
Κυκλοφορικό σύστημα
Αρχάριο

Ενδιάμεσο
Προχωρημένο
Χαμένες τιμές

2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 61,
63, 65
1, 18, 22, 34, 60, 62, 64, 66
21, 36, 39, 45, 49, 57
15, 35, 52, 53

46

8
6
4

Πίνακας 2.2
Μυοσκελετικό σύστημα
Αρχάριο
Ενδιάμεσο
Προχωρημένο
Χαμένες τιμές

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 26,
27, 28, 30, 31, 33, 39, 40, 41, 44, 47, 48, 54, 57, 58,
59, 60, 61, 63, 64, 65
9, 13, 17, 20, 21, 25, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 45,
46, 49, 50, 51, 55, 56, 62, 66, 22
15, 35, 52, 53

36

24
0
4

Στο μυοσκελετικό σύστημα, ως αρχάρια θεωρούνται τα παιδιά, που ζωγραφίζουν ένα
κόκαλο σε ένα σημείο του σώματος, ως ενδιάμεσα θεωρούνται τα παιδιά εκείνα που
ζωγραφίζουν κόκαλα σε όλο το σώμα και ως προχωρημένα εκείνα τα οποία εκτός από
κόκαλα παντού, ζωγραφίζουν αρθρώσεις και μύες.
Πίνακας 2.3
Πεπτικό σύστημα
Αρχάριο
Ενδιάμεσο α΄
Ενδιάμεσο β΄
Προχωρημένο
Χαμένες τιμές

8, 9, 10, 14, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 40, 48, 51, 55,
56, 57, 58, 59, 65
1, 2, 3, 12, 13, 20, 19, 29, 32, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43,
44, 50, 61, 64, 66
4, 6, 11, 18, 22, 25, 27, 45, 47, 62
16, 17, 21, 36, 46, 49, 54, 60, 63
15, 35, 52, 53

20
21
10
9
4

Στο πεπτικό σύστημα, ως αρχάρια θεωρούνται τα παιδιά, που απεικονίζουν ή
αναφέρουν π.χ. μια κοιλιά ή ένα στόμα. Στο ενδιάμεσο α΄ εντάσσονται τα παιδιά
εκείνα που αναφέρουν δύο ή περισσότερα στοιχεία, ασύνδετα μεταξύ τους, στο
ενδιάμεσο β΄ συμπεριλαμβάνονται όσα παιδιά συνδέουν τα όργανα του πεπτικού
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συστήματος, ενώ ως προχωρημένα θεωρούνται τα παιδιά, που συνδέουν τα όργανα
του πεπτικού συστήματος και επιπλέον αναφέρουν ή και ζωγραφίζουν δύο εξόδους.
Συζήτηση
Με αφορμή τους παραπάνω πίνακες, συμπεραίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η
απουσία του νευρικού συστήματος, καθώς μόνο δύο παιδιά ανέφεραν ή και
ζωγράφισαν τον εγκέφαλο, ενώ δε φαίνεται να γνωρίζουν κάτι για την ύπαρξη των
νεύρων. Σε αυτό το σημείο, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμπίπτουν με
αυτά άλλων ερευνητών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ανακάλυψη και η κατανόηση του
νευρικού συστήματος γίνεται σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Επίσης σε ένα άλλο σημείο,
που φαίνεται η παρούσα έρευνα να συμφωνεί με προηγούμενες είναι στο γεγονός ότι
τα παιδιά της προσχολική ηλικίας δεν αντιλαμβάνονται την παρουσία μυών στο σώμα
τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το μυοσκελετικό
σύστημα.
Ένα επιπλέον πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα
όργανα εμφανίζονται μη οργανωμένα μεταξύ τους, πράγμα που γίνεται ιδιαίτερα
αισθητό στην περίπτωση του κυκλοφορικού συστήματος, όπου το αίμα δεν
κυκλοφορεί σε αρτηρίες και φλέβες αλλά καλύπτει όλο το σώμα. Επίσης το στοιχείο
της σύνδεσης απουσιάζει και στο πεπτικό σύστημα, όπου η τροφή από το λαιμό πέφτει
στο στομάχι είτε ολόκληρη είτε σε μικρά κομματάκια, χωρίς να γίνεται λόγος για τον
πεπτικό σωλήνα. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το πεπτικό σύστημα
φαίνεται να είναι το πιο γνωστό και οικείο σύστημα στα παιδιά της προσχολικής
ηλικίας, οπότε ξεκινώντας τη δημιουργία κάποιων δραστηριοτήτων για το σώμα θα
ήταν σωστό να ξεκινήσουμε από το πεπτικό σύστημα, προσελκύοντας μ’ αυτό τον
τρόπο τα παιδιά για να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους. Ένα άλλο στοιχείο, το
οποίο θα ήταν χρήσιμο να λάβουμε υπόψη μας θα ήταν το γεγονός της οργάνωσης, το
ότι ο οργανισμός μας είναι οργανωμένος σε διάφορα συστήματα, τα οποία με κάποιο
τρόπο συνδέονται μεταξύ τους είναι η ιδέα, που πρέπει να τα φέρει σε γνωστική
σύγκρουση με την ιδέα του διάχυτου και του ασύνδετου, που έχουν.
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Η έννοια της ζωής στην προσχολική ηλικία
Β. Ζόγκζα, Μ. Εργαζάκη
Πανεπιστήμιο Πατρών
Η έννοια της ζωής έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας της ψυχολογίας,
αλλά και της διδακτικής των φυσικών επιστημών. Έτσι, η ανίχνευση των αυθόρμητων
νοητικών αναπαραστάσεων των παιδιών στην περιοχή του ζωντανού- μη ζωντανού
επιχειρείται μέσα σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα και με ποικίλους στόχους.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι αφ’ ενός να παρουσιάσει τα στοιχεία της
βιβλιογραφίας που αφορούν την κατανόηση της έννοιας της ζωής από τα παιδιά της
προσχολικής ηλικίας, και αφ’ ετέρου να προτείνει δραστηριότητες για την ανάπτυξη
του εννοιολογικού πλαισίου της ζωής, στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.
Παρουσιάζονται συνεπώς οι καταγραμμένες, από τις σχετικές έρευνες, αντιλήψεις των
παιδιών για την έννοια της ζωής, καθώς και ο διδακτικός μετασχηματισμός του
θέματος προκειμένου να είναι κατάλληλο για την προσχολική ηλικία. Ο σχεδιασμός
των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται γίνεται στα πλαίσια του εποικοδομισμού
(Driver and Oldham, 1985). Βασίζεται δηλ. στις ιδέες των παιδιών και στο διδακτικό
μετασχηματισμό του αντικειμένου της ζωής. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να
παραθέσουμε στοιχεία από τη βιβλιογραφία για τα κριτήρια που τα παιδιά
χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσουν την κατάταξη σε ζωντανά διαφόρων οντοτήτων,
και τις λειτουργίες των ζωντανών οργανισμών που τους είναι οικείες και τις αποδίδουν
σε αυτούς, και να δώσουμε το σύνολο των χαρακτηριστικών ζωής όπως ορίζεται στη
βιολογική επιστήμη και τον μετασχηματισμό τους σε κατάλληλο επίπεδο για την
προσχολική ηλικία.
Επισκόπηση της βιβλιογραφίας
Η μελέτη των αντιλήψεων των παιδιών για το ζωντανό – μη ζωντανό έχει περάσει δύο
φάσεις. Αρχικά, επικεντρώθηκε στην ανιμιστική σκέψη των παιδιών και στα κριτήρια
που χρησιμοποιούν προκειμένου να αναγνωρίσουν ένα αντικείμενο ως ζωντανό ή μη,
ενώ στη συνέχεια στις
βιολογικές λειτουργίες που αποτελούν αποκλειστικά
χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών.
Η πιο γνωστή ίσως μελέτη με θέμα την έννοια της ζωής είναι εκείνη του
Piaget (1929). Ο Piaget ασχολήθηκε με την έννοια αυτή ως αντιπροσωπευτική της
νοητικής ανάπτυξης των παιδιών. Μεθοδολογικά, χρησιμοποίησε ατομικές
συνεντεύξεις στη διάρκεια των οποίων έδειχνε στα παιδιά γνώριμα αντικείμενα και
τους ζητούσε να τα αναγνωρίσουν ως ζωντανά ή μη. Τέλος, ζητούσε από εκείνα τα
παιδιά που θεωρούσαν ότι το υπό εξέταση αντικείμενο ήταν ζωντανό, να
αιτιολογήσουν την άποψή τους. Οι ερωτήσεις για κάθε αντικείμενο ήταν οι εξής:
 Αυτό το αντικείμενο είναι ζωντανό ή μη;
 Πώς το ξέρεις ότι είναι ζωντανό;
Η ανάλυση των συνεντεύξεων αυτών έγινε μόνο με βάση το κριτήριο της κίνησης,
ίσως επειδή αυτό ήταν και είναι το συχνότερα επικαλούμενο κριτήριο ζωής εκ μέρους
των παιδιών και έδειξε ότι η σκέψη των παιδιών είναι αρχικά ανιμιστική,
χαρακτηρίζεται δηλαδή από μία έντονη τάση απόδοσης χαρακτηριστικών ζωής σε μη
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ζωντανά αντικείμενα. Τέλος, με βάση τα αποτελέσματά του ο Piaget υποστήριξε ότι η
ανάπτυξη της έννοιας της ζωής στη σκέψη του παιδιού περνάει από συγκεκριμένα
στάδια που τα ορίζει σύμφωνα με τα «κριτήρια ζωής» που χρησιμοποιεί το παιδί
(δραστηριότητα, κίνηση, αυτόνομη κίνηση, χαρακτηριστικά ζωής). Η δουλειά του
Piaget επαναλήφθηκε από πολλούς ερευνητές (Jahoda (1958), Laurendau & Pinard
(1962), Looft & Bartz (1969) ) οι οποίοι χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία
κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα.
Ακολούθησαν έρευνες με διαφορετικές μεθοδολογικές επιλογές, όπως εκείνη
του Looft (1974) που επιχείρησε να δει πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τα
χαρακτηριστικά της ζωής, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις του τύπου:
 Πιστεύεις ότι ο βάτραχος αναπνέει / χρειάζεται αέρα;
 Πιστεύεις ότι η καρέκλα χρειάζεται τροφή;
 Πιστεύεις ότι τα αυτοκίνητα αναπαράγονται / φτιάχνουν και άλλα αυτοκίνητα
όμοια με αυτά;
 Πιστεύεις ότι το αντικείμενο αυτό είναι ζωντανό;
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής υπάρχουν αρκετά παιδιά που
ταξινομούν σωστά τα αντικείμενα σε ζωντανά και μη, χωρίς όμως να κατανοούν
πλήρως τα χαρακτηριστικά της ζωής.
Ο Smeets (1973) σε σχετική έρευνά του ζήτησε από τα παιδιά να αποδώσουν
ορισμένα χαρακτηριστικά ζωντανών οργανισμών όπως θάνατος, ανάπτυξη,
συναισθήματα, ακοή, γνώση και ομιλία σε ζωντανά και μη ζωντανά αντικείμενα και
βρήκε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά συχνά αποδίδονται λανθασμένα. Είναι όμως φανερό
ότι η επιλογή των παραπάνω χαρακτηριστικών εκ μέρους του Smeets, χαρακτηριστικά
τα οποία είναι ζώων και ανθρώπου, δείχνει την εστίαση εκ μέρους του σε ανιμιστικό
πρότυπο της έννοιας της ζωής, συνεπώς δεν είναι καθόλου περίεργο που τα
αποτελέσματά του δείχνουν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά χρησιμοποιούνται
λανθασμένα από τα παιδιά, δηλ. εφαρμόζονται σε άβια αντικείμενα, δεδομένης της
ανιμιστικής τους σκέψης.
Ο Lucas και οι συνεργάτες του (1979), από την μεριά των διδακτικών,
ασκούν κριτική σημειώνοντας μία σειρά μεθοδολογικών λαθών στις έρευνες αυτές.
Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι η αυξανόμενη με την ηλικία ευκολία στην
κατάταξη των αντικειμένων είναι πιθανό να οφείλεται στην εξοικείωση των παιδιών με
τα αντικείμενα αυτά στην καθημερινή τους ζωή. Επίσης, τα χαρακτηριστικά της ζωής
που συνήθως χρησιμοποιούνται στις προηγούμενες έρευνες αφορούν κυρίως τους
ανθρώπους ενώ αγνοούν σχεδόν πλήρως τα φυτά, πράγμα που ευνοεί την τάση των
παιδιών για εξηγήσεις στο πλαίσιο του ανθρωπομορφισμού, με αποτέλεσμα λάθη στην
ταξινόμηση των αντικειμένων. Τέλος, υποστηρίζουν ότι η μορφή των συνεντεύξεων
κάνει τα παιδιά να καταφεύγουν σε κριτήρια πιθανώς διαφορετικά από εκείνα που θα
χρησιμοποιούσαν αυθόρμητα και ότι δεν βοηθά στην έκφραση ενός μεγάλου μέρους
των αντιλήψεων των παιδιών πάνω στο θέμα, «υποτιμώντας» κατά κάποιο τρόπο τη
διαισθητική γνώση βιολογίας που αυτά διαθέτουν. Η τεχνική που εφάρμοσαν ο Lucas
και οι συνεργάτες του προκειμένου να αποφύγουν τα λάθη που οι ίδιοι έχουν
επισημάνει σε άλλες έρευνες ήταν η εξής: Έδειχναν στα παιδιά ασπρόμαυρες
φωτογραφίες αντικειμένων που βρίσκονται στην παραλία, τους έκαναν την ερώτηση
«Πώς μπορείς να καταλάβεις αν αυτό το αντικείμενο ήταν ζωντανό;» και τους
ζητούσαν να σκεφτούν όσο περισσότερους τρόπους μπορούσαν.
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Η Carey (1985) δουλεύοντας στο πλαίσιο της Ψυχολογίας κάνει κριτική στη
θεωρία των σταδίων του Piaget υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι διατυπώθηκε με βάση
ένα μόνο κριτήριο, αυτό της κίνησης, ενώ τα παιδιά αναγνωρίζουν τα διάφορα
αντικείμενα ως ζωντανά ή μη, χρησιμοποιώντας περισσότερα από ένα κριτήρια κάθε
φορά. Από την άλλη όμως μεριά, υποστήριξε ότι το εννοιολογικό πλαίσιο ζωντανό –
μη ζωντανό αναγκάζει τα παιδιά να κάνουν μία ταξινόμηση που δεν έχει νόημα γι’
αυτά και ταυτόχρονα αποκαλύπτει την έλλειψη βιολογικής γνώσης από μέρους τους. Η
Carey θεωρεί ότι η γνώση αυτή αναπτύσσεται σταδιακά προκαλώντας μία αναδόμηση
της σκέψης, όχι όμως πριν από την ηλικία των 10 ετών.
Σε μία έρευνα παρόμοια με αυτή του Smeets, χρησιμοποίησε μη γνώριμα
αντικείμενα και ζήτησε από παιδιά ηλικίας 4, 5 και 7 ετών να τους αποδώσουν
χαρακτηριστικά ζωής. Τα αποτελέσματά της που ήταν αντίθετα από εκείνα του Smeets
δεν τα θεώρησε ως πιθανή ένδειξη ανάπτυξης μιας βιολογικής θεωρίας από πλευράς
των παιδιών, αλλά ως εκδήλωση ψυχολογικής γνώσης μέσα στο πλαίσιο του
ανθρωπομορφισμού, μιας προβολής χαρακτηριστικών του ανθρώπου σε άλλα
αντικείμενα.
Έχει ενδιαφέρον πράγματι η εμμονή της Carey σε αυτή την άποψη ότι τα
νήπια δεν διαθέτουν βιολογική γνώση, επειδή ακριβώς χρησιμοποιούν τον άνθρωπο
και τα χαρακτηριστικά του ως πρότυπο για να συμπεράνουν την έμβια υπόσταση
άλλων οντοτήτων του ζωντανού κόσμου. Ξεκινώντας από την ίδια ακριβώς αφετηρία
οι Inagaki & Hatano (1994), υποστηρίζουν ότι η αναφορά των νηπίων σε
χαρακτηριστικά ανθρώπου και ζώων προκειμένου να συμπεράνουν την έμβια
υπόσταση άλλων οντοτήτων δείχνει την κατοχή βιολογικής, αφελούς γνώσης. Η
επίδειξη δηλ. ανιμιστικού τρόπου σκέψης εκ μέρους των παιδιών έχει εξελικτική
σημασία στην πορεία ανάπτυξης ενός σώματος βιολογικής γνώσης, που ξεκινάει από
μια έμφυτη βιολογική γνώση για το ανθρώπινο σώμα και τις λειτουργίες του. Με την
ιδέα της ύπαρξης από νωρίς βιολογικής γνώσης τάσσονται και οι Keil, Gelman κ. α.
Οι πιο πρόσφατες έρευνες εστιάζουν όπως έχουμε πει σε μεμονωμένες
λειτουργίες των ζωντανών οργανισμών ως κριτήρια διάκρισης ζωντανού – μη
ζωντανού. Σε έρευνα της ομάδας της Gelman (Rosengren et al.,1991) υποστηρίζεται
ότι παιδιά ηλικίας 3-6 ετών κατανοούν ότι τα ζώα αναπτύσσονται με το χρόνο σε
αντίθεση με τις απομιμήσεις τους (π.χ. παιγνίδια), γεγονός που αποτελεί μία πρώτη
διάκριση ζωντανού – μη ζωντανού με βάση τη λειτουργία της ανάπτυξης.
Άλλη έρευνα της ίδιας ομάδας (Blacksheider et. al.,1993) δείχνει ότι τα παιδιά
στην ηλικία των 4 ετών αντιλαμβάνονται ότι ζώα και φυτά μπορούν να επουλώσουν τα
τραύματά τους, σε αντίθεση με απομιμήσεις τους που επιδιορθώνονται μόνο με
ανθρώπινη παρέμβαση. Εδώ έχουμε όχι μόνο διάκριση ζωντανού και μη, αλλά και
ταξινόμηση των φυτών στην κατηγορία των ζωντανών μαζί με τα ζώα.
Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών μας επιτρέπουν να διατυπώσουμε το
συμπέρασμα / να υποστηρίξουμε την άποψη ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας
διαθέτουν μία διαισθητική βιολογική γνώση στην περιοχή του ζωντανού - μη
ζωντανού, η έκφραση της οποίας ευνοείται από ορισμένες μεθοδολογικές επιλογές,
ενώ αναστέλλεται από άλλες όπως αυτές των παλιότερων ερευνητικών προσπαθειών.
Η γνώση αυτή είναι δυνατόν να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα
επιχειρήσουμε μία καλύτερη κατανόηση της έννοιας της ζωής από τα παιδιά της
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προσχολικής ηλικίας, σχεδιάζοντας δραστηριότητες στο θεωρητικό πλαίσιο του
εποικοδομισμού.
Aνάπτυξη δραστηριοτήτων για την έννοια της ζωής και τη διάκριση ζωντανού –
μη ζωντανού
Στο σχεδιασμό τέτοιων δραστηριοτήτων πρέπει να λάβουμε υπ’όψη μας:
 την εννοιολογική ανάλυση του αντικειμένου
 τις αντιλήψεις των παιδιών που έχουν καταγραφεί από τις ερευνητικές
προσπάθειες
 το επίπεδο της νοητικής ανάπτυξης των παιδιών
Εννοιολογική ανάλυση της «ζωής»
Η έννοια της ζωής, η οποία έχει πρωταρχική σημασία για την κατανόηση
οποιασδήποτε βιολογικής γνώσης, ορίζεται στη σχολική επιστήμη μέσα από τις
χαρακτηριστικές λειτουργίες των ζωντανών οργανισμών που είναι οι εξής:
Ανάπτυξη, αναπαραγωγή, αναπνοή, θρέψη (εξάρτηση από το περιβάλλον), απέκκριση,
ερεθιστικότητα, κίνηση. Στο επιστημονικό όμως αντικείμενο της ζωής απουσιάζει το
χαρακτηριστικό της κίνησης αφού αυτό δεν χαρακτηρίζει γενικά όλους τους
ζωντανούς οργανισμούς, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί τα χαρακτηριστικά
της αποθήκευσης και μεταβίβασης της πληροφορίας από τη μια γενιά στην άλλη μέσω
των ειδικών μορίων DNA, κληρονομικότητα, και η δυνατότητα εξέλιξης των
ζωντανών οργανισμών.
Πίνακας 1.
Kριτήρια των παιδιών για την ταξινόμηση αντικειμένων ως ζωντανών σύμφωνα
με τη συχνότητα χρησιμοποίησής τους
ΖΩΑ: Κίνηση, Συμπεριφορά, Ανάπτυξη, Εξάρτηση από το περιβάλλον, Αναπαραγωγή
ΦΥΤΑ: Εξάρτηση από το περιβάλλον (θρέψη), Εξωτερική μορφολογία, Ανάπτυξη,
Αναπαραγωγή
ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: Κίνηση
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ: Κίνηση, Δραστηριότητα, Σχέση με
ζωντανούς οργανισμούς (έχει ψάρια)

Κριτήρια ζωής που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά
Τα κριτήρια που χρησιμοποιούν τα μικρά παιδιά προκειμένου να διακρίνουν τα
ζωντανά από τα μη ζωντανά όντα (Osborne et al., 1992, Zogzα & Papamichael, 2000),
εμφανίζονται στον Πίνακα 1.
Παρατηρούμε ότι στα κριτήρια του Πίνακα 1, όσον αφορά στα ζώα και στα
φυτά περιλαμβάνονται, αν και σε εξαιρετικά μικρή συχνότητα, οι εξής βιολογικές
λειτουργίες:
 Ανάπτυξη
 Εξάρτηση από το περιβάλλον
 Αναπαραγωγή
Πρέπει να σημειωθεί
εδώ ότι για τα φυτά οι λειτουργίες αυτές
χρησιμοποιούνται ως κριτήρια μόνο από εκείνο το μικρό ποσοστό παιδιών (περίπου 40
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– 50% των παιδιών, Stavy and Wax, 1989, Ζόγκζα και συνεργάτες 1996, Zogzα &
Papamichael, 2000), που τα ταξινομεί σωστά. Συνήθως όμως τα φυτά ταξινομούνται
στα μη ζωντανά με βάση το κριτήριο της κίνησης.
Από την παραβολή των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στη σχολική
εκδοχή της έννοιας της ζωής και των κριτηρίων που χρησιμοποιούν τα παιδιά, γίνεται
αντιληπτό ότι:
 Το κριτήριο της κίνησης αποτελεί γνωστικό εμπόδιο στην κατανόηση της έννοιας
της ζωής, αφού η εφαρμογή του οδηγεί σε λάθος ταξινόμηση των αντικειμένων και
 Οι βιολογικές λειτουργίες που ανιχνεύονται στη σκέψη μερικών παιδιών ως
κριτήρια ζωής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποσταθεροποίηση του κριτηρίου
της κίνησης προσφέροντας ένα εναλλακτικό ικανοποιητικότερο πλαίσιο στα παιδιά.
Παραδείγματα δραστηριοτήτων
Οι συνήθως χρησιμοποιούμενες στη σχολική τάξη δραστηριότητες για την έννοια της
ζωής (Osborne et al. 1992), είναι:
1. Ταξινόμηση αντικειμένων από τα παιδιά σε ζωντανά / μη ζωντανά, που
ακολουθείται από συζήτηση για τις διαφορές ζωντανών και μη ζωντανών οντοτήτων.
2. Η ανάπτυξη των ιδεών των παιδιών μέσω παρατήρησης ζωντανών οντοτήτων και
των λειτουργιών τους που γίνονται φανερές στη διάρκεια της ανάπτυξης και φροντίδας
ζωντανών οργανισμών στο νηπιαγωγείο και μέσω συζήτησης για αυτές τις λειτουργίες.
Εναλλακτικά προς αυτές τις δραστηριότητες μπορούν να γίνουν και οι
παρακάτω που στηρίζονται στο τύπο διδακτικής παρέμβασης με γνωστική σύγκρουση
(Perret-Clermont, 1979, Ravanis & Bagakis, 1998). Με βάση τα παρατεθέντα στοιχεία
από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι η εξάρτηση των ζωντανών οργανισμών από το
περιβάλλον τους είναι το συμβατό με την σχολική επιστήμη χαρακτηριστικό ζωής που
χρησιμοποιείται συχνότερα από τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.
Μπορούμε λοιπόν να προκαλέσουμε στα παιδιά γνωστικές συγκρούσεις με
αντιπαράθεση ζωντανών αντικειμένων & μη ζωντανών απομιμήσεών τους ή και
νεκρών αντικειμένων, με στόχο να αναπτύξουν ευρύτερα την ιδέα ότι μόνο τα ζωντανά
εξαρτώνται συνεχώς από το περιβάλλον τους (π.χ. στο επίπεδο της τροφής που είναι
και το πιο προσιτό) και μόνο αυτά απειλούνται με θάνατο σε περίπτωση διακοπής της
εξάρτησης αυτής.
Να κατευθύνουμε δηλαδή τη σκέψη των παιδιών προς αυτή τη διαφορά
μεταξύ ζωντανών και μη, ως κριτήριο ταξινόμησης, προκειμένου να αντικαταστήσουν
το κριτήριο της κίνησης που αυθόρμητα χρησιμοποιούν. Αυτό έγινε σε έρευνα των
(Zogzα & Papamichael, 2000), όπου κατεγράφησαν επιτυχή αποτελέσματα.
Για παράδειγμα:
Αντικείμενα προς αντιπαράθεση:
 Ζωντανή αράχνη / Πλαστική αράχνη- παιγνίδι / Νεκρή αράχνη
 Ζωντανό φυτό / Πλαστικό φυτό / Μαραμένο φυτό
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ζωής κατανοητό από τα παιδιά της
προσχολικής ηλικίας είναι η ανάπτυξη (Backseider et al. 1991). Με βάση αυτή την
ιδιότητα των οργανισμών μπορούμε να οργανώσουμε κατά ανάλογο τρόπο με τα
προηγούμενα, δραστηριότητες με στόχο την αντικατάσταση του κριτηρίου της κίνησης
από χαρακτηριστικά ζωντανών οργανισμών, ή με άλλα λόγια να πετύχουμε τη
διεύρυνση του εννοιολογικού τους πλαισίου για την έννοια της ζωής.
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Πίνακας 2.
Δραστηριότητες με βάση τη γνωστική σύγκρουση και το θεωρητικό μας πλαίσιο
1.

Έννοια ζωής: Λειτουργία θρέψης - εξάρτησης από το περιβάλλον
Μέσω αντιπαράθεσης
(α) ζωντανών οργανισμών και απομιμήσεων
π.χ. φυτό ζωντανό σε γλάστρα  εξάρτηση από το περιβάλλον
φυτό σε γλάστρα τεχνητό  χωρίς εξάρτηση
αράχνες ζωντανές σε terrarium  εξάρτηση από το περιβάλλον
αράχνες τεχνητές κινούμενες  χωρίς εξάρτηση
(β) ζωντανών οργανισμών και πρώην ζωντανών
π.χ. φυτό υγιές και φρέσκο / φυτό τεχνητό
φυτό μαραμένο-ξερό /
--------αράχνες ζωντανές / τεχνητή κινούμενη αράχνη
αράχνες νεκρές /
---------

2.

Έννοια ζωής: λειτουργία της ανάπτυξης

Μέσω αντιπαράθεσης ζωντανών οργανισμών και απομιμήσεων
π.χ. φυτό σε γλάστρα  ανάπτυξη
φυτό απομίμηση  ----ζώο που μεγαλώνει στο νηπιαγωγείο
π.χ. πουλάκι από αυγό / πουλάκι - παιχνίδι
Ο προσανατολισμός της σκέψης των παιδιών στο επιθυμητό χαρακτηριστικό γίνεται με
τη βοήθεια π.χ. μιας ιστορίας στην οποία θα είναι δυνατός για τα παιδιά ο συσχετισμός
του χαρακτηριστικού αυτού με τη ζωή, αλλά και ερωτήσεων μετά από αυτήν.
Συγκεκριμένα παραδείγματα με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που παρουσιάσθηκε
παρουσιάζονται στον πίνακα 2.
Η σημασία της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη
του εννοιολογικού πλαισίου των παιδιών της προσχολικής ηλικίας για την έννοια της
ζωής, έγκειται στην συνειδητοποίηση της έμβιας φύσης των φυτών και στο ρόλο που
αυτά παίζουν στις σχέσεις των οργανισμών. Πριν από κάθε άλλη δραστηριότητα μέσα
στο πεδίο των βιολογικών εννοιών πρέπει να έχουν προηγηθεί δραστηριότητες για την
έννοια της ζωής γιατί μέσω αυτών συνειδητοποιούνται οι δραστηριότητες των
ζωντανών οργανισμών που τους διαφοροποιούν από την άβια ύλη. Ακόμη το ίδιο θέμα
χρειάζεται να θίγεται εκ νέου με στόχο την εξέταση του κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι
στόχοι της γνωστικής ανάπτυξης που τέθηκαν εξ αρχής για το αντικείμενο της
βιολογίας σε αυτήν την ηλικία.
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Το επόμενο βήμα για αυτή την εργασία οφείλει να είναι η χρήση των
δραστηριοτήτων σε πραγματικές συνθήκες στην τάξη του νηπιαγωγείου, έτσι ώστε να
προκύψουν οι δυσκολίες και ενδεχόμενες τροποποιήσεις.
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Νοητικά μοντέλα των παιδιών της προσχολικής ηλικίας
για την ερμηνεία της επίπλευσης στερεών σωμάτων στο
νερό
Χ. Ιωαννίδης*, Δ.-M. Κακανά**
*Πανεπιστήμιο Κύπρου, **Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Η αναγκαιότητα διδακτικής αξιοποίησης των αντιλήψεων των μαθητών για τη
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών είναι ευρύτατα αποδεκτή. Έτσι δικαιολογείται ο
εντυπωσιακός αριθμός μελετών που αφορούν στις αντιλήψεις των μαθητών σε όλες τις
περιοχές των Φυσικών Επιστημών, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί τις δύο τελευταίες
δεκαετίες. Το φαινόμενο της επίπλευσης σωμάτων σε υγρά αποτελεί αντικείμενο
διδασκαλίας από την προσχολική εκπαίδευση. Ωστόσο, δεν έχουν διερευνηθεί αρκετά
οι αντιλήψεις των μαθητών για την ερμηνεία του φαινομένου αυτού, ιδιαίτερα μάλιστα
των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να
συμβάλλει στην ανάπτυξη της γνώσης μας στην περιοχή αυτή. Τα αποτελέσματα της
μελέτης αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός
περιβάλλοντος μάθησης για τη διδακτική προσέγγιση του φαινομένου της επίπλευσης
(Κακανά & Ιωαννίδης, παρούσα έκδοση).
Oι Piaget & Inhelder (1958) μελέτησαν τις αλλαγές που συμβαίνουν στον τρόπο
με τον οποίο τα παιδιά ερμηνεύουν την επίπλευση, και υποστήριξαν ότι αυτές είναι
αποτέλεσμα της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών. Θεωρούν, επομένως, ότι οι
αντιλήψεις των παιδιών αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια σταδίων που συμπίπτουν με
τα γνωστά στάδια που έχει περιγράψει ο Piaget. Ειδικότερα, όπως υποστηρίζουν, στην
προσχολική ηλικία τα παιδιά για να εξηγήσουν τη συμπεριφορά στερεών σωμάτων στο
νερό επικαλούνται σε παρόμοιες περιπτώσεις διαφορετικά κριτήρια, χωρίς να
ενδιαφέρονται για την έλλειψη συνέπειας. Τα κριτήρια που συνήθως χρησιμοποιούν
είναι το μέγεθος, το βάρος, και οι διαστάσεις των σωμάτων (πάχος, μήκος κλπ.). Στη
σχολική ηλικία παρατηρείται σημαντική πρόοδος ως προς την συνέπεια στις
απαντήσεις των παιδιών. Τα παιδιά συνήθως θεωρούν ότι τα βαριά σώματα βυθίζονται
επειδή το νερό δεν μπορεί να τα συγκρατήσει.
Επίσης, μελέτη μεταξύ παιδιών 7- 8 χρόνων δείχνει ότι τα περισσότερα από τα
παιδιά της ηλικίας αυτής θεωρούν ότι τα βαριά σώματα βυθίζονται, ενώ συχνά
αναφέρουν «προαιτιακές» ερμηνείες, όπως ότι βυθίζονται τα σώματα που δεν μπορούν
να κολυμπήσουν. (Dentici κ.ά, 1984). Εξάλλου, σε πρόσφατη μελέτη με παιδιά
προσχολικής ηλικίας επισημαίνεται ότι η πλέον συνηθισμένη ερμηνεία που
επικαλούνταν τα παιδιά για να εξηγήσουν τη βύθιση των σωμάτων ήταν το μεγάλο
βάρος τους (Havu & Aho, 1999).
Στα πλαίσια των θεωρητικών θέσεων για μερική αναδιοργάνωση της γνώσης
(Carey, 1985) και ειδικότερα του θεωρητικού πλαισίου που προτάθηκε από τους
Vosniadou & Brewer (1994) και εφαρμόστηκε με επιτυχία στη μελέτη των αντιλήψεων
των παιδιών σε διάφορους τομείς των φυσικών επιστημών, υποθέσαμε ότι: α) τα παιδιά
για να ερμηνεύσουν το φαινόμενο της επίπλευσης χρησιμοποιούν με συνέπεια κάποιο
από έναν περιορισμένο αριθμό μοντέλων επίπλευσης, β) τα νοητικά μοντέλα των
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παιδιών εξηγούν την επίπλευση με βάση το βάρος ή/και το μέγεθος των αντικειμένων
και γ) η μελέτη των νοητικών μοντέλων μπορεί να μας οδηγήσει σε υποθέσεις για την
εννοιολογική δομή που αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των μοντέλων.
Μέθοδος
Στη μελέτη συμμετείχαν 60 παιδιά ηλικίας μεταξύ 4 και 5,5 ετών που φοιτούσαν σε
τρία νηπιαγωγεία της Αλεξανδρούπολης. Τα παιδιά εξετάσθηκαν με τη μέθοδο της
ημι-δομημένης συνέντευξης. Η συνέντευξη ήταν ατομική και η διάρκειά της δεν
ξεπερνούσε τα 20 λεπτά.
Χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 15 ερωτήσεις (Βλ.
Παράρτημα). Οι ερωτήσεις αναφέρονταν στη συμπεριφορά τεσσάρων αντικειμένων
στο νερό. Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου τα παιδιά καλούνται να δώσουν το
δικό τους όρο για τη βύθιση ο οποίος χρησιμοποιείται στη συνέχεια της συνέντευξης
από τον ερευνητή για την αποφυγή παρανοήσεων. Τους ζητείται επίσης να αναφέρουν
τα αίτια επίπλευσης και βύθισης των σωμάτων. Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να
προβλέψουν και να αιτιολογήσουν τη συμπεριφορά των αντικειμένων στο νερό,
έχοντας τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν, αρχικά, την πληροφορία για το σχετικό
μέγεθος των αντικειμένων (δεύτερο μέρος), στη συνέχεια την πληροφορία για το
σχετικό βάρος των αντικειμένων (τρίτο μέρος) και τέλος, με την αποκάλυψη των
αντικειμένων, την πληροφορία για το υλικό των αντικειμένων (τέταρτο μέρος).
Αποτελέσματα
Σύμφωνα με τις υποθέσεις μας θα έπρεπε κάθε παιδί να χρησιμοποιεί ένα νοητικό
μοντέλο για να απαντήσει στο σύνολο των ερωτήσεων. Σύμφωνα με τα μοντέλα που
περιμέναμε ότι θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά η επίπλευση των σωμάτων θα
αποδιδόταν στο βάρος ή το μέγεθος των αντικειμένων. Το κάθε ένα από αυτά τα
πιθανά μοντέλα παράγει ένα συγκεκριμένο συνδιασμό απαντήσεων στο σύνολο των
ερωτήσεων. Συγκρίνοντας επομένως τις απαντήσεις του κάθε παιδιού με τις
απαντήσεις που παράγει το κάθε μοντέλο είμασταν σε θέση να αποφανθούμε ποιο από
τα νοητικά μοντέλα χρησιμοποίησε το παιδί. Για να κατατάξουμε κάποιο παιδί σε ένα
μοντέλο θα έπρεπε όλες οι απαντήσεις του να ήταν σύμφωνες με το μοντέλο.
Νοητικά μοντέλα επίπλευσης
Έχοντας αναλύσει τις απαντήσεις των μαθητών με την μέθοδο αυτή μπορέσαμε να
διακρίνουμε πέντε νοητικά μοντέλα επίπλευσης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από το
68% των παιδιών που συμμετείχαν στη μελέτη. Τα νοητικά μοντέλα που βρέθηκαν
καθώς και οι αντίστοιχες συχνότητες και τα ποσοστά εμφάνισής τους στο δείγμα
παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Ένας μικρός αριθμός παιδιών (17%) που
κατατάχθηκαν στην κατηγορία «Μικτό μοντέλο» έδωσαν αντιφατικές απαντήσεις
καθώς χρησιμοποιούσαν παράλληλα δύο νοητικά μοντέλα επίπλευσης. Τέλος, κάποια
παιδιά έδωσαν απαντήσεις που δεν συνδέονταν μεταξύ τους με κάποια λογική σχέση.
Τα παιδιά αυτά (15%) κατατάχθηκαν στην κατηγορία «Άλλο». Στη συνέχεια θα
περιγράψουμε τα νοητικά μοντέλα επίπλευσης.
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1. Τα βαριά σώματα βυθίζονται,
τα ελαφριά σώματα επιπλέουν.

Συχνότητες
και ποσοστά
παιδιών
16
(26,6%)

2. Τα βαριά σώματα επιπλέουν,
τα ελαφριά σώματα βυθίζονται.

8
(13%)

3. Τα μεγάλα σώματα επιπλέουν,
τα μικρά σώματα βυθίζονται.

15
(25%)

4. Τα σκληρά σώματα βυθίζονται,
τα μαλακά σώματα επιπλέουν.

1
(1,7%)

5. Τα σώματα που έχουν τρύπες
βυθίζονται, τα σώματα χωρίς
τρύπες επιπλέουν.
8. Μικτό

1
(1,7%)

9. Άλλο

9
(15%)

Σύνολο

60
(100%)

10
(17%)

Πίνακας 1. Μοντέλα επίπλευσης, συχνότητες και ποσοστά μαθητών
1. Τα βαριά σώματα βυθίζονται, τα ελαφριά επιπλέουν. Στο μοντέλο αυτό
κατατάχθηκαν τα παιδιά εκείνα (26,6%) που όταν πρόβλεπαν ότι ένα σώμα θα βυθιστεί
δικαιολογούσαν την πρόβλεψή τους λέγοντας ότι αυτό θα συμβεί γιατί το σώμα «είναι
βαρύ». Αντίθετα, όταν πρόβλεπαν ότι ένα σώμα θα επιπλεύσει υποστήριζαν ότι αυτό
θα συμβεί γιατί το σώμα «είναι ελαφρύ». Το σύντομο απόσπασμα από τις απαντήσεις
του Κώστα (5,5 χρ.) που ακολουθεί είναι αντιπροσωπευτικό των απαντήσεων των
παιδιών που κατατάχθηκαν στο μοντέλο αυτό.
Ερ. Τι έπαθε αυτό το πράγμα (ξύστρα) που έβαλα στο νερό;
Κώστας: Βυθίστηκε
Ερ: Ξέρεις άλλα πράγματα που βυθίζονται όταν τα βάλει κανείς στο νερό;
Κώστας: Τα ξύλα, τα σίδερα, η κοτρώνα.
Ερ: Γιατί βυθίζονται;
Κώστας: Γιατί είναι βαριά.
Ερ: Ξέρεις πράγματα που δεν βυθίζονται όταν τα βάλει κανείς στο νερό;
Κώστας: Ναι. Η μικρή πετρούλα.
Ερ: Γιατί δε βυθίζεται;
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Κώστας: Γιατί είναι ελαφριά.
2. Τα βαριά σώματα επιπλέουν, τα ελαφριά βυθίζονται. Τα παιδιά που κατατάχθηκαν
στο μοντέλο αυτό (13%), σε αντίθεση με τα προηγούμενα, πίστευαν ότι τα βαριά
σώματα μπορούν να επιπλεύσουν και όχι τα ελαφριά. Οι απαντήσεις του Νίκου (5 χρ.)
είναι συνεπείς προς το μοντέλο αυτό:
Ερ: Τι νομίζεις ότι θα συμβεί αν ρίξω αυτό το πράγμα στο νερό (νόμισμα), θα
βουλιάξει ή όχι;
Νίκος: Όχι δε θα βουλιάξει.
Ερ: Γιατί;
Νίκος: Γιατί είναι ελαφρύ.
Ερ: Τι νομίζεις ότι θα συμβεί αν ρίξω αυτό το πράγμα στο νερό (σφουγγάρι), θα
βουλιάξει ή όχι;
Νίκος: Θα βουλιάξει, γιατί αυτό είναι βαρύ.
3. Τα μεγάλα σώματα επιπλέουν, τα μικρά σώματα βυθίζονται. Όπως δείχνει ο πίνακας
1 το 25% των παιδιών υποστήριζαν συστηματικά ότι τα μεγάλα σώματα επιπλέουν ενώ
βουλιάζουν τα μικρά. Οι απαντήσεις της Βασιλείας (5χρ.), ενός κοριτσιού που
κατατάχθηκε στο μοντέλο αυτό είναι αντιπροσωπευτικές:
Ερ: Τι έπαθε αυτό το πράγμα που έβαλα στο νερό;
Βασιλεία: Μπήκε βαθειά.
Ερ: Ξέρεις άλλα πράγματα που μπαίνουν βαθειά όταν τα βάλει κανείς στο νερό;
Βασιλεία: Το καπάκι.
Ερ. Γιατί μπαίνει στο νερό;
Βασιλεία: Γιατί δεν έχει δύναμη και κατεβαίνει κατευθείαν.
Ερ: Τι νομίζεις ότι θα συμβεί αν ρίξω αυτό το πράγμα στο νερό (νόμισμα), θα
πάει βαθειά ή όχι;
Βασιλεία: Θα πάει βαθειά γιατί είναι μικρό.
Ερ: Τι νομίζεις ότι θα συμβεί αν ρίξω αυτό το πράγμα στο νερό (σφουγγάρι), θα
πάει βαθιά ή όχι;
Βασιλεία: Θα κάτσει πάνω γιατί είναι μεγάλο.
4. Τα σκληρά σώματα βυθίζονται, τα μαλακά σώματα επιπλέουν. Στο μοντέλο αυτό
κατατάχθηκε ένα μόνο παιδί (ποσοστό 1,7%), που σε όλες του τις απαντήσεις
υποστήριξε ότι τα σκληρά σώματα βυθίζονται και επιπλέουν τα μαλακά.
5. Τα σώματα που έχουν τρύπες βυθίζονται, τα σώματα χωρίς τρύπες επιπλέουν.
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, που χρησιμοποιήθηκε από ένα παιδί, βυθίζονται εκείνα
μόνο τα σώματα που έχουν τρύπες. Το παιδί αυτό απάντησε ότι από τα αντικείμενα
που χρησιμοποιήθηκαν μόνο το σφουγγάρι, μπορεί να βυθιστεί (ερ. 12).
Συζήτηση
Η ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών έδειξε ότι ήταν δυνατόν να εξηγήσουμε τις
απαντήσεις του 68% των παιδιών του δείγματος, υποθέτοντας ότι είχαν
χρησιμοποιήσει κάποιο από τα πέντε μοντέλα επίπλευσης. Το αποτέλεσμα αυτό
έρχεται σε συμφωνία με αποτελέσματα άλλων μελετών (π.χ. Ιωαννίδης & Βοσνιάδου,
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1994, Vosniadou & Brewer, 1994) που δείχνουν ότι τα παιδιά διαμορφώνουν νοητικά
μοντέλα για να ερμηνεύσουν φαινόμενα του φυσικού κόσμου. Η συνεπής χρήση
κάποιου μοντέλου από σημαντικό αριθμό παιδιών δείχνει ότι ακόμη και σ’αυτήν την
ηλικία τα παιδιά προσπαθούν να μη δίνουν αντιφατικές απαντήσεις. Οι Piaget &
Inhelder (1958) ωστόσο, υποστήριξαν ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας
αδιαφορούν αν δίνουν αντιφατικές απαντήσεις. Διαπίστωσαν ότι όταν τα παιδιά
πειραματίζονται με σώματα στο νερό προσθέτουν στις αρχικές ερμηνείες τους νέες,
συχνά αντίθετες με τις αρχικές, χωρίς να προσπαθούν να αναδιοργανώσουν.
Θεωρούμε ότι τα παιδιά πράγματι προσπαθούν να χρησιμοποιούν με συνέπεια κάποιο
μοντέλο επίπλευσης για να κάνουν προβλέψεις. Φαίνεται όμως ότι όταν βρεθούν
μπροστά σε δεδομένα που δεν εξηγούνται από το μοντέλο τους, δίνουν μια ad hoc
ερμηνεία, επειδή θεωρούν ότι το σημαντικό είναι να δώσουν μιαν απάντηση, έστω κι
αν αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα όσα είχαν ισχυριστεί προηγουμένως.
Σε συμφωνία με ευρήματα προηγούμενων μελετών αρκετά παιδιά (26,7%)
χρησιμοποίησαν το πρώτο από τα μοντέλα του πίνακα 1: «τα βαριά σώματα
βυθίζονται, τα ελαφριά επιπλέουν». Ωστόσο, ίσος περίπου αριθμός παιδιών (25%)
χρησιμοποίησαν με συνέπεια το τρίτο μοντέλο του πίνακα 1: «τα μεγάλα σώματα
επιπλέουν, τα μικρά βυθίζονται». Στα παιδιά αυτά θα μπορούσαν να προστεθούν και
εκείνα που χρησιμοποίησαν το δεύτερο μοντέλο: «τα βαριά σώματα επιπλέουν, τα
ελαφριά βυθίζονται», καθώς, όπως έχει διαπιστωθεί, στην ηλικία αυτή συχνά τα παιδιά
θεωρούν ότι τα μεγάλα σώματα είναι και βαριά (Ιωαννίδης & Βοσνιάδου, 1994). Για
να κατανοήσουμε τη διαμόρφωση αυτών των μοντέλων θα πρέπει να πάρουμε υπόψη
μας αποτελέσματα προηγούμενης μελέτης για το πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τις
έννοιες βάρος, μέγεθος και δύναμη (Ioannides & Vosniadou, έχει υποβληθεί). Από τη
μελέτη αυτή προέκυψε ότι για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας το βάρος και η
δύναμη στα άψυχα σώματα εκφράζουν τη δυνατότητα των σωμάτων να αντισταθούν
σε αίτια που τείνουν να τα θέσουν σε κίνηση. Για τα παιδιά αυτά η δύναμη και το
βάρος είναι ιδιότητες σωμάτων όπως μια μεγάλη πέτρα ή ένα μεγάλο ξύλινο τραπέζι.
Εφόσον λοιπόν τα μεγάλα ή/και βαριά σώματα θεωρούνται ότι έχουν τη δύναμη να
αντισταθούν σε κάποιον που τα σπρώχνει τότε ίσως θεωρούνται ικανά να σταθούν
στην επιφάνεια του νερού και να μη βυθιστούν. Απαντήσεις όπως εκείνες της
Βασιλείας που αναφέρθηκαν νωρίτερα ενισχύουν τις θέσεις αυτές. Η Βασιλεία λέει
ξεκάθαρα ότι «το καπάκι θα βουλιάξει, γιατί δεν έχει δύναμη» ενώ το σφουγγάρι θα
επιπλεύσει «γιατί είναι μεγάλο». Παρόμοιες απαντήσεις παιδιών έχουν αναφερθεί και
από τους Piaget & Inhelder (1958).
Τα παιδιά που κατατάχθηκαν στο μοντέλο «τα βαριά σώματα βουλιάζουν, τα
ελαφριά επιπλέουν» θεωρούν ότι ένα σώμα επιπλέει γιατί το νερό μπορεί να το
«κρατήσει» στην επιφάνεια. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα παιδιά που θεωρούν ότι η
επίπλευση οφείλεται αποκλειστικά στις ιδιότητες (βάρος, δύναμη) των στερεών
σωμάτων, τα παιδιά αυτά θεωρούν ότι η επίπλευση είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης
του νερού και του στερεού σώματος.
Οι θεωρήσεις αυτές καθώς και το ότι το πρώτο μοντέλο, όπως δείχνουν
προηγούμενες μελέτες, είναι πολύ συνηθισμένο μεταξύ των μεγαλύτερων παιδιών ενώ
χρησιμοποιείται ακόμη και από ενηλίκους (Ιωαννίδης & Κακανά, 1996), μας οδηγούν
στην υπόθεση ότι τα μοντέλα 2 και 3 είναι αυτά που αναπτυξιακά εμφανίζονται
νωρίτερα. Είναι άλλωστε συνηθισμένο το φαινόμενο τα παιδιά αρχικά να ερμηνεύουν
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τα φυσικά φαινόμενα ως αποτέλεσμα ιδιοτήτων των εμπλεκομένων σωμάτων, ενώ
αργότερα (συνήθως κάτω από την επίδραση της διδασκαλίας) να τα ερμηνεύουν ως
αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης σωμάτων. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι το βάρος,
ενώ αρχικά θεωρείται ιδιότητα των σωμάτων, αργότερα θεωρείται ως το αποτέλεσμα
της αλληλεπίδρασης γης και σώματος. Βέβαια, για να διερευνηθεί η ισχύς της
υπόθεσης αυτής απαιτείται η επέκταση της μελέτης σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.
Η συζήτηση που προηγήθηκε μας οδηγεί να υποθέσουμε ότι η διαμόρφωση των
νοητικών μοντέλων 2 και 3 περιορίζεται από την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης
εννοιολογικής δομής. Προσπαθώντας να αποτυπώσουμε τις υποθέσεις μας για τη δομή
αυτή πραγματοποιήσαμε μια διάκριση μεταξύ μιας «θεωρίας πλαίσιο» από
οντολογικές (υπάρχουν φυσικά σώματα που έχουν κάποιες ιδιότητες όπως η δύναμη,
το βάρος, η ζέστη, το κρύο) και επιστημολογικές (τα πράγματα δεν είναι όπως
φαίνονται) πεποιθήσεις και μιας «ειδικής θεωρίας», όπου περιλαμβάνονται
παρατηρήσεις για τη συμπεριφορά των σωμάτων στο νερό και πεποιθήσεις για τη
δύναμη και το βάρος των σωμάτων (βλ. επίσης Vosniadou & Brewer, 1994, Ioannides
& Vosniadou, έχει υποβληθεί). Οι προϋποθέσεις που διαμορφώνονται πολύ νωρίς,
έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής (μηχανική, θερμικά φαινόμενα κλπ) και γι’ αυτό
αλλάζουν πολύ δύσκολα. Οι πεποιθήσεις διαμορφώνονται καθώς τα παιδιά
ερμηνεύουν τις πληροφορίες από το περιβάλλον τους κάτω από τους περιορισμούς που
θέτει η θεωρία πλαίσιο. Τα μοντέλα επίπλευσης οικοδομούνται στα πλαίσια της
εννοιολογικής αυτής δομής. Αλλαγές στην εννοιολογική δομή μπορούν να οδηγήσουν
σε αλλαγή του μοντέλου επίπλευσης.
Συμπεράσματα
Με την παρούσα μελέτη διερευνήθηκε αν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας για να
ερμηνεύσουν το φαινόμενο της επίπλευσης χρησιμοποιούν με συνέπεια κάποιο από
έναν περιορισμένο αριθμό νοητικών μοντέλων. Η ανάλυση των απαντήσεων των
παιδιών σε ερωτήσεις που τους τέθηκαν κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων έδειξε ότι οι
απαντήσεις του 68% από αυτά ήταν συνεπείς με ένα από τα πέντε μοντέλα επίπλευσης
που βρέθηκαν συνολικά. Η μελέτη των μοντέλων μας οδήγησε σε υποθέσεις σχετικά
με αναπτυξιακές αλλαγές που συμβαίνουν στις αντιλήψεις των παιδιών για την
επίπλευση καθώς και σε υποθέσεις για την εννοιολογική δομή που υποστηρίζει τη
διαμόρφωση των μοντέλων.
Βιβλιογραφικές αναφορές
Carey, S. 1985. Conceptual change in childhood. The MIT Press.
Dentici, A. Grossi, M. Borghi, L. De Ambrosis, A. Massara, C. 1984. Understanding
floating: A study of children aged between six and eight years. Eur. J. Sci. Educ., 6, 3,
235-243.
Havu, S. Aho, L. 1999. Conceptual learning of floating and Sinking through social
interaction in Finnish pre-school science. Eighth European Conference for Research on
Learning and Instruction, Goteborg, Sweden.
Ιωαννίδης, Χ. Βοσνιάδου, Σ. 1994. Νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών για την
έννοια της δύναμης. Β. Κουλαϊδής (επιμ.), Αναπαραστάσεις του Φυσικού Κόσμου:
Γνωστική, Επιστημολογική και Διδακτική Προσέγγιση. Gutenberg.

Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες

133

Ιωαννίδης, Χ. Κακανά, Δ. 1996. Τα βαριά σώματα βυθίζονται, τα ελαφριά επιπλέουν:
Όταν οι παρανοήσεις γίνονται αντικείμενο διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο. Νέα Παιδεία,
79, 93-107.
Ioannides, C. Vosniadou, S. (έχει υποβληθεί). Exploring the Changing Meanings of
Force: From Coherence to Fragmentation. Cognitive Science.
Κακανά, Δ. Ιωαννίδης, Χ. (παρούσα έκδοση). Ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού
περιβάλλοντος μάθησης για τη διδασκαλία του φαινομένου της επίπλευσης στο
νηπιαγωγείο.
Piaget, J. Inhelder, B. 1958. The grouth of logical thinking. Basic Books.
Vosniadou, S. Brewer, W. F. 1994. Mental models of the day/night cycle. Cognitive
Science, 18, 123-183.
Παράρτημα
Ερωτηματολόγιο
Υλικά: α) Μία λεκάνη με νερό. β) Ένα νόμισμα των 5 δρχ., μία μεταλλική ξύστρα,
ένας ξύλινος κύβος, και ένα σφουγγάρι. Σχετικό μέγεθος αντικειμένων: νόμισμα <
ξύστρα < κύβος < σφουγγάρι. Σχετικό βάρος: νόμισμα < ξύστρα < σφουγγάρι < κύβος.
Μέρος Α. Παρουσιάζουμε στα παιδιά τα τέσσερα αντικείμενα καλυμμένα, ώστε να μην
είναι δυνατή η αναγνώρισή τους. Ρίχνουμε την ξύστρα (2) στη λεκάνη και ρωτάμε:
1. Τι έπαθε αυτό το πράγμα που έβαλα στο νερό;
2α. Ξέρεις άλλα πράγματα που …(χρησιμοποιούμε την έκφραση που χρησιμοποίησε
το παιδί π.χ.«βουλιάζουν») όταν τα βάλει κανείς στο νερό;
2β. Γιατί …(π.χ. βουλιάζουν);
3α. Ξέρεις πράγματα που δεν ….(π.χ. βουλιάζουν) όταν τα βάλει κανείς στο νερό;
3β. Γιατί δεν …(π.χ. βουλιάζουν);
Μέρος Β. Βγάζουμε την ξύστρα από το νερό και τη βάζουμε δίπλα στα άλλα αντικείμενα
ώστε να είναι εύκολη η σύγκριση του μεγέθους:
4. Αυτό το πράγμα (ξύστρα) όταν το έριξα στο νερό ...(π.χ. βούλιαξε). Τι νομίζεις ότι
θα συμβεί αν ρίξω αυτό το πράγμα στο νερό (νόμισμα), θα …(π.χ. βουλιάξει) ή
όχι; Γιατί;
5. Τι νομίζεις ότι θα συμβεί αν ρίξω αυτό το πράγμα στο νερό (κύβος), θα …(π.χ.
βουλιάξει) ή όχι; Γιατί;
6. Τι νομίζεις ότι θα συμβεί αν ρίξω αυτό το πράγμα στο νερό (σφουγγάρι), θα
…(π.χ. βουλιάξει) ή όχι; Γιατί;
Μέρος Γ. Ζητάμε από το παιδί να πιάσει τα αντικείμενα ώστε να αισθανθεί το βάρος
τους:
7. Πάρε τα πράγματα αυτά στα χέρια σου και βάλε τα στη σειρά πρώτα το πιο βαρύ,
μετά το λιγότερο βαρύ και τέλος το πιο ελαφρύ. (Σημειώνουμε τη σειρά των
αντικειμένων που υποδεικνύει το παιδί).
8. Αυτό το πράγμα (ξύστρα) όταν το έριξα στο νερό ..(π.χ. βούλιαξε). Τι νομίζεις ότι
θα συμβεί αν ρίξω αυτό το πράγμα στο νερό (νόμισμα), θα …….(π.χ. βουλιάξει) ή
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όχι; Γιατί;
Τι νομίζεις ότι θα συμβεί αν ρίξω αυτό το πράγμα στο νερό (κύβος), θα …(π.χ.
βουλιάξει) ή όχι; Γιατί;
10. Τι νομίζεις ότι θα συμβεί αν ρίξω αυτό το πράγμα στο νερό (σφουγγάρι), θα ...(π.χ.
βουλιάξει) ή όχι; Γιατί;
9.

Μέρος Δ. Αποκαλύπτουμε τα αντικείμενα και ρωτάμε:
11. Τι είναι αυτά τα πράγματα;
12. Αν τα ρίξω στο νερό ποιο από αυτά νομίζεις ότι θα …(π.χ. βουλιάξει); Γιατί;
13. Αν τα ρίξω στο νερό ποιο από αυτά νομίζεις ότι δεν θα …(π.χ. βουλιάξει); Γιατί;
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Ιδέες νηπίων σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα και τις
ηλεκτρικές συσκευές
Χ. Σολομωνίδου, Δ.-Μ. Κακανά
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τα σημερινά παιδιά στη συντριπτική τους πλειοψηφία μεγαλώνουν μέσα σε ένα
τεχνολογικό περιβάλλον που περιλαμβάνει μια ποικιλία συσκευών που λειτουργούν με
ηλεκτρικό ρεύμα και εκφράσεων σχετικές με τη λειτουργία και τη χρήση των
αντικειμένων αυτών. Επίσης τους γίνεται πρώιμη εκμάθηση και συνεχής υπενθύμιση
του κινδύνου που σχετίζεται με τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος.
Σύμφωνα με τις θεωρίες του Piaget και του Vygotsky για τη νοητική και
γνωστική ανάπτυξη και την εφαρμογή τους στην προσχολική εκπαίδευση (Κακανά
1994, Κουτσουβάνου 1994), και την εποικοδομητική προσέγγιση για τη μάθηση στις
Φυσικές Επιστήμες (Driver 1989, Driver & Oldham 1986), τα παιδιά από μικρή ηλικία
αναπτύσσουν παραστάσεις και διαμορφώνουν ιδέες, απόψεις, ενδεχομένως και
μοντέλα σκέψης για αντικείμενα όπως οι ηλεκτρικές συσκευές, και για έννοιες των
Φυσικών Επιστημών όπως το ηλεκτρικό ρεύμα. Η διερεύνηση και λήψη υπόψη των
ιδεών και αντιλήψεων που έχουν τα παιδιά είναι αναγκαία για το σχεδιασμό και τη
χάραξη διδακτικών παρεμβάσεων που να είναι προσαρμοσμένες στις γνωστικές τους
δυσκολίες και ανάγκες, ώστε οι παρεμβάσεις αυτές να είναι λειτουργικές και
αποτελεσματικές.
Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό η διερεύνηση και γνώση των ιδεών μικρών
παιδιών προσχολικής ηλικίας για θέματα που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες
απασχολεί ορισμένους/ες ερευνητές/ριες τα τελευταία χρόνια. Όμως, αναφορικά με τις
ηλεκτρικές συσκευές και το ηλεκτρικό ρεύμα, από όσο γνωρίζουμε, προγενέστερη
έρευνα με παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν έχει γίνει. Αντίθετα, υπάρχει πληθώρα
ερευνητικών δεδομένων σχετικά με ιδέες, παραστάσεις και γνωστικές δυσκολίες
μαθητών/ριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα ηλεκτρικά κυκλώματα (π.χ.
Shipstone 1985/93, Κουμαράς 1991, Driver et al. 1994, κεφ. 15, Stocklmayer &
Treagust 1996, Salomon et al. 1985).
Στην εργασία αυτή περιγράφεται έρευνα που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη
διερεύνηση και μελέτη των ιδεών, απόψεων και αναπαραστάσεων παιδιών
προσχολικής ηλικίας σχετικά με τις ηλεκτρικές συσκευές και τη λειτουργία τους, και
με το ηλεκτρικό ρεύμα και τις ιδιότητές του (Σολομωνίδου & Κακανά, 1998, Kakana
& Solomonidou 1998), με απώτερο στόχο το σχεδιασμό, πραγματοποίηση και
αξιολόγηση μιας διδακτικής παρέμβασης εποικοδομητικού τύπου στο νηπιαγωγείο.
Η έρευνα
Ερωτήματα στα οποία προσπαθήσαμε να δώσουμε απάντηση ήταν:
1. ποιες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές αναγνωρίζουν τα παιδιά, πώς τις ονοματίζουν
και πώς πιστεύουν ότι λειτουργούν αυτές και τα στοιχεία τους: κουμπί/ διακόπτης,
καλώδιο, πρίζα,
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2. ποιες ιδέες, απόψεις και πιθανά μοντέλα σκέψης έχουν διαμορφώσει για το
ηλεκτρικό ρεύμα, την προέλευσή του, τον τρόπο μεταφοράς και τους κινδύνους που
προκαλεί,
3. αν έχουν ενιαία αντίληψη για το ρεύμα που υπάρχει έξω από το σπίτι («εξωτερικό»
ρεύμα) σε σχέση με αυτό που υπάρχει μέσα στο σπίτι («εσωτερικό» ρεύμα), και
4. πώς φαντάζονται το ηλεκτρικό ρεύμα και πώς το αναπαριστούν.
Στην έρευνα πήραν μέρος 38 παιδιά (5,5 έως 6,5 χρονών) 23 κορίτσια και 15
αγόρια από δύο νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης και δύο του Βόλου.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η προσωπική κλινική συνέντευξη (Piaget 1929)
με ημι-δομημένες ερωτήσεις. Από κάθε παιδί ζητήθηκε να απαντήσει σε μια σειρά
ερωτήσεων και στο τέλος να κάνει μια ζωγραφιά σχετική με όσα συζητήθηκαν. Το
υλικό υποστήριξης ήταν 19 κάρτες με εικόνες από οικιακές συσκευές που λειτουργούν
με ηλεκτρικό ρεύμα. Σε 10 παιδιά του δείγματος έγινε επίσης επίδειξη δύο μεγάλων
καρτών, κατασκευασμένων με τη μικτή τεχνική του κολλάζ και της ζωγραφικής, που
αναπαριστούν μέρη έξω από το σπίτι και δωμάτια, συσκευές, κλπ. μέσα στο σπίτι,
όπου υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Τα παιδιά αυτά συμμετείχαν σε ειδική διδακτική
παρέμβαση. Η πραγματοποίηση των συνεντεύξεων έγινε στο νηπιαγωγείο σε ένα
χωριστό γραφείο από τις δύο ερευνήτριες.
Αποτελέσματα
Στη συνέχεια παρουσιάζονται με συντομία τα αποτελέσματα και συγκεκριμένα οι
απαντήσεις των παιδιών στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν.
Στην πρώτη ερώτηση «Τι βλέπεις σε κάθε εικόνα; Ποια από τα πράγματα αυτά
έχεις στο σπίτι σου;» τα περισσότερα παιδιά απάντησαν ονοματίζοντας τις συσκευές
με την κοινή τους ονομασία. Αρκετά όμως δυσκολεύτηκαν να βρουν μια μόνο λέξη και
εκφράστηκαν με περιγραφικό τρόπο για κάποιες συσκευές, π.χ. λεμονοστύφτης:
στύβουμε πορτοκάλια, κάνουμε χυμό, κουζίνα: κάνουμε φαγητά, που ψήνουμε, που
βάζουμε ταψιά, κλπ. Φάνηκε ότι οι πιο γνωστές στα παιδιά ηλεκτρικές συσκευές είναι
αυτές που έχουν στο σπίτι τους, όπως τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο, πλυντήριο,
λάμπα, σίδερο, σκούπα, στερεοφωνικό συγκρότημα. Όμως το τρυπάνι, η φρυγανιέρα,
η τοστιέρα, η καφετιέρα, το μίξερ, το ηλεκτρικό μαχαίρι, τους είναι λιγότερο γνωστά ή
«αναγνώσιμα» αντικείμενα. Αρκετές φορές τα παιδιά δεν αναγνώρισαν τη συσκευή
(π.χ. τοστιέρα), παρόλο που είπαν ότι είχαν στο σπίτι τους, διότι δεν έμοιαζε με αυτή
της εικόνας και ήταν διαφορετική στο χρώμα ή το σχήμα. Επίσης τα περισσότερα
παιδιά αναγνώρισαν τον υπολογιστή και είπαν ότι είδαν «κομπιούτερ» είτε σε γραφεία
ή σπίτια συγγενών τους, είτε σε καταστήματα ή καφετέριες.
Στις συναφείς ερωτήσεις 2 «Διάλεξε μία από αυτές τις συσκευές και εξήγησέ
μου πώς δουλεύει», 4 «Πώς μπορείς να εξηγήσεις ότι μία συσκευή λειτουργεί με
ηλεκτρισμό» και 5 «Πώς φαντάζεσαι ότι μια ηλεκτρική λάμπα (ή μια ηλεκτρική
κουζίνα ή μια τηλεόραση) ανάβει», τα παιδιά απάντησαν περιγράφοντας τη λειτουργία
2-5 συσκευών το καθένα. Συνολικά αναλύθηκαν 158 απαντήσεις, η ανάλυση των
οποίων έδειξε ότι τα παιδιά εστίασαν την προσοχή τους στα ακόλουθα στοιχεία (ή
κριτήρια) λειτουργίας των συσκευών:
 Κουμπί / διακόπτης: έγιναν 70 αναφορές, π.χ. «πατάμε ένα κουμπί κι ανοίγει»,
 Πρίζα: 40 αναφορές, π.χ. «το βάζεις στην πρίζα και δουλεύει»,
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 Καλώδιο: 40 αναφορές, π.χ. «έχει κάτι καλώδια που τα βάζεις στις πρίζες που
ταιριάζουν»,
 Ρεύμα - ηλεκτρισμός: 10 αναφορές, π.χ. «λέμε ηλεκτρικό γιατί δουλεύει με
ηλεκτρισμό»,
 Ήχος: 2 αναφορές, π.χ. «κάνει βββ...»,
 Άλλες αναφορές: 5, π.χ. «μου το είπαν»Αρκετά παιδιά συσχέτισαν τη λειτουργία
μιας συσκευής μόνο με συνήθεις χειρισμούς που κάνουμε, π.χ. «την ανοίγεις και δείχνει
κανάλια».
Με την ερώτηση 3 κάθε παιδί ρωτήθηκε σχετικά με τη σημασία των όρων
‘ρεύμα’ και ‘ηλεκτρικό ρεύμα’. Υπήρχαν δύο παραλλαγές της ερώτησης αυτής. Στην
περίπτωση που το παιδί δεν ανέφερε αυθόρμητα μέχρι τότε ότι η συσκευή λειτουργεί
με ηλεκτρισμό, ρεύμα ή ηλεκτρικό ρεύμα, του γινόταν η ερώτηση: «Έχεις ποτέ
ακούσει τη λέξη ‘ηλεκτρικό ρεύμα’ ή ‘ηλεκτρισμός; Πότε; Πού;». Στην περίπτωση που
το παιδί ανέφερε ότι η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρισμό, του γινόταν η ερώτηση:
«Είπες ‘ηλεκτρικό ρεύμα’ (ή ‘ηλεκτρισμός’). Πού άκουσες τη λέξη αυτή; Πότε;».
Σχετικά με τον όρο ρεύμα, 12 παιδιά απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν ή ότι δεν θυμούνται
να έχουν ακούσει τη λέξη, ενώ 26 παιδιά δήλωσαν απλά ότι την είχαν ακούσει χωρίς
να διευκρινίσουν περισσότερο. Από τα παιδιά αυτά, μετά από κάποιες
συμπληρωματικές ερωτήσεις, τα 8 δεν μπορούσαν να θυμηθούν πού είχαν ακούσει τη
λέξη, τα 13 δήλωσαν ότι τη γνωρίζουν από τη μαμά ή τον μπαμπά τους, και μάλιστα
ότι την είχαν ακούσει πολλές φορές (π.χ. «την έχω ακούσει εκατοντάδες φορές ... όπως
ότι οι πρίζες έχουν ρεύμα», 2 παιδιά είπαν ότι την είχαν ακούσει στην τηλεόραση και 8
απάντησαν με μια γενική φράση (π.χ. «παλιά λέγαν ότι δούλευαν με ρεύμα», «σταματάν
τα ρεύματα»).
Σχετικά με τον όρο ηλεκτρικό ρεύμα, 22 παιδιά (δηλαδή περίπου διπλάσιος
αριθμός από πριν) απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν ή ότι δεν είχαν ακούσει ποτέ τη λέξη,
16 παιδιά είπαν ότι την άκουσαν και ότι γνωρίζουν τη λέξη, ωστόσο δεν ήταν σε θέση
να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και το πότε την άκουσαν. Για
παράδειγμα ένα κορίτσι απάντησε «η μαμά μου δεν μου έχουν εξηγήσει πολλές φορές
πολλά πράγματα».
Στην ερώτηση 6 «Σε τι χρησιμεύει το κουμπί ή ο διακόπτης σε μια συσκευή
(π.χ. σε μια τηλεόραση), 29 παιδιά συσχέτισαν τη λειτουργία μιας συσκευής με το
πάτημα ενός κουμπιού ή το γύρισμα ενός διακόπτη, π.χ. «το γυρίζεις και δουλεύει», «το
πατάς και ανάβει», ενώ 9 παιδιά δεν απάντησαν ή δήλωσαν ότι δεν ξέρουν.
Οι απαντήσεις στην έβδομη ερώτηση «Σε τι χρησιμεύει το καλώδιο», 9 παιδιά
έκαναν αναφορά στο χειρισμό και τη λειτουργία του καλωδίου, π.χ. «ενώνεται με την
πρίζα και ανοίγουν τα πράγματα», «το βάζουμε στην πρίζα το ανοίγεις και δουλεύει», 11
παιδιά ανέφεραν μόνο το χειρισμό του, π.χ. «το βάζουμε στην πρίζα», 5 παιδιά
ταύτισαν το καλώδιο με την ύπαρξη ρεύματος, π.χ. «το καλώδιο δίνει ρεύμα», ενώ
άλλα 5 παιδιά συσχέτισαν το καλώδιο με τον χειρισμό του, με την ύπαρξη ρεύματος
και τη λειτουργία μιας συσκευής, π.χ. «Αυτό το καλώδιο έχει μέσα κάτι καλώδια, μικρά
όμως, που έχουν ηλεκτρισμό μέσα. Αλλά το βάζουν στην πρίζα και ανοίγει η τηλεόραση»,
ενώ τα υπόλοιπα 8 παιδιά δεν απάντησαν ή είπαν ότι δεν γνωρίζουν.
Στην όγδοη ερώτηση «Σε τι χρησιμεύει η πρίζα», 7 παιδιά έκαναν αναφορά
μόνο στο χειρισμό της πρίζας, π.χ. «βάζεις το καλώδιο στην πρίζα», 9 παιδιά συνέδεσαν
τον χειρισμό της με τη λειτουργία της συσκευής, π.χ. «Πίσω είναι κολλημένη η πρίζα.
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Στην πρίζα βάζουμε το πλυντήριο να πλύνει τα ρούχα», 14 παιδιά συσχέτισαν το ρεύμα
με το καλώδιο ή την πρίζα και είπαν ότι η πρίζα έχει, δίνει ή φέρνει ρεύμα, π.χ. «η
πρίζα φέρνει κι εκείνη ρεύμα, από το ρεύμα ... δηλαδή από τα καλώδια έρχεται το
ρεύμα», «η πρίζα φέρνει πολύ ρεύμα και το βάζουμε στην τηλεόραση και παντού». Τα
υπόλοιπα παιδιά είπαν ότι δεν γνωρίζουν.
Η ερώτηση 9 είχε στόχο την ανίχνευση των ιδεών των παιδιών σχετικά με την
προέλευση και μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος. Στην υπο-ερώτηση «Πού
βρίσκουμε τον ηλεκτρισμό; Από πού έρχεται;» 5 παιδιά απάντησαν ότι βρίσκουμε το
ρεύμα στην αγορά, π.χ. «το βρίσκουμε από το μαγαζί», «στις αγορές που έχουν
ηλεκτρικά ρεύματα», 6 παιδιά είπαν ότι το βρίσκουμε στη ΔΕΗ ή στο εργοστάσιο, και
ένα είπε στον ΟΤΕ, 6 παιδιά είπαν ότι το βρίσκουμε στα καλώδια (τα εξωτερικά), 5
παιδιά ανέφεραν ότι το παίρνουμε από τις πρίζες ή τον τοίχο, 2 παιδιά έφεραν
παραδείγματα από ηλεκτρικές συσκευές και 13 παιδιά δεν απάντησαν ή είπαν ότι δεν
ξέρουν. Στην υπο-ερώτηση «Πού πηγαίνει το ηλεκτρικό ρεύμα», 9 παιδιά είπαν ότι
πηγαίνει στις συσκευές ή στα φώτα που είναι μέσα στο σπίτι, ή και έξω από αυτό. Ένα
παιδί μάλιστα είπε ότι πηγαίνει και στο νερό. 6 παιδιά ανέφεραν ότι το ρεύμα πηγαίνει
στα καλώδια που βρίσκονται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του σπιτιού, 6 παιδιά
είπαν ότι πηγαίνει γενικά στα σπίτια, στους ανθρώπους «και παντού». Τα υπόλοιπα 17
παιδιά δεν απάντησαν ή είπαν ότι δεν γνωρίζουν. Στο τρίτο σκέλος της ένατης
ερώτησης «Πώς έρχεται ο ηλεκτρισμός σε μας, στο σπίτι μας;», 29 παιδιά είπαν ότι
μεταφέρεται με τα καλώδια (τα εξωτερικά), π.χ. «έρχεται με τα καλώδια της ΔΕΗ», και
9 παιδιά δεν απάντησαν.
Η ερώτηση 10 είχε τρία σκέλη. Στο πρώτο σκέλος
«Πιστεύεις ότι υπάρχει ηλεκτρισμός μέσα στο σπίτι», τα παιδιά ανέφεραν μια ποικιλία
από συσκευές του σπιτιού, καθώς και μέρη όπου υπάρχει νερό (βρύση, μπανιέρα,
καζανάκι τουαλέτας, κλπ.). Στο δεύτερο σκέλος «Υπάρχει ηλεκτρισμός έξω από το
σπίτι μας», 16 παιδιά έδωσαν θετική απάντηση και είπαν ότι υπάρχει ηλεκτρισμός σε
καλώδια (10), κολώνες (2), λάμπες (6), κεραίες τηλεόρασης (2), 6 παιδιά απάντησαν
ότι δεν υπάρχει ηλεκτρισμός έξω από το σπίτι, 4 παιδιά είπαν «δεν ξέρω» και 12 παιδιά
είτε δεν απάντησαν είτε έδωσαν ασαφή απάντηση, π.χ. «όχι, δεν υπάρχει εκτός από τα
φώτα». Στο τρίτο σκέλος «Ο ηλεκτρισμός που υπάρχει έξω από το σπίτι μας είναι ίδιος
με αυτόν που βρίσκεται μέσα στο σπίτι μας», 13 παιδιά είπαν δεν υπάρχει διαφορά
ανάμεσα στο ‘εξωτερικό’ και το ‘εσωτερικό’ ρεύμα, π.χ. «είναι το ίδιο γιατί έρχεται
από τη ΔΕΗ», «ναι είναι το ίδιο, αφού είναι ίδια τα καλώδια», «ναι, ίδιο, άμα αλλάξει
δεν θα το ξέρουμε», 25 παιδιά είπαν ότι το ‘εξωτερικό’ είναι διαφορετικό το
‘εσωτερικό’ ρεύμα, π.χ. «όχι, δεν ξέρω σε τι είναι διαφορετικό, αλλά είναι αλλιώς»,
«Όχι, γιατί τα καλώδια της ΔΕΗ δεν μπορεί να χρησιμεύουν και από μέσα και από έξω.
Έχει άλλο καλώδιο για έξω». Από τα 25 αυτά παιδιά, τα δύο εξέφρασαν αμφιβολία και
ένα παιδί είπε ότι υπάρχει διαφορετικό ρεύμα για το ψυγείο, για την κουζίνα, για το
ράδιο, για το τηλέφωνο, και ότι δεν υπάρχει τίποτα κοινό ανάμεσα στα ρεύματα αυτά.
Στην ερώτηση 11 «Γνωρίζεις κανένα παιχνίδι το οποίο λειτουργεί με
ηλεκτρισμό», όλα τα παιδιά, εκτός από ένα, έδωσαν αρνητική απάντηση, ενώ ένα μόνο
παιδί ανέφερε τα video games. Σημειώνουμε ότι δεν ρωτήσαμε επίτηδες για παιχνίδια
που λειτουργούν με μπαταρίες.
Η ερώτηση 12 είχε στόχο να ανιχνεύσει τις ιδέες και απόψεις τους σχετικά με
την επικινδυνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος. Στις τρεις υπο-ερωτήσεις «Είναι
επικίνδυνο να βάζουμε τα χέρια μας στην πρίζα; Είναι επικίνδυνο να βάζουμε άλλα
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αντικείμενα στην πρίζα; Είχες πάθει ποτέ εσύ ή κανένας στην οικογένειά σου
ηλεκτροπληξία;», όλα τα παιδιά απάντησαν με σιγουριά και με σαφήνεια σχετικά με
τον κίνδυνο που υπάρχει αν βάλει κανείς το χέρι στην πρίζα. Για παράδειγμα ανέφεραν
ότι δεν κάνουμε «είναι πολύ επικίνδυνο. Άμα βάζουμε το χέρι μας στην πρίζα μπορεί να
πάθουμε ηλεκτροπληξία», «κάτι παθαίνουμε, απλώς δεν το ξέρω», «το ρεύμα τινάζει»,
«ναι μου το είπε ο μπαμπάς και η μαμά μου» «για να μη μας κάψει τα χέρια».
Ορισμένες από τις ιδέες αυτές συμφωνούν με τις απόψεις βρετανών μαθητών/ριών που
παρομοίασαν το ηλεκτρικό ρεύμα με ‘φωτιά’ (Salomon et al. 1985).
Συμπεράσματα
Τα κυριότερα συμπεράσματα που εξάγονται από την έρευνα αυτή είναι τα εξής: Τα
παιδιά αναγνωρίζουν τις ηλεκτρικές συσκευές με τις οποίες είναι εξοικειωμένα.
Εντοπίζουν τη λειτουργία των συσκευών κυρίως στο κουμπί ή το διακόπτη, πολύ
συχνά στην πρίζα και αρκετές φορές στο καλώδιο. Πιστεύουν ότι οι ηλεκτρικές
συσκευές έχουν συσσωρευμένο το ρεύμα στο εσωτερικό τους και ότι όταν αγοράζουμε
μια ηλεκτρική συσκευή αγοράζουμε ταυτόχρονα και το ρεύμα. Τα παιδιά ακούν
κυρίως τον όρο ρεύμα και λιγότερο τον όρο ηλεκτρικό ρεύμα, και δεν οικοδομούν
συγκεκριμένο νόημα για τους όρους αυτούς. Αναφέρουν διαφορετικά ‘ρεύματα’, που
πηγαίνουν σε διαφορετικές συσκευές. Πολλά παιδιά δεν δέχονται την ύπαρξη
‘εξωτερικού’ ρεύματος. Θεωρούν ότι το ρεύμα που υπάρχει έξω από το σπίτι είναι
τελείως διαφορετικό από αυτό που βρίσκεται μέσα. Επικεντρώνουν κυρίως στο
‘εσωτερικό’ ρεύμα και συσχετίζουν το ‘εξωτερικό’ με τις λάμπες, τις κολώνες της
ΔΕΗ και κεραίες TV. Τα παιδιά της ηλικίας αυτής δεν έχουν διαμορφώσει άποψη για
τη μεταφορά ή κίνηση του ηλεκτρικού ρεύματος (οι αναπαραστάσεις τους είναι
στατικές). Πολλά παιδιά συγχέουν το ρεύμα του νερού με το ηλεκτρικό ρεύμα (ίσως
διότι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορούν σε σωλήνες, παράγουν θόρυβο, «έρχονται»
από έξω).
Κατά την άποψή μας είναι ανάγκη να σχεδιαστούν διδακτικές παρεμβάσεις στο
νηπιαγωγείο εποικοδομητικού τύπου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ιδέες αυτές
των παιδιών και να προετοιμαστούν αυτά για την οικοδόμηση ορισμένων προ-εννοιών,
αποδεκτών από επιστημονική άποψη, οι οποίες θα εξελιχθούν στη συνέχεια σε
επιστημονικές απόψεις.
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Μια περιήγηση στον κόσμο των χρωμάτων
Χ. Χαραλαμποπούλου
Πανεπιστήμιο Πατρών
Το χρώμα ως ένα από τα πιο περίπλοκα και συναρπαστικά οπτικά φαινόμενα,
μελετήθηκε στις αρχές του 19ου αι., όπου φιλόσοφοι, φυσικοί, χημικοί και εικαστικοί
αναζήτησαν και κατέγραψαν τις υλικές και ψυχικές ιδιότητες των χρωμάτων (Πάντος,
1990). Ωστόσο, οι μελέτες αυτές διαπνέονται από έντονες διαφοροποιήσεις που
οφείλονται κυρίως στη διαφορετική οπτική από την οποία προσεγγιζόταν κάθε φορά το
χρώμα, όπως ήταν η ψυχολογική ή η ψυχαναλυτική, η εικαστική, η φυσική κ.α..
Στις ψυχολογικές μελέτες η έμφαση δόθηκε στη διαγνωστική και εκφραστική
αξία των χρωμάτων στην ανάλυση της προσωπικότητας των παιδιών, στον
προσδιορισμό δηλαδή της προβολικής αξίας των χρωμάτων, όπου η επικράτηση
ορισμένων χρωμάτων στα σχέδια των παιδιών συνδέθηκε με συγκεκριμένες
συγκινησιακές αντιδράσεις (Meredien, 1981).
Στα πλαίσια των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών μελετάται το χρώμαύλη, το οποίο αφορά τη φυσικο-ψυχική υπόσταση των χρωμάτων ως αποτέλεσμα της
οπτικής σύλληψης, της ψυχικής αίσθησής τους, και της πνευματικής αντίληψης.
Ειδικότερα, οι μελέτες αυτές εστιάζονται σε θέματα όπως η μείξη χρωμάτων, οι
χρωματικοί συνδυασμοί, η ύπαρξη αρμονίας και αντίθεσης κ.α. (Δημητρέλης, 1987).
Στα πλαίσια της φυσικής και ειδικότερα της Οπτικής, αντικείμενο των μελετών
αποτελεί το χρώμα-φως, το οποίο αφορά τη φυσικο-χημική υπόσταση των χρωμάτων.
Ειδικότερα στα πλαίσια της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών το μεγαλύτερο μέρος
των ερευνών είναι αφιερωμένο στην ανίχνευση των παραστάσεων των μαθητών για τη
φύση των χρωμάτων, για τις ιδιότητές τους, για την ανάλυση και τη σύνθεση του
φωτός κ.α. Κοινό συμπέρασμα των ερευνών αυτών είναι ότι τα ερμηνευτικά σχήματα
που οι μαθητές συγκροτούν στα πλαίσια της καθημερινής τους εμπειρίας είναι
ιδιαίτερα ανθεκτικά και, όταν ορθώνονται στη σκέψη των μαθητών κατά την εξέλιξη
των διδακτικών δραστηριοτήτων, εμποδίζουν την προσέγγιση και την κατανόηση της
έννοιας του χρώματος.
Τα δυο παραπάνω πεδία μελέτης χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη μιας
διαχωριστικής γραμμής ανάμεσα στο χρώμα-φως και στο χρώμα-ύλη και
διαφοροποιούνται ως προς τους στόχους της μελέτης τους. Παρόλο όμως τις διαφορές
τους έχουν και βασικά σημεία επαφής. Σύμφωνα με τον Sargent (1987) "οι νόμοι των
χρωμάτων στη φυσική μπορεί να μην είναι ταυτόσημοι με τους νόμους της ισορροπίας
των χρωμάτων στην τέχνη, ωστόσο, υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στις
εξωτερικές, φυσικές αιτίες των χρωμάτων και στις υποκειμενικές αισθητικές
εμπειρίες". Η σχέση αυτή αναδεικνύεται κυρίως όταν οι νόμοι των χρωμάτων στη
φυσική προσφέρουν συγκεκριμένες υποδείξεις και ερμηνείες για τους χρωματικούς
τόνους, τις χρωματικές συσχετίσεις και γενικότερα για την αισθητική αντίληψη στην
τέχνη.
Μια τέτοια θεώρηση των χρωμάτων αποκτά ιδιαίτερη αξία και νέα σημασία στο
πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας, καθώς αναδεικνύονται νέες προοπτικές από τη
διδακτική αξιοποίηση αυτής της σχέσης. Η παρούσα εργασία, λαμβάνοντας υπόψη
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αυτή τη σχέση, παρουσιάζει συνοπτικά τα ευρήματα μιας βιβλιογραφικής
ανασκόπησης στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, αναφορικά με τις
παραστάσεις μαθητών διαφόρων ηλικιών γύρω από την έννοια του χρώματος,
αποσκοπώντας στην ανάδειξη και θεμελίωση μιας σειράς υποθέσεων γύρω από τις
σχετικές με το χρώμα διδακτικές προσεγγίσεις.
Η προσέγγιση του χρώματος στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου
Αρχικά, κρίνεται αναγκαία η διευκρίνιση των κινήτρων που γέννησαν το ενδιαφέρον
μας για τη μελέτη του χρώματος. Στα πλαίσια του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τις Φυσικές Επιστήμες στο επίπεδο της προσχολικής
ηλικίας, διατυπώνονται ενστάσεις τόσο για την υποδεέστερη θέση τους στα αναλυτικά
προγράμματα της προσχολικής εκπαίδευσης, όσο και για τον εμπειρικό
προσανατολισμό τους (Ραβάνης, 1998). Αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτών των
ενστάσεων, μελετήσαμε τη διδακτική πρόταση για την έννοια του χρώματος, όπως
αυτή παρουσιάζεται στο βιβλίο δραστηριοτήτων του ΥΠΕΠΘ (1990) για το
νηπιαγωγείο και εντοπίσαμε τα εξής:
 Δίνεται έμφαση όχι τόσο στο χρώμα ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο αλλά στο
χρώμα ως μέσο έκφρασης και δημιουργίας (σ.130-132). Χωρίς βέβαια να
υποτιμηθεί η εκπαιδευτική σημασία αυτής της προσέγγισης θα πρέπει να
σημειωθεί ότι το χρώμα χρησιμοποιείται συμπληρωματικά στη διεξαγωγή
δραστηριοτήτων των εικαστικών, της γραφής, κ.α., με αποτέλεσμα η εξερεύνηση
του χρώματος από τα νήπια, είτε ως χρώμα-φως είτε ως χρώμα -ύλη, να γίνεται με
έναν τυχαίο και αποσπασματικό τρόπο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η χρήση του
χρώματος για την πραγματοποίηση συσχετίσεων, διακρίσεων και ομαδοποιήσεων
των αντικειμένων, όπου το χρώμα προσεγγίζεται ως φυσικό γνώρισμα και έμφυτη
ιδιότητα των αντικειμένων, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την ερμηνεία του
χρώματος ως ιδιότητα του φωτός (σ. 201-204). Επιπλέον ενισχύονται χρωματικά
στερεότυπα καθώς καλλιεργείται η αντίληψη της μονιμότητας των χρωμάτων στη
φύση (για παράδειγμα, όταν παραβλέπεται το γεγονός ότι ο ουρανός και η
θάλασσα δεν είναι πάντα μπλε).
 Η μονοδιάστατη προσέγγιση του χρώματος οδηγεί στη συρρίκνωση του εύρους
και της πολυπλοκότητας της έννοιας, καθώς στις περιπτώσεις που το χρώμα
προσεγγίζεται ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, (σ. 201-204) το περιεχόμενο
των αναφερόμενων δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα φτωχό. Αναλυτικότερα, το
περιεχόμενο περιορίζεται στην κατάκτηση του χρωματικού λεξιλογίου, στην
αναγνώριση των φυσικών χρωματισμών των αντικειμένων και σε μια εισαγωγή
στη μείξη των χρωμάτων, εστιάζοντας όχι στη διαδικασία της μείξης αλλά στην
ονομασία του νέου χρώματος. Δεν υπάρχουν καθόλου αναφορές στη μετάβαση
από την απλή οπτική διέγερση στην ανακάλυψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
των χρωμάτων, στην ανακάλυψη των εσωτερικών σχέσεων τους, στην ανίχνευση
των αρμονιών και αντιθέσεων. Απουσιάζει η διδακτική προσέγγιση των
αντιθετικών εννοιών όπως διάφανο-αδιάφανο, σκούρο-ανοιχτό, ρευστό- στεγνό
χρώμα, υγρή- στερεή επιφάνεια κ.α.
 Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρουσίαση επιλεγμένων
δραστηριοτήτων, χωρίς όμως ξεκάθαρους γνωστικούς στόχους και σαφείς
θεωρητικές και μεθοδολογικές κατευθύνσεις. Παρατηρείται απουσία εκτίμησης
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των γνωστικών εμποδίων της παιδικής σκέψης ως προς την κατανόηση της φύσης
του χρώματος, την αναγνώριση του χρώματος ως ιδιότητα του φωτός. Η
διευκρίνηση των νοητικών σχημάτων με τα οποία τα παιδιά ερμηνεύουν την
ύπαρξη των χρωμάτων είναι απαραίτητη, γιατί διευκολύνει τη χάραξη διδακτικών
προσεγγίσεων συμβατών με το επίπεδο σκέψης των παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Η επισήμανση των παραπάνω αδυναμιών αποτέλεσαν το κύριο κίνητρο για την
πραγματοποίηση της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης, με βάση την οποία έγινε
κατόπιν ο σχεδιασμός μιας έρευνας, η οποία πραγματοποιείται τώρα. Στη συνέχεια θα
παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα ερευνητικών προσπαθειών ανίχνευσης των
παραστάσεων μαθητών για την έννοια του χρώματος στα πλαίσια της Διδακτικής των
Φυσικών Επιστημών.
Η προσέγγιση του χρώματος από την παιδική σκέψη
Η διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία έχει να παρουσιάσει μια μεγάλη σειρά ερευνών
που έχουν πραγματοποιηθεί στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, για
την έννοια του φωτός και των διαφόρων φαινομένων που προκαλεί (Watts, 1985,
Tiberghien et al., 1980, Guesne, 1984, Anderson & Smith, 1982, Rice & Feher, 1988,
Ραβάνης, 1991, κ.α.). Ωστόσο, ελάχιστες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για την
έννοια του χρώματος και αυτές που έχουν γίνει δεν αφορούν παιδιά προσχολικής
ηλικίας. Οι έρευνες αυτές επικεντρώνονται στην ανίχνευση και στην καταγραφή των
βιωματικών νοητικών παραστάσεων μαθητών διαφόρων ηλικιών για το χρώμα-φως
ενώ απουσιάζει η συσχέτισή τους με τις παραστάσεις τους για το χρώμα-ύλη.
Όπως είναι γνωστό, τα χρώματα είναι το αποτέλεσμα της σχέσης τριών
στοιχείων, του φωτός, των αντικειμένων και του οπτικού και νευρικού συστήματος του
παρατηρητή. Τα χρώματα είναι ιδιότητες του φωτός. Το φως διαδίδεται στο χώρο με
κύματα, τα οποία απορροφώνται και ανακλώνται από όλα τα αντικείμενα γύρω μας.
Όταν τα ανακλώμενα κύματα ερεθίσουν το οπτικό μας σύστημα τότε προκαλείται η
αίσθηση του χρώματος. Το λευκό φως που αναγνωριζόταν ως το πιο απλό και το πιο
αγνό χρώμα μέχρι την εποχή του Νεύτωνα, είναι σύνθετο: περιέχει όλα τα χρώματα
της ίριδας, τα οποία αποκαλύπτονται όταν ξεχωρίσουμε τις ακτινοβολίες τους με ένα
πρίσμα.
Οι Anderson και Smith (1982, 1986) σε έρευνες που πραγματοποίησαν
κατέγραψαν τις αντιλήψεις μαθητών ηλικίας περίπου 10 ετών για το μηχανισμό της
όρασης και το χρώμα του φωτός. Το 61% των παιδιών θεωρούσε ότι το χρώμα δεν
είναι ιδιότητα του φωτός αλλά είναι μια έμφυτη ιδιότητα των αντικειμένων.
Διαπίστωσαν ακόμη, ότι το 72% του δείγματος θεωρούσε ότι το λευκό φως είναι
άχρωμο και ''καθαρό'' και ότι το φως είναι εκείνο που αποκαλύπτει τα χρώματα των
αντικειμένων. Θεωρούσε ότι τα μάτια μας βλέπουν το χρώμα ενός αντικειμένου και όχι
το χρώμα ενός ανακλώμενου φωτός. Για τα έγχρωμα φώτα το μεγαλύτερο ποσοστό
θεωρούσε ότι είναι λευκό φως στο οποίο έχει προστεθεί χρώμα, ενώ ένα μικρότερο
ποσοστό ότι είναι η μείξη πολλών χρωμάτων. Επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό των
παιδιών θεωρούσε ότι το χρώμα-φως μπορεί να αναμειχθεί με βάση τις αρχές που
ισχύουν στη μείξη του χρώματος-ύλης.
Οι Feher και Rice (1992) σε μια έρευνά τους, με μαθητές 8-10 ετών, ανέλυσαν
τις προβλέψεις και τις εξηγήσεις που έδωσαν τα παιδιά για το έγχρωμο φως και τις
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έγχρωμες σκιές. Ζητήθηκε από τα παιδιά να προβλέψουν τι θα γίνει στο χρώμα
κόκκινων, πράσινων και κίτρινων αντικειμένων, όταν αυτά θα φωτιστούν από κόκκινο
κίτρινο και πράσινο φως . Τέσσερις ήταν οι κυρίαρχες προβλέψεις-παραστάσεις των
παιδιών:
 το έγχρωμο φως δεν θα επηρεάσει το χρώμα του αντικειμένου
 το έγχρωμο φως είναι σκούρο και επομένως το αντικείμενο θα φαίνεται
σκουρότερο.
 Το έγχρωμο φως θα αναμειχθεί με το χρώμα του αντικειμένου.
 Το έγχρωμο φως θα δώσει το χρώμα του στο αντικείμενο.
Τα παιδιά στη συνέχεια όταν έβλεπαν το αποτέλεσμα ερμήνευαν την αλλαγή του
χρώματος του αντικειμένου, αποδίδοντας στο χρωματιστό φως έναν ενεργητικό ρόλο:
το χρωματιστό φως μπορεί να αλλάξει το χρώμα των αντικειμένων, είτε επειδή
προσθέτει χρώμα στο αντικείμενο, είτε επειδή είναι σκούρο και επομένως το κάνει
σκουρότερο, είτε επειδή δεν μας αφήνει να δούμε το πραγματικό χρώμα του
αντικειμένου. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι ότι τα περισσότερα παιδιά επιλέγουν το
πράσινο και το κόκκινο ως σκούρα χρώματα ενώ ελάχιστα επιλέγουν το μαύρο. Το
46% θεωρούν το λευκό φως λαμπερό, το 27% άχρωμο, το 12% ως το αποτέλεσμα
μείξης πολλών χρωμάτων.
Στα ίδια αποτελέσματα κατέληξαν και οι Zylbersztain και Watts (1982) στην
έρευνά τους με μαθητές 12 ετών . Όταν μετά τη διδασκαλία των χρωμάτων τα παιδιά
ρωτήθηκαν γιατί βγαίνει κόκκινο φως από έναν προβολέα στον οποίο είχε τοποθετηθεί
κόκκινη ζελατίνα τα περισσότερα παιδιά αδυνατούσαν να δώσουν ερμηνείες στα
πλαίσια της διάδοσης ορισμένων μόνο συχνοτήτων του φωτός. Η πλειοψηφία των
μαθητών υποστήριζε ότι το λευκό φως του προβολέα είχε αλλάξει χωρίς να μπορεί να
το εξηγήσει, το ένα τρίτο θεωρούσε ότι υπήρχε ένας μηχανισμός βαφής, ενώ οι
υπόλοιποι πίστευαν ότι το λευκό φως έδωσε χρώμα στο φίλτρο.
Τέλος, ο Chauvet (1996) πραγματοποίησε μια έρευνα γύρω από τις αρχές
μείξης των χρωμάτων με μαθητές 16 ετών που φοιτούσαν σε μια σχολή Καλών
Τεχνών. Όταν ζητήθηκε από τα παιδιά να προβλέψουν το χρώμα που θα προκύψει από
τη μείξη δυο έγχρωμων φώτων διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των παιδιών έδωσε
απαντήσεις που βασίζονταν στις αρχές μείξης των χρωμάτων-ύλης. Επίσης ταύτιζαν
την έννοια του χρώματος με την έννοια των χρωστικών ουσιών αγνοώντας το ρόλο του
φωτός και του οπτικού συστήματος. Ο ερευνητής θέτοντας υπό αμφισβήτηση την
κλασσική κατάτμηση του περιεχομένου του χρώματος σε ενότητες καταλήγει με την
πρόταση της συγκρότησης μιας εννοιολογικής αλυσίδας, όπου θα γίνεται ενσωμάτωση
της διδασκαλίας των νόμων των χρωμάτων της φυσικής στη διδασκαλία των
χρωμάτων στην τέχνη.
Όλες οι παραπάνω έρευνες συγκλίνουν στις ακόλουθες παραστάσεις των
παιδιών για τη φύση του χρώματος, οι οποίες διακρίνονται σε εφτά κατηγορίες:
1. Το χρώμα οφείλεται στο αντικείμενο, όπου αναγνωρίζεται το χρώμα ως έμφυτη
ιδιότητα του αντικειμένου.
2. Το χρώμα οφείλεται στο φωτισμό: αναγνωρίζεται η απαραίτητη ύπαρξη φωτός,
(παίρνει τα χρώματα και τα μεταφέρει στο αντικείμενο).
3. Το χρώμα οφείλεται στο μάτι .
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Στις υπόλοιπες κατηγορίες τα παιδιά συγκροτούν σχέσεις ανάμεσα στο φως, το
αντικείμενο και το μάτι, αλλά δεν κατορθώνουν να συγκροτήσουν την εσωτερική
συνδετική σχέση αυτών των τριών στοιχείων, παρά μόνο στην τελευταία κατηγορία.
4. Το χρώμα οφείλεται στο αντικείμενο και στο φωτισμό (μας βοηθά να βλέπουμε το
χρώμα...).
5. Το χρώμα οφείλεται στο αντικείμενο και στο μάτι.
6. Το χρώμα οφείλεται στο φως και στο μάτι.
7. Το χρώμα οφείλεται στο φως στο αντικείμενο και στο μάτι.
Συζήτηση
Από τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών προβάλλεται αφενός η σημαντική
επίδραση των βιωματικών νοητικών παραστάσεων στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά
ερμηνεύουν τη φυσική πραγματικότητα και αφετέρου η ανάγκη ανίχνευσης των
παραστάσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το χρώμα, καθώς το σύνολο των
ερευνών έχει πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερες ηλικίες. Εφόσον αναγνωρίζουμε τη
σημασία των παραστάσεων δεν είναι δυνατόν να τις αγνοήσουμε στην ανάπτυξη
δραστηριοτήτων για το χρώμα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η καταγραφή τους
θα διευκολύνει το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή συστηματικών δραστηριοτήτων για το
χρώμα κατάλληλων για την προσχολική ηλικία. Επιπλέον, η μελέτη τους θα επιτρέψει
τη διαμόρφωση μιας διδακτικής πρότασης στην οποία θα αποφεύγεται η
αποσπασματική προσέγγιση και ο κατακερματισμός της έννοιας του χρώματος. Στο
πλαίσια μιας σύνθεσης οι αδυναμίες που επισημάνθηκαν στο βιβλίο δραστηριοτήτων
φαίνεται να αφοπλίζονται, καθώς θα επιχειρείται η προσέγγιση μιας ολοκληρωμένης
και πλήρους εικόνας του τόσο πολύπλευρου θέματος που είναι το χρώμα. Πρόκειται
δηλαδή για μια συγκρότηση του διδακτικού αντικειμένου σε ένα ενιαίο σύνολο με την
ανάπτυξη συνθετικών διδακτικών ενοτήτων στις οποίες οι συναρπαστικές δυνατότητες
που έχουν τα χρώματα στην τέχνη θα ενσωματώνονται στο γοητευτικό κόσμο του
χρώματος ως φυσικού φαινομένου.
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Δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος για τη διδασκαλία της έννοιας του χρόνου
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
Α. Βελλοπούλου, Μ. Παπανδρέου
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ο χρόνος, ως έννοια, θεωρείται σημαντική διότι εμπεριέχεται ως υπόβαθρο σε πλείστες
δραστηριότητες του ανθρώπου, σε επίπεδο ψυχολογικό, εμπειρικό αλλά και λογικής
επεξεργασίας. Η ανάπτυξη της έννοιας του χρόνου ήταν ένα ζήτημα που απασχόλησε
τον Πιαζέ (1946α, 1946β), αλλά και ερευνητές που εγγράφηκαν στην πιαζετική οπτική
(Berndt & Wood, 1974, Fraisse et al., 1979, Levin, 1979, Montangero, 1977, Richards,
1982, Wilkening, 1981). Το ενδιαφέρον των ερευνητών συγκέντρωσε η ποικιλία των
πειραματικών καταστάσεων μέσω των οποίων προσεγγιζόταν το θέμα και η ποικιλία
και διαφορετικότητα των ευρημάτων στα οποία κατέληγαν οι έρευνες.
Πάντως, οι περισσότεροι ερευνητές φαίνεται να συμφωνούν ότι τα νήπια
γνωρίζουν τις σχέσεις χρόνου, χώρου, ταχύτητας, αλλά σε ορισμένες καταστάσεις τις
χειρίζονται κατά ζεύγη και έτσι οδηγούνται σε λανθασμένες εκτιμήσεις (Montangero,
1983, 1984). Παρακολουθώντας τα λάθη που κάνουν τα παιδιά σε τέτοιες καταστάσεις
επισημαίνουμε ότι σε ένα πρώτο επίπεδο η αιτιολόγηση των λανθασμένων εκτιμήσεων
αφορά κυρίως δεδομένα χώρου (π.χ. μικρότερη / μεγαλύτερη απόσταση, ή τέρμα κοντά
/ μακριά). Σε ένα δεύτερο επίπεδο η αιτιολόγηση αφορά κυρίως διαφορές στην
ταχύτητα (μεγαλύτερη / μικρότερη). Εξάλλου φαίνεται ότι η στιγμή του τερματισμού
έχει μεγαλύτερη σημασία για τα νήπια απ΄ ό,τι η χρονική διάρκεια της κίνησης
Οι έρευνες αυτές, βέβαια, δεν είχαν διδακτικούς στόχους και γι’ αυτό το λόγο
δεν είναι δυνατή μια άμεση μεταφορά των πειραματικών καταστάσεων που
χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαιδευτική πράξη.
Παρ’ ότι στο Α.Π. του νηπιαγωγείου υπάρχουν αρκετές υποενότητες τομέων
που αφορούν στο χρόνο, και πολλές δραστηριότητες, αυτές τελικά αποτελούνται
κυρίως από επισημάνσεις, εντολές της νηπιαγωγού, συζητήσεις κ.λ.π.
Αναπτύξαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στηρίζεται στα δεδομένα ερευνών για
την ανάπτυξη της έννοιας του χρόνου, ενσωματώνει ορισμένους παράγοντες που
σύμφωνα με δεδομένα ερευνών της κοινωνικής – γνωστικής ψυχολογίας (Doise &
Mugny, 1981, Perret – Clermont, 1980) και της διδακτικής (Vergnaud, 1987) είναι
διευκολυντικοί για την γνωστική ανάπτυξη, και ακολουθεί τη μεθοδολογία που
συνήθως εφαρμόζεται στο νηπιαγωγείο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τρεις δραστηριότητες, μία
πειραματισμού, μία ανάγνωσης και δραματοποίησης ιστορίας και μία επίλυσης
προβλήματος με τη μορφή ιστορίας με διαφορετικές εκδοχές.
Στην περίπτωση της έννοιας του χρόνου, πειραματισμός είναι η δυνατότητα να
διερευνήσεις τα αποτελέσματα που έχουν οι διαφορετικές τιμές των μεταβλητών και
να εξάγεις συμπεράσματα για τις αιτιακές σχέσεις μεταξύ χώρου, χρόνου και
ταχύτητας.
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Για να πραγματοποιήσεις εκτιμήσεις, σε περίπτωση διαδοχικών κινήσεων σου
χρειάζεται εργαλείο μέτρησης. Το πιο συνηθισμένο είναι το ρολόι. Με κάποιες
τροποποιήσεις για διευκόλυνση στη χρήση το εντάξαμε στην πρώτη δραστηριότητα.
Το ρολόι είναι ένα εργαλείο αναπαράστασης της χρονικής διάρκειας, και η χρήση του,
σε περιπτώσεις διαδοχικών κινήσεων, επιβάλλει συλλογισμούς διάρκειας και όχι
στιγμής, που συνήθως χρησιμοποιούν τα νήπια.
Στη δεύτερη δραστηριότητα, μετά τη διήγηση ενός παραμυθιού, τα παιδιά
δραματοποιούσαν την ιστορία. Στην ιστορία χρησιμοποιήσαμε περιπτώσεις
μετακινήσεων που τα παιδιά αυθόρμητα δεν αναπαράγουν ακριβώς λόγω των ιδεών
που φαίνεται να έχουν. Η δραματοποίηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα διότι προϋποθέτει
την ανάληψη ρόλων από τα παιδιά και την αναπαραγωγή των γεγονότων της ιστορίας.
Η τρίτη δραστηριότητα είναι μια επίλυση προβλήματος. Η επιλογή αυτή έγινε
για τους εξής λόγους: Η επίλυση προβλήματος προϋποθέτει πρόβλεψη, και η
διατύπωση της πρόβλεψης κάνει φανερό τον συλλογισμό, πάνω στον όποιο
στηρίζονται τα παιδιά. Εξάλλου η υλοποίηση των προτεινόμενων επιλύσεων δίνει στα
παιδιά τη δυνατότητα να αντιληφθούν την επάρκεια ή όχι του συλλογισμού τους. Όταν
γίνει φανερή η ανεπάρκεια της επίλυσης τα παιδιά οδηγούνται σε μια προσπάθεια
αναδιοργάνωσης των ιδεών τους, ώστε να δικαιολογηθεί η αποτυχία αλλά και η
καινούργια πρόταση επίλυσης. Καθώς διατυπώνει κάθε παιδί την επίλυση που
προτείνει, αλλά και όταν διαψεύδονται οι προτάσεις ορισμένων παιδιών,
δημιουργούνται συνθήκες για την κινητοποίηση διαδικασιών κοινωνικογνωστικής
σύγκρουσης.
Ερωτήματα προς διερεύνηση
Πιο συγκεκριμένα τα ερωτήματα που μας απασχόλησαν είναι:
 Η χρήση του ρολογιού και η διερεύνηση των αποτελεσμάτων που έχουν οι
διαφοροποιήσεις στις τιμές των μεταβλητών, μπορούν να διευκολύνουν την
εξέλιξη του χρονικού συλλογισμού των νηπίων;
 Μπορεί η αναπαραγωγή, από τα ίδια τα παιδιά, χρονικών καταστάσεων, να
διευκολύνει την εξέλιξη του χρονικού συλλογισμού;
 Είναι δυνατόν η κινητοποίηση του μηχανισμού της κοινωνικογνωστικής
σύγκρουσης να διευκολύνει την εξέλιξη του χρονικού συλλογισμού;
 Αν παρατηρηθούν πρόοδοι στους χρονικούς συλλογισμούς των νηπίων, αυτές
θα αφορούν εξίσου τις άνισες και τις ίσες χρονικές διάρκειες;
Μεθοδολογία
Σχέδιο έρευνας και δείγμα
Το σχέδιο έρευνας που ακολουθήσαμε περιλαμβάνει τρεις φάσεις, οι οποίες
κατανεμήθηκαν ως εξής κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας: 1 η ημέρα προτέστ και 1η
διδακτική παρέμβαση, 2η ημέρα 1ο μετατέστ, 2η διδακτική παρέμβαση και 2ο μετατέστ,
3η ημέρα 3η διδακτική παρέμβαση και 3ο μετατέστ.
Το προτέστ και τα μετατέστ διενεργήθηκαν με ατομικές συνεντεύξεις, από δύο
ερευνητές και τα δεδομένα καταγράφηκαν σε ειδικά πρωτόκολλα, ενώ οι διδακτικές
παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν σε ολόκληρη την ομάδα παιδιών και βιντεοσκοπήθηκαν.
Στην έρευνα συμμετείχαν 12 παιδιά 5 – 6 ετών.
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Προτέστ - Μετατέστ
Με ειδικά διαμορφωμένο υλικό και κατάλληλο σενάριο υλοποιήθηκαν 5 μετακινήσεις
οχημάτων (κάθε φορά 2 οχήματα διανύουν 2 παράλληλες διαδρομές ίσες ή άνισες).
Μετά από κάθε μετακίνηση διατυπώνεται μια ερώτηση που αφορά στη σύγκριση των
χρονικών διαρκειών των 2 μετακινήσεων και μια ερώτηση που αφορά στην
αιτιολόγηση της εκτίμησης.
Διδακτική Παρέμβαση
Η διδακτική παρέμβαση κατανέμεται σε τρεις συναντήσεις.
Α΄ διδακτική κατάσταση (πειραματισμός)
Α. Εκτελούνται συγκεκριμένες διαδρομές με τα πόδια μέσα στην τάξη και
μετράμε με ρολόι τον χρόνο διάνυσης. Κάθε φορά ένα παιδί περπατάει πάνω σε μια
γραμμή, ένα παιδί μετράει την ώρα με το ρολόι, (αφήνει τον λεπτοδείκτη με την
έναρξη και τον σταματάει όταν ο διαιτητής φωνάξει στοπ) και ένα παιδί κάνει τον
διαιτητή. Όταν γίνουν δύο διαδρομές γίνεται σύγκριση των δύο διαρκειών. Μετά την
τρίτη μετακίνηση, ακολουθεί σύγκριση των τριών.
Β. Δυο παιδιά με δυο αυτοκινητάκια εκτελούν διαδρομές σε δυο παράλληλους
και άνισους δρόμους. Αρχικώς γίνεται συμφωνία για την αργή, τη μεσαία και γρήγορη
ταχύτητα των αυτοκινήτων. Τα υπόλοιπα παιδιά παρακολουθούν τον αγώνα για να
κρίνουν το αποτέλεσμα. Πριν την εκκίνηση διατυπώνονται προβλέψεις οι οποίες
σχολιάζονται και στο τέλος αιτιολογείται το αποτέλεσμα του αγώνα.
Β΄ Διδακτική κατάσταση (Δραματοποίηση):
Α. Γίνεται αφήγηση ενός παραμυθιού στα παιδιά (διαφορετική εκδοχή του
γνωστού μύθου: «ο λαγός και η χελώνα»). Τα ζώα του δάσους αποφασίζουν να κάνουν
αγώνες δρόμου για να εκλέξουν το πιο γρήγορο ζώο του δάσους. Μετά τη διήγηση,
μοιράζονται οι ρόλοι, ορίζονται οι δρόμοι και γίνεται πιστή αναπαράσταση των
γεγονότων.
Κατά τη δραματοποίηση επεξεργαζόμαστε τρεις καταστάσεις μετακινήσεων (3
αγώνες) με άνισους δρόμους (2 δρόμοι – 2 αθλητές σε κάθε αγώνα) και άνισες
ταχύτητες διάνυσης (ανάλογα με το ποια ζώα τρέχουν). Σχολιάζεται το αποτέλεσμα
του αγώνα ως προς τη χρονική διάρκεια.
Γ΄ Διδακτική κατάσταση (επίλυση προβλήματος):
Ανακοινώνεται στα παιδιά ότι θα διαβάσουμε ένα παραμύθι(παραλλαγή του
παραμυθιού «Ο Χάνσελ και η Γκρέτελ»), όπου πρέπει να βοηθήσουν για να
διαμορφωθεί η εξέλιξη της ιστορίας. Η κακιά μάγισσα προτείνει, διαδοχικά, τρεις
δοκιμασίες στη Γκρέτελ: αγώνες σε δύο παράλληλους και άνισους δρόμους (με
συγκεκριμένα ανταλλάγματα κάθε φορά). Κατάλληλα διαμορφωμένο υλικό συνοδεύει
την διαδικασία επίλυσης
1ο πρόβλημα: Η Γκρέτελ να κάνει λιγότερη ώρα, μπορεί να διαλέξει όποιο
δρόμο θέλει. Εδώ, αρκεί ο συλλογισμός μικρότερος δρόμος – λιγότερη ώρα.
20 πρόβλημα: Η Γκρέτελ να πάει από τον μεγαλύτερο δρόμο, αλλά να κάνει
λιγότερη ώρα. Μπορεί να διαλέξει όχημα (ποδήλατο ή αυτοκίνητο). Εδώ, ο
συλλογισμός που απαιτείται είναι: για να κάνει λιγότερη ώρα από το μεγαλύτερο
δρόμο, πρέπει να έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από τη μάγισσα.
3ο πρόβλημα: Να κάνουν και οι δύο την ίδια ώρα επιλέγοντας σωστά όχημα και
δρόμο. Εδώ ο συλλογισμός που απαιτείται είναι: για να κάνουν την ίδια ώρα πρέπει

Διδακτικές παρεμβάσεις

152

αυτός που θα πάρει τον μικρό δρόμο να πάρει και το αργό όχημα, ενώ ο άλλος το
γρήγορο όχημα.
Κατά τη συζήτηση τα παιδιά διατυπώνουν ένα – ένα την άποψή τους, γίνεται
αιτιολόγηση των διαφορετικών απαντήσεων και με βάση την πλειοψηφία επιλέγεται η
λύση. Εκτελείται η διαδρομή από τον ερευνητή πάνω στους δύο δρόμους, σύμφωνα με
τις επιλογές των παιδιών και στο τέλος συζητείται το αποτέλεσμα. Αν ήταν λάθος η
επιλογή των παιδιών επαναλαμβάνεται η δοκιμασία με άλλη λύση.
Αποτελέσματα και συζήτηση
Μελετώντας τις λανθασμένες απαντήσεις των παιδιών επισημάναμε ορισμένες, οι
οποίες εμφανίζονται πολύ συχνά κατά το προτέστ. Επειδή αυθόρμητα τα περισσότερα
παιδιά, πριν προλάβουμε να διατυπώσουμε την ερώτηση για τη χρονική διάρκεια
απαντούν με όρους τελικής διαδοχής, (π.χ. πρώτος) φαίνεται πως το κυρίαρχο σχήμα
που καθοδηγεί τα λάθη είναι «πρώτος  περισσότερος χρόνος». Με μια ελεύθερη
ερμηνεία, μοιάζει σαν να αποδίδουν στον πρώτο μεγαλύτερη σημασία, είναι καλύτερος
άρα κάνει και περισσότερο χρόνο. Στο προτέστ υπάρχουν 25 λανθασμένες απαντήσεις
τέτοιου τύπου, ενώ μετά τον πειραματισμό μόνο 5 (βλ. Πίνακας 1 στη στήλη με τον
αστερίσκο).
Πίνακας 1
Λανθασμένες σχέσεις χώρου/ χρόνου/ ταχύτητας
Προτέστ
*
Λάθος
εκτίμη
ση Χ.Δ
7
6

1ο Μετατέστ
Λάθος
*
εκτίμηση
Χ.Δ
1
-

2ο Μετατέστ
Λάθος
*
εκτίμηση
Χ.Δ
1
-

3ο Μετατέστ
Λάθος
*
εκτίμηση
Χ.Δ
-

7

7

1

-

1

-

-

-

8

8

5

3

5

2

1

-

8

4

10

2

4

-

4

-

3

-

2

-

4

-

-

-

* περισσότερη ώρα/ μεγαλύτερη ταχύτητα, περισσότερη ώρα/ πρώτος, περισσότερη
ώρα/ λιγότερος δρόμος
Χ.Δ: Χρονική Διάρκεια
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Πίνακας 2
Είδη σωστών εκτιμήσεων από το προτέστ μέχρι το 3 ο μετατέστ, στις πέντε
μετακινήσεις
Προτέστ

1ο Μετατέστ

Σ.Ε/
Χ.Α.
ή
Λ.Α.
2

Σ.Ε/
Σ.Α

Σ.Ε/
Χ.Α.
ή Λ.Α.

Σ.Ε/
Σ.Α

3

2

-

5

-

2ο Μετατέστ
Σ.Ε/
Σ.Α

9

Σ.Ε/
Χ.Α.
Σ.Ε/
Λ.Α.
2

2

9

4

2

3

1

5

4

3ο Μετατέστ
Σ.Ε/
Σ.Α.

9

Σ.Ε/
Χ.Α
Σ.Ε/
Λ.Α
-

1

10

-

12

5

2

5

-

11

1

1

6

2

5

3

7

3

6

2

9

3

12

Σ.Ε: Σωστή εκτίμηση, Χ.Α: χωρίς αιτιολόγηση
Λ.Α: Λανθασμένη αιτιολόγηση, Σ.Α: Σωστή αιτιολόγηση
Θα λέγαμε ότι η δραστηριότητα του πειραματισμού διευκόλυνε την εξέλιξη του
χρονικού συλλογισμού, κυρίως σχετικά με τα άνισα χρονικά διαστήματα, και
περισσότερο όταν ο σωστός συλλογισμός δεν απαιτεί αντισταθμίσεις (1 η και 2η
μετακίνηση). Φαίνεται ότι η χρήση του ρολογιού διευκόλυνε την οικοδόμηση της
σωστής αναπαράστασης για την χρονική διάρκεια (περισσότερος / λιγότερος χρόνος).
Αφού διέθεταν αυτή την αναπαράσταση μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν σωστά τις
σχέσεις χρόνου – χώρου – ταχύτητας, ανά ζεύγη. Στα πιο δύσκολα έργα όμως (3 η, 4η
και 5η μετακίνηση), όπου απαιτείται συλλογισμός επί των τριών μεταβλητών
(αντιστάθμιση), η διερεύνηση μόνο, η παρατήρηση και η εκτίμηση των
αποτελεσμάτων που έχουν οι διαφορετικές τιμές απόστασης και ταχύτητας, και η
χρήση του ρολογιού, φαίνεται ότι δεν αρκούν (βλ. Πίνακα 1).
Οι πρόοδοι που παρατηρούνται στις απαντήσεις των παιδιών για την 4 η
μετακίνηση εμφανίζονται μόνο μετά τη δραστηριότητα της δραματοποίησης (2 ο
μετατέστ). Στη συγκεκριμένη μετακίνηση, δεν διευκολύνεται η αντίληψη του
ταυτόχρονου από τη χωρική διευθέτηση του τέρματος. Εάν παρατηρήσουμε τον πίνακα
των σωστών απαντήσεων (βλ. Πίνακα 2), θα δούμε ότι κατ΄ουσίαν μόνο σχετικά με
την αντίληψη του ταυτόχρονου εμφανίζεται πρόοδος και όχι σχετικά με την
αιτιολόγηση.
Η δραστηριότητα της δραματοποίησης φαίνεται πως διευκολύνει τα παιδιά να
αντιληφθούν την ταυτόχρονη άφιξη και να δεχτούν την ισότητα των χρονικών
διαστημάτων για την περίπτωση που τα σημεία άφιξης δεν συμπίπτουν. Όμως δεν
βόηθησε τα παιδιά να δόσουν αντισταθμιστικού τύπου απαντήσεις.
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Όσον αφορά τις απαντήσεις για την τρίτη μετακίνηση, με άνισες χρονικές
διάρκειες, φαίνεται ότι δεν υπάρχει άμεση εξέλιξη μετά τον πειραματισμό. Οι
λανθασμένες απαντήσεις μειώνονται κυρίως μετά την επίλυση προβλήματος.
Με το δείγμα που διαθέτουμε δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο
πειραματισμός σ’ αυτή την περίπτωση δεν βοήθησε. Απλά φαίνεται ότι ορισμένα
παιδιά χρειάστηκε να συμμετάσχουν στην τρίτη δραστηριότητα, επίλυσης
προβλήματος για να υπερβούν τη δυσκολία αυτής της μετακίνησης. Εξάλλου, ούτε η
δραστηριότητα της δραματοποίησης υπήρξε βοηθητική σ’ αυτήν την περίπτωση.
Υποθέτουμε ότι, οι κοινωνικογνωστικές συγκρούσεις, που αναπτύχθηκαν κατά
τη διάρκεια της επίλυσης προβλήματος, υποχρεώνοντας τα παιδιά να επιλέξουν λύσεις
που αιτιολογούνται μόνο με αντισταθμίσεις, διευκόλυναν στην εξέλιξη του χρονικού
συλλογισμού. Αυτό όμως γίνεται φανερό μόνο για τις άνισες χρονικές διάρκειες.
Ενώ, κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας, τα μισά περίπου παιδιά έδιναν
σαν πρώτη επίλυση τη σωστή, και όλα συμφωνούσαν στη σωστή επίλυση κατά την
επανάληψη της μετακίνησης, οι σωστές, όμως, και αιτιολογημένες απαντήσεις που
εμφανίζονται στο μετατέστ, στις δύο τελευταίες μετακινήσεις, είναι μόνο τρεις (βλ.
Πίνακα 2). Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι, τα περισσότερα παιδιά, δεν μπόρεσαν τελικά να
υιοθετήσουν ένα πιο εξελιγμένο σχήμα συλλογισμού σχετικά με τα ίσα χρονικά
διαστήματα.
Αν για την εξοικείωση των νηπίων με τις φυσικές έννοιες η πρώτη επιλογή που
θα έκανε ένας/μια νηπιαγωγός είναι ο πειραματισμός, θα λέγαμε ότι η υλοποίηση
δραστηριοτήτων δραματοποίησης ή έπίλυσης προβλήματος μπορούν να συνεισφέρουν
επίσης στην γνωστική πρόοδο. Οι γνωστικές δεξιότητες που εμπεριέχονται σε μια
πιθανή γνωστική πρόοδο αναφέρονται σε διαφορετικά επίπεδα επεξεργασίας:
γνωστικά σχήματα, λεκτική διατύπωση, αντίληψη, εργαλεία αναπαράστασης
(συμβολισμοί). Διαφορετικού τύπου δραστηριότητες θα μπορούσαν να διευκολύνουν
προόδους σε ορισμένα από τα πιο πάνω επίπεδα, και από την παρούσα διερεύνηση
διαφαίνεται ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση ως προς την ποιότητα των προόδων που
σημειώνονται έπειτα από κάθε μία. Θα είχε ενδιαφέρον ενδεχομένως να ερευνήσουμε
αν μια τέτοια διδακτική προσέγγιση θα μπορούσε να συμβάλει στην κατανόηση και
άλλων έννοιων της φυσικής. Παράλληλα θα άξιζε, να ερευνηθεί η πιθανή
διαφοροποίηση επί του γνωστικού συλλογισμού των νηπίων ανάλογα με τον τύπο
δραστηριότητας ή τον συνδιασμό δραστηριοτήτων, στις οποίες τα παιδιά συμμετέχουν.
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Η έννοια της χωρητικότητας στην προσχολική
εκπαίδευση: διδακτική προσέγγιση
Κ. Ζαχάρος*, Β. Καρατζούνη**
*Μαθηματικός (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), **Νηπιαγωγός
(Προσχολική Εκπαίδευση)
Στις πρώτες σχολικές βαθμίδες, όπως της προσχολικής και της πρώτης σχολικής, είναι
σημαντικό να εισάγονται τα παιδιά σε μια ευρεία ποικιλία περιβαλλοντικών
αντικειμένων και υλικών διαφορετικών τύπων, από τα οποία μπορεί να αναδυθεί η
μέτρηση. Η μέτρηση μας προσφέρει την δυνατότητα να προσεγγίζουμε τα μαθηματικά
με ένα φυσικό τρόπο. Η εξοικείωση με την διαδικασία της μέτρησης παίρνει
διαφορετική μορφή ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και το γνωστικό επίπεδο
των μαθητών. Καταρχήν το παιδί μπορεί να συγκρίνει βάρη, μήκη, ποσότητες, κλπ.,
χωρίς την ανάγκη της μέτρησης ή της απαρίθμησης. Σε όλες αυτές τις δραστηριότητες
το παιδί πρέπει να παρακινείται να προβαίνει σε εκτιμήσεις. Σκοπός μας εδώ δεν είναι
να θεωρηθεί πως η ακρίβεια μιας απάντησης πρέπει να εμπεριέχει απαραίτητα και
περισσότερη αριθμητικοποίηση. Παράλληλα, μια τέτοια διδακτική προσέγγιση δίνει
την δυνατότητα της σταδιακής εξοικείωσης με την ιδέα του "ενδιάμεσου" [HMI Series:
Matters for Discussion 9, σ. 43], του εργαλείου, δηλαδή, που διαμεσολαβεί στην
διαδικασία της μέτρησης.
Υπάρχει μια ομοιότητα σε όλες τις περιπτώσεις μέτρησης. Όμως, οι αρχές της
μέτρησης μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να είναι περισσότερο εμφανείς απ' ότι σε
άλλες: για παράδειγμα, μπορούμε να προσθέσουμε δύο μήκη άμεσα, τοποθετώντας το
ένα πλάι στο άλλο, άκρη με άκρη, πράγμα που δεν μπορούμε να το κάνουμε για τις
θερμοκρασίες. Μπορούμε, επίσης, να ταξινομήσουμε τέσσερα παιδιά και να
αποφανθούμε για το ύψος τους, αλλά η σύγκριση ως προς το βάρος τριών
αντικειμένων απαιτεί λογικά συμπεράσματα που προϋποθέτουν την οικειοποίηση της
ιδιότητας της μεταβατικότητας.
Από παιδαγωγική επίσης άποψη, η παρουσίαση του μαθηματικού αντικειμένου
με τρόπο που να έχει κάποιο νόημα για το παιδί, η πρόκληση μιας κοινωνικής
αλληλεπίδρασης στα πλαίσια της σχολικής αίθουσας, καθώς και η κοινωνική σημασία
που μεταφέρει το εκπαιδευτικό υλικό είναι κοινωνικοί παράγοντες που η συνεισφοράς
τους στην μαθησιακή διαδικασία υπογραμμίζεται τόσο από τον χώρο της ψυχολογίας
της μάθησης, όσο και από θεωρητικές προσεγγίσεις στον τομέα της διδακτικής των
μαθηματικών [Doise & Mugny 1987, Vygotsky 1978, 1988, 1992, Donaldson 1991,
Βishop 1983, Sierpinska & Lerman 1996]
Όγκος και χωρητικότητα: δύο έννοιες διακριτές.
Η έννοια του όγκου συνδέεται με την φυσική δομή των αντικειμένων και με τα
τρισδιάστατα χαρακτηριστικά του. Η μελέτη, όμως, των φυσικών ιδιοτήτων των
αντικειμένων δείχνει την ανάγκη διάκρισης μεταξύ δύο μεγεθών που σχετίζονται με τα
τρισδιάστατα αντικείμενα: της χωρητικότητας/ ποσότητας και του όγκου [Piaget 1960].
Από την οπτική της Γεωμετρίας γίνεται αποδεκτή μόνο η έννοια του όγκου. Όμως, από
την άποψη της ψυχολογίας οι δύο έννοιες, αν και είναι άμεσα σχετιζόμενες, είναι
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διακριτές και η οικειοποίησή τους από τα παιδιά απαιτεί διαφορετικούς χρόνους
γνωστικής ανάπτυξης [Piaget 1960]. Έτσι, σύμφωνα με τον Piaget (1960), η διατήρηση
της ποσότητας εμφανίζεται κατά το επίπεδο ΙΙΙ (συνήθως σε παιδιά 7,5 ετών), αλλά η
διατήρηση του όγκου σαν μια φυσική έννοια δεν παρατηρείται παρά στο στάδιο που
αντιστοιχεί στην οικοδόμηση των τυπικών λειτουργιών (11-12 ετών). Η διάκριση αυτή
μεταξύ του όγκου και της ποσότητας μας υποχρεώνει σε μια ορισμένη διδακτική
προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία, η προσέγγιση της έννοιας του όγκου θα γίνει με
την διαμεσολάβηση φυσικών αντικειμένων, όπως για παράδειγμα, τρισδιάστατα
αντικείμενα (κύβοι, κλπ.) ή υλικά που έχουν μια ρευστότητα και μπορούν να γεμίσουν
το εσωτερικό των αντικειμένων (νερό, άμμος, κλπ.). Και αυτό αφορά ιδιαίτερα το
στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης (στάδιο ΙΙΙ).
Στην έρευνά μας, που αφορά σε παιδιά της προσχολικής ηλικίας, θα
ασχοληθούμε με την άμεση σύγκριση της χωρητικότητας δοχείων και θα
περιοριστούμε σε ποιοτικούς χαρακτηρισμούς όπως "περισσότερο" και "λιγότερο".
Επίσης, θα συγκρίνουμε την χωρητικότητα δοχείων επιχειρώντας να μετρήσουμε το
περιεχόμενό τους με "μονάδες" που θα εισάγουμε εμείς. Η μέτρηση εδώ θα γίνει με
την διαδικασία της καταμέτρησης που δίνει συγκεκριμένη μορφή στους αριθμούς που
εκφράζονται από την μέτρηση.
Η μέθοδος
Τα υποκείμενα και η διαδικασία
Στην έρευνά μας συμμετέχουν 18 περίπου νήπια (ηλικίας πέντε ετών περίπου) ενός
δημόσιου νηπιαγωγείου της Καλλιθέας του Νομού Αττικής. Η δραστηριότητα έγινε
από την νηπιαγωγό του τμήματος που συμμετέχει και στην διοργάνωση της έρευνας
αυτής. Ο δεύτερος ερευνητής παρευρίσκεται στην αίθουσα, παρακολουθεί και
καταγράφει τις ενέργειες των παιδιών. Η δραστηριότητα γίνεται σε μια αίθουσα του
Νηπιαγωγείου παρουσία όλων των παιδιών. Πάνω σε ένα τραπεζάκι τοποθετούμε τα
υλικά και καλούμε τα παιδιά ατομικά ή ανά δυάδες, ανάλογα με την μορφή της
δραστηριότητας. Τα παιδιά που δεν συμμετέχουν κάθονται ώστε να παρακολουθούν
και έχουν την δυνατότητα σχολιασμού. Χρησιμοποιήσαμε για την ανάλυσή μας ένα
ποιοτικό τρόπο αξιολόγησης των ενεργειών των παιδιών, γεγονός που διευκόλυνε η
βιντεοσκόπηση της δραστηριότητας. Ο ποιοτικός σχολιασμός μας περιλαμβάνει τον
εντοπισμό της δυνατότητας των παιδιών να εφευρίσκουν τρόπους σύγκρισης της
χωρητικότητας των δοχείων, επισήμανση διδακτικών εμποδίων που οφείλονται, είτε
στο γνωστικό επίπεδο των παιδιών, είτε στην δυσκολία πραγμάτευσης του γνωστικού
αντικειμένου, καθώς και την ανάδειξη της συνεισφοράς της νηπιαγωγού στον τρόπο
παρουσίασης του υλικού και στις παρεμβάσεις της στην διάρκεια της δραστηριότητας.
Το πειραματικό υλικό
- Ένα φαρδύ και ανοικτό δοχείο (ένας δίσκος) με ρύζι που βρίσκεται στην διάθεση
των παιδιών.
- Δοχεία διαφορετικά ως προς το σχήμα και την περιεκτικότητά τους.
- Κάρτες που απεικονίζουν κάποια από τα δοχεία αυτά (τα δοχεία του σχήματος 2).
- Ένα ζάρι που στις τρεις πλευρές γράφει «περισσότερο» και στις άλλες «λιγότερο».
- Μια μαριονέτα που απεικονίζει ένα κινέζο.
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Ανάπτυξη της δραστηριότητας και σχολιασμός των αποτελεσμάτων: το σενάριο
Η μαριονέτα του κινέζου "τσαν-τσιν" έχει επισκεφτεί το Νηπιαγωγείο και μεταφέρει τα
νέα από την μακρινή Κίνα. Εισάγει τα παιδιά σε μια ατμόσφαιρα σύγκρισης. Το ρύζι
και οι διαφωνίες σχετικά με την δίκαιη μοιρασιά του θα αποτελέσουν το μοτίβο πάνω
στο οποίο θα δομηθεί το σενάριο, σε όλα τα στάδια της δραστηριότητας. Η
δραστηριότητα εξελίσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διαφοροποιούνται οι μαθησιακές
απαιτήσεις (το σενάριο αναπτύσσεται σε δύο συνεχείς μέρες).
1. Σύγκριση δοχείων που διαφέρουν ως προς μια διάσταση (Η δραστηριότητα αυτή
διαδραματίζεται την πρώτη μέρα)
Σκοπός μας σε αυτή την περίπτωση είναι η εξοικείωση των παιδιών με το υλικό και
την διαδικασία της σύγκρισης. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια διδακτική
ατμόσφαιρα και ένα πλαίσιο συμφραζομένων ώστε οι ενέργειες των παιδιών να είναι
ενταγμένες στο μαθηματικό ζητούμενο της δραστηριότητας. Τα δοχεία που
χρησιμοποιούνται εδώ είναι ορθογώνια παραλληλεπίπεδα που έχουν ίσες βάσεις και
διαφέρουν ως προς το ύψος. Τα παιδιά καλούνται ένα-ένα και τους ζητείται να
διαλέξουν ένα δοχείο και να το γεμίσουν με ρύζι. Στη συνέχεια επιλέγουν ένα από τα
άδεια δοχεία. Ρωτάμε: "ποιο από τα δύο δοχεία χωράει περισσότερο ρύζι;" Επειδή οι
διαφορές των δοχείων είναι εδώ εμφανείς τα παιδιά επιλέγουν το μεγαλύτερο δοχείο.
Στην συνέχεια τους ζητείται να επαληθεύσουν την επιλογή τους χύνοντας το
περιεχόμενο του γεμάτου δοχείου στο άδειο.
2. Δοχεία με ίσα ύψη και διαφορετικά σχήματα (Η δραστηριότητα αυτή και οι
υπόλοιπες διαδραματίζονται την δεύτερη μέρα).
Εδώ τα δοχεία έχουν ίσα ύψη αλλά τα σχήματά τους ποικίλουν (δ1: κυβικό, δ2:
κυλινδρικό, δ3: κυλινδρικό με βάση έλλειψη, δ4: ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, έτσι
ώστε: δ1<δ2=δ3<δ4).
Τα παιδιά καλούνται να συγκρίνουν δύο δοχεία που τους προτείνονται από την
Νηπιαγωγό εκ των οποίων το ένα είναι γεμάτο. Τα παιδιά γενικά ανταποκρίνονται και
στην δραστηριότητα αυτή. Από την μελέτη των απαντήσεων των παιδιών κρίνουμε
σκόπιμο να επισημάνουμε τα εξής:
1. Παρατηρείται μια επικέντρωση της προσοχής των παιδιών στην στάθμη του ρυζιού
στο δοχείο. Για παράδειγμα, ο Δημήτρης στην σύγκριση των δοχείων δ2 και δ4
(γεμάτο είναι το δ2) αφού χύσει το περιεχόμενο του δ2 στο δ4 ισχυρίζεται ότι:
Δημήτρης: Αυτό (το δ4) χωράει περισσότερο. Είναι πιο λίγο το ρύζι, έχει αφήσει κενό.
Βάλε και άλλο να γεμίσει, λείπει λίγο.
Βέβαια, η έκφραση "είναι πιο λίγο το ρύζι" μπορεί να οφείλεται σε μια έλλειψη
δυνατότητας ακριβούς λεκτικής αιτιολόγησης, που σχετίζεται βέβαια με την ηλικία,
ενδεχομένως όμως να οφείλεται στην επικέντρωση της προσοχής στην στάθμη (στο
ύψος) του διαμεσολαβούντος υλικού, γεγονός που παραπέμπει στις έννοιες της
διατήρησης του Piaget.
2. Όπως επισημαίνεται στις θεωρητικές μας αναφορές, υπάρχει μια δυσκολία στα
παιδιά να συσχετίσουν την έννοια του όγκου με την χωρητικότητα, γεγονός που
διαπιστώνεται και στην έρευνα μας: για παράδειγμα ένα νήπιο, η Αθηνά, αφού
διαπιστώσει ότι το περιεχόμενο του δ1 χωράει 3 φορές στο δ4, ερωτάται πόσες φορές
χωράει το μικρό δοχείο στο μεγάλο.
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Βάζει το μικρό δοχείο (δ1) στο εσωτερικό του δ4 και αποφαίνεται: Μάλλον δύο φορές!
3. Σύγκριση δοχείων που διαφέρουν ως προς το σχήμα και τις διαστάσεις. Το παιγνίδι
με τις κάρτες και τον κύβο.
Επιδιώξαμε η ανάγκη της σύγκρισης στο στάδιο αυτό να προκύπτει από την ανάγκη
ανταπόκρισης στους κανόνες του παιγνιδιού. Εδώ χρησιμοποιούμε 6 δοχεία διαφόρων
σχημάτων και μεγεθών, έτσι ώστε να είναι δ1<δ2<δ3<δ4<δ5<δ6. Τα δοχεία είναι
τοποθετημένα με μια αύξουσα διάταξη ως προς την χωρητικότητα. Έχουμε, επίσης,
κάρτες που αντιστοιχούν (απεικονίζουν) το κάθε δοχείο και είναι τοποθετημένες
ανάποδα στο τραπεζάκι. Κάθε παιδί τραβάει μια κάρτα και αναζητάει το δοχείο που
απεικονίζεται. Στην συνέχεια ένα από τα παιδιά ρίχνει το ζάρι που στις πλευρές του
υπάρχουν οι ενδείξεις "περισσότερο" και "λιγότερο". Αν το ζάρι δείξει την ένδειξη
«λιγότερο» τότε κερδίζει ο παίκτης με το δοχείο που έχει την μικρότερη χωρητικότητα.
Αν δείξει «περισσότερο» κερδίζει ο παίκτης με το δοχείο με την μεγαλύτερη
χωρητικότητα. Τα παιδιά συγκρίνουν τα δοχεία σχετικά με την χωρητικότητά τους σε
ρύζι γεμίζοντας το ένα και στη συνέχεια χύνοντάς το στο άλλο. Τέλος, οι κάρτες
τοποθετούνται ξανά στη θέση τους και ανακατεύονται. Καταγράφουμε στην συνέχεια
τις παρατηρήσεις μας που προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων των παιδιών:
1. Η μορφή του παιγνιδιού φαίνεται να κινητοποιεί γενικά τα παιδιά ώστε να
ανταποκριθούν στην ανάγκη της σύγκρισης. Επιπλέον, η ανάγκη συναίνεσης των δύο
παιχτών, αλλά και των παρευρισκόμενων παιδιών που έχει τα χαρακτηριστικά μιας
"κοινωνιο-γνωστικής σύγκρουσης" [Doise & Mugny 1987], λειτουργεί θετικά στην
επιλογή της σωστής απάντησης και στην αιτιολόγησή της.
2. Σε μια κατηγορία παιδιών το υλικό διαμεσολάβησης (το ρύζι) αρχικά δεν
φαίνεται να ευνοεί την σύγκριση, αφού αυτά επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην
στάθμη του ρυζιού στο δοχείο. Έτσι η έννοια του "περισσότερο" φαίνεται να
ταυτίζεται με το κατά πόσο είναι γεμάτο το δοχείο ή όχι.
Κλείνοντας τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας θα θέλαμε να
επισημάνουμε τα εξής:
1. Η κοινωνική σημασία που εμπεριέχει το διδακτικό υλικό δεν συμβάλλει
πάντα θετικά στην διδακτική μας στόχευση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που η κοινωνική
του σημασία σχετίζεται άμεσα με το υποκείμενο που μαθαίνει. Για παράδειγμα, ένα
νήπιο (η Αθηνά), καλέστηκε να συγκρίνει το περιεχόμενο δύο δοχείων ως προς το
περιεχόμενο που αυτή τη φορά είναι φασόλια. Έχουμε τα δοχεία δ2 και δ4 του
σχήματος 2. Γεμίζουμε με φασόλια το δ2, τα χύνουμε στο δ4 και ξαναγεμίζουμε το δ2.
Η Αθηνά συμπεραίνει πως το δ4 χωράει περισσότερα φασόλια. Όταν όμως
επιδιώκουμε να διερευνήσουμε την δυνατότητα διατήρησης και χρησιμοποιούμε το
σενάριο:
- Εσύ τρως φασόλια από αυτό το δοχείο δ4 και η φίλη σου η Ελένη από το άλλο (δ2),
ποια θα φάει περισσότερο;
Αθηνά: Η Ελένη.
- Γιατί;
Αθηνά: Γιατί εμένα έτσι κι αλλιώς δεν μου αρέσει η φασολάδα!
2. Η εστίαση του ενδιαφέροντος των παιδιών σε κάποια διάσταση των δοχείων
(συνήθως στο ύψος) φαίνεται να είναι ισχυρή. Έτσι μερικές φορές διστάζουν στην
κρίση τους να επιλέξουν μεταξύ του ύψους και της χωρητικότητας των δοχείων.
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Συμπεράσματα
Τα παιδιά ασχολήθηκαν με την δραστηριότητα σε όλες της τις μορφές και συνήθως
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά, άλλοτε μόνα τους και άλλοτε με τις υποδείξεις της
νηπιαγωγού. Στην διάρκεια της δραστηριότητας δόθηκε στα παιδιά η δυνατότητα:
 Στην χρήση μιας εξειδικευμένης μαθηματικής ορολογίας σχετικά με την
χωρητικότητα, όπως για παράδειγμα, «χωράει περισσότερο» και «χωράει λιγότερο»,
καθώς και στην αντιστοίχηση καρτών και δοχείων.
 Στην ανάπτυξη της μαθηματικής αιτιολόγησης, καθώς ερωτώνται να προβλέψουν τι
θα συμβεί αν αδειάσουμε το περιεχόμενο ενός δοχείου σε ένα άλλο, να ελέγξουν και
να αιτιολογήσουν την ορθότητα της πρόβλεψής τους.
 Να εισαχθούν στην έννοια της μέτρησης και στην χρήση των διαδικασιών μέτρησης.
Βέβαια το μαθησιακό αποτέλεσμα που επισημαίνουμε δεν μπορούμε να ισχυριστούμε
ότι αποτελεί ένα μόνιμο γνωστικό απόκτημα των παιδιών και ενδεχομένως να έχει
περιορισμένη εμβέλεια και να σχετίζεται με την συγκεκριμένη μορφή που είχε η
δραστηριότητά μας. Έτσι, κρίνουμε σκόπιμο να επανέλθουμε σε άλλη χρονική περίοδο
και με διαφορετική μορφή. Στην περίπτωση αυτή διερευνούμε την δυνατότητα να
εισάγουμε τα παιδιά στην έννοια του όγκου και της μέτρησής του με κατάλληλα
τρισδιάστατα αντικείμενα-μονάδες.
Συμπερασματικά, κρίνουμε αναγκαίο οι συγκρίσεις και οι εκτιμήσεις μεγεθών
που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου να επεκταθεί και στην
σύγκριση τρισδιάστατων αντικειμένων με σκοπό της εξοικείωση των παιδιών αυτής
της εκπαιδευτικής βαθμίδας με τις έννοιες του χώρου και τις ιδιότητές του.
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"Διδάσκοντας" τις ιδιότητες του μαγνητισμού σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας
Κ. Καζέλα, Δ.-M. Κακανά,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Οι συνεχείς έρευνες που γίνονται τα τελευταία χρόνια και οι προσπάθειες εφαρμογής
στην εκπαιδευτική πράξη νέων προσεγγίσεων σε θέματα μύησης των παιδιών
προσχολικής ηλικίας στις φυσικές επιστήμες αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στη
βελτίωση των απόψεων μας για τη μάθηση και ειδικότερα καταστούν τη διαδικασία
ανάπτυξης της φυσικής γνώσης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας φυσική και ρεαλιστική.
Παρά τις επιφυλάξεις που εκφράζονται υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που μας
παραπέμπουν θα λέγαμε, στη διαμόρφωση μιας προσέγγισης των φυσικών εννοιών που
βοηθά στην εννοιολογική ανάπτυξη και γενικότερα στη νοητική ανάπτυξη του παιδιού
της προσχολικής ηλικίας. Αξίζει να σημειώσουμε τη θεωρία του εποικοδομητισμού
(Piaget, 1970, Glaserfeld, 1989, Glaser, 1994, Κόκκοτας, 1998), τις διάφορες
ψυχολογικές προσεγγίσεις που αφορούν θέματα διανοητικής ανάπτυξης (Piaget, 1926,
1977, Bruner, 1960, Vygotsky, 1988, Bοσνιάδου, 1992) και τις διδακτικές θεωρίες των
φυσικών επιστημών (Driver, 1991, 1991, Κουλαϊδής, 1994, Χατζηγεωργίου, 1998,
Ραβάνης, 1999).
Στα πλαίσια των απόψεων αυτών επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τη
δυνατότητα εφαρμογής μιας προσέγγισης με διδακτικό αντικείμενο τις ιδιότητες του
μαγνητισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας η οποία στηρίζεται κυρίως στο
εποικοδομητικό μοντέλο απ΄ όπου υιοθετήθηκε η βασική ιδέα που θέλει το μαθητή
ενεργητικό με την έννοια ότι ο ίδιος επεξεργάζεται ενεργητικά τις πληροφορίες που
δέχεται και με την καθοδήγηση του δασκάλου αναπτύσσει ικανότητες που τον
καθιστούν ικανό να χτίζει από αυτά που ξέρει, αποδεικνύοντας έτσι ότι η
εποικοδομητική δραστηριότητα είναι μια βασική άποψη της ανθρώπινης επίδοσης
(Glaser, 1994).
Μια σημαντική ακόμη άποψη που σχετίζεται με τη γνωστική διαδικασία και
μπορεί να έχει επιπτώσεις στην εκπαιδευτική πρακτική και η οποία λήφθηκε υπόψη
στο σχεδιασμό της εργασίας που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια, είναι η επίδραση
του περιβάλλοντος ή της κατάστασης μέσα στην οποία αποκτιέται η γνώση.
Παλαιότερες αλλά και νέες μελέτες υποστηρίζουν ότι όταν η γνώση αποκτιέται σε ένα
διαπροσωπικό επίπεδο όπου η συμμετοχή και η καθοδήγηση από άλλους επηρεάζει την
κατανόηση του ατόμου και την ικανότητα του να λύνει προβλήματα, τότε
παρατηρείται αυξημένη γνωστική πρόοδος και μάθηση (Bossert, 1988, Cohen, 1994,
Glaser, 1994, Ματσαγγούρας, 1987, Τριλιανός, 1988). Για το λόγο αυτό κατά το
σχεδιασμό και εφαρμογή της πειραματικής διδακτικής διαδικασίας η τάξη οργανώθηκε
σε μικρές ομάδες με σκοπό να αναπτυχθεί το κατάλληλο επικοινωνιακό κλίμα και οι
απαραίτητες διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες κατά την άποψη μας θα συνέβαλαν
θετικά στην κατανόηση του διδακτικού αντικειμένου και ταυτόχρονα θα
καλλιεργούσαν στα παιδιά ενδιαφέρον και θετικές στάσεις για τη διαδικασία της
μάθησης.
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Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά τη «διδασκαλία» των
ιδιοτήτων του μαγνητισμού προκύπτει ότι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ελάχιστες. Από τον ελληνικό χώρο αναφέρουμε τις
σχετικές έρευνες των Ραβάνης (1994) και Γαλημιτάκη κ.ά., (1995). Θα ήταν χρήσιμο
ακόμα να αναφέρουμε ότι οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει αναφέρονται στην
ανίχνευση των ιδεών των παιδιών για το φαινόμενο και έδειξαν ότι τα παιδιά μέχρι 7
χρονών ανακαλύπτοντας τις μαγνητικές ιδιότητες τις αποδίδουν σε μια εγγενή ιδιότητα
του υλικού που «κολλάει» στην περίπτωση των έλξεων και «φυσάει» στην περίπτωση
των απώσεων. Οι εξηγήσεις των παιδιών μέχρι 10 χρονών αναφέρονται σε «δυνάμεις»
ή «ρεύματα» που έλκουν ή απωθούν. Η προέλευση των εξηγήσεων των παιδιών
μεγαλώνοντας παραμένει η ίδια καθώς συνεχίζουν να τις αντλούν από την καθημερινή
τους ζωή και να τις αποδίδουν σε «ένα είδος ηλεκτρισμού», «πίεσης του αέρα» κ. λ. π
(Piaget, Chollet, 1973).
Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η μεθοδολογική οργάνωση και εφαρμογή
μιας διδακτικής διαδικασίας με γνωστικό αντικείμενο τις ιδιότητες του μαγνητισμού σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας σε συνθήκες πραγματικής τάξης και η σύγκριση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων αυτού του τρόπου εργασίας με μια παραδοσιακή
προσέγγιση με το ίδιο διδακτικό αντικείμενο
Για το σκοπό αυτό διατυπώσαμε την υπόθεση ότι η διδακτική προσέγγιση,
την οποία σχεδιάσαμε και οργανώσαμε, είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας τα οποία με την επίδραση της πειραματικής διδακτικής
διαδικασίας θα είχαν μεγαλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε σύγκριση με μια
παραδοσιακή. Η δεύτερη μας υπόθεση ήταν ότι κατά την πειραματική διαδικασία θα
αναπτύσσονταν
ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία ενισχύουν τη μάθηση σε
μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι στην παραδοσιακή «διδασκαλία».
Μέθοδος
Δείγμα
Το δείγμα της έρευνας μας αποτέλεσαν 48 παιδιά από δύο τμήματα νηπιαγωγείων της
Δυτικής Αττικής που φοίτησαν στο νηπιαγωγείο κατά τη σχολική χρονιά 1998-1999.
Το ένα τμήμα 24 νηπίων αποτέλεσε την πειραματική ομάδα και το άλλο ισάριθμο
τμήμα την ομάδα ελέγχου.
Πειραματική διαδικασία
Προ-τεστ
Για τη «διδασκαλία» των ιδιοτήτων του μαγνητισμού δόθηκε στα παιδιά και των δύο
ομάδων φύλλο εργασίας στο οποίο απεικονίζονταν φωτογραφίες από 13 γνωστά
αντικείμενα διαφορετικής σύστασης όπως σιδερένια, γυάλινα, χάρτινα ,πλαστικά και
υφασμάτινα-μάλλινα. Ζητήσαμε από τα παιδιά να βάλουν σε κύκλο τα αντικείμενα που
«κολλάνε» στο μαγνήτη. Αφού έγινε η συμπλήρωση τα παιδιά κλήθηκαν να
αιτιολογήσουν τις επιλογές τους. Οι αιτιολογήσεις των παιδιών καταγράφηκαν στο
φύλλο εργασίας και μαγνητοφωνήθηκε ο διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ
ερευνητών και παιδιών. Από τη μελέτη των απαντήσεων των παιδιών προχωρήσαμε
στην κατηγοριοποίηση (Πίνακας1)
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Πίνακας 1: Κατηγορίες απαντήσεων του προ-τεστ της ΠΟ και της ΟΕ
Κατηγορίες απαντήσεων
ΝΑΙ
1.Ο μαγνήτης έλκει τα
σιδερένια αντικείμενα (όσα
έχουν τη μορφή του σιδήρου)
2.Ο μαγνήτης έλκει τα ξύλινα
αντικείμενα
3.Ο μαγνήτης έλκει τα
πλαστικά αντικείμενα
4.Ο μαγνήτης έλκει τα
αντικείμενα από ύφασμα ή
μαλλί.
5.Ο μαγνήτης έλκει τα
γυάλινα αντικείμενα
6.Ο μαγνήτης έλκει τα
χάρτινα αντικείμενα

62.5%

Αριθμός παιδιών
ΟΧΙ
ΝΑΙ/
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
ΟΧΙ
_
33,3
4,2%
%

31,2%

41,7%

_

66,7%

27,1
%
47,9
%
_

25%

27,1%

33,3%

41,7%

47,9%

_

10,4%

50%

43,8%

_

6,2%

_
_

Από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέξαμε με τη διαδικασία του προ-τεστ
διαπιστώνεται ότι σημαντικός αριθμός παιδιών γνωρίζει τις ελκτικές ιδιότητες του
μαγνήτη και μικρότερος τις απωστικές. Οι εξηγήσεις που δίνουν προέρχονται κυρίως
από ιδέες, παραστάσεις που έχουν σχηματίσει από τον κύκλο των καθημερινών τους
εμπειριών. Υπάρχει όμως και ένα ποσοστό παιδιών που αγνοούν ή βρίσκονται σε
σύγχυση αφού σημειώνουν ορισμένα αντικείμενα της ίδιας κατηγορίας όσον αφορά τη
σύσταση να έλκονται και ορισμένα να μην έλκονται.. Αναλυτικότερα οι απαντήσεις
των παιδιών μας οδηγούν σε επιμέρους συμπεράσματα όπως ότι θεωρούν σα
σιδερένια αντικείμενα όλα τα αντικείμενα που έχουν το «χρώμα», τη «λάμψη» του
σιδήρου όπως για παράδειγμα το αλουμίνιο, ασήμι κ. λ. π. Από τις απαντήσεις των
παιδιών φαίνεται ότι και η παράμετρος του μεγέθους επηρεάζει την άποψη τους για τις
ιδιότητες του μαγνήτη αφού σε μερικές περιπτώσεις σημειώνουν τα μικρότερα σε
μέγεθος σαν μαγνητιζόμενα και τα μεγαλύτερα μη μαγνητιζόμενα ή και αντίθετα
μερικές φορές.. Διαπιστώνεται ακόμα ότι οι λανθασμένες επιλογές των παιδιών
οφείλονται στην άγνοια τους όσον αφορά τη σύσταση κάποιων αντικειμένων. .
Πειραματική διδακτική διαδικασία
Η διδακτική διαδικασία για την πειραματική ομάδα
Με βάση τις επισημάνσεις που αναφέραμε πιο πάνω οργανώθηκαν δραστηριότητες
που προηγήθηκαν της κύριας δραστηριότητας προσέγγισης των ιδιοτήτων του
μαγνητισμού και είχαν σα στόχους να γνωρίσουν τα παιδιά υλικά διαφορετικής
σύστασης, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά των μετάλλων και να
συνειδητοποιήσουν ότι όλα τα μέταλλα δεν περιέχουν σίδηρο. Για την επίτευξη των
κύριων στόχων μας τη γνωριμία δηλαδή των νηπίων με τις ελκτικές και απωστικές
ιδιότητες του μαγνήτη και τη διάκριση των υλικών σε μαγνητιζόμενα και μη,
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εμπλουτίσαμε τη φυσική γωνιά με υλικά όπως: μαγνήτες διαφόρων ειδών, διάφορα
μικροαντικείμενα διαφορετικής σύστασης ξύλινα, πλαστικά, χάρτινα, υφασμάτινα,
μεταλλικά μαγνητιζόμενα και μη, σε διαφορετικά μεγέθη, χρώματα και μορφή. Τα
παιδιά αφέθηκαν ελεύθερα κατά την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων να
εξερευνήσουν, να παίξουν και να πειραματιστούν χωρίς την άμεση καθοδήγηση μας.
Στη συνέχεια του προγράμματος τα παιδιά οργανώθηκαν σε ανομοιογενείς ομάδες
τόσο ως προς το φύλο όσο και προς τις ικανότητες και απασχολήθηκαν σε
οργανωμένες δραστηριότητες που εξυπηρετούσαν ορισμένους διδακτικούς στόχους. Η
διδακτική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την δραστηριότητα που αφορούσε τις
ιδιότητες του μαγνητισμού βασίστηκε στις αρχές του εποικοδομητικού μοντέλου.
Ενδεικτικές δραστηριότητες που οργανώθηκαν ήταν:
1η ομάδα: Δραστηριότητα που αφορούσε τις ιδιότητες του μαγνητισμού(παιδιά 6).
2η ομάδα: Δραστηριότητα που αφορούσε την έννοια της σύστασης υλικών (παιδιά 4).
3η ομάδα: Δραστηριότητα αξιολόγησης με φύλλο εργασίας που αφορούσε την έννοια
της σύστασης υλικών (παιδιά 4).
4ηομάδα: Δραστηριότητα με κατηγοριοποίηση σε πίνακες μεταλλικών και σιδερένιων
αντικειμένων με πραγματικά υλικά (παιδιά 4).
5η ομάδα: Δραστηριότητα με κολάζ - ταξινόμηση υλικών ανάλογα με τη σύσταση τους
(παιδιά 6).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ανάπτυξη προγράμματος
ΘΕΜΑΤΑ
1. Σύσταση της
ύλης

2. Μέταλλα

3.Ιδιότητες του
μα-γνητισμού.

ΣΤΟΧΟΙ
Να είναι ικανά τα παιδιά:
α. Να γνωρίζουν ότι τα
αντικείμενα
είναι
φτιαγμένα
από
διαφορετικά υλικά.
β. Να αναγνωρίζουν τη
σύσταση
υλικού
διαφόρων αντικειμένων.
α. Να γνωρίσουν τα
βασικά χαρακτηριστικά
των μετάλ-λων.
β. Να αναγνωρίζουν
μέταλλα
που
χρησιμοποιούμε συχνά
στην καθημερινή μας
ζωή
και
να
τα
κατονομάζουν.
α. Να γνωρίσουν τις
ελκτικές και απωστικές
ιδιότητες του μαγνήτη.
β.
Να
συνειδητοποιήσουν ότι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τα παιδιά κατηγοριοποιούν
αντικείμενα ανάλογα με τη
σύσταση
τους
και
τα
κατονομάζουν.

Τα παιδιά γνωρίζουν διάφορα
μέταλλα σε ακατέργαστη και
σε
κατεργασμένη
μορφή.
Κάνουν
κατηγοριοποιήσεις
μεταλλικών αντικειμένων που
χρησιμοποιούμε πιο συχνά όπως
χρυσός,
ασήμι,
σίδηρος,
αλουμίνιο.
Τα παιδιά πειραματίζονται με
μαγνήτες
και
αντικείμενα
διαφορετικής υλικής σύστα-σης
(μεταλλικά μαγνητιζόμενα και
μη, πλαστικά, ξύλινα, χάρτινα

Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες

όλα τα μέταλλα δεν
περιέχουν σίδηρο.
γ. Να διακρίνουν υλικά
σε μαγνητιζόμενα και
μη.
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κ.λ.π.),
σε
διαφορε-τικά
χρώματα, μεγέθη και μορφή.
Στη συνέχεια διακρί-νουν τα
αντικείμενα σε μαγνητιζόμενα
και μη.

Η διδακτική διαδικασία για την ομάδα ελέγχου
Η διδακτική διαδικασία για την ΟΕ έγινε από τη νηπιαγωγό του τμήματος και είχε
παραδοσιακά χαρακτηριστικά όπου η νηπιαγωγός παρουσίασε σε όλη την ομάδα της
τάξης τα υλικά και με ερωτήσεις, επεξηγήσεις προσπάθησε να δώσει το γνωστικό
αντικείμενο. Στη διάρκεια της δραστηριότητας μερικά παιδιά πειραματίζονται με το
υλικό ενώ τα υπόλοιπα παρακολουθούν. Η καθοδήγηση είναι στενή και συνεχής και η
αξιολόγηση γίνεται πάλι με μικρό αριθμό παιδιών.
Μετά-τεστ
Το μετά-τεστ πραγματοποιήθηκε δύο εβδομάδες μετά το τέλος των διδακτικών
δραστηριοτήτων και ακολουθήθηκε ή ίδια πορεία με αυτή του προ-τεστ. Μετά την
μελέτη των δεδομένων προχωρήσαμε στην κατηγοριοποίηση (Πίνακας 3) όπου γίνεται
σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο ομάδων στο προ-τεστ και μετά-τεστ.
Πίνακας 3: Συγκριτικός πίνακας αποτελεσμάτων προ-τεστ και μετά-τεστ στην
ΠΟ & ΟΕ (Ν: ναι, Ο: όχι, ΝΟ: ναι, όχι, ΔΞ: δεν ξέρω)
Κατηγορίες απαντήσεων

1.Ο μαγνήτης έλκει τα
σιδερένια αντικείμενα (όσα
έχουν τη μορφή του
σιδήρου)
2. Ο μαγνήτης έλκει τα
ξύλινα αντικεί-μενα
3. Ο μαγνήτης έλκει τα
πλαστικά αντικεί-μενα
4. Ο μαγνήτης έλκει τα
αντικείμενα από ύφασμα ή
μαλλί
5. Ο μαγνήτης έλκει τα
γυάλινα αντικεί-μενα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΜΑΔΑ
Αριθμός παιδιών
Αριθμός παιδιών
ΠΡΟΜΕΤΑ ΠΡΟ-ΤΕΣΤ
ΜΕΤΑΤΕΣΤ
-ΤΕΣΤ
ΤΕΣΤ
Ν Ο Ν Δ Ν Ο Ν Ν Ο Ν Δ Ν Ο Ν
Ο Ξ
Ο
Ο Ξ
Ο
1 _ 8 2 _ _ _ 16 _ 8 _ 8 _ 16
4

6 8 1 _ _ 2 _ 9
0
4
5 7 1 _ _ 2 _ 7
2
4
7 1 _ _ _ 2 _ 9
7
4

1 3 _
2
6 1 _
1
1 _ _
5

1 2 3
0
_ 1 6
8
_ 2 _
4

1 1 _ 3 _ 2 _ 10
0 1
4

1 _ 2
2

6 1 _
8
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6. Ο μαγνήτης έλκει τα
χάρτινα αντικεί-μενα
7 Ο μαγνήτης έλκει
ορισμένα
μεταλλικά
αντικείμενα

1 8 _ 2 _ 2 _ 10
4
4
_ _ _ _ 2 _ _ _
4

1 _ 1
3
_ _ _

3 2 _
1
_ _ _

Συζήτηση - συμπεράσματα
Από τη μελέτη του Πίνακα 3 μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι τα παιδιά που
συμμετείχαν στην ΠΟ και δέχθηκαν την επίδραση της διδακτικής διαδικασίας την
οποία είχαμε οργανώσει είχαν μεγαλύτερη πρόοδο από τα παιδιά της ΟΕ που
ακολούθησαν τη διδακτική διαδικασία με τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά. Το
γεγονός αυτό αναδεικνύει θα λέγαμε την διαφορά αποτελεσματικότητας των δύο
προσεγγίσεων και την επαλήθευση της πρώτης μας υπόθεσης. Επιβεβαίωση της
υπόθεσης μας, μας δίνουν οι απαντήσεις - αιτιολογήσεις των παιδιών όπου
παρατηρείται στην ΠΟ ανάπτυξη του λεξιλογίου, έκφραση με ολοκληρωμένες
προτάσεις και χρήση όρων που ανταποκρίνονται στις ορθές επιστημονικές απόψεις.
Χαρακτηρίζονται ακόμα τα παιδιά της Π.Ο από άνεση και σιγουριά για την ορθότητα
των απαντήσεων τους. Τα παιδιά της Ο.Ε απαντούν μονολεκτικά , χωρίς ιδιαίτερες
επεξηγήσεις, με φτωχό λεξιλόγιο και φαίνονται διστακτικά στις απαντήσεις τους. Οι
αιτιολογήσεις ενός σημαντικού αριθμού παιδιών της Ο.Ε συνεχίζουν να παραμένουν
ίδιες με αυτές του προ-τεστ. Αυτό που μας προβληματίζει όμως έντονα και θα πρέπει
να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία είναι τα αποτελέσματα της ΟΕ στην πρώτη κατηγορία
που αναφέρονται στα σιδερένια αντικείμενα. Παρατηρούμε λοιπόν στο προ-τεστ
μεγάλος αριθμός παιδιών να σημειώνει τη σωστή απάντηση ενώ στο μετά-τεστ
παρουσιάζεται οπισθοδρόμηση στις σωστές απαντήσεις. Θα μπορούσαμε να
αποδώσουμε το γεγονός αυτό στο ότι η διδακτική δραστηριότητα στην οποία
συμμετείχαν δεν τους έδωσε ευκαιρίες για πειραματισμό και επαλήθευση ή διάψευση
των ιδεών που είχαν ήδη σχηματίσει για το φαινόμενο με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί
κατάσταση σύγχυσης σ’ αυτά και να σημειώνουν ορισμένα σιδερένια να έλκονται και
ορισμένα όχι.
Όσον αφορά την δεύτερη υπόθεση που κάναμε και αναφέρεται στην εμφάνιση
ποιοτικών χαρακτηριστικών που ενισχύουν τη μάθηση θα πρέπει να σημειώσουμε
ότι η απομαγνητοφώνηση των συζητήσεων που αναπτύχθηκαν κατά τις διδακτικές
διαδικασίες, η απομαγνητοσκόπιση των δραστηριοτήτων, η προσωπική μας
παρατήρηση από την παρακολούθηση καθώς και τα δεδομένα του μετά-τεστ μας
παρέχουν τη δυνατότητα να ισχυριστούμε ότι υπάρχει σημαντική υπεροχή της ΠΟ στο
τομέα αυτό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η έκφραση πρωτοβουλίας, η ανταλλαγή
απόψεων, η άσκηση κριτικής, η ανάπτυξη συνεργασίας και αλληλοβοήθειας βρίσκουν
έδαφος για καλλιέργεια σε μια τέτοια προσέγγιση.
Οι διαφορές αυτές μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αναδεικνύουν τη διαφορά
αποτελεσματικότητας των δύο προσεγγίσεων και μας παρέχουν τη δυνατότητα να
ισχυριστούμε ότι η υπεροχή της ΠΟ είναι φανερή τόσο στο γνωστικό επίπεδο (επίπεδο
γνωστικών μετασχηματισμών και νοητικής οικοδόμησης παραστάσεων με βάση τα
χαρακτηριστικά των μοντέλων των Φυσικών Επιστημών) όσο και στο κοινωνικο-

Η μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες

167

συναισθηματικό επίπεδο (επίπεδο ποιοτικών χαρακτηριστικών) που βοηθούν στην
πληρέστερη ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας και στην ένταξη του πιο
ομαλά στον κόσμο του 21ου αιώνα.
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Ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού περιβάλλοντος μάθησης
για τη διδασκαλία της ερμηνείας του φαινομένου της
επίπλευσης στο νηπιαγωγείο
Δ.-M. Κακανά*, Χ. Ιωαννίδης**
*Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, **Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πλήθος ερευνών στο χώρο της διδακτικής των φυσικών επιστημών, τις τελευταίες δύο
δεκαετίες έχουν δείξει ότι οι μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
δυσκολεύονται συχνά να κατανοήσουν ακόμη και βασικές έννοιες των φυσικών
επιστημών. Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι ένας από τους βασικούς λόγους της
αποτυχίας των μαθητών, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, πριν ακόμη διδαχθούν τις
επιστημονικές απόψεις, έχουν διαμορφώσει αντιλήψεις για το φυσικό κόσμο, οι οποίες
είναι ασυμβίβαστες με τις επιστημονικές. Οι απόψεις αυτές των μαθητών επηρεάζουν
καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο κατανοούν τις επιστημονικές προσεγγίσεις όταν
έρθουν σε επαφή με αυτές του σχολείου. Οι θέσεις αυτές οδήγησαν στην υιοθέτηση
εποικοδομητικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία που δίνουν έμφαση στον ενεργητικό
ρόλο του μαθητή αλλά και στην προϋπάρχουσα γνώση.
Στη χώρα μας έχουν γίνει μελέτες για την ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων που
εντάσσονται στο θεωρητικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε. Όπως όμως συμβαίνει και
διεθνώς, λίγες από αυτές έχουν επικεντρωθεί στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών
στην προσχολική εκπαίδευση (Ραβάνης, 1999).
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η
αξιολόγηση ενός αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία του φαινομένου της
επίπλευσης στερεών σωμάτων στο νερό σε παιδιά της προσχολικής ηλικίας το οποίο
να στηρίζεται στο εποικοδομητικό μοντέλο για τη μάθηση και τη διδασκαλία.
Αντικείμενο διδασκαλίας αποτέλεσαν οι έννοιες της βύθισης και της
επίπλευσης οι οποίες είναι ενταγμένες στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα της
προσχολικής αγωγής της χώρας μας. Όπως όμως έδειξαν τα αποτελέσματα
προηγούμενης μελέτης μας ένα μικρό ποσοστό των νηπιαγωγών εξαντλεί τη
διδασκαλία σε δραστηριότητες ταξινόμησης των αντικειμένων σε επιπλέοντα και μη,
ενώ η μεγάλη πλειονότητά τους διδάσκουν στα παιδιά ένα λανθασμένο ‘νόμο’ για την
επίπλευση, σύμφωνα με τον οποίο ‘τα βαριά σώματα βυθίζονται στο νερό, ενώ τα
ελαφριά επιπλέουν’ (Ιωαννίδης & Κακανά, 1996). Η λανθασμένη προσέγγιση μπορεί
να αποδοθεί είτε στην άγνοια του επιστημονικού νόμου για την επίπλευση είτε στο ότι
οι νηπιαγωγοί θεωρούν ότι ο επιστημονικός νόμος δεν μπορεί να διδαχθεί στα παιδιά
αυτής της ηλικίας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρήσαμε ότι υπάρχει η αναγκαιότητα μιας
πρότασης για τη διδασκαλία του φαινομένου της επίπλευσης που να μπορεί να
εφαρμοστεί στα νηπιαγωγεία. Έτσι, υποθέσαμε ότι είναι δυνατό να βοηθήσουμε τα
παιδιά να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του παραπάνω φαινομένου, η οποία
να άπτεται της επιστημονικής. Στο πλαίσιο αυτό βασίστηκε η δική μας διδακτική
παρέμβαση. Η πειραματική διδασκαλία στηρίχθηκε αφενός στις αντιλήψεις των
παιδιών, όπως αυτές καταγράφηκαν σε μία προκαταρκτική μελέτη και αφετέρου σε
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γενικές αρχές που προκύπτουν από την έρευνα στη διδακτική των φυσικών επιστημών
και στη γνωστική ψυχολογία.
Πειραματικό Περιβάλλον Μάθησης
Στη συνέχεια προχωρήσαμε στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός
αναλυτικού προγράμματος βασισμένου στα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν
σχετικά με τις αντιλήψεις των παιδιών για το φαινόμενο της επίπλευσης.
Κεντρικός στόχος της διδακτικής προσέγγισης ήταν να κατανοήσουν τα παιδιά
ότι η συμπεριφορά των σωμάτων στο νερό εξαρτάται από το υλικό που είναι αυτά
φτιαγμένα καθώς και από το αν αυτά είναι συμπαγή ή όχι.
Παράλληλα επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό περιβάλλον
μάθησης. Για να πετύχουμε αυτό το στόχο βασιστήκαμε σε αρχές που απορρέουν από
τη Γνωστική Ψυχολογία καθώς και από την έρευνα στη διδακτική των ΦΕ και γενικά
από την επιστημονική εκπαιδευτική έρευνα (Driver, κ.ά., 1998).
Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες σχεδιάστηκε το πρόγραμμα δίνονται
παρακάτω:
Α) Αρχές που απορρέουν από τη Γνωστική Ψυχολογία:
1. Η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναλάβουν
ενεργητικό ρόλο όπου τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο κάνουν
προβλέψεις, υποθέσεις, πειραματίζονται αξιολογούν τα αποτελέσματα, εξάγουν
συμπεράσματα και γενικά εμπλέκονται άμεσα στην διαδικασία της οικοδόμησης των
νέων γνώσεων.
2. Η μάθηση είναι κυρίως ομαδική υπόθεση και λιγότερο ατομική. Είναι γνωστό ότι οι
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε πλαίσια μικρών ομάδων και ευνοούν την
αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών πετυχαίνουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.
(Bossert, 1988, Κακανά &, Καζέλα, 1999). Τα παιδιά δούλεψαν σε ομάδες όπου
συζήτησαν τις προβλέψεις τους σχετικά με τα πιθανά αποτελέσματα των πειραμάτων,
τις εξηγήσεις τους για τα φαινόμενα, σχεδίασαν τις δραστηριότητές τους και έκαναν
πειράματα. Η Νηπιαγωγός ήταν παρούσα ενθαρρύνοντας τα παιδιά και βοηθώντας τα
στις δραστηριότητές τους.
3. Κάθε μαθητής είναι ένα άτομο διαφορετικό από τα άλλα. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει
να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις ατομικές διαφορές των μαθητών, ιδιαίτερα
αυτών της προσχολικής ηλικίας, που βρίσκονται σε μια κατάσταση συνεχούς
ανάπτυξης.
Β. Αρχές που απορρέουν από τη διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες:
1. Η σημασία της προϋπάρχουσας γνώσης. Θεωρήσαμε πολύ σημαντικό το ότι τα
παιδιά φθάνουν στο νηπιαγωγείο με διαμορφωμένες απόψεις για έννοιες και φαινόμενα
των ΦΕ, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες και τα κάνει να αναπτύσσουν αντιστάσεις
κατά τη διδασκαλία. Σύμφωνα με την αρχή αυτή πραγματοποιήσαμε προκαταρκτική
μελέτη στην οποία διερευνήθηκαν οι ιδέες των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το
φαινόμενο τη βύθισης, και βρήκαμε τα εξής (βλ. Ιωαννίδης & Κακανά, παρούσα
έκδοση):
Α) Τα πιο πολλά από τα παιδιά έδειξαν σημαντική σταθερότητα στις απαντήσεις τους,
έτσι ώστε καταφέραμε να προσδιορίσουμε μερικά μοντέλα επίπλευσης που
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χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά με σκοπό να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας (ό.π.
Ιωαννίδης & Κακανά).
Β) Τα πιο πολλά από τα παιδιά πιστεύουν ότι η επίπλευση εξαρτάται από το μέγεθος ή
το βάρος των αντικειμένων (μοντέλα 1,2 και 3)
Γ) Το μέγεθος φαίνεται να είναι ένα ασφαλές κριτήριο για πολλά παιδιά σχετικά με το
πόσο βαρύ ή ελαφρύ είναι ένα σώμα.
2. Η σημασία της σειράς με την οποία κατακτώνται οι έννοιες. Δώσαμε μεγάλη
σημασία στη σειρά διδασκαλίας των εννοιών, με σκοπό να βοηθήσουμε τα παιδιά να
οικοδομήσουν μία βάση γνώσεων πάνω στην οποία θα οικοδομηθούν οι επιστημονικά
αποδεκτές εξηγήσεις της επίπλευσης.
3. Η ανάδειξη εσωτερικών κινήτρων. Το προσωπικό ενδιαφέρον των παιδιών είναι το
ισχυρότερο κίνητρο. Για το σκοπό αυτό ενθαρρύναμε δραστηριότητες που έχουν
νόημα για τους μαθητές, στις οποίες συμμετείχαν ενεργά.
4. Χρήση αναλογιών, μοντέλων και εξωτερικών αναπαραστάσεων. Οι αναλογίες
χρησιμοποιήθηκαν συχνά σαν εργαλεία για να βοηθήσουν τα παιδιά να ερμηνεύσουν
επιτυχώς τις επιστημονικές έννοιες. Για παράδειγμα, η έννοια της σύγκρισης του
βάρους και η χρήση της ισορροπίας εισήχθησαν μέσα από τη χρήση μιας τραμπάλας με
την οποία τα παιδιά ήταν πολύ εξοικειωμένα.
5. Δίνοντας ευκαιρίες για εκμάθηση μέσα από το παιχνίδι. Το περιεχόμενο ενός
παιχνιδιού χρησιμοποιήθηκε συχνά με σκοπό να εγείρει το ενδιαφέρον των παιδιών να
κάνουν δραστηριότητες πλήρους σημασίας και με σαφή στόχο.
6. Η αντιμετώπιση σημασιολογικών προβλημάτων. Συχνά χρησιμοποιούνται λέξεις της
καθημερινής ζωής για να εκφράσουν επιστημονικές έννοιες ενώ στην ουσία αποδίδουν
εντελώς διαφορετική σημασία. Στην περίπτωση αυτή η δημιουργία παρανοήσεων
είναι αναπόφευκτη. Για να βοηθήσουμε τα νήπια να γίνουν γνώστες των διαφορών
αυτών, πραγματοποιήσαμε συζητήσεις τάξης ελαχιστοποιώντας έτσι τις παρανοήσεις
ανάμεσα σε έννοιες τις οποίες- συνήθως- δεν διαφοροποιούνται σχεδόν καθόλου στην
καθομιλουμένη (π.χ. οι έννοιες ‘ψηλός’ ή ‘μεγάλος’ καθώς επίσης οι έννοιες ‘μέγεθος’
και ‘όγκος’).
Πειραματική Διαδικασία
Η πειραματική διαδικασία αναπτύχθηκε σε τρία επίπεδα, με τη διεξαγωγή της
προέρευνας, της διδακτικής παρέμβασης και του μεταελέγχου για να αξιολογήσουμε
τα αποτελέσματά μας.
Η προέρευνα και το δείγμα
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 12 παιδιά από δύο τάξεις νηπιαγωγείου της
περιοχής του Αλμυρού, στο Βόλο. Τα παιδιά του δείγματος ήταν 6 από κάθε τάξη και
επιλέχτηκαν τυχαία. Ως προς την ηλικία ήταν όλα νήπια. Τα παιδιά της μιας τάξης
αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα και της άλλης την ομάδα ελέγχου.
Η προέρευνα περιελάμβανε την ημι-δομημένη ατομική συνέντευξη όμοια με
αυτή που πραγματοποιήσαμε στην προκαταρκτική μελέτη, με στόχο τη διερεύνηση
των ιδεών των παιδιών σχετικά με το φαινόμενο της επίπλευσης.
Η συνέντευξη αποτελούνταν από 6 ομάδες (μέρη) ερωτήσεων.
Οι τρεις πρώτες ομάδες ερωτήσεων αναφέρονταν στο μέγεθος, στο βάρος και στη
διαφοροποίηση βάρους-μεγέθους. Μία άλλη ομάδα ερωτήσεων αναφερόταν στην
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έννοια σχετικά με το είδος του υλικού από το οποίο είναι φτιαγμένα τα αντικείμενα. Οι
τελευταίες δύο ομάδες ερωτήσεων αναφέρονταν στις έννοιες της επίπλευσης και της
βύθισης (βλ. Παράρτημα στο Ιωαννίδης & Κακανά, στην παρούσα έκδοση).
Οι συνεντεύξεις έγιναν από τους ερευνητές στο γραφείο των νηπιαγωγών, με τη μορφή
παιχνιδιού.
Τα δεδομένα που πήραμε μας επέτρεψαν να διαπιστώσουμε ότι ισχύουν τα ίδια
νοητικά μοντέλα επίπλευσης που είχαμε διακρίνει κατά την προκαταρκτική μελέτη, με
μοναδική εξαίρεση του μοντέλου 7, που δε το είχαμε ξανασυναντήσει και το
χαρακτηρίσαμε ως ανιμιστικό (βλ. Πίνακα 1)
Στη συνέχεια ακολούθησε η διδακτική παρέμβαση σύμφωνα με την οποία τα
παιδιά ακολουθώντας το εποικοδομητικό περιβάλλον μάθησης, όπως αυτό
περιγράφηκε παραπάνω. Η πειραματική ομάδα εργάστηκε στις δραστηριότητες
σύμφωνα με το πρόγραμμα που σχεδιάσαμε, για μία περίοδο δύο μηνών.
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε από τη νηπιαγωγό της πειραματικής ομάδας σε
όλα τα παιδιά της τάξης, γιατί θέλαμε από τη μια ο εκπαιδευτικός να συμμετέχει σε
όλη τη διαδικασία προσδοκώντας ότι θα συνεχίσει την εφαρμογή του προγράμματος
και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, και από την άλλη να υλοποιηθεί το πρόγραμμα
σε αληθινές συνθήκες τάξεις. Έτσι, τα παιδιά δούλεψαν κυρίως σε οργανωμένες
δραστηριότητες γεγονός που θα τα βοηθούσε να συνειδητοποιήσουν τις διαισθητικές
τους αντιλήψεις αλλά και την αδυναμία τους να ερμηνεύσουν το φαινόμενο της
επίπλευσης των σωμάτων (γνωστική σύγκρουση) και να αναζητήσουν πιο
αποτελεσματικά ερμηνευτικά πλαίσια.
Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου ακολούθησαν το κανονικό σχολικό τους
πρόγραμμα με τη νηπιαγωγό της τάξης.
Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες ένα μήνα μετά
την ολοκλήρωση της παρέμβασης.
Διδακτική Παρέμβαση
Στη συνέχεια παρατίθεται το πρόγραμμα που εφαρμόσαμε στην πειραματική ομάδα
που ήταν δομημένο με μορφή curriculum και το οποίο περιελάμβανε τη διδασκαλία
των εννοιών του μεγέθους-όγκου, του βάρους, του υλικού από το οποίο είναι
φτιαγμένα τα σώματα συσχετίζοντάς το με το βάρος και τον όγκο των σωμάτων, τις
έννοιες της βύθισης και της επίπλευσης συμπαγών σωμάτων, την επίπλευση κούφιων
σωμάτων και τέλος την επίπλευση/ βύθιση σωμάτων που το σχήμα τους μοιάζει με
αυτό της βάρκας.
Το πειραματικό αναλυτικό πρόγραμμα

1.

Έννοιες
και
φαινόμενα
Μέγεθος–
Όγκος
Σύγκριση
μεγέθους/ όγκου

Διδακτικοί στόχοι

Δραστηριότητες παιδιών

Να αναγνωρίζουν ότι πιο
μεγάλο= «πιάνει πιο
πολύ
τόπο».
Να
χρησιμοποιούν έννοιες
«έχει μεγάλο όγκο» ως
συνώνυμο του «είναι

Τα παιδιά συγκρίνουν και
σειροθετούν
κατά
όγκο
αντικείμενα ίδιου σχήματος.
Χρησιμοποιούν ως συνώνυμες
τις
εκφράσεις
«είναι
μεγαλύτερο/ μικρότερο από»
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2. Βάρος
Σύγκριση βάρους
Μεγαλύτερο/
μικρότερο/
ίδιο
βάρος

3. ΥλικόΔιαφοροποίηση
βάρους – όγκου.
Σχέση
βάρους,
όγκου & υλικού:
Βαρύ /ελαφρύ για
το μέγεθός του

4.
Επίπλευση–
Βύθιση
(συμπαγών)
στερεών σε νερό.
«Υλικό
που
βυθίζεται»
και
«υλικό
που
επιπλέει».
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μεγάλο». Να συγκρίνουν
κατά προσέγγιση τον
όγκο σωμάτων
Να χρησιμοποιούν στις
κατάλληλες περιπτώσεις
τη λέξη «βάρος» και τη
λέξη μέγεθος/ όγκος.
Να
χρησιμοποιούν
τραμπάλες και ζυγούς
για τη σύγκριση του
βάρους μεγάλων και
μικρών σωμάτων.

και
«έχει
μεγαλύτερο/
μικρότερο όγκο από».

Να αναγνωρίζουν ότι τα
αντικείμενα
είναι
φτιαγμένα
από
διαφορετικά υλικά. Να
αναγνωρίζουν ότι το
μέγεθος
δεν
είναι
κριτήριο του βάρους
ενός σώματος. Ότι το
υλικό & το μέγεθος μαζί
καθορίζουν το βάρος
ενός σώματος.
Να
χρησιμοποιούν
σωστά
τους
όρους
«επίπλευση»
και
«βύθιση».
Να
αναγνωρίζουν ότι η
επίπλευση ενός σώματος
στο νερό καθορίζεται όχι
από το βάρος αλλά από
το υλικό του.
Να αναγνωρίζουν ότι
υπάρχουν υλικά που
όταν ένα σώμα είναι
κατασκευασμένο
από
αυτά
επιπλέει
ή
βυθίζεται
πάντοτε
ανεξάρτητα
από
το
βάρος ή μέγεθός του.

Ταξινομούν αντικείμενα με
βάση το υλικό τους. Συζητούν
για τις διαφορετικές ιδιότητες
των υλικών.
Κάνουν προβλέψεις για το
βάρος καλυμμένων σωμάτων
διαφορετικού
μεγέθους.
Ελέγχουν
τις
προβλέψεις
χρησιμοποιώντας ζυγό.

Τα παιδιά καλούνται να
συγκρίνουν
το
βάρος
αντικειμένων.
Χρησιμοποιούν τραμπάλα για
τη σύγκριση του βάρους τους με
εκείνο των συμμαθητών τους
καθώς και με το βάρος άλλων
σωμάτων.
Χρησιμοποιούν τα χέρια τους
(«ζυγίζουν με τα χέρια») ή ζυγό
για τη σύγκριση του βάρους
μικρότερων σωμάτων.
Κατασκευάζουν απλούς ζυγούς.

Καλούνται να προβλέψουν τη
συμπεριφορά
στο
νερό
συμπαγών
αντικειμένων
διαφόρων μεγεθών, και υλικών
έλεγχος
προβλέψεων.
Τα
κατηγοριοποιούν
σε
αντικείμενα που επιπλέουν και
αντικείμενα που βυθίζονται.
Συγκρίνουν τα αντικείμενα των
δύο κατηγοριών ως προς το
βάρος, το μέγεθος και το υλικό
τους. Εξάγουν συμπεράσματα.
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5. Συμπαγή και
κούφια σώματα.
Επίπλευση
κούφιων
σωμάτων.

Να αναγνωρίζουν ότι
κούφια
αντικείμενα
μπορούν να επιπλέουν
ακόμη και όταν είναι
φτιαγμένα από «υλικό
που βυθίζεται».

6. Επίπλευση και
βύθιση σωμάτων
που έχουν το
σχήμα βάρκας.

Να μπορούν να κάνουν
ένα σώμα με σχήμα
βάρκας να επιπλεύσει
ακόμη και όταν είναι
φτιαγμένο από «υλικό
που βυθίζεται».

Καλούνται να προβλέψουν τη
συμπεριφορά
στο
νερό
συμπαγών
και
κούφιων
αντικειμένων από διαφορετικά
υλικά. Ελέγχουν τις προβλέψεις
τους. Κατηγοριοποιούν
τα
σώματα σε αυτά που επιπλέουν
και αυτά που βυθίζονται.
Εξάγουν συμπεράσματα
Συζητούν
για
τις
αιτίες
επίπλευσης και βύθισης των
σκαφών.
Εξετάζουν
πώς
μπορούν να επιπλεύσουν και
πότε βυθίζονται σώματα με
σχήμα βάρκας. Τροποποιούν το
σχήμα σωμάτων από «υλικά
που
βυθίζονται»
(π.χ.
πλαστελίνη,
αλουμινόχαρτο)
ώστε να είναι δυνατόν να
επιπλεύσουν.

Αποτελέσματα
Στη συνέχεια, στον πίνακα 1 δίνονται συγκριτικά τα αποτελέσματα της προέρευνας και
του μεταελέγχου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με τη μεθοδολογία που περιγράφηκε.
Μοντέλα
επίπλευσης

Συχνότητες μαθητών
Πειραματική τάξη
Ν=6
Προέλεγχος

1. Τα βαριά
σώματα
βυθίζονται,
τα
ελαφριά
σώματα
επιπλέουν

2

Μεταέλεγχος

Τάξη ελέγχου
Ν=6
Προέλεγχος

ΜεταΈλεγχος

2

5
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2. Τα βαριά
σώματα
επιπλέουν,
τα
ελαφριά
σώματα
βυθίζονται

1

3. Τα μεγάλα
σώματα
επιπλέουν,
τα
μικρά
σώματα
βυθίζονται

1

6.
Η
βύθιση/επίπλευ
ση
εξαρτάται
από το υλικό
των σωμάτων
ή/και το αν είναι
κούφια
ή
συμπαγή
7. Ανιμιστικό
(Τα πράγματα
βυθίζονται/
επιπλέουν γιατί
το θέλουν)
8. Μικτό
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4

1

1

1

4

1

9. Άλλο

Πίνακας 1. Μοντέλα επίπλευσης της Π.Ο. & της Ο.Ε. κατά την προέρευνα και τον
μεταέλεγχο
Συζήτηση
Είναι φανερό, από τον παραπάνω πίνακα ότι τα παιδιά και των δύο ομάδων μετά τη
διδακτική παρέμβαση, παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές στα μοντέλα σκέψης για την
ερμηνεία του φαινομένου της επίπλευσης/ βύθισης, αλλαγές συμβατές με τη
διδασκαλία που ακολούθησαν.
Συγκεκριμένα, στην πειραματική ομάδα προέκυψε κατά τον μεταέλεγχο το
μοντέλο 6 το οποίο δεν είχε ξαναεμφανισθεί στις προηγούμενες μελέτες, καθώς και το
ανιμιστικό μοντέλο 7. Σύμφωνα με το μοντέλο 6, τέσσερα από τα έξι παιδιά βάσιζαν
τις προβλέψεις τους για τη βύθιση/ επίπλευση στο υλικό από το οποίο είναι
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κατασκευασμένα τα σώματα και στο γεγονός του αν αυτά είναι κούφια ή συμπαγή. Οι
απαντήσεις της Μαρίας είναι αντιπροσωπευτικές:
Ερ. “Ποια από αυτά τα πράγματα νομίζεις ότι θα βουλιάξουν αν τα ρίξω στο
νερό;”
Μαρία (Προέλεγχος): “Θα βουλιάξουν η ξύστρα και το νόμισμα επειδή είναι
μικρά”
(Μεταέλεγχος): “Θα βουλιάξουν η ξύστρα και το νόμισμα γιατί είναι από σίδερο”
Ερ. “Γιατί δε βουλιάζουν τα καράβια;”
Μαρία (Προέλεγχος): “Γιατί είναι πιο βαριά από όλα”
(Μεταέλεγχος): “Γιατί έχουν μέσα αέρα”
Τα παιδιά που χρησιμοποίησαν το μοντέλο αυτό είναι φανερά επηρεασμένα από
τη διδασκαλία και το υψηλό ποσοστό επιτυχίας (4:6) είναι ένα μέτρο θετικής
αξιολόγησης της διδακτικής μας παρέμβασης. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι τα
παιδιά αυτής της ομάδας πριν την αποκάλυψη των αντικειμένων κατά τον μεταέλεγχο,
προσπαθούσαν να μαντέψουν το αντικείμενο (μερικά μάλιστα ζητούσαν να το
πιάσουν) επικαλούμενα το υλικό τους (π.χ.“Θα επιπλεύσει γιατί είναι από ξύλο”). Όταν
αυτό δεν ήταν δυνατό τότε χρησιμοποιούσαν το μοντέλο 1. Πιστεύουμε ότι όταν τα
παιδιά δεν έχουν επαρκείς πληροφορίες και αισθανόμενα την ανάγκη να δώσουν μια
απάντηση τότε χρησιμοποιούν το διαισθητικό μοντέλο.
Όσον αφορά στα παιδιά της τάξης ελέγχου βλέπουμε ότι τα μισά παιδιά
μετακινήθηκαν από το μικτό μοντέλο 8 στο μοντέλο 1. Μπορούμε να πούμε ότι η
μετάβαση αυτή είναι αποτέλεσμα της διδασκαλίας η οποία ενίσχυσε την εναλλακτική
αντίληψη ότι τα βαριά σώματα βυθίζονται στο νερό ενώ τα ελαφριά επιπλέουν
(Ιωαννίδης & Κακανά, 1996).
Τελικά φαίνεται ότι είναι δυνατόν να επιτύχουμε αλλαγή στα μοντέλα των
παιδιών θέτοντας διδακτικούς στόχους που να είναι προσεγγίσιμοι από τα παιδιά της
προσχολικής ηλικίας χωρίς να καταφεύγουμε σε λύσεις που δεν είναι επιστημονικά
αποδεκτές. Ως εκ τούτου, μία ολοκληρωμένη επιστημονική εξήγηση του μηχανισμού
της επίπλευσης και της βύθισης θα ήταν μία πολύ δύσκολη προσέγγιση για τα νήπια,
δεδομένου μάλιστα ότι τα πορίσματα άλλων μελετών δείχνουν ότι η έννοια της
πυκνότητας δεν εδραιώνεται πριν την ηλικία των 8-9 χρονών (Smith, Carey & Wiser,
1985) ή ακόμη αργότερα (Piaget & Inhelder, 1958).
Ωστόσο, οι εξηγήσεις της επίπλευσης που βασίζονται στο είδος του υλικού, μία
έννοια η οποία δεν είναι πολύ νωρίς να εδραιωθεί από τα παιδιά, είναι στη ζώνη της
εγγύτατης ανάπτυξης του παιδιού (Vygotsky, 1970) και αποτελεί μία σημαντική
πρόοδο προς την επιστημονική εξήγηση.
Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι το πρόγραμμα που σχεδιάσαμε,
υλοποιήσαμε και αξιολογήσαμε βοήθησε τα παιδιά της πειραματικής ομάδας να
κάνουν σημαντική θεωρητική πρόοδο και να προσεγγίσουν τις επιστημονικές
ερμηνείες της επίπλευσης.
Επιπροσθέτως, φάνηκε ότι αυτό το περιβάλλον εκμάθησης ενθουσίασε πολύ τα
παιδιά και δημιούργησε ένα θετικό κλίμα μάθησης.
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Η συγκρότηση του φαινομένου της εναλλαγής της μέρας
και της νύχτας στη σκέψη των παιδιών προσχολικής
ηλικίας
Μ. Καμπεζά*, Φ. Γκρίτση*, Β. Χρηστίδου**, Α. Τζιμογιάννης***,
Κ. Ραβάνης*
* Πανεπιστήμιο Πατρών, ** Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
***Φυσικός (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)
Παλιότερες έρευνες με θέμα τις αντιλήψεις των παιδιών για το σχήμα της γης και την
εναλλαγή μέρας-νύχτας πραγματοποιήθηκαν αρχικά από τον Piaget (1930), ο οποίος
επισημαίνει ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη γη ως επίπεδη και παρατηρεί ότι η
διδασκαλία του κοπερνίκειου ηλιακού συστήματος είναι αναποτελεσματική, καθώς τα
παιδιά δεν μπορoύν να το κατανοήσουν. Πολύ αργότερα, οι Nussbaum και Novak
(1976) προσπάθησαν να ανιχνεύσουν τις παραστάσεις των παιδιών για το σχήμα της
γης και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά αναπαριστούν τη γη
χρησιμοποιώντας 5 βασικά μοντέλα, τα οποία είναι διατεταγμένα μ’ ένα τρόπο που
υποδηλώνει την ύπαρξη εννοιολογικής προόδου. Παρόμοιες έρευνες, έγιναν από τους
Sneider και Pulos (1983) και τους Mali και Howe (1979). Ο Nussbaum ήταν ο μόνος
που επιχείρησε μία διδακτική παρέμβαση με παιδιά της Β` τάξης του δημοτικού, με
ικανοποιητικά αποτελέσματα, ακολουθώντας όμως μία καθαρά εμπειρική στρατηγική,
βασιζόμενος σε επεξηγήσεις με εποπτικά και άλλα βοηθήματα (Driver et al., 1993).
Αναφορικά με τη σχέση ήλιου, γης και φεγγαριού έχουν ασχοληθεί συστηματικά η
Klein (1982) και ο Jones et al.(1987). Και οι δύο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι λίγα
παιδιά μπορούν να σχηματίσουν ένα μοντέλο συναφές με το επιστημονικό.
Πιο πρόσφατες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί (Vosniadou & Brewer, 1990.
Βοσνιάδου, 1992, 1994. Βοσνιάδου κ.άλ. 1996. Diakidoy et al. 1997). Από τις
συγκριτικές μελέτες με παιδιά από διαφορετικές σχολικές βαθμίδες φαίνεται ότι τα
κυρίαρχα μοντέλα είναι της κοίλης σφαίρας, του δίσκου, της ορθογώνιας γης, της
επίπεδης γης και της διπλής γης, ενώ για το φαινόμενο της μέρας και της νύχτας, η
κυρίαρχη ερμηνεία είναι η κίνηση του ήλιου και του φεγγαριού (με οποιοδήποτε
τρόπο). Σύμφωνα, λοιπόν, με τις παραπάνω έρευνες υποστηρίζεται ότι υπάρχουν τρία
επίπεδα κατανόησης: αρχικά, συνθετικά και επιστημονικά, τα οποία εξελίσσονται με
βάση την ηλικία των παιδιών.
Με τα αστρονομικά φαινόμενα έχει ασχοληθεί και ο Sharp (1995, 1996), στα
αποτελέσματα του οποίου παρατηρείται ότι αναφορικά με το σχήμα της γης και του
ήλιου τα περισσότερα παιδιά επιλέγουν σφαίρα, όσον αφορά στο φαινόμενο της μέρας
και της νύχτας, αρκετά παιδιά αναγνωρίζουν ότι η γη γυρίζει γύρω από τον άξονά της,
ενώ τα υπόλοιπα δίνουν ανιμιστικές ή και άλλες πιο σύνθετες απαντήσεις.
Οι διάφορες ερευνητικές και διδακτικές στρατηγικές, που εφαρμόζονται,
συνήθως προκύπτουν και από διαφορετικές θεωρητικές κατευθύνσεις οι οποίες θα
μπορούσαν να τοποθετηθούν στις εξής κατηγορίες (Ravanis & Bagakis, 1998): α) σε
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αυτές που βασίζονται σε εμπειριστικές αντιλήψεις της μάθησης, β) σε αυτές που
ακολουθούν το παράδειγμα του Piaget και γ) σε αυτές που συνδυάζουν τις μεταπιαζετικές και τις απόψεις του Vygotski για τη μάθηση, οι οποίες εντάσσονται σ’ ένα
κοινωνιο-γνωστικό πλαίσιο μάθησης. Το τελευταίο αυτό πλαίσιο υιοθετήθηκε στην
παρούσα έρευνα.
Στο πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκε η ανίχνευση των βιωματικών νοητικών
παραστάσεων των παιδιών σε σχέση με το σχήμα της γης και του ήλιου και το
φαινόμενο της εναλλαγής μέρας-νύχτας. Στη διδακτική παρέμβαση βασική επιδίωξη
ήταν η αποσταθεροποίηση των βιωματικών νοητικών παραστάσεων που εντοπίσαμε,
καθώς και ο μετασχηματισμός τους σε ερμηνευτικά μοντέλα συμβατά με τα
επιστημονικά. Με βάση τα παραπάνω διατυπώθηκε η υπόθεση ότι τα παιδιά, που
παρακολούθησαν τη διδακτική παρέμβαση, θα ήταν σε θέση να επιλέξουν σφαιρικό
σχήμα για τη γη και τον ήλιο, να ερμηνεύσουν την εναλλαγή μέρας και νύχτας με βάση
την κίνηση της γης και τελικώς να αναγνωρίσουν ότι η γη κινείται γύρω από τον
άξονά της και τον ήλιο.
Μεθοδολογική προβληματική
Το δείγμα αποτέλεσαν 33 νήπια (5-6 ετών), από την περιοχή Πατρών, τα οποία δεν
είχαν προηγούμενη συμμετοχή σε συστηματική διδασκαλία ή άλλη δραστηριότητα, σε
σχέση με το σχήμα της γης και του ήλιου, καθώς επίσης και με την έννοια της
εναλλαγής της μέρας και της νύχτας.
Η ανίχνευση των νοητικών παραστάσεων πραγματοποιήθηκε ατομικά με
ημιδομημένες συνεντεύξεις, οι οποίες μαγνητοφωνήθηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν
για περαιτέρω επεξεργασία, καθώς, επίσης, κρατήθηκαν πρωτόκολλα για την πρόχειρη
καταγραφή των απαντήσεων και για μη λεκτικές παρατηρήσεις. Σε πρώτη φάση,
παρουσιάστηκαν στα νήπια επτά (7) ξύλινα γεωμετρικά σχήματα (σφαίρα μικρή,
σφαίρα μεγάλη, κύβος, κύλινδρος, δίσκος, ημισφαίριο και πυραμίδα) και τους
ζητήθηκε να καταδείξουν αρχικά το σχήμα της γης και στη συνέχεια του ήλιου.
Έπειτα, σε ένα ξύλινο επίπεδο τοποθετούσαν έξι διαφορετικών διαμέτρων ξύλινες
σφαίρες, θεωρώντας ότι το ξύλινο επίπεδο είναι το διάστημα και ότι κάποιες από τις
σφαίρες αντιπροσωπεύουν τον ήλιο και τη γη. Αφού επέλεγαν κάποια συγκεκριμένη
θέση για τη γη και τον ήλιο στο ξύλινο επίπεδο, εξηγούσαν πώς γίνεται η εναλλαγή της
μέρας και της νύχτας.
Στη συνέχεια, σχεδιάστηκε η διδακτική παρέμβαση με στόχο την οικοδόμηση
του μοντέλου ενός σφαιρικού ήλιου και μιας σφαιρικής γης, την εξήγηση του
φαινομένου της εναλλαγής της μέρας και της νύχτας και την κατανόηση της κίνησης
της γης γύρω από τον άξονά της και τον ήλιο. Τη διδακτική παρέμβαση, που
διαρκούσε 30`, παρακολούθησαν ομάδες 6-7 νηπίων (ανάλογα με τον αριθμό τους σε
κάθε νηπιαγωγείο), καθώς σημαντική ήταν η αλληλεπίδραση όχι μόνο μεταξύ του
ενήλικα και των νηπίων, αλλά και η αλληλεπίδραση μεταξύ των ίδιων των νηπίων.
Αρχικά παρουσιάστηκε στα παιδιά μια υδρόγειος σφαίρα, την οποία περιεργαζόμαστε
μαζί με τα παιδιά και στη συνέχεια παρουσιαζόταν ένα σφαιρικό φωτιστικό με στόχο
να προκληθεί γνωστική σύγκρουση, σε περίπτωση που τα παιδιά στο προ-τεστ δεν
είχαν επιλέξει σφαίρα για το σχήμα της γης και του ήλιου.
Η πλευρά της γης που φωτιζόταν από το φωτιστικό ήταν εκείνη, στην οποία
βρισκόταν η Ελλάδα. Τα νήπια καλούνταν να απαντήσουν αν η Ελλάδα έχει μέρα ή
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νύχτα και πώς αυτό μπορεί να αλλάξει, αιτιολογώντας την απάντησή τους. Η συνήθης
απάντηση, όσον αφορά την αλλαγή της κατάστασης, ήταν ότι κινείται ο ήλιος και
φωτίζει τις άλλες χώρες. Όταν όμως τα νήπια καλούνταν να δείξουν, χρησιμοποιώντας
το φωτιστικό, -κι ενώ είχαν τη δυνατότητα να το μετακινήσουν-, την κίνηση που κάνει
ο ήλιος, κανένα νήπιο δεν ήταν σε θέση να δείξει κάποια συγκεκριμένη κίνηση.
Παρέμβαιναν, λοιπόν, οι ερευνητές και ρωτούσαν «μήπως είναι η γη αυτή που κάνει
κάτι κι όχι ο ήλιος;» προκειμένου να αποκεντρωθεί η σκέψη των νηπίων από την
παράσταση της κίνησης του ήλιου και να επικεντρωθεί στην κίνηση της γης. Συνήθως,
σ’ αυτή τη φάση της διδακτικής διαδικασίας κάποιο παιδί απαντούσε ότι «γυρίζει η
γη» και έδειχνε την κίνηση γύρω από τον άξονά της. Σε περίπτωση που δεν απαντούσε
κανένα νήπιο ή όταν οι γνώμες των νηπίων διαχωρίζονταν, η ερευνήτρια που
παρουσίαζε την δραστηριότητα ρωτούσε τη γνώμη της άλλης, η οποία με τη σειρά της,
πρότεινε το «ορθό μαθησιακό πρότυπο», παρέχοντας στα νήπια τη δυνατότητα να
αναδιοργανώσουν τις παραστάσεις τους. Στη συνέχεια, ένα-ένα τα παιδιά της κάθε
ομάδας, έδειχναν πώς γίνεται μέρα σε μια χώρα, που έχει νύχτα, και το αντίθετο. Σε
περίπτωση λανθασμένης απάντησης, τα υπόλοιπα νήπια υποδείκνυαν τη σωστή
απάντηση.
Έπειτα, ακολουθούσε ένα παιχνίδι, όπου τα νήπια χωρίζονταν σε τρία ζευγάρια
(όπου υπήρχε μονός αριθμός, η μια ερευνήτρια έπαιζε το ρόλο ενός νηπίου) πιασμένα
πλάτη με πλάτη: το ένα ζευγάρι αντιπροσώπευε τον ήλιο, το άλλο τη γη και το
τελευταίο κάποιον άλλον πλανήτη, με την προϋπόθεση ότι κάνει την ίδια κίνηση με τη
γη. Το ζευγάρι-ήλιος τοποθετούνταν στο κέντρο του χώρου και τα υπόλοιπα δύο
κινούνταν σε κυκλική τροχιά γύρω απ’ αυτόν, αναπαριστώντας την κίνηση της γης. Σε
τακτά χρονικά διαστήματα ζητούνταν από το ένα παιδί του ζευγαριού-πλανήτη ή γη να
πει αν έχει μέρα ή νύχτα και τι πρέπει να κάνει για να έχει το αντίθετο. Στη συνέχεια οι
ρόλοι μεταξύ των ζευγαριών άλλαζαν, προκειμένου όλα τα παιδιά να περάσουν από
την κατάσταση ήλιος -γη- πλανήτης.
Για να αξιολογηθεί η πορεία και τα αποτελέσματα της παρέμβασης που
σχεδιάστηκε, δέκα (10) μέρες περίπου μετά το τέλος της διδακτικής παρέμβασης
πραγματοποιήθηκε ανίχνευση των παραστάσεων των παιδιών (μετά-τεστ) όπου
χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες ερωτήσεις με τη διαδικασία του προ-τεστ.
Αποτελέσματα
Σχετικά με το σχήμα της γης και του ήλιου, οι απαντήσεις που δόθηκαν, τόσο κατά το
προ-τεστ όσο και κατά το μετά-τεστ, παρουσιάζονται στους πίνακες, που ακολουθούν
(πίνακας 1.1, 1.2).
Π ίν ακ α ς 1 .1 : Το σ χ ήμ α τη ς γ η ς

Σφαίρα
Ημισφαίριο
Δίσκος
Πυραμίδα
Κύβος

ΠΡΟ-ΤΕΣΤ
18
1
1
2
5

ΜΕΤΑ-ΤΕΣΤ
29
1
0
1
2
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5
1

0
0

Πίνακας 1.2: Το σχήμα του ήλιου
ΠΡΟ-ΤΕΣΤ
24
1
3
1
2
2

Σφαίρα
Ημισφαίριο
Δίσκος
Πυραμίδα
Κύβος
Κανένα σχήμα

ΜΕΤΑ-ΤΕΣΤ
30
0
2
1
0
0

Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες, όσον αφορά στο σχήμα της γης, παρατηρείται
ότι ένας σημαντικός αριθμός παιδιών στο προ-τεστ επιλέγει κύβο ή δεν μπορεί να
δώσει απάντηση, ενώ αντίθετα στο μετά-τεστ η πλειοψηφία των παιδιών επιλέγει
σφαιρικό σχήμα. Αναφορικά με το σχήμα του ήλιου πολλά παιδιά επιλέγουν το
σφαιρικό σχήμα, ήδη από το προ-τεστ, ενώ ύστερα από την παρέμβαση φαίνεται να
αυξάνονται.
Για το φαινόμενο της εναλλαγής της μέρας και της νύχτας τα περισσότερα
παιδιά, κατά το προ-τεστ, δεν ήταν σε θέση να εξηγήσουν το φαινόμενο με βάση την
κίνηση της γης. Συνήθως έδιναν απαντήσεις: φαινομενολογικού τύπου («ο ήλιος πάει
πίσω από τα βουνά»/ «κρύβεται πίσω από τα σύννεφα»), τελεολογικού τύπου («μέρα
έχουμε για να πηγαίνουμε σχολείο και νύχτα για να κοιμόμαστε») ή άλλες («ο Θεός
κάνει τη μέρα και τη νύχτα»/ μύθος της Περσεφόνης). Αντίθετα στο μετά-τεστ
διαπιστώνεται ότι τα περισσότερα παιδιά είναι σε θέση να εξηγήσουν το υπό μελέτη
φαινόμενο βασιζόμενα στο επιστημονικό μοντέλο («η γη γυρίζει γύρω-γύρω σα
μπαλαρίνα»-δείχνοντας ταυτόχρονα την ανάλογη κίνηση με το σώμα) (πίνακας 2.1).
Πίνακας 2.1: Η εναλλαγή μέρας-νύχτας

Η γη γυρίζει γύρω από τον
εαυτό της/γύρω από τον
εαυτό της και τον ήλιο.
Η γη γυρίζει γύρω από τον
ήλιο
Άλλη εξήγηση
Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ

ΠΡΟ-ΤΕΣΤ
3

ΜΕΤΑ-ΤΕΣΤ
17

0

4

16
14

7
5

Τέλος, τα αποτελέσματα για την κίνηση της γης βασίστηκαν στις απαντήσεις των
παιδιών για την εναλλαγή της μέρας και της νύχτας, από όπου προκύπτει ότι τα
περισσότερα παιδιά, κατά το προ-τεστ, θεωρούν ότι η γη δεν κινείται, αποδίδοντας
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κίνηση σε άλλα σώματα όπως ο ήλιος, ενώ κατά το μετά-τεστ η γη παρουσιάζεται ως
κινούμενο σώμα (πίνακας 2.2).
Πίνακας 2.2: Η κίνηση της γης

Η γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της και
τον ήλιο
Η γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της
Η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο
Άλλες απαντήσεις
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ

ΠΡΟ-ΤΕΣΤ
1

ΜΕΤΑ-ΤΕΣΤ
13

2
0
16
14

4
4
7
5

Συμπεράσματα και συζήτηση
Με βάση τα δεδομένα της διαδικασίας της ανίχνευσης προέκυψε το συμπέρασμα ότι η
σκέψη των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι κυρίως διαισθητικού τύπου και
επικεντρώνεται στα άμεσα αντιληπτικά δεδομένα του περιβάλλοντος. Δηλαδή, αρχικά
κάποια παιδιά αποδίδουν στη γη και τον ήλιο σχήματα διαφορετικά από τη σφαίρα
(πίνακας 1.1, πίνακας 1.2), ενώ η πλειοψηφία των υποκειμένων του δείγματός
ερμηνεύει την εναλλαγή μέρας-νύχτας, αποδίδοντάς τη κυρίως στην κίνηση του ήλιου,
στα σύννεφα, ή αδυνατεί να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση (πίνακας 2.1, 2.2). Επομένως,
η νοητική οικοδόμηση του σφαιρικού σχήματος της γης και του ήλιου και η
αποκέντρωση της σκέψης των νηπίων από τον ήλιο και η επικέντρωσή της στην
κίνηση της γης (γύρω από τον άξονα της και τον ήλιο) αποτελούν βασική προϋπόθεση
για την κατανόηση του φαινομένου της μέρας και της νύχτας και της κίνησης της γης.
Επιλέχθηκε, λοιπόν, μια συγκρουσιακού τύπου παρέμβαση θεωρώντας ότι τα
υποκείμενα μετά το τέλος της θα είναι σε θέση να αποκεντρώσουν τη σκέψη τους από
τα αντιληπτικά δεδομένα και να οδηγηθούν σ’ ένα μοντέλο συμβατό με το
επιστημονικό. Σημαντικός, επομένως, ήταν ο ρόλος της διδακτικής αξιοποίησης των
αυθόρμητων νοητικών παραστάσεων των παιδιών, οι οποίες τις περισσότερες φορές
αποτελούν γνωστικά εμπόδια.
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας είναι σημαντικό να γίνουν μερικές ακόμη
επισημάνσεις σχετικές με την κίνηση της γης και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα
νήπια στην κατανόησή της. Η κίνηση της γης γύρω από τον άξονά της και τον ήλιο
αποτελείται από δύο σύγχρονες διάρκειες, πράγμα που φαίνεται να δυσκολεύει
ιδιαίτερα τα νήπια. Πιο συγκεκριμένα, η κατάσταση εκείνη που περιλαμβάνει δύο
σύγχρονες κινήσεις είναι πιο δύσκολη από εκείνη που περιλαμβάνει μια κίνηση κάθε
φορά. Παρόλο που αυτό ίσως να οφείλεται σε δυσκολία κινητικού συντονισμού, καθώς
στην ηλικία αυτή οι κινητικές δεξιότητες είναι ακόμη υπό διαμόρφωση, υπάρχουν
αρκετά υποκείμενα τα οποία κατανοούν τελικά την κίνηση μετά την παρέμβαση και
είναι σε θέση να την αναπαράγουν με το πειραματικό υλικό κατά το μετά-τεστ. Το
γεγονός αυτό, μας οδηγεί στη σκέψη ότι ίσως να υπάρχει κάποια άλλη εκδοχή, πέρα
από τη δυσκολία κινητικού συντονισμού, με την οποία να επιχειρηθεί μια ερμηνεία
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αυτού του φαινομένου. Εξάλλου, η σύγκριση των επιδόσεων των παιδιών όσον αφορά
πειραματικές καταστάσεις που αφορούν δύο σύγχρονες κινήσεις ή πειραματικές
καταστάσεις που αφορούν μία κίνηση, δείχνει ότι στη δεύτερη περίπτωση, τα παιδιά
κάνουν σωστές εκτιμήσεις-συλλογισμούς, ενώ στη πρώτη περίπτωση περισσότερα
λάθη (Βελλοπούλου, 1994). Γίνεται, λοιπόν, φανερό, ότι για τα μικρά παιδιά η έννοια
της διαδοχής διαρκειών είναι πιο εύκολο να κατανοηθεί απ’ ότι η έννοια των
σύγχρονων διαρκειών.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί, ότι αν και τα αποτελέσματα ήταν θετικά, η έρευνα
πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδανικές συνθήκες, με μικρές ομάδες υποκειμένων, σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο και με πειραματικό υλικό, που δεν είναι διαθέσιμο στα
νηπιαγωγεία, θεωρούμε, ωστόσο, ότι μπορούν να αξιοποιηθούν διδακτικά στα πλαίσια
ανάπτυξης και σχεδιασμού δραστηριοτήτων για την προσχολική εκπαίδευση.
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Το φαινόμενο της διάλυσης στερεού σε υγρό στη σκέψη
παιδιών προσχολικής ηλικίας: διδακτική προσέγγιση
Μ. Καραλή, Κ. Ραβάνης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τα τελευταία χρόνια ένας σημαντικός αριθμός ερευνητικών εργασιών αφιερώνεται
στις διαδικασίες κατανόησης και στις στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης ιδιοτήτων
και φαινομένων του φυσικού κόσμου και εννοιών των Φυσικών Επιστημών για
τους/τις μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης αλλά και για τα παιδιά της
προσχολικής ηλικίας. Οι ερευνητικές αυτές προσπάθειες εντάσσονται στην κοινή
περιοχή δύο επιστημονικών ρευμάτων τα οποία τα τελευταία χρόνια αποκτούν όλο και
περισσότερες σχέσεις και αλληλοεπικαλύψεις, καθώς αναγνωρίζεται η συνάφειά στους
τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης όσο και στο επίπεδο της έρευνας (Ραβάνης, 1999).
Το ένα ρεύμα είναι αυτό της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο του
οποίου ένα μεγάλο μέρος της σχετικής έρευνας προσανατολίζεται στη μελέτη των
βιωματικών νοητικών παραστάσεων των μαθητών/τριών για τη νοητική συγκρότηση
φαινομένων και εννοιών από τις Φυσικές Επιστήμες. Το δεύτερο ρεύμα σχετίζεται με
την έρευνα για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας δραστηριοτήτων που έχουν ως
στόχο τη μύηση των νηπίων στο φυσικό κόσμο. Πράγματι όσο η έρευνα για τη νοητική
συγκρότηση των νηπίων αντλεί στοιχεία όχι μόνο πλέον από την ψυχολογική έρευνα
αλλά και από άλλες επιστημονικές περιοχές μεταξύ των οποίων και οι Διδακτικές των
επιμέρους αντικειμένων, νέα θεωρητικά εργαλεία αλλά και νέα ερευνητικά ερωτήματα
καθιστούν αποτελεσματικότερη την προσπάθεια υποβοήθησης της ολόπλευρης
ανάπτυξης των νηπίων.
Στα πλαίσια των ερευνών αυτών ένα μικρό μέρος είναι αφιερωμένο στη μελέτη
διαφόρων μετασχηματισμών της ύλης. Έτσι από έρευνες με αντικείμενα την
κατανόηση της τήξης (Βαΐτση κ.άλ., 1993), του βρασμού και της εξαέρωσης
(Χατζηνικήτα, Κουλαϊδής & Ραβάνης, 1996. Ravanis & Bagakis, 1998) και της
θερμικής διαστολής και συστολής των μεταλλικών υλικών (Ραβάνης, Αντωνίου &
Νάστη, 2000), υπάρχουν ενδείξεις ότι οι μεταβολές της ύλης αποτελούν ένα
προνομιακό πεδίο μάθησης και γνωστικής ανάπτυξης για τα παιδιά της προσχολικής
ηλικίας, καθώς εκεί φαίνεται ότι οι μικροί/ές μαθητές/τριες του Νηπιαγωγείου είναι σε
θέση να κατανοήσουν επαρκώς ορισμένες όψεις του φυσικού κόσμου. Μία από τις
μεταβολές αυτές είναι η διάλυση μιας ουσίας σε μια άλλη η κατανόηση της οποίας
αποτελεί αντικείμενο της εργασίας αυτής.
Αρκετές έρευνες είναι αφιερωμένες στις βιωματικές νοητικές παραστάσεις
μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών για το φαινόμενο της διάλυσης στερεών υλικών σε
υγρά (Piaget & Inhelder, 1974. Prieto, Blanco & Rodriguez, 1989. Anderson, 1990.
Longden, Black & Solomon, 1991. Slone & Bokhurst, 1992. Lee et al., 1993. Blanco &
Prieto, 1997. Παπαγεωργίου, 1998). Στις έρευνες αυτές των οποίων τα δείγματα
προέρχονται από μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
όπως επίσης και από μέλλοντες/ουσες εκπαιδευτικούς, προσεγγίζονται μια σειρά από
ζητήματα σχετικά με τη διάλυση στερεού υλικού σε υγρό όπως η δυνατότητα των
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παιδιών να αναγνωρίζουν τη διατήρηση των ποσοτήτων που διαλύονται και η εξέλιξη
της με την ηλικία, η μελέτη των εξηγήσεων που διατυπώνονται από τα παιδιά ως προς
το μακροσκοπικό ή το μικροσκοπικό χαρακτήρα του φαινομένου και επίσης η
επίδραση των πειραματικών δραστηριοτήτων, της διδασκαλίας και της καθημερινής
εμπειρίας στην αλλαγή των βιωματικών νοητικών παραστάσεων και τη συγκρότηση
παραστάσεων συμβατών με αυτές των επιστημονικών μοντέλων.
Στην έρευνα που παρουσιάζουμε εδώ εξετάζονται και κατατάσσονται οι
βιωματικές νοητικές παραστάσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για το φαινόμενο της
διάλυσης στερεού σε υγρό. Παρουσιάζεται επίσης και μια προσπάθεια ειδικώς
σχεδιασμένης διδακτικής παρέμβασης με στόχο το μετασχηματισμό των βιωματικών
νοητικών παραστάσεων αυτών. Βεβαίως το φαινόμενο της διάλυσης είναι ένα
πολύπλοκο φαινόμενο στο πλαίσιο του οποίου μπορούν να μελετηθούν μια σειρά από
ποσοτικά και ποιοτικά ερωτήματα και θέματα. Όμως στη συγκεκριμένη έρευνα τα
ζητούμενα προσαρμόστηκαν στις ανάγκες και τα βασικά γνωστικά εμπόδια των
νηπίων, καθώς και στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης των παιδιών της συγκεκριμένης
ηλικίας. Πράγματι βασικό ζήτημα για τη σκέψη των νηπίων αποτελεί η κατανόηση της
διατήρησης της διαλυμένης ουσίας, όχι τόσο στην ποσοτική της διάσταση όσο στην
ποιοτική της. Γιατί καθώς κατά τη διαδικασία της διάλυσης ένα ορατό υλικό
μετατρέπεται σε αόρατο, είναι αναμενόμενη για τα μικρά παιδιά η διατύπωση μιας
σειράς συλλογισμών στους οποίους είναι αμφίβολη η κατανόηση της παρουσίας του
υλικού στο διάλυμα. Επίσης σημαντικό ζήτημα για τη σκέψη των μικρών παιδιών είναι
πιθανό να αποτελεί η διάκριση διαλυτών και μη υλικών. Η βασική υπόθεση που
διατυπώσαμε λοιπόν, είναι ότι μια διαδικασία αποσταθεροποίησης των βιωματικών
νοητικών παραστάσεων των παιδιών για το φαινόμενο της διάλυσης και μια αντίστοιχη
διδακτική παρέμβαση θα ήταν δυνατόν να οδηγήσει τη συγκρότηση στη σκέψη των
παιδιών νέων νοητικών παραστάσεων συμβατών με μια περιγραφική προσέγγιση ενός
επιστημονικού μοντέλου.
Μεθοδολογική προβληματική
Γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο
Η ερευνητική διαδικασία, που πραγματοποιήθηκε σε ειδικούς χώρους που μας
διέθεσαν τα σχολεία, ξεκίνησε με την πραγματοποίηση μιας προκαταρκτικής
διερευνητικής φάσης με στόχο τη διαμόρφωση και την οριστικοποίηση της μορφής
μιας συνέντευξης που θα ανταποκρινόταν στο επίπεδο της γνωστικής ανάπτυξης των
παιδιών της προσχολικής ηλικίας και με βάση την οποία θα μπορούσαμε να
αντλήσουμε απαραίτητες πληροφορίες για τα προβλήματα της σκέψης των νηπίων.
Κατά τη διάρκεια αυτής της προ-έρευνας, για την οποία δημιουργήσαμε ένα
προκαταρκτικό
σχέδιο,
πραγματοποιήσαμε
ορισμένες
ημι-κατευθυνόμενες
συνεντεύξεις με στόχο την επισήμανση δυσκολιών που έχουν τα παιδιά στο ζήτημα της
διάλυσης και τη δυνατότητα του προσδιορισμού τους με βάση το αρχικό σχέδιο
συνέντευξης αυτό. Στη συνέχεια ακολούθησε η κύρια πειραματική διαδικασία η οποία
περιελάμβανε τρεις φάσεις: το προ-τεστ, τη διδακτική παρέμβαση και το μετά-τεστ.
Κατά τη διαδικασία του προ-τεστ επιχειρήσαμε να ανιχνεύσουμε τις βιωματικές
νοητικές παραστάσεις τις οποίες έχουν συγκροτήσει τα παιδιά για το φαινόμενο της
διάλυσης. Τα ευρήματα της φάσης αυτής μας οδήγησαν στο σχεδιασμό μιας
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διδακτικής παρέμβασης η οποία είχε ως στόχο την αποσταθεροποίηση και την
ανασυγκρότηση των νοητικών παραστάσεων των παιδιών. Μετά από την διαδικασία
της διδακτικής παρέμβασης πραγματοποιήσαμε έναν επανέλεγχο των συλλογισμών
των παιδιών με στόχο την αναζήτηση και μελέτη των ενδεχόμενων γνωστικών
μεταβολών. Οι στόχοι της διδακτικής μας δραστηριότητας ήταν δύο:
α) Η συστηματική μύηση των παιδιών σε ένα πρόδρομο μοντέλο (Lemeignan &
Weil-Barais, 1993. Weil-Barais & Lemeignan, 1994) το οποίο συμπεριλαμβάνει τα
βασικά περιγραφικά χαρακτηριστικά του φαινομένου της διάλυσης ενός στερεού σε
νερό.
β) Η διάκριση διαλυτών και μη διαλυτών σωμάτων στο νερό.
Το δείγμα
Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές/τριες τριών δημοσίων νηπιαγωγείων της Πάτρας.
Το δείγμα απετέλεσαν συνολικά 30 παιδιά με μέση ηλικία τα 5 χρόνια από τα οποία 18
ήταν κορίτσια και 12 αγόρια. Η δειγματοληψία ήταν τυχαία μεταξύ των παιδιών τα
οποία δέχτηκαν να συνεργαστούν μαζί μας.
Το πειραματικό υλικό
Για την πραγματοποίηση των ερευνητικών διαδικασιών χρησιμοποιήθηκαν τρία
γυάλινα ποτήρια γεμάτα με ίσες ποσότητες νερού και τρία σακουλάκια τα οποία
τοποθετήσαμε ένα μπροστά από κάθε ποτήρι γεμάτα με ζάχαρη, άμμο και αλάτι
αντιστοίχως. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν τρεις καρτέλες που απεικόνιζαν τρία ποτήρια.
Η πρώτη καρτέλα απεικόνιζε ένα ποτήρι με νερό, η δεύτερη καρτέλα ένα ποτήρι με
νερό και ορατά μικρά σωματίδια που αιωρούνται σε όλη τη μάζα του νερού και η τρίτη
καρτέλα ένα ποτήρι με νερό και ορατά μικρά σωματίδια που έχουν κατακαθίσει στον
πάτο του.
Το προ-τεστ
Η διαγνωστική διαδικασία του προ-τεστ πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες
συνεντεύξεις. Στις συνεντεύξεις αυτές που είχαν ως στόχο την ανίχνευση των
εμποδίων κατανόησης που παρουσιάζονται στη σκέψη των νηπίων προτείναμε στα
παιδιά δύο έργα, αφού δώσαμε στα παιδιά τα υλικά για να εξοικειωθούν μαζί τους.
Έργο 1. Υποθέτοντας ότι ρίχνουμε μια κουταλιά ζάχαρη σε ένα ποτήρι με νερό,
ζητήσαμε από τα παιδιά να διατυπώσουν προβλέψεις για το αν η ζάχαρη θα βρίσκεται
στο ποτήρι μετά τη διάλυσή της. Ζητήσαμε επίσης να μας υποδείξουν με το σχήμα
ποιας από τις τρεις καρτέλες θα μοιάζει το ποτήρι. Έτσι, με βάση τις αρχικές
απαντήσεις και επιλογές των παιδιών, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που
ακολουθούσε επιχειρούσαμε να προσεγγίσουμε τους συλλογισμούς τους σχετικώς τι
φαίνεται μέσα στο ποτήρι και με το τι πράγματι υπάρχει.
Έργο 2. Στη συνέχεια πραγματοποιούσαμε την ίδια διαδικασία
χρησιμοποιώντας άμμο αντί της ζάχαρης και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
επιχειρούσαμε να διαπιστώσουμε ενδεχόμενες διαφορές στις βιωματικές νοητικές
παραστάσεις των παιδιών για τα διαλυτά και μη διαλυτά υλικά στο νερό.
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Η διαδικασία της διδακτικής παρέμβασης
Αμέσως μετά το προ-τεστ πραγματοποιήσαμε τη διαδικασία της διδακτικής
παρέμβασης. Οι διδακτικές παρεμβάσεις είχαν μορφή ατομικής διδασκαλίας γιατί το
ισχυρό εμπειρικό περιεχόμενο των πειραματικών δραστηριοτήτων θα μπορούσε να
ευνοήσει γνωστικές συμπεριφορές που οφείλονται στη συναίνεση ή τη μίμηση των
απαντήσεων συνεργαζόμενων παιδιών. Η γενική πορεία της διδακτικής
δραστηριότητας ακολουθούσε ένα σχέδιο τεσσάρων φάσεων: παρουσίαση του
εκπαιδευτικού υλικού, διατύπωση προβλέψεων από τα παιδιά για ορισμένες
πειραματικές δραστηριότητες, πραγματοποίηση των πειραματικών δραστηριοτήτων
και σχετική συζήτηση, προσπάθεια δημιουργίας γενικεύσιμων περιγραφικών
σχημάτων προσέγγισης του φαινομένου της διάλυσης.
Ας δούμε τώρα τα γενικά χαρακτηριστικά της διδακτικής παρέμβασης. Σε ένα
ποτήρι με νερό προσθέτουμε μια μικρή ποσότητα άμμου, ανακατεύουμε καλά το
μίγμα, παρατηρούμε το αποτέλεσμα και συζητάμε με τα παιδιά για την παρουσία της
άμμου στο ποτήρι, το χρώμα του νερού όταν ανακατεύουμε το μίγμα και την τελική
θέση που καταλαμβάνει η άμμος. Ακολούθως προσθέσαμε μια ποσότητα ζάχαρης στην
ίδια ποσότητα νερού σε άλλο ποτήρι, ανακατέψαμε, παρατηρήσαμε τη διάλυση της
ζάχαρης και ζητήσαμε ερμηνείες από τα παιδιά. Οι συνήθεις απαντήσεις που δίνουν τα
παιδιά μπορούν να καταταγούν σε δύο κατηγορίες: απαντήσεις στις οποίες τα παιδιά
αναγνωρίζουν ότι η ποσότητα της ζάχαρης παραμένει στο ποτήρι και απαντήσεις στις
οποίες φαίνεται ότι τα παιδιά υποθέτουν πως η ζάχαρη δεν βρίσκεται πια στο ποτήρι.
Επίσης κάποια παιδιά δεν έδωσαν σαφείς απαντήσεις. Στη συζήτηση που ακολουθούσε
και η οποία προφανώς προσαρμοζόταν στους συλλογισμούς και την επιχειρηματολογία
του κάθε παιδιού, επιχειρούσαμε να οδηγήσουμε τη σκέψη τους προς δύο
κατευθύνσεις:
(α) Κάποια υλικά μπορούν και "κρύβονται"-"διαλύονται" μέσα στο νερό έτσι
ώστε να μην τα βλέπουμε αν και βρίσκουμε εκεί που τα τοποθετήσαμε.
(β) Την ιδιότητα αυτή έχουν μόνο ορισμένα υλικά, όπως η ζάχαρη. Άλλα υλικά,
όπως η άμμος, δεν "κρύβονται" – δεν "διαλύονται" στο νερό.
Αφού ολοκληρώθηκαν οι προηγούμενες δραστηριότητες ζητήσαμε πρόβλεψη
από τα παιδιά για το ενδεχόμενο της επανάληψης της διαδικασίας με αλάτι. Στη
συνέχεια προσθέσαμε σε ένα ποτήρι μια ποσότητα με αλάτι, ζητήσαμε από τα παιδιά
περιγραφή του φαινομένου της διάλυσης και συζητήσαμε μαζί τους με βάση τις
προηγούμενες κατευθύνσεις με πρόθεση να διευκολύνουμε τη σχηματοποίηση των
νέων νοητικών παραστάσεων των παιδιών.
Το μετά – τεστ
Η διαδικασία του μετά-τεστ πραγματοποιήθηκε δύο εβδομάδες μετά την πειραματική
διαδικασία. Εδώ ακολουθήσαμε την ίδια ακριβώς πορεία με αυτή του προ-τεστ.
Δηλαδή χρησιμοποιώντας τα ίδια υλικά, ζητήσαμε από τα παιδιά προβλέψεις και
εξηγήσεις στα ίδια δύο έργα του προ-τεστ.
Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων
Θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια τα αποτελέσματα τα οποία πήραμε από τις
συνεντεύξεις με τα παιδιά τόσο κατά το προ-τεστ όσο και κατά το μετά-τεστ. Θα
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παρουσιάσουμε επίσης και τις μεταβολές των συλλογισμών που διατυπώθηκαν μεταξύ
της πρώτης και της τρίτης φάσης της πειραματικής διαδικασίας. Κατά το προ-τεστ και
το μετά-τεστ τα παιδιά διατυπώνουν συλλογισμούς επιχειρώντας να απαντήσουν στα
ερωτήματα που τους θέσαμε, τους οποίους κατατάσσουμε σε τρεις κατηγορίες με βάση
τη συμβατότητά τους με τα χαρακτηριστικά του φαινομένου της διάλυσης.
α) Επαρκείς απαντήσεις. Εδώ τα νήπια επέλεξαν ως απεικόνιση του ποτηριού
μετά τη δημιουργία του μίγματος το σχέδιο το οποίο εμφανίζει το υλικό διαλυμένο σε
όλη τη μάζα του υγρού στην περίπτωση της ζάχαρης ή συγκεντρωμένο στο βυθό στην
περίπτωση της άμμου. Επίσης στις επαρκείς απαντήσεις τα παιδιά ήταν σε θέση να
εξηγήσουν ότι στην περίπτωση της διάλυσης η διαλυμένη ουσία βρίσκεται στο
εσωτερικό του δοχείου χωρίς όμως να είναι ορατή.
β) Ενδιάμεσες απαντήσεις. Στις απαντήσεις αυτές τα παιδιά εντοπίζουν τα
σχέδια με τις σωστές απεικονίσεις αλλά, για τη διαλυμένη ή την αδιάλυτη ουσία, δεν
είναι σε θέση να δώσουν σταθερές, ολοκληρωμένες και ικανοποιητικές εξηγήσεις για
την επιλογή τους αυτή.
γ) Ανεπαρκείς απαντήσεις. Ως ανεπαρκείς χαρακτηρίσαμε τις απαντήσεις στις
οποίες τα παιδιά δεν επέλεγαν τη σωστή απεικόνιση, αλλά κυρίως οι εξηγήσεις που
έδιναν ήταν εξαιρετικά ασθενείς. Ειδικότερα στην περίπτωση της διάλυσης στις
απαντήσεις αυτές μετά τη διάλυση συνήθως δεν αναγνωριζόταν η παρουσία της
ζάχαρης στο διάλυμα. Εδώ τα παιδιά διατύπωναν την άποψη ότι εφόσον η ζάχαρη δεν
είναι ορατή τότε δεν υπάρχει στο ποτήρι, χωρίς όμως να μπορούν να εξηγήσουν που
βρισκόταν.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τις απόλυτες συχνότητες των
απαντήσεων των παιδιών στο πρώτο έργο.
Πίνακας 1. Απόλυτες συχνότητες απαντήσεων στο Έργο 1 κατά το προ-τεστ και
το μετά-τεστ
Επαρκείς
Ενδιάμεσες
Ανεπαρκείς

Προ-τεστ
9
8
13

Μετά-τεστ
22
8
0

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, στην περίπτωση της διάλυσης της ζάχαρης πριν
από τη διαδικασία της διδακτικής παρέμβασης ήταν σε θέση να προσεγγίζουν επαρκώς
το φαινόμενο λιγότερα από το 1/3 των παιδιών (9/30), ενώ μετά περισσότερο από τα
2/3 (22/30). Πράγματι, κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας αρκετά παιδιά
συγκροτούν στη σκέψη τους νοητικές παραστάσεις συμβατές με το φαινόμενο της
διάλυσης όπως αυτό σχηματοποιείται στην κλασική εκδοχή των Φυσικών Επιστημών.
Οι ενδιάμεσες απαντήσεις παρά το ότι είναι ποσοτικά ίσες πριν και μετά τη διδακτική
διαδικασία, δεν δίνονται από τα ίδια παιδιά, καθώς αρκετά από αυτά που κατά το προτεστ έδιναν ενδιάμεσες ή ανεπαρκείς απαντήσεις, στο μετά-τεστ δίνουν επαρκείς ή
ενδιάμεσες απαντήσεις αντιστοίχως. Επίσης όπως παρατηρούμε κατά το μετά-τεστ δεν
παρουσιάζονται ανεπαρκείς απαντήσεις.
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζουμε τις απόλυτες συχνότητες των απαντήσεων
των παιδιών στο δεύτερο έργο.
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Πίνακας 2. Απόλυτες συχνότητες απαντήσεων στο Έργο 2 κατά το προ-τεστ και
το μετά-τεστ
Επαρκείς
Ενδιάμεσες
Ανεπαρκείς

Προ-τεστ
21
6
3

Μετά-τεστ
29
1
0

Όπως φαίνεται στον πίνακα 2 στην περίπτωση του δεύτερου έργου όπου τοποθετήσαμε
άμμο στο νερό, περισσότερα από τα 2/3 (21/30) των νηπίων ήταν σε θέση πριν ακόμα
από τη διδακτική δραστηριότητα να επιλέξουν τη σωστή εικόνα και να εξηγήσουν την
επιλογή τους. Ωστόσο παρατηρούμε ότι η διδακτική δραστηριότητα βελτίωσε αρκετά
τους συλλογισμούς των 8 από τα υπόλοιπα 9 παιδιά τα οποία έδωσαν στο προ-τεστ
ενδιάμεσες ή ανεπαρκείς απαντήσεις, αφού στο μετά-τεστ διατύπωσαν πλέον επαρκείς
συλλογισμούς. Και στην περίπτωση του αδιάλυτου υλικού μετά τη διδακτική
διαδικασία δεν συναντώνται παιδιά τα οποία δίνουν ανεπαρκείς απαντήσεις.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δώσαμε και στην προσπάθεια να παρακολουθήσουμε πιο
συστηματικά τις μεταβολές του επιπέδου των απαντήσεων. Έτσι χρησιμοποιήσαμε μια
κλίμακα ιεράρχησης των μεταβολών η οποία έχει τέσσερα επίπεδα: πρόοδο, σχετική
πρόοδο, στασιμότητα, οπισθοδρόμηση. Ως πρόοδο χαρακτηρίσαμε τη μετάβαση από
ανεπαρκείς απαντήσεις στο προ-τεστ σε επαρκείς στο μετά-τεστ. Ως σχετική πρόοδο
χαρακτηρίσαμε τη μετάβαση από ενδιάμεσες απαντήσεις στο προ-τεστ σε επαρκείς στο
μετά-τεστ ή από ανεπαρκείς σε ενδιάμεσες αντιστοίχως. Ως στασιμότητα
χαρακτηρίσαμε την παραμονή στην ίδια απάντηση κατά τους δύο ελέγχους,
ανεξαρτήτως του αν αυτή ήταν ανεπαρκής, ενδιάμεση ή επαρκής. Τέλος ως
οπισθοδρόμηση χαρακτηρίσαμε τη μετάβαση από απαντήσεις ανώτερου επιπέδου σε
απαντήσεις κατωτέρου επιπέδου. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που πήραμε πριν και
μετά τη διδακτική δραστηριότητα συγκεντρώνουμε στον πίνακα 3 τις μεταβολές των
απαντήσεων των παιδιών μεταξύ του προ-τεστ και του μετά-τεστ.
Πίνακας 3. Συχνότητες των μεταβολών των απαντήσεων των παιδιών μεταξύ του
προ-τεστ και του μετά-τεστ και για τα δύο έργα
Πρόοδος
Σχετική πρόοδος
Στασιμότητα
Οπισθοδρόμηση

Έργο 1
9
10
10
1

Έργο 2
2
6
22
0

Όπως βλέπουμε στον πίνακα 3 η βελτίωση των συλλογισμών των παιδιών είναι
εμφανής στην περίπτωση της διάλυσης της ζάχαρης καθώς 19 παιδιά πραγματοποιούν
μεγαλύτερη ή μικρότερη πρόοδο. Η στασιμότητα εδώ αφορά σχεδόν αποκλειστικά σε
περιπτώσεις παιδιών τα οποία ήδη έδιναν επαρκείς απαντήσεις πριν από τη διδακτική
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δραστηριότητα. Αξιοσημείωτη από ποιοτική άποψη είναι και η οπισθοδρόμηση που
παρατηρείται στη σκέψη ενός παιδιού. Πρόκειται για γνωστική μεταβολή την οποία
συναντάμε συχνά σε σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες με νήπια και η οποία θα
μπορούσε ίσως να αποδοθεί σε μια προσωρινή γνωστική διαταραχή των βιωματικών
νοητικών παραστάσεων κάποιων παιδιών.
Στο έργο με τη χρήση της άμμου ως μη διαλυτού υλικού η κατάσταση
παρουσιάζεται διαφοροποιημένη. Εδώ τα περιθώρια προόδου για τα παιδιά ήταν ήδη
μικρά καθώς μόνο 6 έδιναν ενδιάμεσες και 3 παιδιά ανεπαρκείς απαντήσεις κατά το
προ-τεστ. Επομένως η όποια πρόοδος ή σχετική πρόοδος μπορεί να παρατηρηθεί μόνο
σε αυτά τα 9 παιδιά ενώ για τα υπόλοιπα 21 δεν υπάρχει περίπτωση βελτίωσης. Αυτό
ακριβώς εκφράζει και ο μεγάλος αριθμός παιδιών και παραμένουν στάσιμα. Και εδώ
παρατηρούμε βεβαίως ότι η διδακτική διαδικασία βελτίωσε τις επιδόσεις των 8 από τα
9 παιδιών τα οποία θα μπορούσαν να προοδεύσουν και από αυτή την άποψη έχουμε
κάποια ένδειξη για τη αποτελεσματικότητά της.
Συζήτηση
Στην έρευνα αυτή μελετήσαμε το πρόβλημα της κατανόησης από παιδιά προσχολικής
ηλικίας μιας περίπτωσης μετασχηματισμού της ύλης, τη διάλυση στερεού σε υγρό.
Μια πρώτη γενική παρατήρηση την οποία μπορούμε να κάνουμε σχετίζεται με τη
γνωστική ετοιμότητα των νηπίων. Είναι φανερό ότι στην περίπτωση των διαλυτών
υλικών η σχετική διδακτική παρέμβαση ήταν αποτελεσματική, δεδομένου ότι τα παιδιά
ανασυγκρότησαν τις νοητικές τους παραστάσεις για τη διάλυση των στερεών υλικών
στα υγρά. Το αποτέλεσμα αυτό μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι τα παιδιά
διατυπώνουν συλλογισμούς με βάση την αποδοχή της διατήρησης της διαλυμένης
ουσίας, παρά το ότι η ζάχαρη δεν είναι ορατή μετά τη διάλυσή της στο νερό. Στην
περίπτωση των μη διαλυτών υλικών μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι πολλά παιδιά
είχαν ήδη συγκροτήσει επαρκείς νοητικές παραστάσεις πριν από κάθε είδους διδακτική
παρέμβαση, αλλά βεβαίως η διδακτική δραστηριότητα βοήθησε τα υπόλοιπα παιδιά
που διατύπωσαν συλλογισμούς κατά το προ-τεστ που κρίθηκαν ανεπαρκείς. Φαίνεται
λοιπόν ότι στην περίπτωση των μη διαλυτών υλικών η βιωματική εμπειρία των παιδιών
επιτρέπει ευκολότερα τη συγκρότηση επαρκών νοητικών παραστάσεων.
Έτσι, σε γενικές γραμμές μπορούμε να υποθέσουμε ότι το φαινόμενο της
διάλυσης στερεών στο νερό και η διάκριση διαλυτών και μη υλικών είναι αντικείμενα
τα οποία από γνωστική άποψη είναι προσεγγίσιμα από τα παιδιά της προσχολικής
ηλικίας. Βεβαίως υπάρχουν ανοικτά ερευνητικά ερωτήματα για το ζήτημα του κατά
πόσο οι νοητικές αυτές παραστάσεις για τα διαλυτά και τα μη διαλυτά υλικά στο νερό
θα μπορούσαν να γενικευθούν για άλλα υγρά και άλλα στερεά ή πολύ περισσότερο για
την επέκταση του φαινομένου της διάλυσης σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς
στερεών, υγρών και αερίων. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η δραστηριότητα την
ανάπτυξη και τα αποτελέσματα της οποίας μελετήσαμε, από την άποψη της γνωστικής
ανάπτυξης των παιδιών επιτρέπει μια πρώτη σχηματοποίηση των σχετικών
προβλημάτων και ερωτημάτων τα οποία θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε ως
ερευνητικά προβλήματα.
Στο παιδαγωγικό και διδακτικό επίπεδο η διδακτική δραστηριότητα που
αναπτύξαμε έχει μια ισχυρά καθοδηγητική διάσταση. Η ανάγκη διεύρυνσης του
εμπειρικού πεδίου αναφοράς των περισσότερων νηπίων σε όλα τα εξεταζόμενα θέματα
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οδήγησε σε μια διδακτική παρέμβαση στη διάρκεια της οποίας οι αλληλεπιδράσεις
παιδιών και εκπαιδευτικών είχαν ως στόχο τόσο την καθοδήγηση των παιδιών προς
ορισμένες κρίσιμες για την κατανόηση επικεντρώσεις, όσο και την ανάδειξη στη
σκέψη τους σημαντικών στοιχείων σχετικών με τη διάλυση. Επομένως οι
εκπαιδευτικοί που ενδεχομένως θα αναλάβουν την πρωτοβουλία ανάπτυξης και
πραγματοποίησης σχετικών δραστηριοτήτων στη δική τους σχολική πραγματικότητα
θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα παιδαγωγικά και διδακτικά χαρακτηριστικά της
δραστηριότητας αυτής ως πλαίσιο αναφοράς για την οργάνωση δραστηριοτήτων με
αντικείμενο τη διάλυση.
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Έρευνα δράσης για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ήχου
σε πραγματικές συνθήκες προσχολικής εκπαίδευσης
Δ. Καρύδη, Γ. Νταντινάκη, Γ. Μπαγάκης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλές εργασίες από τη διδακτική των φυσικών επιστημών
που παρέχουν ενδιαφέροντα ευρήματα για τις διαισθητικές αντιλήψεις των παιδιών,
που αφορούν στις έννοιες των φυσικών επιστημών (Ραβάνης, 1999; Ravanis και
Bagakis, 1998) κ.τ.λ. Συχνά επίσης οι εργασίες αυτές καταλήγουν σε συμπεράσματα
που προτείνουν ότι τα ευρήματα τους είναι αξιοποιήσιμα στο σχεδιασμό και την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων και αναλυτικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τις
έννοιες αυτές. Είναι κοινός τόπος ότι πράγματι αυτό πρέπει να γίνει. Το μεγάλο
ερώτημα που τίθεται όμως στην περίπτωση αυτή είναι το κατά πόσο κάτι τέτοιο
επαρκεί καθώς και τι άλλα στοιχεία των δραστηριοτήτων και του αναλυτικού
προγράμματος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη (Bagakis, 1994, 1995).
Βασική παραδοχή στην εργασία που ακολουθεί είναι το ότι το πλαίσιο (context)
μιας συγκεκριμένης τάξης και συνεπώς ο εκπαιδευτικός που το καθορίζει, σε μεγάλο
βαθμό θα πρέπει να ληφθούν επίσης σοβαρά υπόψη. Η επιλογή της έννοιας του ήχου
βασίστηκε αφενός στο ότι η βιβλιογραφική επισκόπηση έδειξε ότι λίγες εργασίες
αναφέρονται στον ήχο από τη διδακτική των φυσικών επιστημών αφενός, και
αφετέρου η έννοια του ήχου φαίνεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το νηπιαγωγείο
επειδή σχετίζεται τόσο με τη μουσική που αρέσει στα νήπια όσο και με πολλά στοιχεία
που αφορούν το σώμα τους φωνή, ακοή κ.τ.λ.
Στην εργασία αυτή βασική κατεύθυνση είναι η ανάδειξη του τύπου των
παρατηρήσεων, αναστοχασμών και αλλαγών που επιφέρουν δύο φοιτήτριες του
τελευταίου έτους ενός Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών στην προσπάθεια τους να
αναπτύξουν και να βελτιώσουν με συστηματικό τρόπο μια δραστηριότητα φυσικών
επιστημών για το νηπιαγωγείο, βασιζόμενες σε αυτό το οποίο ο Shon ονοματίζει
θεωρίες στην πράξη (theories in action) και όχι σε απομονωμένα τεχνητά
περιβάλλοντα. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα του εάν και κατά πόσο εμπλέκονται
στοιχεία από την παραδοσιακή διδακτική των φυσικών επιστημών στη διαδικασία
αυτή.
Τα ευρήματα της εργασίας αυτής δείχνουν ότι η απάντηση είναι μάλλον θετική,
αλλά υπάρχουν επίσης πολλά απρόβλεπτα και ενδεχομένως δευτερεύοντα εκ πρώτης
όψεως στοιχεία, τα οποία όμως παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία που
περιγράφτηκε.
Στόχοι
Οι στόχοι της έρευνας που ήταν αναπτυξιακοί και μεθοδολογικοί είναι οι παρακάτω:
1. Να αναπτυχθούν δραστηριότητες για τον ήχο στην προσχολική εκπαίδευση
που να είναι συμβατές με πραγματικές συνθήκες ελληνικών νηπιαγωγείων.
2. Να δοκιμαστεί η έρευνα δράσης ως μέθοδος ανάπτυξης και βελτίωσης
δραστηριοτήτων ήχου στην προσχολική εκπαίδευση.
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Μεθοδολογία
Τα μοντέλα σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης δραστηριοτήτων πολύ συχνά
επικεντρώνουν σε διδακτικά υλικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
οποιοδήποτε πλαίσιο (context) τάξης και από οποιονδήποτε εκπαιδευτικό. Το μοντέλο
έρευνας και ανάπτυξης (research and development model) θεωρεί ότι τα ευρήματα μιας
έρευνας που έγιναν σε μια περιοχή και τα διδακτικά υλικά που αναπτύχθηκαν με βάση
την έρευνα αυτή μπορούν να γενικευτούν και σε άλλες περιοχές. Αυτό βέβαια είναι
πειστικό όταν αναφερόμαστε στην ανάπτυξη υλικών όπως η coca-cola. Δεν φαίνεται
όμως να είναι έγκυρο όταν αναφερόμαστε σε σύνθετες και πολύπλοκες διαδικασίες
όπως αυτές της εκπαίδευσης. Η διαμάχη για τη γενικευσιμότητα των ερευνών στην
εκπαίδευση είναι ως γνωστόν παμπάλαια: ξεκινά από την εποχή των Dewey και
Thorondike και φτάνει μέχρι τις περισσότερο πρόσφατες διαμάχες για την ποιοτική ή
την ποσοτική έρευνα, την αμφισβήτηση του μοντέλου της έρευνας και ανάπτυξης στην
εκπαίδευση. Η διαμάχη αυτή θέτει κεντρικά μεθοδολογικά και επιστημονικά
προβλήματα στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και του αναλυτικού προγράμματος.
Από τα μέσα της δεκαετίας του ’70, ο Stenhouse στην Αγγλία αμφισβητώντας
το μοντέλο της έρευνας και ανάπτυξης, αναφέρθηκε στην τεχνική λογική (technical
rationality) που το χαρακτηρίζει, η οποία όμως δεν φαίνεται να είναι συμβατή με την
πολύπλοκη, μη γραμμική, κοινωνική διαδικασία που είναι η εκπαίδευση. Αν δεχτούμε
ότι δεν υπάρχουν δύο ίδιες τάξεις, τότε η τεχνική λογική που επιδιώκει να στηριχτεί
περισσότερο στα διδακτικά υλικά και λιγότερο στον εκπαιδευτικό και το πλαίσιο της
τάξης, δεν φαίνεται πειστική (Bagakis, 1995).
Πώς όμως μπορεί να αλλάξει η τεχνική λογική; Αυτό ενδεχομένως μπορεί να
πραγματοποιηθεί με την ενεργό εμπλοκή του εκπαιδευτικού και στην αλλαγή του
ρόλου του από εκτελεστή «συνταγών» σε ερευνητή. Όμως θα μπορούσε να αντιταχθεί
ως επιχείρημα ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να διδάσκει και του ερευνητή να
ερευνά.
Η εργασία που ακολουθεί αποτελεί προσέγγιση που αντίκειται στο
προηγούμενο επιχείρημα: αποτελεί πρώτη ερευνητική απόπειρα ανάπτυξης
δραστηριοτήτων φυσικών επιστημών με την ενεργό συμμετοχή του εκπαιδευτικού και
εντάσσεται στη λογική της έρευνας δράσης.
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της έρευνας δράσης των Carr
& Kemmis (1996), που αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα και επεξεργασμένα
μοντέλα. Θεμελιώνεται στα 4 βασικά στοιχεία για την έρευνα δράσης: σχεδιασμός,
δράση, παρατήρηση, στοχασμός (reflection). Αυτά τα 4 στοιχεία δημιουργούν τον κάθε
κύκλο σε μια σπειροειδή σχηματοποίηση της έρευνας δράσης (Kemmis and
McTaggart, 1988. Μπαγάκης, 1999).
Υλοποίηση της έρευνας δράσης
Η έρευνα δράσης υλοποιήθηκε σε δύο κύκλους που θα περιγραφούν. Υπάρχει ακόμα
και ένας τρίτος καθώς και ένας εναλλακτικός του τρίτου, τέταρτος κύκλος που δεν
υλοποιήθηκε, γιατί κρίθηκε ότι η υλοποίησή του δεν θα επέφερε μεγάλες αλλαγές στις
δραστηριότητες.
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Ο πρώτος κύκλος της δραστηριότητας αναλύεται και περιγράφεται
ακολουθώντας τα στάδια: σχεδιάζω-δρώ-παρατηρώ-αναστοχάζομαι σύμφωνα με τους
Carr & Kemmis (1986).
Η ίδια πορεία ακολουθήθηκε και στον δεύτερο κύκλο. Ο δεύτερος κύκλος
προκύπτει από τη δραστηριότητα Α΄ μετά την υλοποίηση των σταδίων που
αναφέρθηκαν.
Την έρευνα δράσης υλοποίησαν δύο φοιτήτριες του τελευταίου έτους του
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών με τη βοήθεια
διευκολυντή (facilitator), το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Στον πρώτο κύκλο της
έρευνας δράσης συμμετείχαν 16 νήπια και στο δεύτερο κύκλο 20 (οι δύο αυτές ομάδες
νηπίων ήταν δύο διαφορετικά τμήματα του ίδιου νηπιαγωγείου των Πατρών).
Οι στόχοι των μερών της πρώτης δραστηριότητας ήταν:
Στο α΄ μέρος: Η εξοικείωση με το φαινόμενο του ήχου και του ρόλου του στην
καθημερινή ζωή. Η εξοικείωση με τον τρόπο μετάδοσης του ήχου.
Στο β΄ μέρος: Η εξοικείωση με το φαινόμενο της ακοής. Η εξοικείωση με την
παρουσία του ήχου στο ανθρώπινο σώμα.
Στο γ΄ μέρος: Η εξοικείωση με τη σύνδεση ήχου - ομιλίας.
Στο δ΄ μέρος: Η εξοικείωση με τη σύνδεση ήχου - μουσικής.
Στο ε΄ μέρος: Η εξοικείωση με τη μουσική χροιά. Η εξοικείωση με την
κατηγοριοποίηση των μουσικών οργάνων.
Στο στ΄ μέρος:Η εξοικείωση με την παραγωγή της μουσικής μέσα από την
ανθρώπινη φωνή.
Στο ζ΄ μέρος: Η εξοικείωση με τον τρόπο εκμάθησης της μουσικής.
Υλικά της πρώτης δραστηριότητας: κούκλες, κασέτα που περιέχει ήχους (ζώα,
θορύβους, μουσικά όργανα, αποσπάσματα από κλασική μεξικάνικη μουσική), μια
λεκάνη με νερό και ένα βότσαλο, ένα εορταστικό βεγγαλικό και ένα σκηνικό, που
αναπαριστά το δάσος.
Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δραστηριότητα ήταν το
κουκλοθέατρο και η συζήτηση με τα νήπια. Η συλλογή των δεδομένων της
δραστηριότητας έγινε με βιντεοσκόπηση.
Αποτελέσματα
Οι παρατηρήσεις, αναστοχασμοί και οι αναθεωρήσεις των σχεδίων της
δραστηριότητας εστιάζουν περισσότερο σε τεχνικά, πρακτικά, διαδικαστικά και
παιδαγωγικά στοιχεία και λιγότερο σε στοιχεία που σχετίζονται με έννοιες που
ενδεχομένως ενδιαφέρουν περισσότερο τη διδακτική των φυσικών επιστημών.
Παράδειγμα στη τελευταία κατηγορία είναι οι δυσκολίες που εμφανίζονται για την
κατανόηση στοιχείων που αφορούν στα ηχητικά κύματα που είναι δύσκολο να
κατανοηθούν ακόμα και με τη χρήση μεταφορών και κουκλοθέατρου.
Για να αναδειχτούν περισσότερο τα προαναφερθέντα θα παρουσιαστεί το πού
εστίασαν οι επανασχεδιασμοί της δραστηριότητας μετά τον πρώτο κύκλο της
υλοποίησης.
1) Προσθήκη ενός επιπλέον ζώου στο κουκλοθέατρο.
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2) Η διάδοση του ήχου θα αναφερθεί μόνο στο δάσος και όχι στα στερεά υγρά και
αέρια.
3) Η εξοικείωση με την έννοια του ήχου θα πρέπει να προηγηθεί της εξοικείωσης με
την έννοια της ακοής.
4) Αλλαγή της παρουσίασης της ομιλίας που θα πρέπει να γίνει με ένα τρόπο
λιγότερο απομονωμένο από το κοινωνικό περιβάλλον.
5) Περισσότερο ενεργητική και ζωντανή συμμετοχή των παιδιών με έμφαση στην
κατανόηση.
6) Προσθήκη ενός ατόμου για να παίζει μουσικά όργανα σε αντικατάσταση της
χρήσης κασετών.
7) Αλλαγή της θέσεως ενός τραγουδιού στη διαδικασία της δραστηριότητας.
8) Μεγαλύτερη έμφαση στις φωνητικές χορδές για να είναι δυνατή η συσχέτισή τους
με το τραγούδι.
Συμπεράσματα-συζήτηση
Η επισκόπηση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι η έρευνα δράσης, αν και χρονοβόρα
διαδικασία, είναι εφικτό να παράσχει πρακτικά καθώς και γενικότερα συμπεράσματα
για τις δραστηριότητες φυσικών επιστημών, και επιπλέον μπορεί να συνεισφέρει στην
ενδοσχολική επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού.
Οι τύποι των ανα-στοχασμών των μετεχόντων στην έρευνα δράσης στην
προσπάθεια τους να αναπτύξουν και να βελτιώσουν δραστηριότητες φυσικών
επιστημών, δείχνουν και τα στοιχεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε
πραγματικές συνθήκες τάξης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το επίκεντρο της
έμφασης δεν είναι τόσο θέματα που σχετίζονται άμεσα με τη διδακτική των φυσικών
επιστημών. Πιο σημαντική θέση φαίνεται να έχουν στοιχεία όπως η διαδικασία
δραστηριότητας, στοιχεία που σχετίζονται με τα υλικά της και την παιδαγωγική της
προσέγγιση. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να εμπλουτίσουν τις δραστηριότητες των
φυσικών επιστημών. Διαφορετικά οι δραστηριότητες των φυσικών επιστημών,
ιδιαίτερα αυτές που υλοποιούνται από τη νηπιαγωγό που εκπαιδεύει παιδιά τα οποία
μπορούν να κατανοήσουν μόνο πολύ απλουστευμένες προ-έννοιες και προ-σχέσεις,
μπορεί να είναι χρήσιμες για τεχνητά περιβάλλοντα αλλά όχι για πραγματικές
συνθήκες τάξης.
Χρειάζεται περισσότερη έρευνα και για άλλες δραστηριότητες φυσικών
επιστημών. Θα είχε μεγαλύτερο ενδεχομένως ενδιαφέρον η υλοποίηση της ίδιας
έρευνας δράσης από έμπειρο νηπιαγωγό καθώς και σε μεγαλύτερες ηλικίες παιδιών
όπως του δημοτικού.
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Έρευνα δράσης για τη βελτίωση δραστηριοτήτων
ανακύκλωσης σε πραγματικές συνθήκες προσχολικής
εκπαίδευσης
Γ. Μπαγάκης, Μ. Διαμαντή, Μ. Κούλη
Πανεπιστήμιο Πατρών
H συζήτηση για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων φυσικών επιστημών στη σχολική εκπαίδευση
είναι ένα δύσκολο εγχείρημα στο οποίο η διδακτική των φυσικών επιστημών δεν φαίνεται να
έχει απαντήσει ακόμα επαρκώς, παρόλο που μεγάλοι πρόοδοι έχουν γίνει τις τελευταίες τρεις ή
τέσσερις δεκαετίες. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, όταν αυτές βασίζονται μόνο σε μοντέλα τις
διδακτικής των φυσικών επιστημών, φαίνεται να είναι περιορισμένη γιατί πολύ συχνά αγνοείται
η συνθετότητα του πλαισίου (context) της κάθε σχολικής τάξης καθώς και οι ιδιαιτερότητες του
κάθε εκπαιδευτικού της (Bagakis, 1994, 1995). Το πρόβλημα φαίνεται να γίνεται περισσότερο
εμφανές στις μικρότερες ηλικίες των παιδιών, όπου το περιεχόμενο των φυσικών επιστημών δεν
είναι το κυρίαρχο στοιχείο και όπου επίσης οι σχετικές έρευνες της διδακτικής των φυσικών
επιστημών φαίνεται να είναι περισσότερο περιορισμένες.
Στην εργασία αυτή γίνεται απόπειρα ανάδειξης στοιχείων αυτού του τύπου, τα οποία δεν
εντάσσονται στα πλαίσια της διδακτικής των φυσικών επιστημών με την παραδοσιακή έννοια
του όρου.
Θεωρητικό πλαίσιο
α. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ανακύκλωση.
Είναι λογικό να υποστηριχτεί ότι η διαμόρφωση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς
είναι απαραίτητο να αρχίζει από τη νηπιακή ηλικία (παιδιά 3-6 χρονών). Στην ηλικία αυτή
τίθενται τα θεμέλια της προσωπικότητάς τους, αποκτούν στάσεις ζωής και αντιλήψεις για το
περιβάλλον. Παρόλα αυτά, η περιβαλλοντική εκπαίδευση των νηπίων σχεδόν απουσιάζει από το
πρόγραμμα δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου. Εναποτίθεται στην πρωτοβουλία και δράση των
νηπιαγωγών (Μπαγάκης, 2000).
Η ανακύκλωση είναι ένα από τα ζητήματα που εξετάζει η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ο
τρόπος με τον οποίο μπορεί να παρουσιαστεί, ώστε να γίνει κατανοητή η διαδικασία της από τα
νήπια, αποτελεί ένα ενδιαφέρον ερευνητικό ερώτημα. Όσον αφορά στην ελληνική βιβλιογραφία
της ανακύκλωσης για την παιδική ηλικία, υπάρχει ένας μικρός μόνο αριθμός βιβλίων (Διαμαντή
και Κούλη, 1999).
Στο εγκεκριμένο “Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο” (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1991)
δεν προτείνεται καμιά δραστηριότητα για την ανακύκλωση. Ακόμα όμως και γενικότερα οι
δραστηριότητες για την περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι περιορισμένες, όπως ορισμένα
ψυχοκινητικά παιχνίδια, “οι λαγοί στο δάσος” ή λιγοστές αναφορές για την ευαισθητοποίηση
των νηπίων στην προστασία του περιβάλλοντος.
Για τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δασκάλων – νηπιαγωγών είναι ως
γνωστόν υπεύθυνες σε κάθε νομαρχία οι κατά τόπους διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με
υπευθύνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Διοργανώνονται σεμινάρια στα οποία η συμμετοχή
των νηπιαγωγών είναι συνήθως προαιρετική. Σ’ αυτά παρουσιάζονται δραστηριότητες και
μεθοδολογίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι
η
περιβαλλοντική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο εναπόκειται κατά κανόνα σε προαιρετικές
προσπάθειες νηπιαγωγών. Ορισμένες από αυτές είναι δημοσιευμένες σε σχετικά περιοδικά. Η
έλλειψη επαρκούς αριθμού δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα νηπιαγωγεία
αποτέλεσε επιπλέον ώθηση για τον πειραματισμό στη βελτίωση δραστηριοτήτων ανακύκλωσης.
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Στόχοι
Οι στόχοι της έρευνας ήταν αναπτυξιακοί και μεθοδολογικοί:
1. Να αναπτυχθούν δραστηριότητες για την ανακύκλωση στην προσχολική εκπαίδευση που να
είναι συμβατές με πραγματικές συνθήκες ελληνικών νηπιαγωγείων.
2. Να δοκιμαστεί η έρευνα δράσης ως μέθοδος βελτίωσης δραστηριοτήτων ανακύκλωσης στην
προσχολική εκπαίδευση.
Μεθοδολογία
Όσον αφορά στην ανακύκλωση, θα πρέπει να επισημανθεί ότι πρόκειται για έννοια σύνθετη και
η βιβλιογραφία της διδακτικής των φυσικών επιστημών δεν φαίνεται να παρέχει μεγάλο αριθμό
ερευνών για τις μεθοδολογίες ανάπτυξης σχετικών δραστηριοτήτων.
Είναι γνωστό ότι οι υπάρχουσες εργασίες, κυρίως για τις φυσικές επιστήμες στην προσχολική
εκπαίδευση, βασίζονται σε διαφορετικά μοντέλα εμπειριστικά, πιαζετικά, και μεταπιεζετικά
(Ravanis and Bagakis, 1998). Στην εργασία αυτή γίνεται απόπειρα άρσης περιορισμών που
συνεπάγονται τα μοντέλα αυτά για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε πραγματικές συνθήκες
τάξης. Για να επιτευχθεί αυτό θα γίνει απόπειρα να αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της
έρευνας δράσης με στόχο τη βελτίωση υπαρχόντων δραστηριοτήτων ανακύκλωσης στην
προσχολική εκπαίδευση.
Είναι γνωστό ότι στα πλεονεκτήματά της έρευνας δράσης μπορούν να αναφερθούν η
καθοριστική εμπλοκή των εκπαιδευτικών της τάξης σε όλα τα στάδια της έρευνας, το ότι η
έρευνα είναι θεμελιωμένη στις ιδιαιτερότητες του πλαισίου (context) εντός του οποίου
υλοποιείται, είναι συνυφασμένη με την επαγγελματική ανάπτυξη, την κριτική στάση και τη
χειραφέτηση του εκπαιδευτικού της τάξης και επίσης με την καινοτομία στο σχολείο (Lomax,
2000). Στα μειονεκτήματά της μπορούν να αναφερθούν η μη επαρκής και μονοσήμαντη
θεμελίωση της, η μικρή γενικευσιμότητα, η μικρή αποδοχή της στην παραδοσιακή ερευνητική
κοινότητα (Bagakis, 1994; Μπαγάκης, 1999) κ.ά.
Ένα από τα σχετικά πρόσφατα και καλά τεκμηριωμένο θεωρητικά και μεθοδολογικά
μοντέλα εκπαιδευτικής έρευνα δράσης είναι αυτό των Carr και Kemmis (1986). Σύμφωνα με το
μοντέλο αυτό τα βασικά στάδια που απαρτίζουν τον κάθε κύκλο της έρευνας δράσης είναι τα: α.
Σχεδιάζω, β. Δρω-Παρατηρώ, γ. Στοχάζομαι (Kemmis and McTaggart, 1988).
Υλοποίηση της έρευνας δράσης
Η έρευνα δράσης υλοποιήθηκε σε δυο κύριους κύκλους. Υπάρχει ακόμα και ένας τρίτος που δεν
υλοποιήθηκε γιατί κρίθηκε ότι δεν χρειαζόταν πλέον να γίνουν μεγάλες αλλαγές.
Πριν από τη διαδικασία της έρευνας δράσης έγινε προσαρμογή υπάρχουσας
δραστηριότητας ανακύκλωσης (δημιουργία αρχικής δραστηριότητας).
Συνοπτικά η διαδικασία υλοποίησης της έρευνας δράσης φαίνεται στην εικόνα 2.
Αρχική Δραστηριότητα

(1ος Κύκλος έρευνας δράσης)

Δραστηριότητα Α

(2ος Κύκλος έρευνας δράσης)

Δραστηριότητα Β

(3ος Κύκλος έρευνας δράσης)
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Δραστηριότητα Γ
Εικόνα: Διαδικασία υλοποίησης της έρευνας δράσης
Την έρευνα δράσης υλοποίησαν δυο φοιτήτριες του τελευταίου έτους του Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών με τη βοήθεια διευκολυντή (facilitator) το
ακαδημαϊκό έτος 1998-1999.
Στον πρώτο κύκλο της έρευνας δράσης συμμετείχαν 8 νήπια από μια τάξη 16 νηπίων
νηπιαγωγείου της Πάτρας και στον δεύτερο κύκλο τα υπόλοιπα 8. Ο διαχωρισμός έγινε με
τυχαίο τρόπο. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δραστηριότητα ήταν το κουκλοθέατρο
και η συζήτηση με τα νήπια. Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας δράσης έγινε με
βιντεοσκόπηση.
Δημιουργία της Αρχικής Δραστηριότητας για την ανακύκλωση
Η Αρχική Δραστηριότητα προέρχεται από τη δραστηριότητα για την ανακύκλωση του βιβλίου
δραστηριοτήτων για τις φυσικές επιστήμες (Κουλαϊδής & Ραβάνης, 1998), μετά από
συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Η Αρχική Δραστηριότητα του βιβλίου αποτελείται από 3 μέρη:
α. Παρουσίαση της ανακύκλωσης. Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται εκλαϊκευμένα τι είναι η
ανακύκλωση. Αυτό επιτυγχάνεται με συζήτηση με τα παιδιά και συμμετοχική διαδικασία
χρησιμοποιώντας φωτογραφικό υλικό, πραγματικά υλικά και ένα πρόχειρα κατασκευασμένο από
χαρτόκουτα εργοστάσιο ανακύκλωσης όπου επιδεικνύεται τι δίνεται και τι λαμβάνεται με τη
διαδικασία της ανακύκλωσης.
β. Κουκλοθέατρο. Πρωταγωνιστούν τα σκουπίδια και ο δήμος και παρουσιάζεται ο διαχωρισμός
των ανακυκλώσιμων από τα μη ανακυκλώσιμα υλικά.
γ. Αξιολόγηση της δραστηριότητας. Τίθενται ερωτήματα στα παιδιά για να φανεί αν κατανόησαν
την ανακύκλωση χρησιμοποιώντας υλικά που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως στην
παρουσίαση της ανακύκλωσης.
Στόχοι της Αρχικής Δραστηριότητας:
α. Ενημέρωση και κατανόηση από τα νήπια της έννοιας και της διαδικασίας της ανακύκλωσης.
β. Ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης.
Υλικά της Αρχικής Δραστηριότητας:
α. Φωτογραφικό υλικό από:
α1. Πρώτο βιβλίο οικολογίας (Wilkes, 1991)
α2. Σειρά Ανακύκλωση:
*
Ανακυκλωμένο Γυαλί (Condon, 1990)
*
Ανακυκλωμένο Χαρτί (Condon, 1992)
*
Ανακυκλωμένο Μέταλλο ( Palmer, 1990)
*
Ανακυκλωμένο Πλαστικό (Palmer, 1990a)
α3. Φυλλάδια για την ανακύκλωση από το Δήμο Πατρέων.
β. Ανακυκλώσιμο υλικό σε πραγματική μορφή όπως: εφημερίδες, χαρτιά, κουτάκια
coca-cola και sprite από αλουμίνιo, πλαστικές ανακυκλώσιμες σακούλες, γυάλινο μπουκάλι
μπίρας, βαζάκι, πλαστικό μπουκάλι από γάλα, κέτσαπ, σαμπουάν.
γ. Για την κατασκευή εργοστασίου ανακύκλωσης χρησιμοποιήθηκαν μεγάλων
διαστάσεων χαρτόκουτα, κανσόν χρωματιστό, μαρκαδόροι, σελοτέιπ, και ψαλίδι.
δ. Για το κουκλοθέατρο χρησιμοποιήθηκαν δύο κούκλες κουκλοθέατρου με τη μορφή
κύριου και κυρίας και τρεις κούκλες από μεγάλο γυάλινο μπουκάλι, αλουμινένιο κουτάκι και
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εφημερίδα, αντίστοιχα, οι οποίες “ζωντάνεψαν” με αξεσουάρ, όπως χαρτί κανσόν, γκοφρέ,
μαρκαδόρους και κόλλα.
ε. Στην απόπειρα αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν 4 μεγάλες χαρτοσακούλες και τα
προαναφερόμενα ανακυκλωμένα υλικά σε πραγματική μορφή.
Αποτελέσματα
Οι παρατηρήσεις, αναστοχασμοί και οι αναθεωρήσεις των σχεδίων της δραστηριότητας
εστιάζουν σε τεχνικά, πρακτικά, διαδικαστικά και παιδαγωγικά στοιχεία και όχι σε στοιχεία που
ενδεχομένως ενδιαφέρουν περισσότερο την παραδοσιακή διδακτική των φυσικών επιστημών.
Για να αναδειχτούν περισσότερο τα προαναφερθέντα θα παρουσιαστεί το που εστίασαν οι
επανασχεδιασμοί της δραστηριότητας μετά τον πρώτο κύκλο της υλοποίησης, στον οποίο
υπήρχαν και οι περισσότερες τροποποιήσεις:
α. Να χρησιμοποιηθούν ως ανακυκλώσιμα υλικά και από αυτά που ήδη υπάρχουν στην τάξη και
όχι μόνο αυτά που εισάγονται στην τάξη ειδικά για την εκτέλεση της δραστηριότητας.
β. Το σήμα της ανακύκλωσης να παρουσιαστεί σε μεγέθυνση.
γ. Το ίδιο αντικείμενο (μπουκάλι από κέτσαπ) να χρησιμοποιηθεί ως ανακυκλώσιμο και
ανακυκλωμένο αντικείμενο).
δ. Να προσδιοριστούν οι δυνατότητες του δήμου με τη χρήση του φυλλαδίου ανακύκλωσης.
ε. Να γίνει διάλειμμα πριν από το δεύτερο μέρος του κουκλοθέατρου.
στ. Να απαλειφθεί το τραγούδι στο τέλος του κουκλοθέατρου.
ζ. Να συζητηθεί ο ρόλος του παιδιού στην ανακύκλωση.
Συμπεράσματα-συζήτηση
Η επισκόπηση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι η έρευνα δράσης, αν και χρονοβόρα διαδικασία,
είναι εφικτό να παράσχει πρακτικά καθώς και γενικότερα συμπεράσματα για τις δραστηριότητες
των φυσικών επιστημών.
Οι τύποι των αναστοχασμών των μετεχόντων στην έρευνα δράσης, στην προσπάθειά
τους να βελτιώσουν δραστηριότητες φυσικών επιστημών, αναδεικνύουν τα στοιχεία εκείνα της
δραστηριότητας, στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε πραγματικές συνθήκες τάξης.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το επίκεντρο της έμφασης δεν είναι τόσο θέματα που
σχετίζονται άμεσα με τη διδακτική των φυσικών επιστημών. Πιο σημαντική θέση φαίνεται να
έχουν στοιχεία όπως η διαδικασία της δραστηριότητας, στοιχεία που σχετίζονται με τα υλικά και
την παιδαγωγική της προσέγγιση.
Αυτού του τύπου τα στοιχεία θα πρέπει να εμπλουτιστούν στις δραστηριότητες των
φυσικών επιστημών. Διαφορετικά, οι δραστηριότητες των φυσικών επιστημών, ιδιαίτερα αυτές
που πραγματοποιούνται από τη νηπιαγωγό, η οποία εκπαιδεύει παιδιά που μπορούν να
κατανοήσουν μόνο πολύ απλουστευμένες προ-έννοιες και προ-σχέσεις, ενδεχομένως είναι
περισσότερο χρήσιμες για τεχνητά περιβάλλοντα και λιγότερο για πραγματικές συνθήκες τάξης.
Θα ήταν χρήσιμο να γίνει περισσότερη έρευνα αυτού του τύπου και για άλλες έννοιες
των φυσικών επιστημών. Θα είχε ακόμα μεγαλύτερο ενδεχομένως ενδιαφέρον η υλοποίηση της
ίδιας έρευνας δράσης από έμπειρους νηπιαγωγούς καθώς και με μεγαλύτερες ηλικίες παιδιών
όπως αυτές του δημοτικού.
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Γνωστική ετοιμότητα και εκπαιδευτική παρέμβαση: ένα
μοντέλο επιτυχούς εκμάθησης των μαγνητών
A. Pαφτόπουλος*, K. Π. Kωνσταντίνου*, Δ. Kολιόπουλος**,
Γ. Σπανούδης*
*Πανεπιστήμιο Kύπρου, **Πανεπιστήμιο Πατρών
Έρευνες σχετικά με τις αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου σε παιδιά μικρότερα των
6 ετών δείχνουν το πλούσιο εννοιολογικό υπόβαθρο που διαθέτουν για να κατανοούν
τον κόσμο και τους γνωστικούς, αντιληπτικούς και κινητικούς περιορισμούς που
προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τον αντιληφθούν και ερμηνεύσουν.
Aνάμεσα στους περιορισμούς περιλαμβάνονται η αδυναμία συνδυασμού πληροφοριών
από δύο διαφορετικές πηγές και η έμφυτη τάση αντίληψης των φαινομένων ως
εκδηλώσεων ουσιωδών ιδιοτήτων των σωμάτων, μία τάση που συνεπάγεται την
αδυναμία κατανόησης ιδιοτήτων που ανάγονται σε σχέσεις μεταξύ σωμάτων.
Oι προσπάθειες επιτυχούς διδασκαλίας ορισμένων εννοιών που ξεπερνά αυτές
τις δυσκολίες επικεντρώνονται στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών σε μία
απλουστευμένη μορφή του πραγματικού πλαισίου ανακάλυψης των εννοιών. Tο παιδί
καλείται ουσιαστικά να οικοδομήσει τις σχετικές έννοιες.
Στην εργασία αυτήν περιγράφεται μία έρευνα που διεξήχθη από την Eρευνητική
Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές Eπιστήμες με 45 παιδιά 4-5 ετών που στόχευε στη
διερεύνηση της δυνατότητας των υποκειμένων να κατανοήσουν την έννοια
“μαγνήτης”, ως αποτέλεσμα διδακτικής παρέμβασης που δημιούργησε ένα
μικροπλαίσιο ανακάλυψης των φαινομένων που οδηγούν στην έννοια.
Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση η πλειοψηφία
των παιδιών μπορεί να οικοδομήσει και χρησιμοποιήσει ένα λειτουργικό ορισμό για
τον μαγνήτη, ο οποίος στηρίζεται στην αντίληψη του μαγνητισμού ως ουσιώδους
ιδιότητας ενός σώματος. Aντίθετα λίγα μόνο παιδιά μπόρεσαν να κάνουν το ίδιο σε
σχέση με ένα δεύτερο ορισμό που στηριζόταν στη σχέση της αλληλεπίδρασης δύο
σωμάτων (συσχετιστική ιδιότητα).
Το θεωρητικό πλαίσιο
Τα ευρήματα της γνωστικής επιστήμης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον τα παιδιά
αναπαριστούν το περιβάλλον σε συνάρτηση με την πολυπλοκότητά του και τους
γνωστικούς περιορισμούς τους, παρέχουν το υπόβαθρο μέσα από το οποίο αναφύεται η
αναγκαιότητα της έρευνας. Oι Halford and McDonald (1977) έδειξαν με πειράματα,
στα οποία παιδιά 3-5 ετών έπρεπε να αναπαράγουν πρότυπα διαφόρων επιπέδων
πολυπλοκότητας, ότι μόνον πεντάχρονα παιδιά μπορούν να συντονίσουν πληροφορίες
από δύο ανεξάρτητες πηγές (λογικός πολλαπλασιασμός). Παιδιά 3-4 ετών μπορούν να
χρησιμοποιήσουν πληροφορίες από μία μόνο πηγή. Tο ίδιο υποστηρίζει και ο Fisher
(1980), αφού σύμφωνα με τη θεωρία του τα παιδιά μεταξύ 4 και 5 ετών, αποκτούν την
ικανότητα συσχετισμού δύο συνόλων. O Case (1997), αντίθετα, ισχυρίζεται ότι τα
παιδιά αποκτούν την ικανότητα του λογικού πολλαπλασιασμού (μπορούν να

H μύηση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες

205

τοποθετήσουν ένα αντικείμενο σε ένα πλαίσιο χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες του
σε σχέση με τους δύο Kαρτεσιανούς άξονες) κατά το δέκατο έτος της ηλικίας τους. Tα
εξάχρονα παιδιά δεν έχουν αποκτήσει ακόμη αυτήν την ικανότητα και συνεπώς
αναπαριστούν τη θέση αντικειμένων στο χώρο, π.χ., σε σχέση με έναν άξονα αναφοράς
μόνον.
Σε ό,τι αφορά στην κατανόηση του πότε ένα αντικείμενο είναι ένας μαγνήτης,
τα πιο πάνω σημαίνουν ότι παιδιά μικρότερα των 5 ετών δεν μπορούν να
οικοδομήσουν λειτουργικούς ορισμούς που απαιτούν από το παιδί να συνδυάσει
πληροφορίες από δύο ανεξάρτητες πηγές, κάτι που μπορούν να κάνουν τα πεντάχρονα
παιδιά.
Oι Carey (1986), Nersessian (1992), Chi (1992) ισχυρίζονται ότι ο τρόπος με
τον οποίον τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον κόσμο που τα περιβάλλει χαρακτηρίζεται
από ορισμένες διαισθητικές αντιλήψεις ή “πρωτοθεωρίες”, αν και αμφισβητείται το
κατά πόσον αυτές συνιστούν θεωρίες. Eπιχειρηματολογούν δε υπέρ της θέσης ότι η
φυλογενετική ανάπτυξη του ανθρώπου είναι σε κάποιο βαθμό παράλληλη με την
οντογενετική ανάπτυξη του παιδιού και έτσι τα στάδια γνωστικής ανάπτυξης του
παιδιού αντανακλούν τα στάδια ανάπτυξης της επιστήμης.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τόσο της σκέψης των παιδιών όσο και των
πρωίμων επιστημών είναι η τάση αντίληψης των διαφόρων φαινομένων ως ουσιωδών
ιδιοτήτων των σωμάτων, ως ιδιοτήτων δηλαδή που προσιδιάζουν σε αυτά, ανεξάρτητα
από άλλα σώματα. Στη σύγχρονη επιστήμη, όμως, ένας σημαντικός αριθμός ιδιοτήτων
δεν είναι ουσιώδεις αλλά συσχετιστικές, ανάγονται δηλαδή σε σχέσεις μεταξύ
σωμάτων (διάκριση μεταξύ ιδιοτήτων της ύλης ως οντοτήτων και ιδιοτήτων της ύλης
ως γεγονότων). Έτσι, οι διαισθητικές αντιλήψεις των παιδιών για τη δύναμη, π.χ., είναι
παρόμοιες με αυτές των Σχολαστικών, στο βαθμό που η δύναμη νοείται ως μία
ουσιώδης ιδιότητα, η ενώθηση των σωμάτων, που είναι αποθηκευμένη σε αυτά. H
επανάσταση της Nευτώνειας Φυσικής οφείλεται στο ότι ακριβώς μετέτρεψε την έννοια
της δύναμης από ουσιώδη σε συσχετιστική έννοια. Tο ίδιο συνέβη και με τη βαρύτητα,
η οποία μετασχηματίστηκε από την ουσιώδη ιδιότητα του βάρους σε μία σχέση μεταξύ
σωμάτων.
Tο φαινόμενο συνάδει με το ότι ο συνδυασμός δύο ανεξαρτήτων πηγών
πληροφορίας είναι γνωστικά απαιτητικότερος από τη χρήση πληροφοριών από μία
πηγή, με την έννοια ότι μία ιδιότητα που προσιδιάζει σε ένα σώμα ορίζεται σε σχέση
με το σώμα αυτό μόνον (μία πηγή πληροφορίας), ενώ η κατανόηση συσχετιστικών
ιδιοτήτων απαιτεί την ταυτόχρονη χρήση δύο ή περισσοτέρων ανεξαρτήτων
πληροφοριακών πηγών (στο βαθμό που η ιδιότητα συνίσταται σε μία σχέση).
Aυτό δεν σημαίνει ότι τα πεντάχρονα παιδιά μπορούν από μόνα τους να
κατανοήσουν τα συσχετιστικά φαινόμενα. Tο ότι, δηλαδή, έχουν την ικανότητα του
λογικού πολλαπλασιασμού, δε σημαίνει ότι αυτόματα μπορούν να την εφαρμόσουν
στις εμπειρίες τους. Aπλά τα παιδιά αυτά είναι γνωστικά έτοιμα να επωφεληθούν από
την κατάλληλη διδασκαλία και να αναπτύξουν την ικανότητα εφαρμογής του λογικού
πολλαπλασιασμού σε διάφορα πεδία. Σε μικρότερα παιδιά καμία διδασκαλία δεν
μπορεί να είναι επιτυχής (Siegler, 1976; Shultz et. al., 1995). Tα προβλήματα που
θεωρούνται τα καταλληλότερα για να διευκολύνουν την απόκτηση κάποιας δεξιότητας
από παιδιά που είναι γνωστικά έτοιμα είναι τα προβλήματα πρόκλησης, κύριο
χαρακτηριστικό των οποίων είναι ότι, αφ’ ενός ενθαρρύνουν το παιδί να
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χρησιμοποιήσει καινούργιες στρατηγικές και αφ’ ετέρου η δυσκολία τους έγκειται στο
ότι η επιτυχής αντιμετώπισή τους εστιάζεται γύρω από τα σημεία εκείνα που το παιδί
πρέπει να υπερβεί για να αποκτήσει την καινούργια δεξιότητα.
Όλα αυτά μας οδηγούν σε συγκεκριμένες προβλέψεις σχετικά με την
κατανόηση της έννοιας του μαγνήτη από παιδιά 4-5 ετών. Δεδομένων των
λειτουργικών ορισμών τους οποίους ωθούνται να κατασκευάσουν, αναμένουμε ότι
μετά από τη διδακτική παρέμβαση τα περισσότερα τετράχρονα παιδιά θα μπορέσουν
να κατανοήσουν μόνον τον πρώτο ορισμό (ο μαγνητισμός ως ουσιώδης ιδιότητα),
αφού δεν έχουν ακόμη την ικανότητα του λογικού πολλαπλασιασμού και δεν μπορούν
να επωφεληθούν από τη διδασκαλία έτσι ώστε να οικοδομήσουν το δεύτερο
συσχετιστικό ορισμό. Aντίθετα, τα περισσότερα πεντάχρονα (έχοντας αυτήν τη
δεξιότητα) θα επωφεληθούν από τη διδασκαλία και θα τον οικοδομήσουν.
H έρευνα
H έρευνα στηρίχθηκε σε έξι μαθήματα στα κάτωθι αντικείμενα: Eξερευνώντας τους
μαγνήτες―Mέταλλα και μη-μέταλλα―Έλκονται όλα τα μέταλλα από τους
μαγνήτες;―Πώς γνωρίζουμε εάν ένα αντικείμενο είναι μαγνήτης;―Mαγνήτες μαζί με
άλλους μαγνήτες―Yπάρχει κάποιος τρόπος να πούμε εάν κάτι είναι μαγνήτης;
Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της ικανότητας των μαθητών να
κατασκευάσουν και να εφαρμόσουν με συνέπεια κάποιο λειτουργικό ορισμό του
μαγνήτη. Tα υποκείμενα καθοδηγήθηκαν να διατυπώσουν τους κάτωθι λειτουργικούς
ορισμούς: I. Bρείτε δύο αντικείμενα που δεν έλκουν το ένα το άλλο. Tο αντικείμενο
που έχετε έλκει και τα δύο; Eάν ναι, τότε είναι μαγνήτης. Eάν όχι, τότε δεν μπορούμε
να είμαστε βέβαιο. (Αυτός ο λειτουργικός ορισμός υπήρξε ο κύριος αντικειμενικός
στόχος κατά τη διάρκεια του τέταρτου μαθήματος.) II. Bρείτε δύο αντικείμενα που
όταν τα φέρουμε κοντά με έναν ορισμένο προσανατολισμό έλκουν το ένα το άλλο και
όταν τα φέρουμε κοντά με έναν άλλο προσανατολισμό τότε απωθούν το ένα το άλλο.
Kαι τα δύο αυτά αντικείμενα είναι μαγνήτες (πέμπτο μάθημα).
Οι δύο λειτουργικοί ορισμοί αγνοούν φαινόμενα ηλεκτροστατικής και άλλες
δυνάμεις πεδίου με το σκεπτικό ότι δεν εμπίπτουν στις εμπειρίες των παιδιών. Στο
πρώτο μάθημα τα παιδιά εξερεύνησαν ελεύθερα την αλληλεπίδραση μεταξύ ενός
μαγνήτη και σιδηρομαγνητικών ή μη αντικειμένων και ακολούθως μεταξύ διαφόρων
μαγνητών. Καθοδηγήθηκαν να ταξινομήσουν μια μικρότερη ομάδα αντικειμένων με
κριτήριο την αλληλεπίδρασή τους με ένα μαγνήτη. Στο δεύτερο μάθημα τα παιδιά
επικεντρώθηκαν στο υλικό κατασκευής των αντικειμένων, εξοικειώθηκαν με διάφορα
υλικά ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν μεταλλικά και μη αντικείμενα και έκαναν
μια ομαδική γραφική παράσταση που αντιπροσώπευε την ταξινόμηση διαφόρων
αντικειμένων με βάση το υλικό.
Στο τρίτο μάθημα τέθηκε ένα πρόβλημα και τα παιδιά έθεσαν το ερώτημα,
“Ένας μαγνήτης έλκει όλα τα μέταλλα;” Προτού ολοκληρωθεί η αρχική συζήτηση
σχεδίασαν ένα έγκυρο πείραμα και ακολούθως εργάστηκαν σε ομάδες για να
απαντήσουν στο ερώτημα πειραματικά. Όλες οι ομάδες βρήκαν μεταλλικά αντικείμενα
που δεν έλκονται από το μαγνήτη και εξήγησαν πώς το πείραμά τους απαντά στο
ερώτημα που είχε τεθεί. Tο τέταρτο μάθημα επικεντρώθηκε στη διδασκαλία του
πρώτου ορισμού. Mετά από μια σύντομη ιστορία στο κουκλοθέατρο τα παιδιά
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κλήθηκαν να βοηθήσουν τη γιαγιά-κούκλα να βρει μαγνήτη για να μαζέψει τις
καρφίτσες της. Tα παιδιά έδιναν οδηγίες στην κούκλα και αυτή τις παρερμήνευε με
κάθε ευκαιρία. Γίνονταν αποδεκτές μόνο σαφείς οδηγίες.
Στο πέμπτο μάθημα έγινε επαναφορά της αλληλεπίδρασης μεταξύ μαγνητών.
Tα παιδιά έκαναν ομαδικές παρατηρήσεις και ακολούθως εξήγησαν ποιες διαφορές
εντόπισαν μεταξύ αυτών των αντικειμένων (μόνο μαγνήτες) και των αντικειμένων που
ταξινόμησαν στο πρώτο μάθημα (μαγνήτες, σιδηρομαγνητικά αντικείμενα και μη
σιδηρομαγνητικά). Όπου δεν συνέβηκε αυθόρμητα, τα παιδιά καθοδηγήθηκαν να
διακρίνουν την απώθηση από την έλξη. Στο έκτο μάθημα, τα παιδιά συζήτησαν με τη
νηπιαγωγό το δεύτερο λειτουργικό ορισμό δίνοντας οδηγίες για να αναγνωρίσει κανείς
δύο μαγνήτες ταυτόχρονα.
Mεθοδολογία
H έρευνα διεξήχθη από τις 17/2-30/5 του 1997 από δύο νηπιαγωγούς σε δύο τάξεις με
παιδιά 4-5 ετών. Oι δύο τάξεις αποτελούνταν από 27 και 30 παιδιά. Aπό αυτά μόνο 23
και 22 ήταν παρόντα σε όλα τα μαθήματα και υπολογίστηκαν στην ανάλυση των
δεδομένων. Την 1η/4 1997, οι ηλικίες των 45 παιδιών κυμαίνονταν από 3 έτη και 11
μήνες μέχρι και 5 έτη και 1 μήνα. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 4.52 έτη και η τυπική
απόκλιση 0.34 έτη, περίπου και για τις δύο τάξεις. Tα στοιχεία συλλέχθηκαν δια μέσου
ατομικών και ομαδικών συνεντεύξεων, καθώς και από συστηματικές παρατηρήσεις
τόσο κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης όσο και των συζητήσεων τις δύο
εβδομάδες που ακολούθησαν την παρέμβαση.
Tα παιδιά αξιολογήθηκαν προπειραματικά. Xωρίστηκαν σε δυάδες και τους
δόθηκε ένα κουτί με αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων μαγνητών, και τους ζητήθηκε
να τα κατατάξουν με βάση τις αλληλεπιδράσεις τους. Mόνο 4 και 6 παιδιά από κάθε
τάξη παρατήρησαν ότι υπήρχαν μαγνήτες και χρησιμοποίησαν αυτήν την παρατήρησή
στη ζητούμενη ταξινόμηση. Tα περισσότερα παρατήρησαν τους μαγνήτες αλλά τους
αγνόησαν όταν κατηγοριοποίησαν τα αντικείμενα. 6 παιδιά από κάθε τάξη δεν
παρατήρησαν την ύπαρξη μαγνητών. Oι ταξινομήσεις στηρίχθηκαν κυρίως στις
ιδιότητες του χρώματος, υλικού, ή σχήματος.
Τα υποκείμενα εξετάστηκαν μετά τη διεξαγωγή των μαθημάτων, είτε σε ομάδες
των δύο παιδιών είτε ατομικά, με ημιδομημένες συνεντεύξεις. O ερευνητής έδενε τα
μάτια του και ζητούσε να του δοθούν οδηγίες έτσι ώστε να επιλέξει ένα μαγνήτη μέσα
από το δοχείο αντικειμένων που είχε χρησιμοποιηθεί και στο προπειραματικό στάδιο.
Όταν τα παιδιά κατέληγαν (είτε αυθόρμητα είτε μέσω καθοδήγησης) στον πρώτο
λειτουργικό ορισμούς που είχαν διδαχθεί ενθαρρύνονταν να σκεφτούν μια
εναλλακτική σειρά οδηγιών με στόχο να εξετασθεί η κατανόησή του δεύτερου
λειτουργικού ορισμού. Από τα 45 παιδιά τα 38 ανακάλεσαν με επιτυχία τον πρώτο
λειτουργικό ορισμό και εξήγησαν το σκεπτικό τους. Mόνο 22 παιδιά ανακάλεσαν με
επιτυχία το δεύτερο λειτουργικό ορισμό με την κατάλληλη επεξήγηση. Δεν υπήρχαν
παιδιά που ανακάλεσαν το δεύτερο αλλά όχι τον πρώτο λειτουργικό ορισμό.
Aποτελέσματα
Tα δεδομένα που συλλέχθηκαν έδειξαν ότι μετά τη διδασκαλία τα παιδιά
δυσκολεύονταν πολύ περισσότερο με το δεύτερο ορισμό. Bρήκαμε ότι 38 από τα 45
παιδιά (ποσοστό 84%) μπορούσαν να εφαρμόσουν συστηματικά και με συνέπεια τον
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πρώτο λειτουργικό ορισμό και να περιγράψουν το σκεπτικό τους. Aντίθετα, μόνον 21
παιδιά (το 49%) μπορούσαν να κάνουν το ίδιο με το δεύτερο ορισμό.
Πίνακας 1
Συνολική Oμάδα Παιδιών
Δεύτερος Λειτουργικός Oρισμός
Πρώτος Λειτουργικός
Eπιτυχία
Aποτυχία
Oρισμός
22 (49%)
16 (36%)
Eπιτυχία
0 (0%)
7 (16%)
Aποτυχία
Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι αριθμοί των παιδιών που αξιολογήθηκαν, με τους
διάφορους πιθανούς συνδυασμούς επιτυχίας και αποτυχίας ως προς τον πρώτο και το
δεύτερο λειτουργικό ορισμό κατά την μεταπειραματική φάση. Mόνο 16% των παιδιών
απέτυχαν να εφαρμόσουν και τους δύο λειτουργικούς ορισμούς σε μια νέα κατάσταση.
Ποσοστό 36% των παιδιών μπόρεσαν να ανακαλέσουν και τους δύο λειτουργικούς
ορισμούς με επιτυχία και να εξηγήσουν πειστικά το σκεπτικό τους.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, κανένα παιδί δεν μπόρεσε να ανακαλέσει με
επιτυχία το δεύτερο λειτουργικό ορισμό αν δεν είχε πρώτα ανακαλέσει επιτυχώς τον
πρώτο. Aυτό το αποτέλεσμα υποδεικνύει ότι τα δύο έργα είναι αλληλοεξαρτώμενα και
ειδικότερα ότι το δεύτερο απαντάται επιτυχώς μόνο εφόσον έχει κατακτηθεί το πρώτο.
O συντελεστής φ για τα δύο έργα υπολογίστηκε στο φ=0.42 σε επίπεδο
σημαντικότητας <0.005. H μέτρια εξάρτηση μεταξύ των δύο έργων, όπως φαίνεται από
την τιμή του συντελεστή φ, καθώς και το προηγούμενο αποτέλεσμα συνάδουν με την
υπόθεση ότι τα δύο έργα σχετίζονται αφενός με την ίδια ικανότητα αλλά αντιστοιχούν
σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας.
Τα ποσοστά επιτυχίας (84% για τον πρώτο λειτουργικό ορισμό και 49% για τον
δεύτερο) αποτελούν σαφή ένδειξη της αποτελεσματικότητας της διδακτικής
παρέμβασης. Τα ποσοστά επιτυχίας για την κάθε τάξη ξεχωριστά (87% και 48% για τη
μια τάξη και 82% και 50% για την άλλη, αντίστοιχα) υποδεικνύουν ότι δεν
προκύπτουν μεγάλες διακυμάνσεις λόγω της αλλαγής της εκπαιδευτικού. Συνεπώς, στο
εξής θα χειριστούμε ολόκληρο το δείγμα των 45 παιδιών ως ενιαίο.
Για να εξετάσουμε τη συσχέτιση της οικοδόμησης κάποιου από τους
λειτουργικούς ορισμούς με την ηλικία χωρίσαμε τα υποκείμενα για σκοπούς ανάλυσης
σε δύο ηλικιακές ομάδες, μέχρι 4.5 ετών (19 παιδιά) και πάνω από 4.5 ετών (26
παιδία). Oι μέσοι όροι ηλικίας και οι τυπικές αποκλίσεις για τις δύο ομάδες ήταν
4.18±0.16 και 4.77±0.18, αντίστοιχα.
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Πίνακας 2
Oμάδα A: Mικρά παιδιά

Πρώτος Λειτουργικός
Oρισμός
Eπιτυχία
Aποτυχία

Δεύτερος Λειτουργικός
Oρισμός
Eπιτυχία
Aποτυχία
0 (0%)
0 (0%)

12 (63%)
7 (37%)

Πίνακας 3
Oμάδα B: Mεγάλα παιδιά

Πρώτος Λειτουργικός
Oρισμός
Eπιτυχία
Aποτυχία

Δεύτερος Λειτουργικός
Oρισμός
Eπιτυχία
Aποτυχία
22 (85%)
0 (0%)

4 (16%)
0 (0%)

Oι Πίνακες 2 και 3 συνοψίζουν τις επιδόσεις των μικρών και των μεγάλων παιδιών
αντίστοιχα. Kανένα από τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 4.5 δεν μπόρεσε να
ανταποκριθεί με επιτυχία στο δεύτερο λειτουργικό ορισμό. Aντίθετα κανένα από τα
παιδιά ηλικίας πάνω από 4.5 δεν απέτυχε στον πρώτο λειτουργικό ορισμό.
Πίνακας 4
Aποτελέσματα στατιστικής τεχνικής Mann-Whitney
Mean Rank
Πρώτος Λειτουργικός
Oρισμός
Eπιτυχία
Aποτυχία
Δεύτερος Λειτουργικός
Oρισμός
Eπιτυχία
Aποτυχία

Mann Whitney U
56

p
< 0.01

38

< 0.001

18.21
26.50

12.00
31.04

Στον Πίνακα 4 φαίνονται τα αποτελέσματα της μη παραμετρικής στατιστικής τεχνικής
Mann-Whitney. H επίδοση των δύο ομάδων στον πρώτο λειτουργικό ορισμό είναι
στατιστικά σημαντική σε επίπεδο p<0.01, ενώ στο δεύτερο λειτουργικό ορισμό είναι
στατιστικά σημαντική σε επίπεδο p<0.001. Mε βάση αυτά τα αποτελέσματα, η λύση
των έργων φαίνεται να εξαρτάται από την ηλικία.
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Συζήτηση-Συμπέρασμα
H επεξεργασία των δεδομένων έδειξε ότι μετά τα μαθήματα το 63% των τeτράχρονων
παιδιών μπόρεσε να οικοδομήσει τον πρώτο λειτουργικό ορισμό, ενώ το υπόλοιπο 36%
απέτυχε. Aυτό το ποσοστό επιτυχίας είναι πολύ κοντά στο κριτήριο του 2/3, κάτι που
επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι τα τετράχρονα παιδιά μπορούν να επωφεληθούν της
εκπαιδευτικής παρέμβασης και να οικοδομήσουν την σχετική έννοια. Aυτό οφείλεται
στο ότι τα παιδιά αυτά είναι γνωστικά έτοιμα να κατανοήσουν την έννοια του μαγνήτη,
ως ενός αντικειμένου που έχει την ιδιότητα να έλκει άλλα αντικείμενα. Tο γεγονός ότι
τα παιδιά δεν κατείχαν αυτήν την έννοια πριν από την εκπαιδευτική παρέμβαση, αν και
είχαν εμπειρίες με μαγνήτες, δείχνει ότι η γνωστική ετοιμότητα και η εμπειρία σε
φαινόμενα ενός πεδίου δεν οδηγούν απαραίτητα στην κατανόηση εννοιών. Για να
επιτευχθεί αυτό χρειάζεται κατευθυνόμενη διδασκαλία που θα λαμβάνει υπ’ όψιν της
τις σχετικές εμπειρίες των παιδιών και το γνωστικό τους προφίλ. Tο ότι κανένα παιδί
σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα δεν μπόρεσε να οικοδομήσει το δεύτερο ορισμό δείχνει
ότι η εκπαίδευση και εξάσκηση σε έργα που προϋποθέτουν γνωστικές ικανότητες που
δεν περιλαμβάνονται ακόμη στο γνωστικό προφίλ των παιδιών (το λογικό
πολλαπλασιασμό) δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.
Mία πιθανή εναλλακτική εξήγηση των παρατηρήσεων είναι ότι τα μικρότερα
παιδιά έχουν κάποια εννοιολογική ή πρακτική δυσκολία με το φαινόμενο της
απώθησης, που απαιτείται στον δεύτερο ορισμό. H ερμηνεία αυτή όμως δεν συνάδει με
την παρατήρησή ότι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τα παιδιά ήταν σε θέση να
αντιληφθούν και να περιγράψουν τα φαινόμενα απώθησης.
Σε ό,τι αφορά στη δεύτερη ηλικιακή ομάδα, όλα τα παιδιά οικοδομούν τον
πρώτο ορισμό, ενώ το 85% οικοδομεί και τον δεύτερο. Θεωρούμε ότι αυτό το ποσοστό
μπορεί να εξηγηθεί με βάση το ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας συνδυάζουν
πληροφορίες από δύο ανεξάρτητες πηγές. Έτσι με τα κατάλληλα προβλήματα
πρόκλησης μπορεί να οδηγηθούν στην οικοδόμηση του συσχετιστικού ορισμού. Όπως
και προηγουμένως, το γεγονός ότι κανένα από τα παιδιά της ομάδας αυτής δεν είχε
κατανοήσει την έννοια του μαγνήτη, είτε ως ιδιότητα αντικειμένων είτε ως σχέση
μεταξύ δύο αντικειμένων, δείχνει ότι η γνωστική ετοιμότητα και η ύπαρξη σχετικών
εμπειριών δεν οδηγεί απαραίτητα από μόνη της στην κατανόηση των σχετικών με το
συγκεκριμένο εμπειρικό πεδίο εννοιών.
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Διδακτική παρέμβαση για την εποικοδομητική
αντιμετώπιση των ιδεών νηπίων σε σχέση με τον
ηλεκτρισμό
Χ. Σολομωνίδου, Δ.-Μ. Κακανά, Β. Μητσιούλη, Β. Πιλάτου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου (ΥΠΕΠΘ, 1991) προτείνει μια
σειρά από δραστηριότητες ώστε τα νήπια: α) να γνωρίσουν τα αντικείμενα και την
κοινωνική τους σημασία, καθώς και το φυσικό τους περιβάλλον, β) να βιώσουν
φυσικές και κοινωνικές καταστάσεις και φαινόμενα, και γ) να μυηθούν σε λογικομαθηματικές συσχετίσεις. Η έκταση όμως των δραστηριοτήτων που προτείνονται για
έννοιες και φαινόμενα από τις Φυσικές Επιστήμες είναι μικρή, πολύ περιορισμένη σε
σχέση με άλλες δραστηριότητες όπως είναι οι γλωσσικές, αισθητικής αγωγής, και οι
προ-μαθηματικές (Ραβάνης, 1999).
Σύμφωνα με τις νέες τάσεις ανάπτυξης αναλυτικών προγραμμάτων
προσχολικής αγωγής στις Η.Π.Α. (NAEYC & NAECS-SDE, 1990), πρωταρχική θέση
έχουν σύγχρονες απόψεις για την ενεργό, εποικοδομητική, αυτόνομη και συνεργατική
μάθηση. Το περιεχόμενο όμως που προτείνεται για τις δραστηριότητες είναι πάντα
γλωσσικές, αισθητικής αγωγής, προ-μαθηματικές. Συνεπώς στα αναλυτικά
προγράμματα της προσχολικής εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Η.Π.Α.
δεν δίνεται η απαραίτητη βαρύτητα στον επιστημονική και τεχνολογική συνιστώσα του
αλφαβητισμού του παιδιού, η οποία τονίζεται ότι πρέπει να αρχίζει από τη νεαρή
ηλικία. Το γεγονός αυτό αντιβαίνει επίσης στις νέες τάσεις που επικρατούν διεθνώς για
τη διδασκαλία και μάθηση διεπιστημονικών θεμάτων που αφορούν τα αναλυτικά
προγράμματα των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας: Science, Technology and
Society (STS) curricula (π.χ. Zoller et al., 1990).
Πλαίσιο προβληματισμού
Δεδομένου ότι στη σημερινή εποχή οι επιστήμες και η τεχνολογία κυριαρχούν σε κάθε
πτυχή της καθημερινής ζωής, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ο επιστημονικός και
τεχνολογικός αλφαβητισμός του αυριανού πολίτη να αρχίζει από πολύ μικρή ηλικία. Η
προσχολική εκπαίδευση αποτελεί ένα οργανωμένο σύστημα όχι μόνο
κοινωνικοποίησης των μικρών παιδιών, αλλά και μύησής τους σε διάφορα γνωστικά
αντικείμενα και ανάπτυξης βασικών αισθησιο-κινητικών, συναισθηματικών και
νοητικών δεξιοτήτων, με στόχο να αποκτήσουν ένα στέρεο υπόβαθρο πριν εισέλθουν
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου και θα αρχίσει η συστηματική οικοδόμηση της
γνώσης και των υπόλοιπων δεξιοτήτων που θα τους είναι χρήσιμες στη διάρκεια της
ενήλικης ζωής τους.
Η έρευνα που περιγράφεται τοποθετείται μέσα στο πλαίσιο της
εποικοδομητικής αντίληψης για τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες, στην κοινωνική
της διάσταση, σύμφωνα με την οποία κάθε άτομο διαμορφώνει από πολύ νεαρή ηλικία
ιδέες και αντιλήψεις για τα πράγματα, τα υλικά, τα φαινόμενα, τις διαδικασίες, με
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βάση την προσωπική του εμπειρία που προέρχεται από τις αλληλεπιδράσεις του τόσο
με τα πράγματα και τα φαινόμενα του περιβάλλοντός του, όσο και με τα άτομα από τον
κοινωνικό του περίγυρο. Η έρευνα τοποθετείται επίσης στο πλαίσιο της αντίληψης για
την εγκατεστημένη γνώση (situated learning), σύμφωνα με την οποία κάθε άτομο, με
βάση τις ποικίλες αλληλεπιδράσεις του με τα πράγματα, τους ανθρώπους με μέσα τα
εργαλεία του πολιτισμού (γλώσσα, υλικά, τεχνικά αντικείμενα, μέσα, κλπ.),
αναπτύσσει ιδέες, σκέψεις, δεξιότητες, γνώσεις που πηγάζουν από τις ποικίλες αυτές
αλληλεπιδράσεις, και κυρίως από αυθεντικές δραστηριότητες που έχουν ως συνέπεια
την ανάπτυξη και εδραίωση της γνώσης.
Η προσέγγιση αυτή για τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την
Τεχνολογία προτρέπει να αναζητούμε, να διερευνούμε και να παίρνουμε υπόψη τις
αρχικές αυτές ιδέες, αναπαραστάσεις, εμπειρίες, σκέψεις και δεξιότητες του ατόμου
που ζει και αναπτύσσεται σε ένα τεχνολογικά αναπτυγμένο περιβάλλον, προκειμένου
να σχεδιάζουμε και να πραγματοποιούμε κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις με
κάποιο διεπιστημονικό χαρακτήρα, που στοχεύουν στην τροποποίηση των πρότερων
αυτών ιδεών, αντιλήψεων, κλπ. και οικοδόμηση αποδεκτών από επιστημονική άποψη
ιδεών, αντιλήψεων, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Διδακτική παρέμβαση εποικοδομητικού τύπου
Σε προηγούμενη έρευνά μας αναδείξαμε κάποιες πρώτες ιδέες και αναπαραστάσεις
παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με τις ηλεκτρικές συσκευές και τη λειτουργία
τους, καθώς και για το ηλεκτρικό ρεύμα και τις ιδιότητές του (Σολομωνίδου &
Κακανά, 1998, Solomonidou & Kakana, 1999). Με βάση τα πορίσματα της έρευνας
αυτής (που περιγράφονται σε αδρές γραμμές σε άλλο κείμενο του παρόντος τεύχους),
σχεδιάσαμε και πραγματοποιήσαμε μια κατάλληλη διδακτική παρέμβαση με βασικό
στόχο την αντιμετώπιση των αρχικών λανθασμένων ιδεών και παρανοήσεων των
παιδιών και την οικοδόμηση ορισμένων βασικών επιστημονικών προεννοιών.
Βασικοί διδακτικοί στόχοι-εμπόδια της παρέμβασης ήταν:
α) να μάθουν τα παιδιά ότι υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα όχι μόνο μέσα στο σπίτι,
άλλα και έξω από αυτό (ύπαρξη ‘εξωτερικού ρεύματος’), και να συνδέσουν τα δύο
αυτά ρεύματα (σύνδεση ‘εσωτερικού’ και ‘εξωτερικού’ ρεύματος),
β) να διακρίνουν τις συσκευές που λειτουργούν με ηλεκτρισμό από τα
αντικείμενα που δεν λειτουργούν με ηλεκτρισμό και να διαφοροποιήσουν το ηλεκτρικό
ρεύμα από το ρεύμα του νερού. Στο σημείο αυτό πιθανόν να απαιτούνταν πρόκληση
γνωστικής σύγκρουσης, διότι πολλά παιδιά στην αρχική έρευνα ήταν πεισμένα ότι
όπου υπάρχει κάτι που κυκλοφορεί σε σωλήνα, έρχεται από έξω (από το σπίτι) και
κάνει θόρυβο είναι ηλεκτρικό ρεύμα.
Η παρέμβαση ήταν το ενδιάμεσο στάδιο μιας πιλοτικής έρευνας (προ-έρευνα,
παρέμβαση, μετα-έρευνα) που είχε απώτερο στόχο την κατάρτιση ενός σύγχρονου
μίνι-αναλυτικού προγράμματος εποικοδομητικού τύπου για το νηπιαγωγείο, κατά το
πρότυπο των Science, Technology and Society (STS) curricula. Για τη διδακτική
παρέμβαση λάβαμε υπόψη τις αρχικές αυτές ιδέες και σχεδιάσαμε δραστηριότητες
εποικοδομητικού τύπου σχετικά με τον ηλεκτρισμό.
Διαδικασία
Στην όλη διαδικασία συμμετείχαν δέκα παιδιά 4 έως 6 χρονών (6 αγόρια, 4 κορίτσια)
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μιας τάξης νηπιαγωγείου σε εργατική περιοχή του Βόλου. Προηγουμένως τα παιδιά
είχαν συμμετάσχει στην πιλοτική έρευνα με συνεντεύξεις κλινικού τύπου για την
ανίχνευση των αρχικών τους ιδεών σε σχέση με τον ηλεκτρισμό, η οποία έρευνα
πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο (άνοιξη 1997) ανιχνεύτηκαν οι
ιδέες τους γενικά για τον ηλεκτρισμό και τις ηλεκτρικές συσκευές (Σολομωνίδου &
Κακανά, 1998), ενώ στο δεύτερο στάδιο -λίγο πριν τη διδακτική παρέμβασηδιερευνήθηκαν σε βάθος δύο ερωτήματα (μέρη μέσα και έξω από το σπίτι όπου τα
παιδιά πιστεύουν ότι υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και όπου δεν υπάρχει ρεύμα, αν κάνουν
τη σύνδεση μεταξύ ‘εσωτερικού’ και ‘εξωτερικού’ ρεύματος). Σε κάθε παιδί τέθηκαν
οι ερωτήσεις του ίδιου ερωτηματολογίου πριν τη διδακτική παρέμβαση και μια
εβδομάδα μετά το τέλος αυτής.
Οι ιδιαίτεροι γνωστικοί στόχοι κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και οι
αντίστοιχες δραστηριότητες των παιδιών φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ. Οι γνωστικοί στόχοι και οι αντίστοιχες δραστηριότητες των παιδιών
ΣΤΟΧΟΙ: Τα παιδιά
Να αναγνωρίσουν ποια
αντικείμενα
λειτουργούν με
ηλεκτρικό ρεύμα και
ποια όχι.
Να ανακαλύψουν τα
κριτήρια με βάση τα
οποία καταλαβαίνουμε
αν μια συσκευή
λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα.
Να ανακαλύψουν ότι
ένα κομμάτι καλώδιο,
μια συσκευή ή μια μη
συνδεδεμένη στον
τοίχο πρίζα δεν έχουν
μέσα τους ηλεκτρικό
ρεύμα.
Να κατανοήσουν ότι
υπάρχει ηλεκτρικό
ρεύμα έξω από το σπίτι
και να συνδέσουν το
‘εσωτερικό’ ηλεκτρικό
ρεύμα με το
‘εξωτερικό’.
Να διαπιστώσουν ότι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Έρχονται σε επαφή με μια ποικιλία ηλεκτρικών
συσκευών και αντικειμένων, γνωρίζουν τις ιδιότητες
και τη λειτουργία τους και ενθαρρύνονται να τα
κατηγοριοποιήσουν σε δύο ομάδες.
Καλούνται να κάνουν προβλέψεις σχετικά με το τι
πρέπει να κάνουμε για να λειτουργήσει μια
συγκεκριμένη συσκευή, π.χ. ένα πιστολάκι μαλλιών.
Διαπιστώνουν ότι δεν αρκεί το πάτημα του κουμπιού
και ότι πρέπει να συνδέσουν το καλώδιο με το φις στην
πρίζα του τοίχου. Επαναλαμβάνουν με διάφορες
συσκευές.
Τους παρουσιάζεται ένα κομμάτι καλώδιο, μια πρίζα
τοίχου όχι συνδεδεμένη, διάφορες ηλεκτρικές
συσκευές. Καλούνται να προβλέψουν αν έχουν ρεύμα.
Συνδέουμε το καλώδιο ή μια συσκευή σε μια πρίζα
τοίχου. Επαληθεύουν ή όχι τις προβλέψεις τους και
δοκιμάζουν σε άλλες πρίζες τοίχου. Γίνεται συζήτηση
γύρω από τις συνθήκες που μια πρίζα τοίχου κάνει μια
συσκευή να λειτουργεί.
Τα παιδιά παρατηρούν μια πρίζα στον τοίχο. Η πρίζα
ξηλώνεται και τα παιδιά παρακινούνται να κοιτάξουν
πίσω από αυτή. Διαπιστώνουν την ύπαρξη καλωδίων.
Κάνουν προβλέψεις και συζητούν γύρω από το θέμα.
Οδηγούνται έξω από το κτήριο και παρατηρούν τους
πυλώνες. Ακολουθούν την πορεία των καλωδίων και
παρατηρούν τα καλώδια που εισέρχονται στο κτίριο.
Τα παιδιά οδηγούνται στο μπάνιο, προβλέπουν πιθανά
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μέρη όπου υπάρχει ηλεκτρισμός. Διαπιστώνουν ότι σε
μέρη όπως το καζανάκι και η βρύση, εφόσον δεν
υπάρχουν τα κριτήρια που προϋποθέτουν τη
λειτουργία με ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. καλώδιο με φις
συνδεδεμένο σε πρίζα), δεν είναι δυνατή η ύπαρξη
ηλεκτρικού ρεύματος.
Γίνεται συζήτηση γύρω από τη χρησιμότητα του
ηλεκτρικού ρεύματος και των ηλεκτρικών συσκευών.
Τα παιδιά θυμούνται περιπτώσεις διακοπής του
ρεύματος και ανταλλάσσουν εμπειρίες και απόψεις.

Αποτελέσματα
Οι απαντήσεις των παιδιών μετά τη διδακτική παρέμβαση είναι σαφώς βελτιωμένες σε
σχέση με αυτές που έδωσαν αρχικά, κυρίως σε ορισμένα σημεία. Για παράδειγμα,
προκειμένου να πουν πώς και γιατί ένα αντικείμενο λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα,
δεν εστιάζονται όπως πρώτα σε ένα από τα κριτήρια (καλώδιο, κουμπί/διακόπτης,
πρίζα), αλλά αναφέρονται ταυτόχρονα στη ΔΕΗ, στις πρίζες και στα καλώδια. Γίνεται
δηλαδή προσπάθεια να μιλήσουν με ολοκληρωμένο τρόπο για το δίκτυο. Ορισμένες
χαρακτηριστικές απαντήσεις των παιδιών είναι οι ακόλουθες: «αφού έχει πίσω κάτι
καλώδια… από εκεί που περνάει το ρεύμα και πηγαίνει στην κουζίνα… από ένα
εργοστάσιο, που έχει κάτι καλώδια…», «γιατί έχει πρίζα πίσω… και τη βάζεις μέσα σε
ένα στρογγυλό πράγμα που έχει μέσα καλώδια και λειτουργεί η κουζίνα», «επειδή έχει
πρίζα, πηγαίνει το ρεύμα για να δουλεύει… από τα καλώδια της ΔΕΗ… πηγαίνει ως τις
πρίζες», «από τη ΔΕΗ παίρνουν ηλεκτρισμό τα καλώδια και έρχονται στο τηλέφωνο».
Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν το φις του
καλωδίου από την πρίζα του τοίχου, ενώ αρκετά παιδιά (8) ταυτίζουν την πρίζα με τη
λειτουργία της συσκευής. Για παράδειγμα: «πρέπει να βάλω μια πρίζα και μετά
δουλεύει η τηλεόραση», «τη βάζει για να λειτουργούν αυτά που έχουν ρεύμα», «δουλεύει
τα πράγματα», «τα βάζεις στην πρίζα για να παίρνουν ηλεκτρισμό».
Η πλειονότητα των παιδιών μετά την παρέμβαση ήταν σε θέση να
αιτιολογούν επαρκέστερα την απάντησή τους και να δίνουν πιο πλήρεις ερμηνείες με
αρκετά συνθετικό τρόπο αναφορικά με την προέλευση και τη μεταφορά του
ηλεκτρικού ρεύματος. Χαρακτηριστικές απαντήσεις είναι: «από τα καλώδια της ΔΕΗ
(το ηλεκτρικό ρεύμα) πηγαίνει στα σπίτια μας», «(έρχεται) από ένα εργοστάσιο»,
«(έρχεται) από τις πρίζες που είναι κολλημένα τα καλώδια και περνάει το ρεύμα και πάει
σ’ όλη τη χώρα». Τρία όμως παιδιά υποστήριξαν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα πηγαίνει απ’
ευθείας στις συσκευές, π.χ. «από τη ΔΕΗ, από τα καλώδια στην τηλεόραση, στο ράδιο,
για να δουλεύουν τα πράγματα», «έρχεται με το καλώδιο, πηγαίνει στην πρίζα, στο
καλοριφέρ, στο μικρόφωνο», «από ένα μαγαζί που έχει μέσα ρεύμα… μέχρι μέσα στην
τηλεόραση».
Φάνηκε επίσης ότι τα παιδιά εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντικές
δυσκολίες στο να κατανοήσουν ότι δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στα μέρη με νερό,
πιθανά διότι ταυτίζουν τα καλώδια με τους σωλήνες, ή επειδή γνωρίζουν ότι και τα δύο
παράγουν θόρυβο, ή ότι τόσο στις ηλεκτρικές συσκευές όσο και στις βρύσες
προκαλούμε με δικούς μας χειρισμούς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

216

Διδακτικές Παρεμβάσεις

Σχετικά με τη σύνδεση του ‘εξωτερικού’ ρεύματος με το ‘εσωτερικό’, τα
παιδιά που είχαν δηλώσει ότι το ‘εξωτερικό’ ρεύμα είναι το ίδιο με το ‘εσωτερικό’
επέμειναν στην ίδια άποψη. Για παράδειγμα είπαν «είναι ίδιο γιατί είναι από το ίδιο
εργοστάσιο και πάει στις πρίζες…», «ίδιο γιατί είναι και τα δύο ρεύματα», «ίδιο γιατί
όλο το ρεύμα είναι ίδιο… είναι όλα τα ίδια καλώδια, γιατί έξω έχει πολλά καλώδια που
πάνε μέσα στο σπίτι». Επίσης τα παιδιά που πίστευαν ότι το ‘εξωτερικό’ ρεύμα είναι
διαφορετικό από το ‘εσωτερικό’ διατήρησαν κι αυτά την άποψή τους. Χαρακτηριστικά
ανέφεραν: «είναι διαφορετικό γιατί τα μέσα είναι άλλα καλώδια από τα έξω… τα έξω
πηγαίνουν στη ΔΕΗ και τα μέσα στα πράγματα, στην τηλεόραση, στο τηλέφωνο»,
«διαφορετικό γιατί εκείνα (εσωτερικά καλώδια) είναι λίγο τυλιγμένα ενώ τα άλλα
(εξωτερικά) είναι ίσια…», «έχουν καλώδια μικρά μέσα και τα τυλιγμένα και τα ίσια…».
Συμπεράσματα
Η διδακτική παρέμβαση εποικοδομητικού τύπου στο νηπιαγωγείο που είχε στόχο την
αντιμετώπιση των αρχικών λανθασμένων ιδεών και παρανοήσεων των παιδιών σε
σχέση με τον ηλεκτρισμό και τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών είχε επιτυχία σε
δύο κυρίως σημεία. Το πρώτο αφορά στην οικοδόμηση του αποκαλούμενου
λειτουργικού ορισμού, δηλαδή την οικοδόμηση κατάλληλων κριτηρίων σύμφωνα με τα
οποία καταλαβαίνουμε αν μια συσκευή (ή ένα αντικείμενο) λειτουργεί ή όχι με
ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. ύπαρξη καλωδίου με φις συνδεδεμένου σε πρίζα και πάτημα
ενός κουμπιού ή γύρισμα ενός διακόπτη). Βεβαίως είναι αναγκαίο να επεκταθεί η
παρέμβαση και σε αντικείμενα που λειτουργούν με μπαταρίες, όπως είναι τα παιδικά
παιχνίδια, προκειμένου να γίνει αντιληπτό ότι και οι μπαταρίες παρέχουν ηλεκτρισμό.
Το δεύτερο σημείο αφορά στην ανάπτυξη μιας πιο συνολικής, συνθετικής και πλήρους
αντίληψης για την προέλευση και τη μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και για
το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ.
Εκεί που φάνηκε ότι τα μικρά παιδιά εξακολουθούν να έχουν σοβαρό
πρόβλημα είναι η ιδέα για την ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος σε μέρη με νερό. Το
γεγονός αυτό δείχνει ότι το γνωστικό εμπόδιο-στόχος της παρέμβασης είναι πολύ πιο
σύνθετο και βαθύ, οπότε χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση με τη σύλληψη επιπλέον
διδασκαλιών και δραστηριοτήτων, οι οποίες να παρέχουν πιθανόν βιωματικές
εμπειρίες που θα επιτρέπουν τη διαφοροποίηση του ρεύματος του νερού από το
ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης η σύνδεση του ‘εξωτερικού’ με το ‘εσωτερικό’ ρεύμα θα
πρέπει να αποτελέσει για άλλη μια φορά αντικείμενο συστηματικής μελέτης στην
προσχολική εκπαίδευση, έτσι ώστε να γίνει μια πρώτη οικοδόμηση της έννοιας του
κυκλώματος σε ένα πρώτο εμπειρικό ίσως επίπεδο.
Στο σημείο αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν μπορούσαμε να προσφέρουμε
στα παιδιά μια προσομοίωση της πορείας ενός καλωδίου που ξεκινά πίσω από την
πρίζα και καταλήγει στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρική ενέργειας. Μια τέτοια
προσομοίωση με τίτλο ‘Qu’y a-t-il derrière la prise?’ (‘Τι υπάρχει πίσω από την
πρίζα;’) υπήρχε στην έκθεση Electricité σχετικά με τον ηλεκτρισμό στη Cité des
Enfants στην Πόλη των Επιστημών και της Βιομηχανίας, στη Villette στο Παρίσι την
περασμένη άνοιξη (όπου μια οθόνη στον τοίχο έδειχνε την εικόνα μιας πρίζας και από
κάτω υπήρχε ένα σχοινί-καλώδιο. Καθώς το παιδί τραβούσε το σχοινί, το καλώδιο
στην οθόνη φαινόταν να ρίχνει την πρίζα, να γκρεμίζει τους πυλώνες, όλους τον ένα
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μετά τον άλλο, μέχρι που έφτανε στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας).
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Καθοδήγηση και αλληλεπιδρασιακή μάθηση στο Νηπιαγωγείο:
από την αλληλεπίδραση δυνάμεων στη συγκρότηση της έννοιας της
αδράνειας
Ν. Φιλιππάκη
Διδάκτωρ του Παν/μίου της Προβηγκίας.
Στόχος αυτής της έρευνας είναι η μελέτη των κοινωνικών ρυθμίσεων της γνωστικής
και μεταγνωστικής δραστηριότητας τον μαθητή προσχολικής ηλικίας πάνω σε
φαινόμενα που σχετίζονται με την αδράνεια. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκουμε τη
μελέτη της επίδρασης της εκπαιδευτικής καθοδήγησης στις γνωστικές και
μεταγνωστικές επιδόσεις του μικρού μαθητή, στον οποίο έχει αποδοθεί ο ρόλος του
«καθοδηγητή» ενός άλλον μαθητή.
Η προσέγγιση της μάθησης μέσω των αλληλεπιδράσεων ενός μαθητή με ένα
άλλο συνεργάτη (Allen & Feldman, 1976) τον μέσα από μια κοινωνικόοικοδομιστική προοπτική και σε καταστάσεις που κάνουν επίκληση στην επίλυση
προβλημάτων, που προέρχονται από ένα εννοιολογικό πεδίο οργανωμένο με βάση τη
φυσική εμπειρία, απαιτεί πράγματι, την οργάνωση πειραματικών καταστάσεων που
να επιτρέπουν στους μαθητές-δασκάλους να διατυπώσουν το πρόβλημα, να
διαμορφώσουν τις προφορικές τους ανταλλαγές βάσει τον ρόλου τους, της
σκοπιμότητάς τους και των παρατηρούμενων αποτελεσμάτων επί του έργού.
Στα πλαίσια αυτά είναι πολύ πιθανό, η κατάσταση της εκπαιδευτικής
αλληλεπίδρασης να μπορέσει να οδηγήσει το παιδί-καθοδηγητή προς την συγκρότηση
τάξεων προβλημάτων των οποίων οι σημασίες θα μπορούν να επεκταθούν σε μια
ευρύτερη κατηγορία καταστάσεων προβλημάτων στο εσωτερικό τον ίδιον
εννοιολογικού πεδίου.
Είναι γνωστό ότι η απόδοση σχέσεων αιτιότητας ανάμεσα στην κατεύθυνση
της πτώσης ενός αντικειμένου, τοποθετημένου πάνω σε ένα άλλο αντικείμενο το
οποίο κινείται, και της διεύθύνσης αυτού του κινητού στο χώρο, αποτελεί πρόβλημα
ακόμα και για τα παιδιά ηλικίας 8 ετών. Σύμφωνα με τον Piaget (1973α; 1973β),
μόνον «το 29% των απαντήσεων των παιδιών δείχνουν τη σωστή κατεύθυνση της
πτώσης» (1973α, σ. 186). Αυτή η δυσκολία, προέρχεται από το γεγονός ότι, στην
περίπτωση της αδράνειας, η άμεση δράση τον υποκειμένου δέχεται τα αποτελέσματα
χωρίς να μπορεί να τα ρυθμίσει ενεργά. Για παράδειγμα, ο καθορισμός της κίνησης
ως αλλαγή κατάστασης δεν μπορεί να συγκροτηθεί από τα μικρά παιδιά, ούτε και η
σχέση μεταξύ της αλλαγής μιας κατάστασης και της ανάγκης εξήγησης της (Resnick,
1990).
Η ιδιαιτερότητα της δύναμης έγκειται στο γεγονός ότι δεν περιγράφει ένα
σύστημα αλλά σχέσεις μεταξύ συστημάτων, σχέσεις που έχουν χαρακτήρα
αμοιβαιότητας και συμμετρίας. Άρα, είναι σημαντική για το μαθητή η συγκρότηση
σχημάτων που σχετίζονται με την αναγνώριση των συνεπειών των αυξομειώσεων της
ταχύτητας ενός οχήματος επί του επιβάτη του. Το πρόβλημα λοιπόν της αδράνειας
φαίνεται κατάλληλο για τη συγκρότηση ενός μοντέλου αλληλεπίδρασης δυνάμεων
στο μαθητή που σύμφωνα με την υπόθεσή μας εξαναγκάζεται, από τον κοινωνικό
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ρόλο του «καθοδηγητή» που του έχει αποδοθεί, να διατυπώσει προτάσεις και
εξηγήσεις σχετικές με το φαινόμενο της πτώσης του «επιβάτη» ενός κινούμενου
οχήματος.
Το δείγμα
Το δείγμα αποτελούν παιδιά προσχολικής ηλικίας [5-6 χρονών], των οποίων στις
απαντήσεις, κατά το προ-τέστ, δεν υπάρχει καμία σωστή εξήγηση ή πρόβλεψη της
μετάδοσης της δύναμης, ή της πιθανής κατεύθυνσης της πτώσης του αντικειμένου.
Αντίθετα τα υποκείμενα, των οποίων οι απαντήσεις δηλώνουν την ύπαρξη μιας
αλληλεπίδρασης εξωτερικών δυνάμεων, ή μια αντίθετη κατεύθυνση ανάμεσα στον
προσανατολισμό του κινητού και της πτώσης του αντικειμένου, εξαιρέθηκαν από τις
πειραματικές ομάδες. Έτσι έλαβαν μέρος 40 υποκείμενα, τα οποία συγκρότησαν δύο
ομάδες [ομάδα με απόδοση ρόλου και ομάδα χωρίς απόδοση ρόλου]. Η πρώτη ομάδα
αποτελείται από 20 υποκείμενα, από τα οποία τα 10 έχουν το ρόλο του
«καθοδηγητή», που τους αποδόθηκε από τον πειραματιστή, ενώ οι συνεργάτες τους
έχουν το ρόλο του «εκτελεστή» των οδηγιών. Η ομάδα χωρίς απόδοση ρόλου
αποτελείται από 10 ζεύγη παιδιών.
Το πειραματικό υλικό και το προτεινόμενο έργο
Για τον πειραματικό έλεγχο της υπόθεσής μας χρησιμοποιήθηκε ένα υλικό πιαζετικής
έμπνευσης το οποίο αποτελείται από:
1. ένα πλαστικό τραινάκι χωρίς οροφή 30εκ. που κινείται σε ένα διάδρομο
μήκους δύο μέτρων, ο οποίος, βάσει σεναρίου, ενώνει ένα σταθμό με ένα
χωριό. Αυτό το βαγόνι έχει 6 θέσεις στις οποίες μπορεί να κάτσει ο επιβάτης
[κούκλα].
2. Δύο θέσεις που δεν έχουν στήριγμα πλάτης, στο κέντρο του βαγονιού
3. Δύο θέσεις με στήριγμα πλάτης, στο πίσω μέρος του βαγονιού
4. Δύο θέσεις με πλάτη, στο εμπρός μέρος του βαγονιού






Στην πρώτη διαδρομή η κούκλα τοποθετείται στη μεσαία θέση. Η αστάθεια
αυτής της θέσης [ελλείψει στηρίγματος πλάτης] κάνει πολύ πιθανές τις πτώσεις.
Επιτρέπει, έτσι, την ενεργοποίηση των παρεμβάσεων του καθοδηγητή με στόχο
τον έλεγχο της ασκούμενης δύναμης πάνω στο βαγόνι και συνεπώς τη
διαμόρφωση της επιτάχυνσης του βαγονιού.
Στη δεύτερη διαδρομή, η κούκλα μπορεί να τοποθετηθεί, αναλόγως της
περίπτωσης, είτε εμπρός είτε πίσω στο βαγόνι και μπορεί να αλλάξει θέση τόσο
οριζόντια όσο και κάθετα. Μπορεί έτσι να πάει από μπροστά πίσω και
αντίστροφα, ακολουθώντας τις αλλαγές προσανατολισμού της κίνησης του
βαγονιού [πράγμα που επιτρέπει να δούμε τις παρεμβάσεις εκείνες που
στοχεύουν στην αποδέσμευση της πράξης του σπρωξίματος του βαγονιού και
της τάσης συνεχούς ελέγχου των επιταχύνσεων, βάζοντας τον επιβάτη στη
σωστή θέση, τόσο στο «πήγαινε» όσο και στο «έλα», με στόχο να εμποδιστεί η
πτώση του].
Στη τρίτη διαδρομή, αρχικά η κούκλα τοποθετείται στο κέντρο του βαγονιού,
ενώ κατόπιν μπορεί να αλλάξει θέση για να μην πέσει σε κάθε απότομη αλλαγή
της ταχύτητας του βαγονιού.
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Η οργάνωση του πειράματος και οι πειραματικές συνθήκες
Μια ατομική φάση εξοικείωσης με το υλικό, επέτρεψε την επιλογή των υποκειμένων
που θα συμμετείχαν στην επόμενη φάση και ανάμεσά τους αυτά που θα είναι οι
καθοδηγητές. Δύο πειραματικές συνθήκες με αλληλεπίδραση ανά ζεύγη παιδιών, μια
βδομάδα αργότερα, με απόδοση ρόλου σε κάποια από τα υποκείμενα.
Έτσι η μελέτη της εκπαιδευτικής καθοδήγησης οργανώθηκε γύρω από δύο
συνθήκες, με επίκεντρο την παρατήρηση των προφορικών συμπεριφορών των
υποκειμένων:
Ι. τη συνθήκη απόδοσης ρόλου και
ΙΙ. τη συνθήκη μη απόδοσης ρόλου.
1.

Ένα ατομικό μετατέστ, 15 ημέρες μετά την πειραματική φάση, κοινό και για
τις δύο ομάδες, με τα υποκείμενα που, κατά την πειραματική φάση, έδωσαν
στρατηγικού τύπου ενδείξεις στους συντρόφους τους για τα αποτελέσματα
της ασκούμενης δύναμης πάνω στη κούκλα. Αυτή η φάση κάνει επίκληση σε
μια γενίκευση του ήδη γνωστού σχήματος [επιβράδυνση και απότομη
μείωση της αρχικής δύναμης κίνησης, στις ίδιες διαδρομές].

Είναι προφανές ότι, η απόδοση του ρόλου του «δασκάλου-καθοδηγητή» σε αυτά
τα υποκείμενα, ενέχει αυθόρμητα την αντίστοιχη απόδοση του ρόλου του
«καθοδηγούμενου» στους συντρόφους τους. Αυτοί οι δύο ρόλοι σημασιοδοτήθηκαν
σε αυτό το πείραμα με τρόπο που να αντιστοιχεί στις ιδιαιτερότητες του έργου. Έτσι ο
ρόλος του δασκάλου είναι αυτός του καθοδηγητή του «οδηγού», και του μαθητή
αυτός του «οδηγού» του τραίνου βάσει των οδηγιών του καθοδηγητή.
Ομάδα με απόδοση ρόλου
Σε αυτή τη συνθήκη προφορικής διατύπωσης, ο ρόλος του δασκάλου είναι να
μεταδώσει τις πληροφορίες και τους κανόνες, που σύμφωνα με την υπόθεσή μας θα
πρέπει να χαρακτηρίζουν τον σχηματισμό, στους καθοδηγητές, ενός
αλληλεπιδρασιακού μοντέλου της έννοιας της δύναμης, ικανού να αναδιοργανώσει τις
παραστάσεις του προβλήματος των αποτελεσμάτων της αδράνειας. Το υποκείμενο
που έχει το ρόλο του δασκάλου θα πρέπει να ανακαλύψει τα λεκτικά μέσα για να
μεταδώσει επαρκείς πληροφορίες και εξηγήσεις σε έναν άλλο μαθητή, με στόχο ο
δεύτερος να μπορέσει να καταλάβει τον τρόπο λειτουργίας του αντικειμένου που
μεταφέρεται σε σχέση με την κίνηση του κινητού.
Η πρόβλεψη της κατεύθυνσης της πτώσης του φέροντος αντικειμένου αποτελεί
το βασικό κριτήριο της κατηγοριοποίησης των προφορικών συμπεριφορών, που
φυσικά, δεν έχουν το δικαίωμα να χειρίζονται το υλικό παρά μέσω του συνεργάτη
τους «οδηγού».
Ανάλογα με τις οδηγίες του πειραματιστή, οι καθοδηγητές πρέπει να δείξουν
στον παρτενέρ τους:
1. Πριν την έναρξη κάθε διαδρομής, τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να
ολοκληρωθεί η διαδρομή το γρηγορότερο δυνατόν χωρίς να πέσει η κούκλαεπιβάτης.
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Σε κάθε πτώση της κούκλας, ο δάσκαλος οφείλει να εξηγεί το γιατί κατά την
γνώμη του έπεσε η κούκλα.
Παρομοίως, θα πρέπει να δικαιολογεί τις προτεινόμενες αλλαγές θέσεων της κούκλας
εμπρός ή πίσω, ανάλογα με την αλλαγή προσανατολισμού του βαγονιού, με
ξεκάθαρες υποδείξεις, λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα και/ή την επιτάχυνση, ώστε
ο σύντροφός του να μπορέσει να οδηγήσει το τραίνο χωρίς να πέσει η κούκλα.
2.

Συνθήκη χωρίς απόδοση ρόλου
Οι επιδόσεις των καθοδηγητών συγκρίθηκαν με αυτές άλλων 10 υποκειμένων της
ίδιας ηλικίας, στους οποίους δεν αποδόθηκε ο ρόλος του δασκάλου και οι οποίοι θα
πρέπει και αυτοί να κάνουν τις τρεις διαδρομές.
Πειραματική φάση –Ομάδα με απόδοση ρόλου
Αρχικά γίνεται απόδοση του ρόλου του καθοδηγητή «δασκάλου» και ο πειραματιστής
ζητά από το υποκείμενο-δάσκαλο να εξηγήσει στον παρτενέρ του το λόγο και την
κατεύθυνση της πτώσης του αντικειμένου. Ο πειραματιστής δεν παρεμβαίνει παρά
στο μέτρο που χρειάζεται για να υπενθυμίσει το ρόλο που έχει αναλάβει το παιδί, άρα
την υποχρέωση να εξηγήσει στον άλλο τους κανόνες οδήγησης του βαγονιού. Θυμίζει
επίσης και στον «μαθητή» τον δικό του ρόλο, καθώς και την δυνατότητά του να ρωτά
το «δάσκαλο» για ότι του φαίνεται αναγκαίο ώστε να καταλάβει τις οδηγίες και να
πραγματοποιήσει τις διαδρομές.
Πειραματική φάση-Ομάδα χωρίς απόδοση ρόλου
Με τα υποκείμενα αυτής της ομάδας, οι οδηγίες του πειραματιστή αφορούν στο είδος
του προς επίλυση έργου [να μην πέσει η κούκλα] και τη συλλογική του μορφή [οι
παρτενέρ αποτελούν ομάδα και πρέπει από κοινού να βρουν την λύση].
Πιο συγκεκριμένα, για τις διαδρομές εκείνες όπου η θέση της κούκλας είναι
καθορισμένη [μεσαία θέση] τους λεει ότι πρέπει να κάνουν τη διαδρομή το
γρηγορότερο δυνατό χωρίς να πέσει, αλλά και χωρίς να αλλάξει θέση, ενώ για τις
διαδρομές εκείνες που το υποκείμενο θα πρέπει να επιλέξει τη θέση για τη κούκλα,
τους ζητά να σκεφτούν πάνω στο ποια θα μπορούσε να είναι η κατάλληλη θέση ώστε
να μη πέσει ο «επιβάτης», όταν το τραίνο πάει γρήγορα.
Σε αυτή τη φάση επικεντρωθήκαμε πάνω στις αλληλεπιδράσεις των δύο
παρτενέρ, από τους οποίους ο πιο ενεργός θεωρήθηκε ως αυτός που άρρητα πήρε ένα
ρόλο δασκάλου ή εμψυχωτή του έργου σε αυτή την ταυτόχρονη και από τους δύο
εκτέλεσή του.
Μετα-τεστ
Το έργο περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις πρόβλεψης πάνω στα αποτελέσματα της απότομης
αλλαγής της ταχύτητας του βαγονιού στην κούκλα. Για να ελέγξουμε την υπόθεση
της εξέλιξης των παραστάσεων των υποκειμένων πάνω στη σχέση ταχύτητας
[δύναμης] με την αδράνεια, θέσαμε ένα νέο πρόβλημα που αφορά στα αποτελέσματα
του φρεναρίσματος του βαγονιού πάνω στην κούκλα, εφόσον η λύση του υποθέτει
την επέκταση του πλέον γνωστού σχήματος επίλυσης με τον έλεγχο της επιτάχυνσης,
κατά την πειραματική φάση.
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Πράγματι, το φρενάρισμα έχει ως συνέπεια τη πτώση του επιβάτη προς την
κατεύθυνση της κίνησης του βαγονιού [εμπρός ή πίσω] ενώ στις προηγούμενες
φάσεις τα υποκείμενα έπρεπε να δώσουν οδηγίες που θα εμπόδιζαν την πτώση σε
σχέση με την επιτάχυνση του τραίνου [στην αρχή και κατά τη διάρκεια της
διαδρομής], των οποίων τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται από την αντίθεση μεταξύ
της κατεύθυνσης του κινητού και της κατεύθυνσης της πτώσης του αντικειμένου.
Θέσαμε εναλλακτικά ερωτήσεις πρόβλεψης του αποτελέσματος του
φρεναρίσματος [δύο ερωτήσεις σχετίζονται με την κίνηση προς τα εμπρός και μία
ερώτηση με την κίνηση προς τα πίσω], και ερωτήσεις πάνω στα αποτελέσματα της
απότομης επιτάχυνσης [δύο ερωτήσεις σχετικές με τη κίνηση προς τα εμπρός και
μία ερώτηση σχετική με την κίνηση προς τα πίσω]
Για την επεξεργασία των δεδομένων κρατήσαμε τις 40 απαντήσεις από τα
υποκείμενα των δύο ομάδων στις δύο πρώτες ερωτήσεις που σχετίζονται με την
επιτάχυνση και το φρενάρισμα.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν την υπόθεσή μας. Πιο συγκεκριμένα
παρατηρήσαμε καλύτερες επιδόσεις από τα υποκείμενα που είχαν το ρόλο του
«δασκάλου», στο επίπεδο της παράστασης του έργου, σε σχέση με αυτές των
υποκειμένων χωρίς απόδοση ρόλου.
Στον πίνακα 1 φαίνεται η διαφοροποίηση των επιτυχημένων επιδόσεων των
δύο ομάδων στην πειραματική φάση στα έργα ταυτόχρονου ελέγχου της επιτάχυνσης
και της ταχύτητας. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο ρόλος του «δασκάλου»
οδήγησε τα υποκείμενα να λάβουν υπόψη ταυτόχρονα την επιτάχυνση και την
ταχύτητα. Αντίθετα, τα υποκείμενα της ομάδας χωρίς απόδοση ρόλου δεν φαίνονται
ικανά να εφαρμόσουν ένα σχήμα αιτιότητας ανάμεσα στην επιτάχυνση και τη θέση
του φερόμενου αντικειμένου, ούτε να δώσουν επαρκείς εξηγήσεις για τις
παρατηρούμενες πτώσεις. Επικεντρώνονται «πρακτικά» πάνω στην αναγκαιότητα του
συνεχούς ελέγχου άσκησης της δύναμης και συνεπώς της διατήρησης μιας ταχύτητας
σταθερής, χωρίς να αντιλαμβάνονται τη σχέση ανάμεσα στις αλλαγές της ασκούμενης
δύναμης πάνω στο κινητό και τα αποτελέσματα τους στον επιβάτη.
Πίνακας 1
[ο επιβάτης στη μεσαία θέση]
Συχνότητες σωστών και λανθασμένων απαντήσεων των υποκειμένων των δύο
πειραματικών συνθηκών για τα έργα ταυτόχρονου ελέγχου επιτάχυνσης και ταχύτητας
Πειραματικές ομάδες
Με απόδοση ρόλου
Χωρίς απόδοση ρόλου

Σωστές οδηγίες
11
4

Λανθασμένες οδηγίες
5
15

Η ποικιλία και το εύρος των αποτελεσμάτων της «καθοδήγησης», που προέρχονται
από το χειρισμό αυτού του πειραματικού υλικού, φαίνονται πιο καθαρά [πίνακας 2]
από τη συχνότητα των εντολών, προτάσεων, σωστών επαναδιατυπώσεων των
«δασκάλων» στις καταστάσεις-προβλήματα που κάνουν επίκληση στη συγκρότηση
του σχήματος της αντίθεσης μεταξύ της κατεύθυνσης του κινητού και της
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κατεύθυνσης της πτώσης του επιβάτη. Έτσι, σε σχέση με τα υποκείμενα της ομάδας
χωρίς απόδοση ρόλου, οι «δάσκαλοι» κάνουν πιο συχνά αναφορά στα αποτελέσματα
της επιτάχυνσης και του φρεναρίσματος δείχνοντας τακτικά την κατάλληλη
τοποθέτηση του επιβάτη πάνω στο κινητό πριν αυτό ξεκινήσει και προτείνουν τη
διατήρηση μιας σωστής θέσης, που προτάθηκε σε μια προηγούμενη διαδρομή, σε μια
νέα αντίστοιχη περίπτωση.
Πίνακας 2
[Ο επιβάτης στην μπροστινή ή πίσω θέση, ανάλογα με την κατεύθυνση του οχήματος]
Συχνότητες σωστών και λανθασμένων απαντήσεων των υποκειμένων των δύο
πειραματικών συνθηκών για τα έργα συγκρότησης του σχήματος αντίθεσης της
κατεύθυνσης του κινητού και της κατεύθυνσης της πτώσης
Πειραματικές ομάδες
Με απόδοση ρόλου
Χωρίς απόδοση ρόλου

Σωστές οδηγίες
32
4

Λανθασμένες οδηγίες
8
12

Εξάλλου, εξηγούν σωστά στους παρτενέρ τους λόγους της πτώσης της
κούκλας, παρά την αρχική σωστή τοποθέτηση του επιβάτη πάνω στο βαγόνι
[κάνοντας αναφορά στα αποτελέσματα των απότομων ξεκινημάτων και
σταματημάτων], επαναδιατυπώνουν τις παραμέτρους του προβλήματος σε εξηγήσεις
που, πότε λαμβάνουν υπόψη την αντίθεση ανάμεσα στην κατεύθυνση του βαγονιού
και την αρχική λανθασμένη τοποθέτηση του επιβάτη, και πότε δείχνουν τη σχέση της
χρονικής διαδοχής ανάμεσα στο σταμάτημα του βαγονιού και το σταμάτημα του
επιβάτη, ωστε να λάβουν υπόψη τους μια πτώση κατά το κάπως απότομο σταμάτημα
του βαγονιού. Έτσι, τα υποκείμενα-δάσκαλοι, μοιάζουν να συγκροτούν προοδευτικά
μια κατηγοριοποίηση των κινήσεων του οχήματος σε δύο κατηγορίες συνεπειών των
κινήσεων αυτών επί του «επιβάτη» ξεκάθαρα διακριτές: 1. Οι κινήσεις που
παράγονται από μια επιτάχυνση, 2. Οι ευθύγραμμες και ομοιόμορφες κινήσεις
μηδενικής επιτάχυνσης που επιτρέπουν στον επιβάτη να μείνει στη θέση του.
Μια διάκριση μεταξύ δύναμης και κίνησης μοιάζει λοιπόν να εμφανίζεται. Η
δύναμη είναι η πράξη που θέτει σε κίνηση και αλλάζει την κίνηση, είναι μια πράξη
εξωτερική του συστήματος που μετακινείται. Οι σημαντικές διαφοροποιήσεις σε αυτό
το επίπεδο μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι η υπόθεσή μας επαληθεύεται.
Είναι εξάλλου ενδιαφέρον [πίνακας 3] να σημειώσουμε ότι μεταξύ των
οδηγιών μιας εσφαλμένης τοποθέτησης του επιβάτη, στα έργα που απαιτούν τη
συγκρότηση του σχήματος αντίθεσης μεταξύ της κατεύθυνσης του κινητού και την
κατεύθυνσης της πτώσης του αντικειμένου, και τις λανθασμένες εξηγήσεις αυτών των
πτώσεων κατά το διάστημα της διαδρομής που κάνει το βαγόνι, οι οδηγίες που δίνουν
οι «δάσκαλοι» αποδίδουν την πτώση του επιβάτη στις απότομες αλλαγές της
ταχύτητας του βαγονιού, το οποίο χειρίζεται ο παρτενέρ τους [επιταχύνσεις που
συνοδεύονται από απότομα σταματήματα]. Τα άλλα παιδιά αναφέρονται πιο σπάνια
σε αυτή την πιθανή αιτία των πτώσεων 54 στα 12]. Αντίθετα, αναφέρονται πιο πολύ
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στη θέση του επιβάτη, προτείνοντας μάλιστα πολύ συχνά μια αλλαγή της θέσης του
σε οριζόντιο επίπεδο [από δεξιά προς αριστερά και το αντίθετο].

Πίνακας 3
[Ο επιβάτης στην μπροστινή ή πίσω θέση, ανάλογα με την κατεύθυνση του οχήματος]
Κατανομή των λανθασμένων οδηγιών τοποθέτησης του επιβάτη στα έργα
συγκρότησης του σχήματος αντίθεσης της κατεύθυνσης του κινητού και της πτώσης
και των εξηγήσεων της πτώσης που αναφέρονται στην αλλαγή ταχύτητας του
βαγονιού, στις δύο πειραματικές συνθήκες
Πειραματικές ομάδες

Αναφορά στην αλλαγή
ταχύτητας

Με απόδοση ρόλου
Χωρίς απόδοση ρόλου

5
4

Καμία αναφορά
σε αλλαγή
ταχύτητας
3
8

Στο μετατέστ διαπιστώσαμε μια σημαντική διαφορά μεταξύ των επιτυχημένων
προβλέψεων των δασκάλων και αυτών των άλλων υποκειμένων. Έτσι παρατηρήσαμε
μια βελτίωση των επιδόσεων των δασκάλων στο επίπεδο της συνειδητοποίησης των
αποτελεσμάτων της απότομης αλλαγής της ταχύτητας του κινητού [επιτάχυνση και
σταμάτημα] πάνω στον επιβάτη [πίνακας 4]
Πίνακας 4
[Μετατέστ : επιτάχυνση + φρενάρισμα]
Κατανομή των σωστών προβλέψεων της πτώσης του επιβάτη στο πρόβλημα της
επιτάχυνσης και του φρεναρίσματος του βαγονιού, στις 2 πειραματικές συνθήκες
Προβλήματα
Επιτάχυνση
Φρενάρισμα

Ομάδα με απόδοση
ρόλου
18
15

Ομάδα χωρίς
απόδοση ρόλου
6
2

Εξάλλου, η ανάλυση των 40 προβλέψεων, επιτυχημένων και μη, της
κατεύθυνσης της πτώσης του επιβάτη που προκλήθηκε αποκλειστικά από το απότομο
φρενάρισμα, κατά το μετατέστ, δείχνει μια πολύ σημαντική διαφορά προς όφελος των
υποκειμένων-δασκάλων [πίνακας 5]
Πίνακας 5
[Μετατέστ : Φρενάρισμα]
Συχνότητες σωστών και λανθασμένων προβλέψεων της πτώσης του επιβάτη κατά το
φρενάρισμα στις 2 πειραματικές ομάδες
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Προβλέψεις
Σωστές
Λανθασμένες

Ομάδα με απόδοση
ρόλου
15
5
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Ομάδα χωρίς
απόδοση ρόλου
2
18

Συνεπώς, τα παιδιά «καθοδηγητές» φαίνονται ότι διευρύνουν και γενικεύουν
τα σχήματα επίλυσης που ήδη διαθέτουν, εφαρμόζοντάς τα με επιτυχία σε νέα
προβλήματα επιτάχυνσης σε σχέση με αυτά που διεξήχθησαν προηγουμένως στην
πειραματική κατάσταση.
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας επιβεβαιώνουν λοιπόν τις υποθέσεις μας
για τα συνέπειες της εκπαιδευτικής καθοδήγησης στα παιδιά καθοδηγητές, σε ένα
τομέα συγκρότησης των γνώσεων που χαρακτηρίζεται από την οργανωμένη
εννοιολογική δομή του.
Θεωρούμε, εξάλλου, ότι η πειραματική μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε δεν
είναι ξένη προς μια α-διδακτική [a-didactic] κατάσταση, η οποία όπως το γνωρίζουμε
αποτελεί για την διδακτική των μαθηματικών ένα παιδαγωγικό εργαλείο
επικεντρωμένο στη μάθηση.
Πράγματι, η θέση του καθοδηγητή μοιάζει να επιτρέπει στα υποκείμενα να
επιτύχουν μια καλύτερη κατανόηση του έργου που προτείνεται και να ευνοήσει την
επεξεργασία ενός μοντέλου αλληλεπιδρασιακής φύσης που, τρόπον τινά,
προαναγγέλλει την επεξεργασία της έννοιας της δύναμης. Βοηθώντας τον άλλο, το
υποκείμενο εμπλέκεται σε μια δουλειά συλλογισμού πάνω στο έργο απ’ όπου
απορρέει μια συνειδητοποίηση της σχέσης μεταξύ κατεύθυνσης του κινητού και της
πτώσης του επιβάτη τόσο κατά το διάστημα των επιταχύνσεων όσο και μετά κατά το
σταμάτημα του κινητού.
Έτσι, παρατηρούμε ότι η κατάσταση της εκπαιδευτικής καθοδήγησης μοιάζει
ικανή να δημιουργήσει στον «καθοδηγητή» μεταγνωστικής φύσης διαδικασίες, ικανές
να οργανώσουν τις παραστάσεις τον έργου και τους τρόπους επίλυσης των
προβλημάτων που συνδέονται με την έννοια της αδράνειας. Με αυτούς τους όρούς,
στις εκπαιδευτικές καταστάσεις με ζεύγη μαθητών, ο Άλλος μπορεί να αποτελέσει για
τον «δάσκαλο» μαθητή, ένα είδος συμβολικού «καταναγκασμού». Η συμβολική
εξωτερίκευση και η προφορική διατύπωση αποτελούν μια βασική συνθήκη για την
από κοινού επεξεργασία των παραστάσεων και των σημασιών του έργου (Garnier,
1991).
Έτσι, στο πεδίο της οργάνωσης της φυσικής εμπειρίας, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι ο μηχανισμός της επικοινωνίας, καθιστώντας την κατανόηση από τον
παρτενέρ μηχανισμό αυτό-αξιολόγησης των παραστάσεων τον δασκάλου, αποβαίνει
ένας αποτελεσματικός ρυθμιστικός μηχανισμός της γνωστικής δραστηριότητας τον
μαθητή.
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