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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην εργασία που ακολουθεί επιχειρείται, µια προσπάθεια διερεύνησης των 

νοητικών παραστάσεων των νηπίων, καθώς επίσης και το γνωστικό επίπεδο 

στο οποίο µπορούν να φτάσουν, σχετικά µε την λειτουργία και τη χρήση της 

ανεµογεννήτριας. Το συγκεκριµένο θέµα προσεγγίστηκε µε την στρατηγική 

των στόχων εµποδίων, κατά την οποία, αφού ανιχνεύθηκαν τα µαθησιακά 

εµπόδια των παιδιών και προσδιορίστηκαν οι σχετικοί εκπαιδευτικοί στόχοι, 

κατασκευάστηκαν οι διδακτικές δραστηριότητες αντιµετώπισης των εµποδίων 

και ακολούθησε αξιολόγησή τους. Πρόκειται για µια έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε σε 2 φάσεις, µια πιλοτική, προκειµένου να φωτιστούν 

τυχόν µη λειτουργικές πτυχές του προγράµµατος ή ελλείψεις και µια 

κανονική. Βασικός στόχος της έρευνας ήταν να έρθουν τα παιδιά σε επαφή µε 

συστήµατα Α.Π.Ε. (Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας) όπως η ανεµογεννήτρια, 

και πιο συγκεκριµένα µε την αποθήκευση και την µεταφορά ενέργειας. Οι 

υποθέσεις οι οποίες διατυπώθηκαν για αυτήν την εργασία ήταν: α) Με βάση 

αυτήν την διδασκαλία τα παιδιά να µπορούν να αναγνωρίσουν τη δοµή και τη 

λειτουργία κανονικών συστηµάτων, στην προκειµένη περίπτωση να είναι σε 

θέση να αναγνωρίσουν την δοµή και την λειτουργία της ανεµογεννήτριας, β) 

να µπορούν να δίνουν εξηγήσεις µε όρους διανοµής, δηλαδή,  να αναπτύξουν 

µια αναπαράσταση που να τους επιτρέπει να κάνουν διακρίσεις ανάµεσα σε: i) 

αποθήκη, µετατροπέα, αποδέκτη και ii) ανάµεσα στο περιεχόµενο ενός 

συστήµατος και τη µεταφορά από ένα σύστηµα σε ένα άλλο, καθώς επίσης και 

να αναζητήσουν ορισµένα φυσικά µεγέθη σχετικά µε το περιεχόµενο των 

συστηµάτων και τις ανταλλαγές µεταξύ τους (Lemeignan & Weil- Barais, 

1997, σ. 194) και γ) να µπορούν να εφαρµόσουν την γνώση αυτή και σε νέο 

φαινοµενολογικό πεδίο, π.χ. εκτός από την χρήση της ανεµογεννήτριας στο 

άναµµα µιας λάµπας, να κατανοούν και τη χρήση στην ενεργοποίηση 

οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, γίνεται 

µια αναφορά τόσο στην Καινοτοµική όσο και στην Εποικοδοµητική αντίληψη 

του Αναλυτικού Προγράµµατος Φυσικών Επιστηµών για την προσχολική 

ηλικία, πάνω στις οποίες βασίστηκε ο σχεδιασµός της συγκεκριµένης 

εκπαιδευτικής παρέµβασης. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στον τρόπο που 

δοµούν τις νοητικές τους παραστάσεις τα νήπια γύρω από τις Φυσικές 

Επιστήµες, καθώς επίσης  περιέχονται πληροφορίες για το δείγµα, 

µεθοδολογικά στοιχεία όπως οι δραστηριότητες που χρησιµοποιήθηκαν τόσο 



5 

 

κατά την εκµαίευση των γνώσεων των παιδιών όσο και κατά την διδακτική 

παρέµβαση, τα εργαλεία συλλογής δεδοµένων και τέλος, παραθέτονται 

εκτενώς τα αποτελέσµατα καθώς και τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από 

την ανάλυση.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΡΟΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

Τα παιδιά καθώς αναπτύσσονται και αλληλεπιδρούν τόσο µε το φυσικό όσο και 

µε το κοινωνικό τους περιβάλλον, διαµορφώνουν, όπως εξηγεί και ο Ραβάνης 

(2003),  σχήµατα σκέψης για τις ιδιότητες των αντικειµένων και των υλικών, 

για τα φαινόµενα του φυσικού κόσµου και τις έννοιες των Φυσικών 

Επιστηµών. Από τις εµπειρίες που αποκτούν µέσω αυτής της 

αλληλεπίδρασης, κατασκευάζουν στη νόησή τους πλαίσια κατανόησης του 

πραγµατικού τα οποία συχνά διαφέρουν από τα µοντέλα των Φυσικών 

Επιστηµών, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το σύνολο του ερευνητικού 

έργου του Piaget και της οµάδας του. 

 Αυτά τα πλαίσια ονοµάζονται νοητικές παραστάσεις, οι οποίες όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Sanner1 (1983, pp. 170- 173), είναι «…ο 

πρωταρχικός δεσµός που µπορεί να έχει το παιδί µε τη νέα γνώση…» και 

εποµένως θα πρέπει να φροντίσουµε για την εξέλιξή τους, γιατί «…αν 

αγνοήσουµε τη νοητική παράσταση, αυτή δεν εξαφανίζεται, απλώς 

απωθείται…». Η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να βασίζεται, όπως παρατηρεί ο 

Ραβάνης (2003, σ. 82) για τον Bachelard, σε «µια παιδαγωγική  που θα 

αξιοποιεί τα σφάλµατα που προέρχονται από τις δυσκολίες υπέρβασης της 

καθηµερινής εµπειρίας προς την κατεύθυνση της διαµόρφωσης του 

επιστηµονικού πνεύµατος». 

Από τα παραπάνω προκύπτει η σηµαντικότητα των νοητικών παραστάσεων 

των παιδιών για την συγκρότηση της επιστηµονικής γνώσης. Οι βιωµατικές 

                                                           
1 Απόσπασµα από το έργο του Ραβάνη «Οι Φυσικές Επιστήµες στην Προσχολική Εκπαίδευση. 

∆ιδακτική και γνωστική προσέγγιση», σ. 82 
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νοητικές αυτές παραστάσεις σύµφωνα µε τη θεωρία του Piaget, δοµούνται 

µέσα από τις διαδικασίες της αφοµοίωσης και της συµµόρφωσης. Όπως 

αναφέρει ο Lioyd (1998, σ. 13), για τον Piaget «οι γνωστικές δοµές δεν είναι 

στατικές αλλά αναπτύσσονται διαρκώς». Πως όµως ανιχνεύονται και ποια 

είναι τα βασικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται κατά την διαδικασία αυτή; Η 

απάντηση έρχεται από το έργο του Ραβάνη «Οι Φυσικές Επιστήµες στην 

Προσχολική Εκπαίδευση. ∆ιδακτική και Γνωστική προσέγγιση», στο οποίο 

αναφέρεται ότι «…η σκέψη των µαθητών/ τριών προσεγγίζεται συνήθως κατά 

την διάρκεια ειδικώς σχεδιασµένων ατοµικών συνεντεύξεων, αλλά επίσης 

πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια σε συνθήκες αλληλεπίδρασης µε 

συνοµήλικους/ες και µε εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο οµαδικής εργασίας ή 

συνθηκών πραγµατικής σχολικής τάξης» (Ραβάνης, 2003, σ. 92). Σύµφωνα 

µε τον ίδιο, οι προσπάθειες ανίχνευσης των νοητικών παραστάσεων των 

παιδιών θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού 

αλλά και να στηρίξουν προσπάθειες διδακτικής διαµεσολάβησης.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «η ανάπτυξη διδακτικών δραστηριοτήτων 

από τις Φ.Ε. οφείλει να αξιοποιεί τις παραστάσεις αυτές, µε σκοπό τη 

µετάβαση σε περισσότερο επεξεργασµένες νοητικές οντότητες, των οποίων 

τα χαρακτηριστικά θα µπορούσαν να είναι συµβατά µε ορισµένα τουλάχιστον 

χαρακτηριστικά των επιστηµονικών µοντέλων» (ο.π., σ. 94). 

Τι είναι όµως ένα µοντέλο; 

Πρόκειται για την αναπαράσταση µιας σύνθετης φυσικής 

πραγµατικότητας µε χρήση κάποιου απλοποιητικού συµβολικού 

συστήµατος και της οποίας τα χαρακτηριστικά είναι 

προσπελάσιµα από την ανθρώπινη νόηση ενός ορισµένου 

επιπέδου… Η διαδικασία σχηµατισµού µοντέλων έχει δυο 

αντιδιαµετρικές αφετηρίες: ένα θεωρητικό και ένα εµπειρικό 

πεδίο αναφοράς. Στο θεωρητικό επίπεδο οικοδοµείται µε 

αξιωµατικό τρόπο ένα πλέγµα παραδοχών, του οποίου τα 

χαρακτηριστικά πρέπει να επαληθεύονται ή να τροποποιούνται 

από τα εµπειρικά δεδοµένα. Τα µοντέλα, λοιπόν, δεν έχουν 

απλώς περιγραφικό χαρακτήρα αλλά δοµούνται µε βάση 

αλληλουχίες παραµέτρων και µεταβλητών, οι οποίες έχουν 
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εσωτερική συνάφεια και ορισµένη ερµηνευτική εµβέλεια. 

Έτσι, εκτός από την αναπαραστατική τους ισχύ µε την οποία 

επιτυγχάνονται περιγραφές, επιτρέπουν επίσης προβλέψεις 

και εξηγήσεις των αλλαγών και των µεταβολών (Ραβάνης, 

2003, σ.95). 

 

Στο ίδιο έργο παραθέτεται µια σχηµατοποίηση ως προς το είδος των 

διδακτικών δραστηριοτήτων οι οποίες οδηγούν στη συγκρότηση µοντέλων, 

βασισµένη σε µια σειρά αναλύσεων των Astolfi και Drouin (στο Ραβάνης, 

2003, σ.97- 99): 

 Σχεδιασµός και εκτέλεση τεχνολογικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων 

 Μετάβαση από έναν τύπο αναπαράστασης σε άλλον 

 Χρησιµοποίηση προσοµοιώσεων 

 Μελέτη φαινοµένων µέσα από εφαρµογή κανόνων σε προτεινόµενα 

µοντέλα 

Στον πρώτο τύπο δραστηριοτήτων, τα παιδιά συµµετέχουν ενεργά ενώ 

ταυτόχρονα τους δίνεται η δυνατότητα για αλληλεπίδραση µε τα αντικείµενα 

προκειµένου να κατανοήσουν την συµπεριφορά και τη λειτουργία τους. Τα 

παιδιά σε τέτοιου τύπου δραστηριότητες έχουν την ευκαιρία να 

χρησιµοποιήσουν τα αντικείµενα προκειµένου να αναπαραστήσουν 

πραγµατικές καταστάσεις, να µεταβάλλουν τις παραµέτρους και να ελέγξουν 

την αποτελεσµατικότητα των µοντέλων που χρησιµοποιούν κάθε φορά. Σε 

διαφορετικούς τύπους αναπαράστασης, όπως αυτοί προτείνονται από τις 

δραστηριότητες µετάβασης από έναν τύπο αναπαράστασης σε άλλον, τα παιδιά 

έχουν την δυνατότητα να επεξεργαστούν διαφορετικές παραµέτρους µε 

αποτέλεσµα να µπορούν να εµβαθύνουν σε ένα «ευρύτερο φάσµα 

χαρακτηριστικών του µοντέλου». Σε δραστηριότητες χρήσης προσοµοιώσεων 

είναι εφικτή η παρατήρηση της συνολικής λειτουργίας του µοντέλου, ενώ, 

ταυτόχρονα είναι εφικτή η επεξεργασία ορισµένων όψεων των φαινοµένων. 

Τέλος, δραστηριότητες όπως αυτές περιγράφονται στον τελευταίο τύπο, 

µπορούν να κατευθύνουν τους µαθητές σε ανακάλυψη νέων κανόνων και νέων 

αντιστοιχιών (Ραβάνης, 2003).  
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Συνοψίζοντας, θα µπορούσε κανείς να συµφωνήσει µε την άποψη ότι τα 

µοντέλα αποτελούν «δοµηµένα συστήµατα γνώσεων, µοντέλα του  

πραγµατικού κόσµου, µε εσωτερική συνάφεια και δυνατότητα να περιγράφουν, 

να προβλέπουν και να εξηγούν» (Ραβάνης, 2003). Αναλογιζόµενοι τα 

παραπάνω σε συνδυασµό µε την γνωστική ανάπτυξη των νηπίων καθώς και 

τις νοητικές διεργασίες που είναι ικανά να πραγµατοποιήσουν στο στάδιο της 

προσχολικής ηλικίας, συµπεραίνεται ότι είναι αδύνατο να παρουσιαστούν 

µοντέλα σε αυτήν την ηλικιακή βαθµίδα. Παρόλα αυτά, στη θέση των 

µοντέλων µπορούν να χρησιµοποιηθούν πρόδροµες έννοιες και µέσω αυτών 

να δηµιουργηθεί µια σχέση ανάµεσα σε αυτό που µπορούν και σε αυτό που δεν 

µπορούν να κατανοήσουν τα παιδιά (Συµιδαλά, 2006). 

Οι Lemeignan & Weil- Barais (1997), προτείνουν την χρήση πρόδροµων 

µοντέλων στις περιπτώσεις που η χρήση ενός επιστηµονικού µοντέλου είναι 

ανέφικτη. Πλήθος λόγων τους οδηγούν στην επιλογή αυτή, ξεκινώντας από 

την γνωστική υπερφόρτωση έως και την έλλειψη ενδιαφέροντος από την 

πλευρά του µαθητή. Μιλώντας για πρόδροµα µοντέλα διευκρινίζουν ότι 

κατασκευάστηκαν προκειµένου να προετοιµάσουν το µαθητή για την 

επεξεργασία των επιστηµονικών µοντέλων. Όπως εξηγούν, πρόκειται για 

µοντέλα τα οποία εµπεριέχουν έναν ορισµένο αριθµό χαρακτηριστικών2 των 

επιστηµονικών µοντέλων και γι αυτό αναγνωρίζουν ότι έχουν µικρότερη 

εµβέλεια ισχύος. Παρόλα αυτά, τα θεωρούν υπολογιστικά αφού αυτού του 

είδους τα µοντέλα επιτρέπουν τις προβλέψεις πάνω στην κατεύθυνση 

µεταβολής των φυσικών µεγεθών ή των παραγόµενων αποτελεσµάτων.  

ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΑΙΤΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ 

Μιλώντας για αιτιακούς συλλογισµούς η Συµιδαλά (2006), παρατηρεί ότι οι 

εξηγήσεις που δίνουν τα παιδιά για τα φυσικά φαινόµενα παίζουν σηµαντικό 

ρόλο στην κατανόηση του φυσικού κόσµου µέσω της προώθησης της σκέψης 

από την απλή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, παρατήρηση των γεγονότων, 

στις αιτιακές σχέσεις που τα συνδέουν και στην λογική οικοδόµηση εννοιών. 

Πρόκειται, όπως εξηγεί ο Κολιόπουλος (2004, σ. 129), «για µια αιτιακή 

                                                           
2 Όπως οι ίδιοι αναφέρουν, «αυτά τα στοιχεία µπορεί να αφορούν υποθετικές οντότητες, 

λειτουργίες της σκέψης συνδεόµενες µε το χειρισµό αυτών των οντοτήτων, ή συµβολικές 

αναπαραστάσεις». 
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περιγραφή φυσικών φαινοµένων που ανήκουν σε διάφορα φαινοµενολογικά 

πεδία και όπου σε ένα αποτέλεσµα αποδίδεται µια και µόνο αιτία». Συνήθως, 

όπως ο ίδιος αναφέρει, στις ερµηνείες των παιδιών υπάρχει µια ενεργός 

πηγή- αίτιο, ένας διαµεσολαβητής και ένας παθητικός δέκτης. Αναφορικά µε 

τις έννοιες που εξετάζονται στην συγκεκριµένη εργασία η συντακτική µορφή 

αυτής της αιτιακής περιγραφής έχει την εξής µορφή: 

 

Ενεργός Πηγή ∆ράση Παθητικός ∆έκτης 

Φυσάει αέρας  Κινείται η φτερωτή Ανάβει η λάµπα  

Συµβατή µε τον γραµµικό αιτιακό συλλογισµό είναι η εσωτερική δοµή του 

εννοιολογικού προτύπου των ενεργειακών αλυσίδων, το οποίο σύµφωνα µε 

τον Κολιόπουλο πάντα, εµφανίζει ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά: 

� Βασίζεται σε µια δοµή η οποία περιλαµβάνει την αποθήκευση, τη 

µεταφορά, τη µετατροπή, τη διατήρηση, τη µέτρηση και την υποβάθµιση 

ως χαρακτηριστικές ιδιότητες της ενέργειας. Στην παρούσα έρευνα 

εξετάζεται η αποθήκευση και η µεταφορά ενέργειας. 

� Είναι δυνατόν να λάβει διάφορες ποιοτικές και ηµι- ποσοτικές 

αναπαραστατικές µορφές όπως οι αναπαραστάσεις των αντικειµένων 

� Αποτελεί ένα εννοιολογικό πρότυπο µε εσωτερική συνοχή  

Η βιβλιογραφία δείχνει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας  είναι σε θέση να 

κατασκευάζουν ερµηνευτικά σχήµατα, να χειρίζονται τα εµπειρικά δεδοµένα 

µε παραγωγικό τρόπο, να συνδέουν τις διερευνήσεις τους µε εννοιολογικές 

κατασκευές (προβλέψεις και υποθέσεις) και να διατυπώνουν εξηγήσεις 

νατουραλιστικού τύπου, αντί να περιορίζονται σε ανιµιστικές, τελεολογικές ή 

µαγικές ερµηνείες (Συµιδαλά, Κουτσούµπα, Χρηστίδου και Κολιόπουλος, 

2006), µπορούν να αναπτύξουν πρόδροµους συλλογισµούς για φυσικές 

έννοιες όπως η ενέργεια (Συµιδαλά, 2006) και τέλος, µέσα από απλούς 

χειρισµούς είναι ικανά να θέσουν ένα απλό κύκλωµα σε λειτουργία καθώς και 

να συγκροτούν µοντέλα σκέψης για τα απλά ηλεκτρικά κυκλώµατα παρόµοια 

µε εκείνα µεγαλύτερων παιδιών (Fleer, 1994 ; Glauret, 2005)3. 

                                                           
3 Απόσπασµα από το «Εκπαιδεύοντας τα µικρά παιδιά στις Φυσικές Επιστήµες. Ερευνητικοί 

προσανατολισµοί και παιδαγωγικές πρακτικές» την επιµέλεια του οποίου έχει η Χρηστίδου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Ο Κολιόπουλος (2004), στο έργο του «Θέµατα διδακτικής Φυσικών 

Επιστηµών. Η συγκρότηση της σχολικής γνώσης», προτείνει τη συγκρότηση 

ενός προτύπου ταξινόµησης των αναλυτικών προγραµµάτων των Φυσικών 

Επιστηµών σε 3 κατηγορίες τις οποίες διαχωρίζει µε βάση την αντίληψη για 

το είδος µετασχηµατισµού της επιστηµονικής γνώσης σε σχολική και τις 

κατονοµάζει: 

� Παραδοσιακή Αντίληψη του Α. Π. 

� Καινοτοµική Αντίληψη του Α.Π. 

� Εποικοδοµητική Αντίληψη του Α.Π. 

Κάθε µια από τις οποίες εξετάζει το πώς ένα αναλυτικό πρόγραµµα Φυσικών 

Επιστηµών χειρίζεται τις έννοιες, την µεθοδολογία και τα πολιτισµικά 

χαρακτηριστικά των θεµατικών ενοτήτων. Το συγκεκριµένο πρότυπο 

παρουσιάζεται ως εργαλείο σχεδιασµού διδακτικού υλικού για τις Φυσικές 

Επιστήµες, που αφορά κυρίως στην αναπτυξιακή έρευνα, η οποία στηρίζεται 

στην Στρατηγική Αντιµετώπισης των Στόχων – Εµποδίων και ασχολείται µε 

τον σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση τόσο διδακτικών 

παρεµβάσεων , όσο και διδακτικού υλικού. 

 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα νήπια καθώς αναπτύσσονται σχηµατίζουν 

νοητικές παραστάσεις για τα φαινόµενα του φυσικού κόσµου και για τις 

έννοιες των Φυσικών Επιστηµών, οι οποίες συνήθως αποκλίνουν από τα 

πραγµατικά µοντέλα. Τα νοητικά αυτά σχήµατα στην σκέψη των παιδιών 

αποτελούν ένα από τα βασικά εµπόδια στην µαθησιακή διαδικασία. Στην 

ουσία, τα εµπόδια αυτά προσεγγίζονται υπό το πρίσµα των δυσκολιών που 
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αντιµετωπίζουν οι µαθητές προκειµένου να οικοδοµήσουν τη γνώση, ενώ, ως 

στόχοι νοούνται οι µαθησιακές επιδιώξεις που αναµένονται από την εφαρµογή 

µιας (ή περισσότερων) δραστηριότητας η οποία εκτελείται προκειµένου να 

υπερπηδηθεί ένα µαθησιακό εµπόδιο. 

Ο Ραβάνης (2003), προτείνει τέσσερις διακριτές φάσεις ανάπτυξης της 

στρατηγικής αντιµετώπισης των στόχων εµποδίων: 

1. Ανίχνευση µαθησιακών εµποδίων 

2. Προσδιορισµός των στόχων- εµποδίων 

3. ∆ιδακτικές δραστηριότητες των στόχων- εµποδίων 

4. Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 

Η ανίχνευση των εµποδίων µπορεί να γίνει είτε µε την αναζήτηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας (πλήθος ερευνών εξετάζουν τις νοητικές 

παραστάσεις καθώς και τα µαθησιακά εµπόδια παιδιών προσχολικής ηλικίας, 

πάνω σε φαινόµενα και έννοιες των Φυσικών Επιστηµών), είτε µε τον 

σχεδιασµό ενός διαγνωστικού εργαλείου. Στην προσχολική ηλικία, το 

διαγνωστικό αυτό εργαλείο συνήθως είναι µια ειδικώς σχεδιασµένη 

συνέντευξη, µέσα από την οποία επιχειρείται η εκµαίευση των συλλογισµών 

των νηπίων γύρω από το ερευνώµενο θέµα και τους ζητείται να κάνουν 

υποθέσεις, προβλέψεις, εκτιµήσεις για φαινόµενα και πειραµατικές 

καταστάσεις. 

Ως στόχοι- εµπόδια, ορίζεται η υπερπήδηση των εµποδίων που ανιχνεύθηκαν 

και θεωρούνται υπερβάσιµα. Πάνω σε αυτούς τους στόχους κατασκευάζονται 

οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, χρησιµοποιώντας τεχνικές που οδηγούν σε 

γνωστικούς µετασχηµατισµούς, βασιζόµενες σε γνωστικές θεωρίες µάθησης 

καθώς και σε προτεινόµενες τεχνικές αναλυτικών προγραµµάτων Φυσικών 

Επιστηµών. 

Τέλος, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων γίνεται µε την 

χρήση συγκεκριµένων εργαλείων και τεχνικών. Όπως και στον προσδιορισµό 

των εµποδίων, έτσι και σε αυτή τη φάση θέτονται ερωτήµατα στα παιδιά 

προκειµένου να αξιολογηθεί η πρόοδος (αν υπήρξε), στην σκέψη των παιδιών. 

Αναφέρονται 2 τεχνικές προκειµένου να µελετηθεί η πρόοδος αυτή. Στην 

πρώτη τεχνική, επαναλαµβάνονται τα ίδια ερωτήµατα που τέθηκαν και στην 

ανίχνευση των εµποδίων, ενώ, στην δεύτερη τεχνική θέτονται στα παιδιά 
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άλλα ερωτήµατα, υπό την προϋπόθεση ότι ελέγχονται οι ίδιες γνωστικές 

παράµετροι οι οποίες έχουν ήδη µελετηθεί πριν από την διδακτική 

δραστηριότητα (Ραβάνης, 2003). 

Επιστρέφοντας στην ταξινόµηση των αναλυτικών προγραµµάτων και 

λαµβάνοντας υπόψην το γεγονός ότι η Παραδοσιακή αντίληψη είναι η 

επικρατούσα αντίληψη των αναλυτικών προγραµµάτων των Φυσικών 

Επιστηµών στην Ελλάδα την δεδοµένη χρονική περίοδο, θα θεωρηθεί ως 

γνωστή και δεν θα γίνει περεταίρω αναφορά σε αυτήν. Στην παρούσα εργασία 

θα επιχειρηθεί να προσεγγιστούν τόσο η Καινοτοµική Αντίληψη, όσο και η 

Εποικοδοµητική Αντίληψη του Αναλυτικού Προγράµµατος. 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

Ο Κολιόπουλος (2004, σ. 60- 73), αναλύοντας την καινοτοµική αντίληψη 

διακρίνει 4 στοιχεία που την χαρακτηρίζουν: 

1. Τη διαµόρφωση ευρέων θεµατικών/ εννοιολογικών ενοτήτων όπου η 

έµφαση δίνεται στη δοµή της ενότητας ή/και στο λεγόµενο καθοδηγούν 

θέµα (εννοιολογική διάσταση). 

2. Τη «σε βάθος» πραγµάτευση ενός εννοιολογικού πλαισίου µε 

παράλληλη εισαγωγή στοιχείων «ποιοτικής φυσικής» (εννοιολογική 

διάσταση). Όπως ο ίδιος εξηγεί, η καινοτοµική αντίληψη στην 

προσχολική εκπαίδευση συνδέεται µε προσεγγίσεις οι οποίες 

βασίζονται στη θεωρία του Piaget. Στόχος των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων είναι, µέσα από τη δράση των παιδιών στα φυσικά 

αντικείµενα, να ενεργοποιηθεί η διαδικασία συγκρότησης ποιοτικών 

εννοιών. Για την καινοτοµική αντίληψη για τις φυσικές επιστήµες στην 

εξεταζόµενη εκπαιδευτική βαθµίδα, η έµφαση δίνεται, όπως παρατηρεί 

για τους Laugier και Dumon (1998), στη συγκρότηση εννοιολογικών 

µορφωµάτων που συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας «επιστηµονικής» 

σκοπιάς µέσω της οποίας τα παιδιά αντιλαµβάνονται το φυσικό κόσµο. 

3. Την επίδραση της «υποθετικό- παραγωγικής» µεθοδολογικής 

προσέγγισης (µεθοδολογική διάσταση), κατά την οποία προωθείται η 

επίλυση προβληµάτων και αναβαθµίζεται ο ρόλος της πειραµατικής 

διδασκαλίας. Ο ίδιος ο Κολιόπουλος, προτείνει µια ταξινόµηση 4 
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διαφορετικών τύπων προβληµάτων, εκ των οποίων οι τύποι ii και iii 

χρησιµοποιούνται στην καινοτοµική αντίληψη. Η συγκεκριµένη 

ταξινόµηση παρουσιάζεται στον πίνακα4 που ακολουθεί: 

 

Τύπος προβλήµατος ∆ράσεις 

εκπαιδευτικού 
∆ράσεις µαθητή 

i. ∆ραστηριότητα µε 

αναµενόµενο 

αποτέλεσµα 

Ανακοινώνει το πρόβληµα, 

καθορίζει το εργαστηριακό 

υλικό, δίνει συγκεκριµένες 

οδηγίες 

Ακολουθεί τις 

συγκεκριµένες οδηγίες 

ii. Καθοδηγούµενη 

δραστηριότητα 

Ανακοινώνει το 

πρόβληµα, καθορίζει 

το εργαστηριακό υλικό 

Εκτελεί το έργο και 

µπορεί να λάβει 

περιορισµένες 

αποφάσεις σχετικές µε 

µεθοδολογικά θέµατα 

iii. ∆ραστηριότητα 

βασισµένη σε 

κάποιο έργο 

Ανακοινώνει το 

πρόβληµα, παρέχει 

εργαστηριακό υλικό 

Επιλέγει τη µέθοδο και 

το κατάλληλο 

εργαστηριακό υλικό και 

εκτελεί το έργο 

iv. Μη 

καθοδηγούµενη 

δραστηριότητα 

(«ανοικτή») 

∆ίνει συµβουλές και 

καθορίζει τα όρια 

Παίρνει αποφάσεις για 

όλες τις πλευρές του 

θέµατος, ακόµα και για το 

ποιο είναι το προς επίλυση 

πρόβληµα 

 

4. Την οργανική ένταξη της πολιτισµικής διάστασης των Φυσικών 

Επιστηµών στις διάφορες θεµατικές ενότητες (πολιτισµική διάσταση). 

 

ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

Ο Κουλαϊδής (1994), υποστηρίζει ότι οι ερευνητές στην Εκπαίδευση των 

Φυσικών Επιστηµών συµµερίζονται την εποικοδοµητική προσέγγιση µάθησης 

                                                           
4 Πηγή: Κολιόπουλος, 2004, σ. 67 



 

του Piaget, κατά την οποία

κατασκευάζεται, όπως παρατηρεί ο Κολιόπουλος (2004), µέσω της 

αλληλεπίδρασης των βιωµατικών ι

είναι ξεχωριστές για κάθε παιδί, αφού κάθε µαθητής συνήθως έχει 

διαφορετική γνωστική αφετηρία) 

βάση τα παραπάνω, προτείνεται ένα µοντέλο διδασκαλίας αποτελούµενο από 

συγκεκριµένα στάδια. Το σχήµα

όπως παρουσιάζεται από την ερευνήτρια 

Αναλύοντας το παραπάνω σχήµα, όπως εύκολα µπορεί κανείς να 

παρατηρήσει, πρόκειται για την διερεύνηση των νοητικών παραστάσεων των 

µαθητών γύρω από το προς συζήτηση θέµα πριν από την διδασκαλία, την 

διευκρίνιση και την ανταλλαγή των παραστάσεων αυτών

                                                          
5 Πηγή: Κολιόπουλος, 2004, σ.76

14 

, κατά την οποία, η γνώση για τα φυσικά φαινόµενα 

κατασκευάζεται, όπως παρατηρεί ο Κολιόπουλος (2004), µέσω της 

αλληλεπίδρασης των βιωµατικών ιδεών των παιδιών (οι οποίες µπορεί να 

είναι ξεχωριστές για κάθε παιδί, αφού κάθε µαθητής συνήθως έχει 

διαφορετική γνωστική αφετηρία)  και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

βάση τα παραπάνω, προτείνεται ένα µοντέλο διδασκαλίας αποτελούµενο από 

α στάδια. Το σχήµα5 που ακολουθεί περιγράφει τα στάδια αυτά

όπως παρουσιάζεται από την ερευνήτρια Driver: 

 

Αναλύοντας το παραπάνω σχήµα, όπως εύκολα µπορεί κανείς να 

παρατηρήσει, πρόκειται για την διερεύνηση των νοητικών παραστάσεων των 

το προς συζήτηση θέµα πριν από την διδασκαλία, την 

διευκρίνιση και την ανταλλαγή των παραστάσεων αυτών, µεταξύ των µαθητών 

                   

Πηγή: Κολιόπουλος, 2004, σ.76 

, η γνώση για τα φυσικά φαινόµενα 

κατασκευάζεται, όπως παρατηρεί ο Κολιόπουλος (2004), µέσω της 

(οι οποίες µπορεί να 

είναι ξεχωριστές για κάθε παιδί, αφού κάθε µαθητής συνήθως έχει 

και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Με 

βάση τα παραπάνω, προτείνεται ένα µοντέλο διδασκαλίας αποτελούµενο από 

που ακολουθεί περιγράφει τα στάδια αυτά 

 

Αναλύοντας το παραπάνω σχήµα, όπως εύκολα µπορεί κανείς να 

παρατηρήσει, πρόκειται για την διερεύνηση των νοητικών παραστάσεων των 

το προς συζήτηση θέµα πριν από την διδασκαλία, την 

µεταξύ των µαθητών 



 

και τέλος την έκθεση των µαθητών σε καταστάσεις γνωστικής σύγκρουσης 

µέσω της οποίας γίνεται η οικοδόµηση των νέων ιδεών

Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι τα διδασκόµενα θέµατα είναι 

σηµαντικό να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των µαθητών.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ… 

Μια από τις πρώτες φυσικές ενεργειακές πηγές που 

άνθρωπος ήταν ο άνεµος. Από το 3.500 π.Χ. υπολογίζεται ότι ο άνθρωπος 

χρησιµοποιούσε την αιολική ενέργεια προκειµένου να θέτει σε κίνηση τα 

ιστιοφόρα πλοία. Οι πρώτοι ανεµόµυλοι 

αιώνα µ.Χ., οι οποίοι παράγουν δράση χάρη σ

αέρα τα φτερά τους περιστρέφονταν και συνδέονταν µε µυλόπετρες που 

άλεθαν τα δηµητριακά. Ένα σύγχρονο αντίγραφο του ανεµόµυλου είναι η 

ανεµογεννήτρια. Σε αντίθεση µε τον ανεµόµυλο, η ανεµογεννήτρια είναι 

υπεύθυνη για την πα

αποτελείται από τέσσερα µεγάλα πτερύγια (φτάνουν µέχρι και 100 µέτρα το 

ένα) προκειµένου να αξιοποιείται καλύτερα η ενέργεια του ανέµου

2000 ; Macaulay, Ardley
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έκθεση των µαθητών σε καταστάσεις γνωστικής σύγκρουσης 

µέσω της οποίας γίνεται η οικοδόµηση των νέων ιδεών και η αξιολό

Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι τα διδασκόµενα θέµατα είναι 

σηµαντικό να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των µαθητών. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ… 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 

Μια από τις πρώτες φυσικές ενεργειακές πηγές που χαλιναγώγησε

άνθρωπος ήταν ο άνεµος. Από το 3.500 π.Χ. υπολογίζεται ότι ο άνθρωπος 

χρησιµοποιούσε την αιολική ενέργεια προκειµένου να θέτει σε κίνηση τα 

ιστιοφόρα πλοία. Οι πρώτοι ανεµόµυλοι εµφανιστήκαν στην Περσία τον 7

, οι οποίοι παράγουν δράση χάρη στα ιστία τους. Με την δύναµη του 

τους περιστρέφονταν και συνδέονταν µε µυλόπετρες που 

άλεθαν τα δηµητριακά. Ένα σύγχρονο αντίγραφο του ανεµόµυλου είναι η 

ανεµογεννήτρια. Σε αντίθεση µε τον ανεµόµυλο, η ανεµογεννήτρια είναι 

υπεύθυνη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αντί για ιστία 

αποτελείται από τέσσερα µεγάλα πτερύγια (φτάνουν µέχρι και 100 µέτρα το 

ένα) προκειµένου να αξιοποιείται καλύτερα η ενέργεια του ανέµου

Ardley, 2000) 

 

Πηγή: Challoner (2000)  

έκθεση των µαθητών σε καταστάσεις γνωστικής σύγκρουσης 

και η αξιολόγησή τους. 

Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι τα διδασκόµενα θέµατα είναι 

  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ… 

χαλιναγώγησε ο 

άνθρωπος ήταν ο άνεµος. Από το 3.500 π.Χ. υπολογίζεται ότι ο άνθρωπος 

χρησιµοποιούσε την αιολική ενέργεια προκειµένου να θέτει σε κίνηση τα 

στην Περσία τον 7ο 

τα ιστία τους. Με την δύναµη του 

τους περιστρέφονταν και συνδέονταν µε µυλόπετρες που 

άλεθαν τα δηµητριακά. Ένα σύγχρονο αντίγραφο του ανεµόµυλου είναι η 

ανεµογεννήτρια. Σε αντίθεση µε τον ανεµόµυλο, η ανεµογεννήτρια είναι 

ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αντί για ιστία 

αποτελείται από τέσσερα µεγάλα πτερύγια (φτάνουν µέχρι και 100 µέτρα το 

ένα) προκειµένου να αξιοποιείται καλύτερα η ενέργεια του ανέµου (Challoner, 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο   

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 2 φάσεις. Αρχικά, έγινε µια πιλοτική 

εφαρµογή του προγράµµατος προκειµένου να εντοπιστούν τυχόν αδυναµίες 

και στη συνέχεια, αφού έγιναν οι κατάλληλες τροποποιήσεις, το πρόγραµµα 

επανεφαρµόστηκε σε ένα δεύτερο νηπιαγωγείο. Η 1η φάση πραγµατοποιήθηκε 

τον Μάρτιο του 2010 στο νηπιαγωγείο Κάτω Βελιτσών Αχαΐας και πήραν 

µέρος 4 νήπια. Η 2η φάση πραγµατοποιήθηκε τον Μάιο του 2010 στο 17ο 

νηπιαγωγείο Πατρών και συµµετείχαν 5 νήπια. Και στις 2 φάσεις το 

πρόγραµµα αποτελούνταν από 3 σκέλη: 

1. ∆ιερεύνηση νοητικών παραστάσεων των παιδιών, σχετικών µε το προς 

µελέτη θέµα, πριν από την διδασκαλία. 

2. ∆ιδασκαλία. 

3. Αξιολόγηση της προόδου της σκέψης των παιδιών, σχετικά µε το προς 

µελέτη θέµα, µετά από την διδασκαλία. 

Στο πρώτο σκέλος επιχειρήθηκε η εκµαίευση των νοητικών παραστάσεων 

των παιδιών γύρω από συστήµατα Α.Π.Ε. (Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας) 

όπως η ανεµογεννήτρια, και πιο συγκεκριµένα από την αποθήκευση και την 

µεταφορά ενέργειας. Η συλλογή των δεδοµένων τόσο στο πρώτο όσο και στο 

τρίτο σκέλος βασίστηκε σε ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις οι οποίες 

ηχογραφήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν. Βασικά εργαλεία των συνεντεύξεων 

αυτών απετέλεσαν µια συνδεσµολογία η οποία αποτελούνταν από µια λάµπα, 

ένα δυναµό και µια φτερωτή, καρτέλες που απεικόνιζαν αυτά τα τρία 

αντικείµενα αλλά και αντικείµενα που αποτελούν ενεργές πηγές όπως το 

σεσουάρ, µια συνδεσµολογία που αποτελούνταν από µια µπαταρία και µια 

λάµπα6 και τέλος, µια καρτέλα που απεικόνιζε ένα αιολικό πάρκο.  

Στο δεύτερο σκέλος, επιχειρήθηκε η διδασκαλία της λειτουργίας της 

ανεµογεννήτριας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Χρηστίδου (2008, σ.21), 

«η συµµετοχή των παιδιών σε πειραµατικές δραστηριότητες οργανώνεται µε 

                                                           
6 Η συνδεσµολογία αυτή χρησιµοποιήθηκε µόνο στην 2η φάση εφαρµογής του προγράµµατος 

και όχι στην πιλοτική. Κρίθηκε αναγκαία η χρήσης της, έτσι ώστε να αξιολογηθεί εξ αρχής η 

σχέση που έχουν τα νήπια µε τέτοιου τύπου συνδεσµολογίες. 
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σκοπό να τα ενθαρρύνει να κατασκευάσουν νοητικές αναπαραστάσεις για τα 

φυσικά φαινόµενα, να αναπτύξουν τις δεξιότητες της σκέψης τους και να 

χειρίζονται τη γλώσσα ώστε να µοιράζονται µε τους άλλους την κατανόησή 

τους για τον κόσµο». Με βάση αυτήν την άποψη κατασκευάστηκαν κατάλληλα 

διαµορφωµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες προκειµένου να προσεγγιστεί η 

δοµή της ανεµογεννήτριας, η λειτουργία της και ο καθοριστικός ρόλος του 

αέρα στην παραγωγή ενέργειας. Σε αυτό το σκέλος, δόθηκε η ευκαιρία στα 

παιδιά να πειραµατιστούν µε διάφορες κατασκευές, να επιχειρήσουν να 

συνδέσουν µόνα τους τα τµήµατα που αποτελούσαν την ανεµογεννήτρια και να 

την θέσουν σε λειτουργία, να παρατηρήσουν, να κάνουν υποθέσεις 

προσπαθώντας να δώσουν λύσεις στα προβλήµατα τα οποία προέκυπταν, τις 

οποίες επιβεβαίωσαν ή διέψευσαν µέσα από τον πειραµατισµό και την 

παρατήρηση. Και σε αυτό το σκέλος η δράση των παιδιών βιντεοσκοπήθηκε 

και αναλύεται παρακάτω.  

Τέλος, στο τρίτο σκέλος, επανελήφθησαν οι ηµί – δοµηµένες συνεντεύξεις 

προκειµένου να αξιολογηθεί κατά πόσο µετατοπίστηκαν οι αρχικές αντιλήψεις 

των παιδιών σχετικά µε το θέµα και προς ποια κατεύθυνση. Στόχος του 

τρίτου σκέλους ήταν να αξιολογηθεί κατά πόσο ήταν επιτυχής η επιλογή των 

συγκεκριµένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σε ποιο βαθµό βοήθησαν 

τα παιδιά να κατακτήσουν την συγκεκριµένη γνώση (γύρω από τη δοµή και την 

λειτουργία της ανεµογεννήτριας). 

Η ανάλυση των δεδοµένων στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σύγκριση των 

αρχικών νοητικών παραστάσεων των παιδιών και σε αυτές που δόµησαν µετά 

την εφαρµογή του προγράµµατος, προκειµένου να αξιολογηθεί κατά πόσο 

υπήρξε εξέλιξη στη σκέψη τους. Ένα µέρος των δεδοµένων αναλύεται µε 

βάση το εργαλείο που προτείνει η Συµιδαλά (2006) σχετικά µε τους τύπους 

εξηγήσεων που δίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρόκειται για ένα 

δίκτυο ταξινόµησης το οποίο παρουσιάζεται στο σχήµα7 που ακολουθεί: 

                                                           
7
 Πηγή: Συμιδαλα, 2006, σ. 18 
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ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΗ 

ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΕΤΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΕΣ

ΜΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΑΝΙΜΙΣΤΙΚΕΣ

 

 Ως νατουραλιστικές εξηγήσεις, σύµφωνα µε τη Συµιδαλά (2006), νοούνται οι 

εξηγήσεις στις οποίες αποδίδεται ένας υλικός χαρακτήρας στη διαδικασία 

εξέλιξης του φαινοµένου, ενώ, αντίθετα στις µη νατουραλιστικές αποδίδεται 

ένας ανιµιστικός ή τελεολογικός. Οι σύνθετες εξηγήσεις περιλαµβάνουν τόσο 

νατουραλιστικά όσο και µη νατουραλιστικά στοιχεία. Οι νατουραλιστικές 

εξηγήσεις χωρίζονται σε παραγοντικές ή µη και σε συνδυαστικές. Ξεκινώντας 

από τις συνδυαστικές εξηγήσεις, συµπεριλαµβάνουν τόσο παραγοντικά όσο και 

µη παραγοντικά χαρακτηριστικά. Αναφερόµενοι σε παραγοντικές εξηγήσεις, 

µιλάµε για εξηγήσεις κατά τις οποίες ο αιτιώδης παράγοντας είναι 

εξωτερικός και δρα άµεσα στο σώµα που µεταβάλλεται, ενώ, στις µη 

παραγοντικές ο αιτιώδης παράγοντας βρίσκεται στο ίδιο το σώµα που 

µεταβάλλεται. Τέλος, οι παραγοντικές εξηγήσεις µπορούν να αναφέρονται σε 

εξηγήσεις που εξετάζονται από την άποψη της λειτουργίας ή από την άποψη 

της διανοµής. Οι πρώτες, αναφέρονται στις ιδανικές συνθήκες της 

λειτουργίας του συστήµατος, ενώ, οι δεύτερες εκφράζουν και την διανοµή της 

ενέργειας µέσα στο σύστηµα ώστε αυτό να λειτουργήσει καθώς επίσης, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Lemeignan & Weil- Barais (1997), και τη 

µεταφορά από ένα σύστηµα σε ένα άλλο. 

 

 



 

Α΄ ΦΑΣΗ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1Ο ΣΚΕΛΟΣ: ∆ιερεύνηση νοητικών παραστάσεων των παιδιών, 

σχετικών µε το προς µελέτη θέµα, πριν από την διδασκαλία

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

ΥΛΙΚΑ: δυναµό, φτερωτή, λάµπα

ΣΤΟΧΟΙ: 

� Να γνωρίσουν τα παιδιά τα αντικείµενα µε τα οποία θα ασχοληθούν 

λαµβάνοντας µέρος σε αυτό το πρόγραµµα

� Να διερευνηθεί η ικανότητα των νηπίων 

συνδεσµολογία φτερωτή

� Να καταγραφούν 

µε την αιτία που έκανε την λάµπα να ανάψει µετά την ολοκλήρωση της 

συνδεσµολογίας 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Παρουσιάζονται στα παιδιά µια φτερωτή, 

ένα δυναµό και ένα λαµπάκι και τους 

ζητείται να τα επεξεργαστούν και να 

κατονοµάσουν. Στη συνέχεια τους 

ανακοινώνονται οι σωστές ονοµασίες των αντικειµένων. Στο σηµείο αυτό 

ζητείται από τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις σχετικά µε το πώς µπορούν να 

κάνουν τη λάµπα να ανάψει

προσπαθήσουν να ανάψουν την λάµπα, µόνο, µε την βοήθεια των 

αντικειµένων που τους έχουν ήδη δοθεί

τύπου: 

- Νοµίζεις ότι µπορούµε να ανάψουµε το λαµπάκι;

- Πως πιστεύεις ότι µπορεί να γίνει αυτό;
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Α΄ ΦΑΣΗ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

: ∆ιερεύνηση νοητικών παραστάσεων των παιδιών, 

σχετικών µε το προς µελέτη θέµα, πριν από την διδασκαλία

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η  

: δυναµό, φτερωτή, λάµπα 

Να γνωρίσουν τα παιδιά τα αντικείµενα µε τα οποία θα ασχοληθούν 

λαµβάνοντας µέρος σε αυτό το πρόγραµµα 

Να διερευνηθεί η ικανότητα των νηπίων στο να ολοκληρώσουν τη 

συνδεσµολογία φτερωτή- δυναµό- λάµπα  

Να καταγραφούν οι υποθέσεις και οι αντιλήψεις των παιδιών σχετικά 

µε την αιτία που έκανε την λάµπα να ανάψει µετά την ολοκλήρωση της 

 

Παρουσιάζονται στα παιδιά µια φτερωτή, 

ένα δυναµό και ένα λαµπάκι και τους 

ζητείται να τα επεξεργαστούν και να τα 

κατονοµάσουν. Στη συνέχεια τους 

ανακοινώνονται οι σωστές ονοµασίες των αντικειµένων. Στο σηµείο αυτό 

ζητείται από τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις σχετικά µε το πώς µπορούν να 

κάνουν τη λάµπα να ανάψει, προκειµένου να τους ζητηθεί στη συνέχεια να 

ουν να ανάψουν την λάµπα, µόνο, µε την βοήθεια των 

αντικειµένων που τους έχουν ήδη δοθεί. Χρησιµοποιούνται ερωτήσεις του 

Νοµίζεις ότι µπορούµε να ανάψουµε το λαµπάκι; 

Πως πιστεύεις ότι µπορεί να γίνει αυτό; 

: ∆ιερεύνηση νοητικών παραστάσεων των παιδιών, 

σχετικών µε το προς µελέτη θέµα, πριν από την διδασκαλία 

Να γνωρίσουν τα παιδιά τα αντικείµενα µε τα οποία θα ασχοληθούν 

ολοκληρώσουν τη 

οι υποθέσεις και οι αντιλήψεις των παιδιών σχετικά 

µε την αιτία που έκανε την λάµπα να ανάψει µετά την ολοκλήρωση της 

ανακοινώνονται οι σωστές ονοµασίες των αντικειµένων. Στο σηµείο αυτό 

ζητείται από τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις σχετικά µε το πώς µπορούν να 

, προκειµένου να τους ζητηθεί στη συνέχεια να 

ουν να ανάψουν την λάµπα, µόνο, µε την βοήθεια των 

. Χρησιµοποιούνται ερωτήσεις του 
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- Αν σου ζητούσα να σκεφτείς ένα τρόπο για να ανάψεις το λαµπάκι 

χρησιµοποιώντας µόνο αυτά τα τρία αντικείµενα, τη φτερωτή, το 

δυναµό και το λαµπάκι, πως θα το έκανες; 

[ Η ερώτηση αυτή θα γίνει µόνο σε περίπτωση που στην προηγούµενη 

ερώτηση οι υποθέσεις των παιδιών δεν περιέχουν αυτά τα αντικείµενα ] 

Αφού διατυπωθούν οι προτάσεις των νηπίων και ολοκληρωθούν οι 

προσπάθειές τους προκειµένου να συνδέσουν τα αντικείµενα, αν αυτές είναι 

ανεπιτυχείς, τότε συνδέουµε τα τρία αντικείµενα (το δυναµό, τη φτερωτή και 

το λαµπάκι), θέτουµε την φτερωτή σε κίνηση µε το χέρι και ανάβουµε τη 

λάµπα. Μετά την εκτέλεση του πειράµατος θέτονται ερωτήσεις στα παιδιά 

του τύπου: 

- Τι έγινε; Τι παρατήρησες;  

- Γιατί νοµίζεις ότι άναψε το λαµπάκι; 

- Τι πιστεύεις ότι συνέβη; 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η  

ΥΛΙΚΑ: Καρτέλες8 που απεικονίζουν ένα χέρι, µια βρύση µε νερό, ένα 

σεσουάρ, µια φτερωτή, ένα δυναµό και µια λάµπα 

ΣΤΟΧΟΙ: 

� Μέσα από τη σειροθέτηση των εικόνων και των αιτιολογήσεων που 

δίνουν τα παιδιά να διερευνηθεί κατά πόσο έχουν οικοδοµήσει τις 

αιτιακές αλυσίδες λειτουργίας:  

o το χέρι - γυρίζει τη φτερωτή- ανάβει η λάµπα 

o φυσάει αέρας (σεσουάρ)- γυρίζει η φτερωτή- ανάβει η λάµπα 

o πέφτει το νερό (βρύση)- γυρίζει η φτερωτή- ανάβει η λάµπα 

� ∆ιατηρώντας όλες τις εικόνες ίδιες και αλλάζοντας µόνο την κάρτα 

που απεικονίζει την ενεργό πηγή, επιχειρείται να εξετασθεί κατά πόσο 

και τα παιδιά διατηρούν την σειρά των καρτών σταθερή 

                                                           
8
 Οι καρτέλες αυτές βρίσκονται στο παράρτημα 



 

� Να διερευνηθεί κατά πόσο τα παιδιά θεωρούν σηµαντική την ύπαρξη 

του δυναµό 

� Να διερευνηθεί αν τα παιδιά χρησιµοποιούν τις κάρτες προσπαθώντας 

να κάνουν συµβολική αναπαράσταση της 

προηγούµενης δραστηριότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΑΣΗ 1η  

Αρχικά δίνονται στα παιδιά οι εικόνες που δείχνουν, το χέρι, τη φτερωτή, το 

δυναµό και το λαµπάκι. Ζητείται από τα νήπια να τις τοποθετήσουν µε τη 

σειρά που αυτά πιστεύουν και να αιτιολογήσο

ΦΑΣΗ 2η  

∆ίνονται εκ νέου, οι ίδιες εικόνες στα 

παιδιά. Αντικαθιστάται η εικόνα που δείχνει 

το χέρι µε την εικόνα που δείχνει τον αέρα

(σεσουάρ) και ζητείται και πάλι η 

σειροθέτηση των εικόνων και η αιτιολόγηση.

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

ΥΛΙΚΑ: µια καρτέλα που απεικονίζει ένα αιολικό πάρκο

ΣΤΟΧΟΙ: 
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Να διερευνηθεί κατά πόσο τα παιδιά θεωρούν σηµαντική την ύπαρξη 

Να διερευνηθεί αν τα παιδιά χρησιµοποιούν τις κάρτες προσπαθώντας 

να κάνουν συµβολική αναπαράσταση της συνδεσµολογίας της 

προηγούµενης δραστηριότητας 

Αρχικά δίνονται στα παιδιά οι εικόνες που δείχνουν, το χέρι, τη φτερωτή, το 

δυναµό και το λαµπάκι. Ζητείται από τα νήπια να τις τοποθετήσουν µε τη 

σειρά που αυτά πιστεύουν και να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους.

∆ίνονται εκ νέου, οι ίδιες εικόνες στα 

παιδιά. Αντικαθιστάται η εικόνα που δείχνει 

το χέρι µε την εικόνα που δείχνει τον αέρα 

και ζητείται και πάλι η 

σειροθέτηση των εικόνων και η αιτιολόγηση.  

ΦΑΣΗ 3η  

Για τελευταία φορά δίνονται ξανά οι ίδιες εικόνες 

και αυτή τη φορά αντικαθιστάται η εικόνα του αέρα 

µε την εικόνα του νερού. Η διαδικασία παραµένει 

ίδια. Σειροθέτηση των εικόνων και αιτιολόγηση

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η  

µια καρτέλα που απεικονίζει ένα αιολικό πάρκο 

Να διερευνηθεί κατά πόσο τα παιδιά θεωρούν σηµαντική την ύπαρξη 

Να διερευνηθεί αν τα παιδιά χρησιµοποιούν τις κάρτες προσπαθώντας 

συνδεσµολογίας της 

Αρχικά δίνονται στα παιδιά οι εικόνες που δείχνουν, το χέρι, τη φτερωτή, το 

δυναµό και το λαµπάκι. Ζητείται από τα νήπια να τις τοποθετήσουν µε τη 

υν τις επιλογές τους. 

ταία φορά δίνονται ξανά οι ίδιες εικόνες 

και αυτή τη φορά αντικαθιστάται η εικόνα του αέρα 

µε την εικόνα του νερού. Η διαδικασία παραµένει 

έτηση των εικόνων και αιτιολόγηση.  



 

� Να διερευνηθούν οι νοητικές παραστάσεις των παιδιών σχετικά µε τα 

αιολικά πάρκα και τις ανεµογεννήτριες, η διερεύνηση εστιάζεται στη 

χρήση και στη λειτουργία 

� Να κάνουν υποθέσεις τα παιδιά σχετικά 

λειτουργία της ανεµογεννήτριας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆είχνουµε στα παιδιά την καρτέλα

ερωτήσεις: 

- Τι είναι αυτό; 

- Το έχεις ξαναδεί

- Που τις έχεις ξαναδεί

- Τι κάνουµε µε αυτές

- Τι τις χρειαζόµαστε

- Ξέρεις πως λειτουργούν

 

2ο ΣΚΕΛΟΣ: ∆ιδασκαλία

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΥΛΙΚΑ: ένα αυτοσχέδιο παραµύθι (παραθέτεται στη συνέχεια), µια φτερωτή, 

µια κατασκευή που να µοιάζει µε µύλο, ένα δυναµό, µια λάµπα, ένα σεσουάρ

ΣΤΟΧΟΙ: 

� Να γνωρίσουν τα παιδιά την δοµή µιας 

                                                          
9  Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα (4), δεν θα γίνει ανάλυση αποτελεσµάτων τόσο στην 

πιλοτική εφαρµογή όσο και στην κανονική. Αποτελεί τη βασική δραστηριότητα διδασκαλία

η επίτευξη των στόχων της θα διαπιστωθεί από τις δραστηριότητες αξιολόγησης.
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Να διερευνηθούν οι νοητικές παραστάσεις των παιδιών σχετικά µε τα 

αιολικά πάρκα και τις ανεµογεννήτριες, η διερεύνηση εστιάζεται στη 

χρήση και στη λειτουργία τους 

Να κάνουν υποθέσεις τα παιδιά σχετικά µε την χρήση και την 

λειτουργία της ανεµογεννήτριας 

∆είχνουµε στα παιδιά την καρτέλα µε τις ανεµογεννήτριες και κάνουµε 

Το έχεις ξαναδεί; 

Που τις έχεις ξαναδεί; 

Τι κάνουµε µε αυτές; 

Τι τις χρειαζόµαστε; 

λειτουργούν; 

∆ιδασκαλία 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ9 4Η   

ένα αυτοσχέδιο παραµύθι (παραθέτεται στη συνέχεια), µια φτερωτή, 

µια κατασκευή που να µοιάζει µε µύλο, ένα δυναµό, µια λάµπα, ένα σεσουάρ

Να γνωρίσουν τα παιδιά την δοµή µιας ανεµογεννήτριας 

                   

Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα (4), δεν θα γίνει ανάλυση αποτελεσµάτων τόσο στην 

πιλοτική εφαρµογή όσο και στην κανονική. Αποτελεί τη βασική δραστηριότητα διδασκαλία

η επίτευξη των στόχων της θα διαπιστωθεί από τις δραστηριότητες αξιολόγησης.

Να διερευνηθούν οι νοητικές παραστάσεις των παιδιών σχετικά µε τα 

αιολικά πάρκα και τις ανεµογεννήτριες, η διερεύνηση εστιάζεται στη 

µε την χρήση και την 

µε τις ανεµογεννήτριες και κάνουµε 

ένα αυτοσχέδιο παραµύθι (παραθέτεται στη συνέχεια), µια φτερωτή, 

µια κατασκευή που να µοιάζει µε µύλο, ένα δυναµό, µια λάµπα, ένα σεσουάρ 

Στη συγκεκριµένη δραστηριότητα (4), δεν θα γίνει ανάλυση αποτελεσµάτων τόσο στην 

πιλοτική εφαρµογή όσο και στην κανονική. Αποτελεί τη βασική δραστηριότητα διδασκαλίας και 

η επίτευξη των στόχων της θα διαπιστωθεί από τις δραστηριότητες αξιολόγησης. 



 

� Να παρατηρήσουν τις διαβαθµίσεις στη λάµπα ανάλογα µε την ένταση 

του αέρα και την ταχύτητα της φτερωτής

� Να συγκρίνουν τις καταστάσεις της λάµπας ανάλογα µε την παρουσία ή 

την απουσία του δυναµό

� Να οικοδοµήσουν, µέσα από τον πειραµατισµό, τη

φυσάει- γυρίζει- 

ΠΕΙΓΡΑΦΗ 

Αφηγούµαστε στα παιδιά ένα αυτοσχέδιο παραµύθι, ενώ, ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα τίθεται ένα πρόβληµα το οποίο καλούνται να λύσουν τα παιδιά 

µέσα από την αλληλεπίδρασή τους µε τον ανεµόµυλο. Η 

και αρχίζει η διατύπωση υποθέσεων, ο πειραµατισµός καθώς και η συζήτηση 

των αποτελεσµάτων της αλληλεπίδρασης των παιδιών µε τον ανεµόµυλο.

ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

«Κάποτε, υπήρχε ένα νησί, που το έλεγαν το νησί των ανεµόµυλων, 

το έλεγαν έτσι γιατί ήταν γεµάτ

όµορφο νησί που οι κάτοικοί του ήταν πολύ περήφανοι για αυτό και 

ήθελαν να το δει όλος ο κόσµος. Μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι οι 

κάτοικοι του νησιού και αποφάσισαν να διαφηµίσουν το νησί τους για 

να έρθει κόσµος να το δει. 

Στην αρχή ήρθαν λίγοι τουρίστες και µετά λίγοι ακόµη και στο 

τέλος το νησί των ανεµόµυλων έγινε τόσο ξακουστό για την οµορφιά 

του, που έρχονταν να το δουν από όλες τις γωνιές της γης. Τα 

καράβια έφταναν στο νησί το ένα 

µετά το άλλο και οι τουρίστες 

έτρεχαν να φωτογ

οµορφιές του νησιού. Όµως όταν 

έπεφτε ο ήλιος και βράδιαζε τα 

καράβια σταµατούσαν να έρχονται 

στο νησί γιατί δεν υπήρχε φάρος και 

δεν µπορούσαν να δέσουν στο λιµάνι. 

Αυτό δεν άρεσε καθόλου στους 

κατοίκους του νησιού γιατί τα βράδια 

σταµατούσε να έρχεται κόσµος.
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Να παρατηρήσουν τις διαβαθµίσεις στη λάµπα ανάλογα µε την ένταση 

του αέρα και την ταχύτητα της φτερωτής 

Να συγκρίνουν τις καταστάσεις της λάµπας ανάλογα µε την παρουσία ή 

την απουσία του δυναµό 

Να οικοδοµήσουν, µέσα από τον πειραµατισµό, την αλυσίδα λειτουργίας 

 ανάβει 

Αφηγούµαστε στα παιδιά ένα αυτοσχέδιο παραµύθι, ενώ, ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα τίθεται ένα πρόβληµα το οποίο καλούνται να λύσουν τα παιδιά 

µέσα από την αλληλεπίδρασή τους µε τον ανεµόµυλο. Η αφήγηση

και αρχίζει η διατύπωση υποθέσεων, ο πειραµατισµός καθώς και η συζήτηση 

των αποτελεσµάτων της αλληλεπίδρασης των παιδιών µε τον ανεµόµυλο.

Κάποτε, υπήρχε ένα νησί, που το έλεγαν το νησί των ανεµόµυλων, 

το έλεγαν έτσι γιατί ήταν γεµάτο µε ανεµόµυλους. Ήταν τόσο 

όµορφο νησί που οι κάτοικοί του ήταν πολύ περήφανοι για αυτό και 

ήθελαν να το δει όλος ο κόσµος. Μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι οι 

κάτοικοι του νησιού και αποφάσισαν να διαφηµίσουν το νησί τους για 

να έρθει κόσµος να το δει.  

ήρθαν λίγοι τουρίστες και µετά λίγοι ακόµη και στο 

τέλος το νησί των ανεµόµυλων έγινε τόσο ξακουστό για την οµορφιά 

του, που έρχονταν να το δουν από όλες τις γωνιές της γης. Τα 

καράβια έφταναν στο νησί το ένα 

µετά το άλλο και οι τουρίστες 

έτρεχαν να φωτογραφίσουν όλες τις 

οµορφιές του νησιού. Όµως όταν 

έπεφτε ο ήλιος και βράδιαζε τα 

καράβια σταµατούσαν να έρχονται 

στο νησί γιατί δεν υπήρχε φάρος και 

δεν µπορούσαν να δέσουν στο λιµάνι. 

Αυτό δεν άρεσε καθόλου στους 

κατοίκους του νησιού γιατί τα βράδια 

ούσε να έρχεται κόσµος. 

Να παρατηρήσουν τις διαβαθµίσεις στη λάµπα ανάλογα µε την ένταση 

Να συγκρίνουν τις καταστάσεις της λάµπας ανάλογα µε την παρουσία ή 

ν αλυσίδα λειτουργίας 

Αφηγούµαστε στα παιδιά ένα αυτοσχέδιο παραµύθι, ενώ, ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα τίθεται ένα πρόβληµα το οποίο καλούνται να λύσουν τα παιδιά 

αφήγηση διακόπτεται 

και αρχίζει η διατύπωση υποθέσεων, ο πειραµατισµός καθώς και η συζήτηση 

των αποτελεσµάτων της αλληλεπίδρασης των παιδιών µε τον ανεµόµυλο. 

Κάποτε, υπήρχε ένα νησί, που το έλεγαν το νησί των ανεµόµυλων, 

ο µε ανεµόµυλους. Ήταν τόσο 

όµορφο νησί που οι κάτοικοί του ήταν πολύ περήφανοι για αυτό και 

ήθελαν να το δει όλος ο κόσµος. Μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι οι 

κάτοικοι του νησιού και αποφάσισαν να διαφηµίσουν το νησί τους για 

ήρθαν λίγοι τουρίστες και µετά λίγοι ακόµη και στο 

τέλος το νησί των ανεµόµυλων έγινε τόσο ξακουστό για την οµορφιά 

του, που έρχονταν να το δουν από όλες τις γωνιές της γης. Τα 



 

Μαζεύτηκαν και πάλι οι κάτοικοι και έκαναν συµβούλιο για να 

λύσουν όλοι µαζί το πρόβληµα που προέκυψε.

κράτησε 3 ολόκληρες µέρες και νύχτες, όλοι έψαχναν να βρουν 

λύση αλλά ό,τι και να σκέφτονταν δεν βοηθούσε στο να λυθεί το 

πρόβληµα και να φτιαχτεί ο φάρος. 

Εκείνο τον καιρό στο νησί είχε φτάσει ένας επιστήµονας, για να 

κάνει τις διακοπές του 

νησί των ανεµόµυλων. Καθώς έκανε τον περίπατό του στα σοκάκια 

του νησιού, έβλεπε όλους τους κατοίκους σκεπτικούς και 

προβληµατισµένους. Και αναρωτήθηκε πως γίνεται ένα τόσο 

όµορφο νησί να έχει τόσο στεναχωρηµένους

λοιπόν να τους ρωτήσει τι έχουν. Εκείνοι του εξήγησαν το 

πρόβληµα που είχαν, ότι δεν έχουν φάρο και ό,τι και να έκαναν δεν 

µπορούσαν να τον φτιάξουν. Αφού τους άκουσε προσεκτικά, 

προσφέρθηκε να τους βοηθήσει. Τους είπε ότι η λύση στο 

πρόβληµα τους ήταν εύκολη και ζήτησε να τον πάνε στο συµβούλιο 

για να τους την αποκαλύψει.

Έτσι και έγινε, ο επιστήµονας παρουσιάστηκε µπροστά στο 

συµβούλιο και άρχισε να λέει:

Παρατήρησα ότι το νησί σας είναι γεµάτο µε ανεµόµυλους. Αυτοί 

είναι η λύση στο πρόβληµα σας. Υπάρχει ένας ανεµόµυλος στην 

άκρη του λιµανιού, αυτόν θα κάνετε φάρο. 

θα την συνδέσετε µε την φτερωτή του µύλου. Όταν θα φυσήξει 

δυνατός άνεµος θα δείτε τι θα 

συµβεί…. 

Όλοι οι κάτοικοι µαζεύτηκαν 

µπροστά στο φάρο και προσπάθησαν 

να συνδέσουν τη λάµπα µε την 

φτερωτή του µύλου. Και ύστερα 

περίµεναν να φυσήξει

δουν τι θα συµβεί………»

Στο σηµείο αυτό διακό

ζητά από τα παιδιά να αναφέρουν τι νοµίζουν ότι θα συµβεί όταν θα φυσήξει ο 
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Μαζεύτηκαν και πάλι οι κάτοικοι και έκαναν συµβούλιο για να 

λύσουν όλοι µαζί το πρόβληµα που προέκυψε. Το συµβούλιο 

κράτησε 3 ολόκληρες µέρες και νύχτες, όλοι έψαχναν να βρουν 

λύση αλλά ό,τι και να σκέφτονταν δεν βοηθούσε στο να λυθεί το 

πρόβληµα και να φτιαχτεί ο φάρος.  

Εκείνο τον καιρό στο νησί είχε φτάσει ένας επιστήµονας, για να 

κάνει τις διακοπές του και να δει και αυτός από κοντά το περίφηµο 

νησί των ανεµόµυλων. Καθώς έκανε τον περίπατό του στα σοκάκια 

του νησιού, έβλεπε όλους τους κατοίκους σκεπτικούς και 

προβληµατισµένους. Και αναρωτήθηκε πως γίνεται ένα τόσο 

όµορφο νησί να έχει τόσο στεναχωρηµένους κάτοικους. Αποφάσισε 

λοιπόν να τους ρωτήσει τι έχουν. Εκείνοι του εξήγησαν το 

πρόβληµα που είχαν, ότι δεν έχουν φάρο και ό,τι και να έκαναν δεν 

µπορούσαν να τον φτιάξουν. Αφού τους άκουσε προσεκτικά, 

προσφέρθηκε να τους βοηθήσει. Τους είπε ότι η λύση στο 

πρόβληµα τους ήταν εύκολη και ζήτησε να τον πάνε στο συµβούλιο 

για να τους την αποκαλύψει. 

Έτσι και έγινε, ο επιστήµονας παρουσιάστηκε µπροστά στο 

συµβούλιο και άρχισε να λέει: 

Παρατήρησα ότι το νησί σας είναι γεµάτο µε ανεµόµυλους. Αυτοί 

είναι η λύση στο πρόβληµα σας. Υπάρχει ένας ανεµόµυλος στην 

άκρη του λιµανιού, αυτόν θα κάνετε φάρο. Θα πάρετε µια λάµπα και 

θα την συνδέσετε µε την φτερωτή του µύλου. Όταν θα φυσήξει 

εµος θα δείτε τι θα 

Όλοι οι κάτοικοι µαζεύτηκαν 

µπροστά στο φάρο και προσπάθησαν 

να συνδέσουν τη λάµπα µε την 

φτερωτή του µύλου. Και ύστερα 

περίµεναν να φυσήξει άνεµος για να 

………» 

Στο σηµείο αυτό διακόπτεται για πρώτη φορά η αφήγηση. Η εκπαιδευτικός 

ζητά από τα παιδιά να αναφέρουν τι νοµίζουν ότι θα συµβεί όταν θα φυσήξει ο 

Μαζεύτηκαν και πάλι οι κάτοικοι και έκαναν συµβούλιο για να 

Το συµβούλιο 

κράτησε 3 ολόκληρες µέρες και νύχτες, όλοι έψαχναν να βρουν 

λύση αλλά ό,τι και να σκέφτονταν δεν βοηθούσε στο να λυθεί το 

Εκείνο τον καιρό στο νησί είχε φτάσει ένας επιστήµονας, για να 

και να δει και αυτός από κοντά το περίφηµο 

νησί των ανεµόµυλων. Καθώς έκανε τον περίπατό του στα σοκάκια 

του νησιού, έβλεπε όλους τους κατοίκους σκεπτικούς και 

προβληµατισµένους. Και αναρωτήθηκε πως γίνεται ένα τόσο 

κάτοικους. Αποφάσισε 

λοιπόν να τους ρωτήσει τι έχουν. Εκείνοι του εξήγησαν το 

πρόβληµα που είχαν, ότι δεν έχουν φάρο και ό,τι και να έκαναν δεν 

µπορούσαν να τον φτιάξουν. Αφού τους άκουσε προσεκτικά, 

προσφέρθηκε να τους βοηθήσει. Τους είπε ότι η λύση στο 

πρόβληµα τους ήταν εύκολη και ζήτησε να τον πάνε στο συµβούλιο 

Έτσι και έγινε, ο επιστήµονας παρουσιάστηκε µπροστά στο 

Παρατήρησα ότι το νησί σας είναι γεµάτο µε ανεµόµυλους. Αυτοί 

είναι η λύση στο πρόβληµα σας. Υπάρχει ένας ανεµόµυλος στην 

Θα πάρετε µια λάµπα και 

θα την συνδέσετε µε την φτερωτή του µύλου. Όταν θα φυσήξει 

εκπαιδευτικός 

ζητά από τα παιδιά να αναφέρουν τι νοµίζουν ότι θα συµβεί όταν θα φυσήξει ο 



 

αέρας, αν συνδέσουν την λάµπα µε την φτερωτή και να αιτιολογήσουν τις 

απαντήσεις τους.  

Εξ αιτίας της απουσίας του δυναµό, η λάµπα δεν µπορεί να ανάψει

αυτό, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν υποθέσεις εκ νέου. Πιθανά 

ερωτήµατα που µπορούν να

- Γιατί δεν ανάβει η λάµπα;

- Τι νοµίζετε ότι φταίει;

- Μήπως δεν συνδέσαµε σωστά τη λάµπα µε τη φτερωτή;

- Η΄ τελικά ο τουρίστας επιστήµονας µας κορόιδεψε;

Όταν τα παιδιά ολοκληρώσουν ανεπιτυχώς τους πειραµατισµούς τους, 

εµφανίζεται και πάλι ο τουρίστας επιστήµονας για να δώσει τη λύση.

«… Ξαφνικά, εµφανίστηκε και πάλι ο τουρίστας επιστήµονας και 

άρχιζε να λέει: 

 Συγγνώµη, είµαι λίγο ξεχασιάρης και λησµόνησα να σας πω το πιο 

σηµαντικό. Ο ανεµόµυλος όµως από µόνος του δεν φτάνει. 

Χρειάζεστε και κάτι ακόµη

Ο επιστήµονας έφυγε και όλοι άρχισαν να αναρωτιούνται τι είναι 

αυτό που εννοούσε ότι χρειάζονται

Η εκπαιδευτικός δίνει και πάλι την ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν υποθέσεις 

σχετικά µε το τι είναι αυτό το σηµαντικό που παρέλειψε να τους πει ο 

25 

αέρας, αν συνδέσουν την λάµπα µε την φτερωτή και να αιτιολογήσουν τις 

Στη συνέχεια συνδέει την λάµπα µε τον µύλο, 

χωρίς να τοποθετεί το δυναµ

παροτρύνει τα παιδιά να σκεφτούν και να 

προτείνουν λύσεις σχετικά µε το πώς µπορεί 

να κινηθεί η φτερωτή µε αέρα. Τα παιδιά 

ενθαρρύνονται να δοκιµάσουν τις µεθόδους 

που πρότειναν και να παρατηρήσουν τι 

συµβαίνει. Αν στις προτάσεις των παιδιών 

δεν συµπεριλαµβάνεται η χρήση του σεσουάρ, 

η εκπαιδευτικός µπορεί να το προτείνει ως 

λύση. 

Εξ αιτίας της απουσίας του δυναµό, η λάµπα δεν µπορεί να ανάψει

αυτό, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν υποθέσεις εκ νέου. Πιθανά 

ερωτήµατα που µπορούν να τεθούν είναι τα εξής: 

Γιατί δεν ανάβει η λάµπα; 

Τι νοµίζετε ότι φταίει; 

Μήπως δεν συνδέσαµε σωστά τη λάµπα µε τη φτερωτή; 

Η΄ τελικά ο τουρίστας επιστήµονας µας κορόιδεψε; 

Όταν τα παιδιά ολοκληρώσουν ανεπιτυχώς τους πειραµατισµούς τους, 

ι ο τουρίστας επιστήµονας για να δώσει τη λύση.

Ξαφνικά, εµφανίστηκε και πάλι ο τουρίστας επιστήµονας και 

Συγγνώµη, είµαι λίγο ξεχασιάρης και λησµόνησα να σας πω το πιο 

Ο ανεµόµυλος όµως από µόνος του δεν φτάνει. 

αι κάτι ακόµη… 

Ο επιστήµονας έφυγε και όλοι άρχισαν να αναρωτιούνται τι είναι 

αυτό που εννοούσε ότι χρειάζονται…» 

Η εκπαιδευτικός δίνει και πάλι την ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν υποθέσεις 

σχετικά µε το τι είναι αυτό το σηµαντικό που παρέλειψε να τους πει ο 

αέρας, αν συνδέσουν την λάµπα µε την φτερωτή και να αιτιολογήσουν τις 

συνδέει την λάµπα µε τον µύλο, 

χωρίς να τοποθετεί το δυναµό, και 

παροτρύνει τα παιδιά να σκεφτούν και να 

προτείνουν λύσεις σχετικά µε το πώς µπορεί 

να κινηθεί η φτερωτή µε αέρα. Τα παιδιά 

ενθαρρύνονται να δοκιµάσουν τις µεθόδους 

που πρότειναν και να παρατηρήσουν τι 

συµβαίνει. Αν στις προτάσεις των παιδιών 

περιλαµβάνεται η χρήση του σεσουάρ, 

η εκπαιδευτικός µπορεί να το προτείνει ως 

Εξ αιτίας της απουσίας του δυναµό, η λάµπα δεν µπορεί να ανάψει. Στο σηµείο 

αυτό, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν υποθέσεις εκ νέου. Πιθανά 

Όταν τα παιδιά ολοκληρώσουν ανεπιτυχώς τους πειραµατισµούς τους, 

ι ο τουρίστας επιστήµονας για να δώσει τη λύση. 

Ξαφνικά, εµφανίστηκε και πάλι ο τουρίστας επιστήµονας και 

Συγγνώµη, είµαι λίγο ξεχασιάρης και λησµόνησα να σας πω το πιο 

Ο ανεµόµυλος όµως από µόνος του δεν φτάνει. 

Ο επιστήµονας έφυγε και όλοι άρχισαν να αναρωτιούνται τι είναι 

Η εκπαιδευτικός δίνει και πάλι την ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν υποθέσεις 

σχετικά µε το τι είναι αυτό το σηµαντικό που παρέλειψε να τους πει ο 



 

τουρίστας επιστήµονας. Αν τα παιδιά σκεφτούν κάτι τότε τους δίνεται χρόνος 

να πειραµατιστούν. 

 

«…. Σε λίγο επέστ

ονόµασε δυναµό. Τους βοήθησε να το τοποθετήσουν µέσα στον 

ανεµόµυλο που βρισκόταν στην άκρη του λιµανιού

συνδέσουν µε την φτερωτή και µε την λάµπα. Τους εξήγησε ότι 

κάθε φορά που θα φυσούσε ο άνεµος, η

µε τη βοήθεια του δυναµό η λάµπα θα άναβε. Έτσι τώρα πια θα 

αποκτούσαν το φάρο που τόσο πολύ επιθυµούσαν

 

Τα παιδιά πειραµατίζονται εκ νέου, αφού τοποθετηθεί και το δυναµό. 

Θέτονται καινούρια ερωτήµατα:

- Γιατί τώρα η λάµπα άναψε

- Τι νοµίζετε ότι κάνει το δυναµό και η λάµπα ανάβει;

- Αν αφαιρέσουµε το δυναµό η λάµπα θα ανάψει;

- Γιατί η λάµπα ανάβει µόνο όταν φυσάµε την φτερωτή µε το σεσουάρ 

ενώ δεν ανάβει όταν φυσάµε µε το στόµα;

- Τι συµβαίνει όταν αποµακρύνουµε το 

όταν το πλησιάζουµε σε αυτήν; Τι παθαίνει το φως στη λάµπα; Γιατί 

συµβαίνει αυτό; 
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τουρίστας επιστήµονας. Αν τα παιδιά σκεφτούν κάτι τότε τους δίνεται χρόνος 

Σε λίγο επέστρεψε κρατώντας ένα µεγάλο αντικείµενο που το 

ονόµασε δυναµό. Τους βοήθησε να το τοποθετήσουν µέσα στον 

ανεµόµυλο που βρισκόταν στην άκρη του λιµανιού και να το 

συνδέσουν µε την φτερωτή και µε την λάµπα. Τους εξήγησε ότι 

κάθε φορά που θα φυσούσε ο άνεµος, η φτερωτή θα γυρνούσε και 

µε τη βοήθεια του δυναµό η λάµπα θα άναβε. Έτσι τώρα πια θα 

αποκτούσαν το φάρο που τόσο πολύ επιθυµούσαν…..» 

Τα παιδιά πειραµατίζονται εκ νέου, αφού τοποθετηθεί και το δυναµό. 

Θέτονται καινούρια ερωτήµατα: 

Γιατί τώρα η λάµπα άναψε ενώ πριν δεν άναβε; 

Τι νοµίζετε ότι κάνει το δυναµό και η λάµπα ανάβει; 

Αν αφαιρέσουµε το δυναµό η λάµπα θα ανάψει; 

Γιατί η λάµπα ανάβει µόνο όταν φυσάµε την φτερωτή µε το σεσουάρ 

ενώ δεν ανάβει όταν φυσάµε µε το στόµα; 

Τι συµβαίνει όταν αποµακρύνουµε το σεσουάρ από την φτερωτή και τι 

όταν το πλησιάζουµε σε αυτήν; Τι παθαίνει το φως στη λάµπα; Γιατί 

 

 

τουρίστας επιστήµονας. Αν τα παιδιά σκεφτούν κάτι τότε τους δίνεται χρόνος 

ρεψε κρατώντας ένα µεγάλο αντικείµενο που το 

ονόµασε δυναµό. Τους βοήθησε να το τοποθετήσουν µέσα στον 

και να το 

συνδέσουν µε την φτερωτή και µε την λάµπα. Τους εξήγησε ότι 

φτερωτή θα γυρνούσε και 

µε τη βοήθεια του δυναµό η λάµπα θα άναβε. Έτσι τώρα πια θα 

Τα παιδιά πειραµατίζονται εκ νέου, αφού τοποθετηθεί και το δυναµό. 

Γιατί η λάµπα ανάβει µόνο όταν φυσάµε την φτερωτή µε το σεσουάρ 

σεσουάρ από την φτερωτή και τι 

όταν το πλησιάζουµε σε αυτήν; Τι παθαίνει το φως στη λάµπα; Γιατί 
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3οΣΚΕΛΟΣ: Αξιολόγηση της προόδου της σκέψης των παιδιών, 

σχετικά µε το προς µελέτη θέµα, µετά από την διδασκαλία 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η  

ΥΛΙΚΑ: Καρτέλες που απεικονίζουν ένα χέρι, µια βρύση µε νερό, ένα 

σεσουάρ, µια φτερωτή, ένα δυναµό και µια λάµπα 

ΣΤΟΧΟΙ:  

� Μέσα από τη σειροθέτηση των εικόνων και των αιτιολογήσεων που 

δίνουν τα παιδιά να αξιολογηθεί κατά πόσο έχουν οικοδοµήσει την 

αιτιακή αλυσίδα λειτουργίας:  

o φυσάει αέρας (σεσουάρ)- γυρίζει η φτερωτή- ανάβει η λάµπα 

� Να αξιολογηθεί κατά πόσο τα παιδιά θεωρούν σηµαντική την ύπαρξη 

του δυναµό 

� Να αξιολογηθεί αν τα παιδιά µπορούν να κάνουν συµβολική 

αναπαράσταση της συνδεσµολογίας της προηγούµενης δραστηριότητας 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ10 

Μετά τη λήξη του παραµυθιού παρουσιάζονται στα παιδιά εικόνες ( άνεµος, 

φτερωτή, δυναµό, λάµπα ). Τα παιδιά παροτρύνονται να σειροθετήσουν τις 

εικόνες σύµφωνα µε αυτά που άκουσαν στο παραµύθι. Έτσι ώστε αν τις 

τοποθετήσουν στη σειρά, να κάνουν τη λάµπα να ανάψει όπως έκανε και ο 

τουρίστας επιστήµονας στο νησί των ανεµόµυλων.  

Αφού τελειώσουν µε την σειροθέτηση παροτρύνονται να εξηγήσουν γιατί 

τοποθέτησαν τις εικόνες µε αυτή τη σειρά. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6Η 

ΥΛΙΚΑ: µια µακέτα ενός αιολικού πάρκου 

 

                                                           
10 Σε αυτή τη δραστηριότητα δόθηκαν όλες οι κάρτες στα παιδιά, αλλά αυτά φάνηκε να 

δυσκολεύονται αρχικά και έτσι στη συνέχεια αφαιρέθηκαν και έµειναν µόνο οι 4 κάρτες που 

αναφέρονται κατά την περιγραφή της δραστηριότητας 



 

ΣΤΟΧΟΙ: 

� Να διερευνηθούν εκ νέου οι νοητικές παραστάσεις των παιδιών 

σχετικά µε τα αιολικά πάρκα και τις ανεµογεννήτριες, η διερεύνηση 

εστιάζεται στη χρήση και στη λειτουργία τους

� Να διερευνηθεί κατά πόσο τα παιδιά έχουν οικοδοµήσει την αλυσίδα 

διανοµής 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Παρουσιάζεται στα παιδιά µια µακέτα µε ανεµογεννήτριες. Αφού ζητηθεί από 

τα παιδιά να την περιγράψουν, τα παρακινούµε να κάνουν υποθέσεις σχετικά 

µε το:  

- Γιατί νοµίζουν ότι βρίσκονται σε 

αυτή τη θέση οι ανεµογεννήτριες, 

- Τι θα συµβεί 

αέρας. 

- Να σκεφτούν αν εκτός από τις 

λάµπες θα µπορούσε να ανάψει 

και κάτι άλλο µέσα στα σπιτάκια 

που βλέπουν 

- Και τέλος να πουν αν πιστεύουν ότι µε αυτή τη διαδικασία µπορούµε να 

ανάψουµε λάµπες ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές και στο σπίτι 

Τα παιδιά, κάθε φορά που κάνουν υποθέσεις, καλούνται να 

αλληλεπιδρώντας µε την µακέτα.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΥΛΙΚΑ: κόλλες Α4, µαρκαδόροι

ΣΤΟΧΟΙ: 

� Να διερευνηθεί σε οµαδικό επίπεδο αν µπορούν τα παιδιά να κάνουν 

συµβολική αναπαράσταση της συνδεσµολογ
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Να διερευνηθούν εκ νέου οι νοητικές παραστάσεις των παιδιών 

σχετικά µε τα αιολικά πάρκα και τις ανεµογεννήτριες, η διερεύνηση 

εστιάζεται στη χρήση και στη λειτουργία τους 

Να διερευνηθεί κατά πόσο τα παιδιά έχουν οικοδοµήσει την αλυσίδα 

Παρουσιάζεται στα παιδιά µια µακέτα µε ανεµογεννήτριες. Αφού ζητηθεί από 

τα παιδιά να την περιγράψουν, τα παρακινούµε να κάνουν υποθέσεις σχετικά 

Γιατί νοµίζουν ότι βρίσκονται σε 

αυτή τη θέση οι ανεµογεννήτριες,  

Τι θα συµβεί αν θα φυσήξει 

Να σκεφτούν αν εκτός από τις 

λάµπες θα µπορούσε να ανάψει 

και κάτι άλλο µέσα στα σπιτάκια 

Και τέλος να πουν αν πιστεύουν ότι µε αυτή τη διαδικασία µπορούµε να 

ανάψουµε λάµπες ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές και στο σπίτι 

παιδιά, κάθε φορά που κάνουν υποθέσεις, καλούνται να τις εξετάσουν 

αλληλεπιδρώντας µε την µακέτα. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7Η 

: κόλλες Α4, µαρκαδόροι 

Να διερευνηθεί σε οµαδικό επίπεδο αν µπορούν τα παιδιά να κάνουν 

συµβολική αναπαράσταση της συνδεσµολογίας που επεξεργάστηκαν

Να διερευνηθούν εκ νέου οι νοητικές παραστάσεις των παιδιών 

σχετικά µε τα αιολικά πάρκα και τις ανεµογεννήτριες, η διερεύνηση 

Να διερευνηθεί κατά πόσο τα παιδιά έχουν οικοδοµήσει την αλυσίδα 

Παρουσιάζεται στα παιδιά µια µακέτα µε ανεµογεννήτριες. Αφού ζητηθεί από 

τα παιδιά να την περιγράψουν, τα παρακινούµε να κάνουν υποθέσεις σχετικά 

Και τέλος να πουν αν πιστεύουν ότι µε αυτή τη διαδικασία µπορούµε να 

ανάψουµε λάµπες ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές και στο σπίτι µας 

τις εξετάσουν 

Να διερευνηθεί σε οµαδικό επίπεδο αν µπορούν τα παιδιά να κάνουν 

ίας που επεξεργάστηκαν 



 

� Να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά, στον ελεύθερο χρόνο που έχουν στο 

σχολείο, να ανατρέξουν στο βιβλίο

την διαδικασία µε την οποία κατάφεραν να ανάψουν µια λάµπα µε την 

βοήθεια του αέρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η εκπαιδευτικός προτείνει στα παιδιά να φτιάξουν ένα βιβλίο µε εικόνες που 

να περιέχει τα αντικείµενα που χρειάζονται προκειµένου να ανάψει µια λάµπα 

µε τη βοήθεια του αέρα, τοποθετηµένα στη σωστή σειρά. Το βιβλίο αυτό 

καταλήξουν, επιλέγουν ποιο αντικείµενο θα ζωγραφίσει το καθένα. Τους 

µοιράζονται κόλλες Α4 και µαρκαδόροι. 

Όταν ολοκληρώσουν τα έργα τους, τα συλλέγουν και συναποφασίζουν µε ποια 

σειρά θα τα τοποθετήσουν. Φτιάχνουν και διακοσµούν το εξώφυλλο και

βιβλίο τους είναι έτοιµο να τοποθετηθεί στην γωνιά της βιβλιοθήκης.

 

                                                          
11 Το βιβλίο αυτό µπορεί να λειτουργήσει και ως έναυσµα για την έναρξη ενός 

σχετικά µε τα οφέλη των Α.Π.Ε., ή µε την χρήση άλλων  Α.Π.Ε. όπως ο ήλιος ή το νερό.
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Να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά, στον ελεύθερο χρόνο που έχουν στο 

να ανατρέξουν στο βιβλίο11 αυτό προκειµένου να θυµηθούν 

την διαδικασία µε την οποία κατάφεραν να ανάψουν µια λάµπα µε την 

βοήθεια του αέρα 

εκπαιδευτικός προτείνει στα παιδιά να φτιάξουν ένα βιβλίο µε εικόνες που 

να περιέχει τα αντικείµενα που χρειάζονται προκειµένου να ανάψει µια λάµπα 

µε τη βοήθεια του αέρα, τοποθετηµένα στη σωστή σειρά. Το βιβλίο αυτό 

προορίζεται για την γωνιά της βιβλιοθήκ

έτσι ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση τα 

παιδιά κάθε φορά που θα θέλουν να 

θυµηθούν την διαδικασία. 

Τα παιδιά παροτρύνονται να συζητήσουν και 

να αποφασίσουν ποια είναι τα απαραίτητα 

αντικείµενα που θα πρέπει να ζωγραφίσουν 

και να τοποθετήσουν στο βιβλίο τ

καταλήξουν, επιλέγουν ποιο αντικείµενο θα ζωγραφίσει το καθένα. Τους 

µοιράζονται κόλλες Α4 και µαρκαδόροι.  

Όταν ολοκληρώσουν τα έργα τους, τα συλλέγουν και συναποφασίζουν µε ποια 

σειρά θα τα τοποθετήσουν. Φτιάχνουν και διακοσµούν το εξώφυλλο και

βιβλίο τους είναι έτοιµο να τοποθετηθεί στην γωνιά της βιβλιοθήκης.

 

                   

Το βιβλίο αυτό µπορεί να λειτουργήσει και ως έναυσµα για την έναρξη ενός 

σχετικά µε τα οφέλη των Α.Π.Ε., ή µε την χρήση άλλων  Α.Π.Ε. όπως ο ήλιος ή το νερό.

Να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά, στον ελεύθερο χρόνο που έχουν στο 

αυτό προκειµένου να θυµηθούν 

την διαδικασία µε την οποία κατάφεραν να ανάψουν µια λάµπα µε την 

εκπαιδευτικός προτείνει στα παιδιά να φτιάξουν ένα βιβλίο µε εικόνες που 

να περιέχει τα αντικείµενα που χρειάζονται προκειµένου να ανάψει µια λάµπα 

µε τη βοήθεια του αέρα, τοποθετηµένα στη σωστή σειρά. Το βιβλίο αυτό 

προορίζεται για την γωνιά της βιβλιοθήκης, 

έτσι ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση τα 

παιδιά κάθε φορά που θα θέλουν να 

να συζητήσουν και 

να αποφασίσουν ποια είναι τα απαραίτητα 

αντικείµενα που θα πρέπει να ζωγραφίσουν 

και να τοποθετήσουν στο βιβλίο τους. Αφού 

καταλήξουν, επιλέγουν ποιο αντικείµενο θα ζωγραφίσει το καθένα. Τους 

Όταν ολοκληρώσουν τα έργα τους, τα συλλέγουν και συναποφασίζουν µε ποια 

σειρά θα τα τοποθετήσουν. Φτιάχνουν και διακοσµούν το εξώφυλλο και το 

βιβλίο τους είναι έτοιµο να τοποθετηθεί στην γωνιά της βιβλιοθήκης. 

 

Το βιβλίο αυτό µπορεί να λειτουργήσει και ως έναυσµα για την έναρξη ενός project 

σχετικά µε τα οφέλη των Α.Π.Ε., ή µε την χρήση άλλων  Α.Π.Ε. όπως ο ήλιος ή το νερό. 
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Β΄ ΦΑΣΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

1ο ΣΚΕΛΟΣ: ∆ιερεύνηση νοητικών παραστάσεων των παιδιών, 

σχετικών µε το προς µελέτη θέµα, πριν από την διδασκαλία 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η  

ΥΛΙΚΑ: δυναµό, φτερωτή, λάµπα, µπαταρία 

ΣΤΟΧΟΙ: 

� Να γνωρίσουν τα παιδιά τα αντικείµενα µε τα οποία θα ασχοληθούν 

λαµβάνοντας µέρος σε αυτό το πρόγραµµα 

� Να διερευνηθεί η ικανότητα των νηπίων στο να ολοκληρώσουν τη 

συνδεσµολογία µπαταρία- λάµπα  

� Να διερευνηθεί η ικανότητα των νηπίων στο να ολοκληρώσουν τη 

συνδεσµολογία φτερωτή- δυναµό- λάµπα 

� Να καταγραφούν οι υποθέσεις και οι αντιλήψεις των παιδιών σχετικά 

µε την αιτία που έκανε την λάµπα να ανάψει µετά την ολοκλήρωση της 

συνδεσµολογίας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Παρουσιάζουµε στα παιδιά µια µπαταρία και µια λάµπα και τους ζητάµε να τα 

κατονοµάσουν. Αν δυσκολεύονται, δίνουµε εµείς ονοµασίες και στη συνέχεια, 

λέµε στα παιδιά µια ιστορία: 

«Είναι βράδυ, και είσαι µόνος/η στο σπίτι. Ξαφνικά, κόβεται το 

φως. Ψάχνεις παντού για να βρεις ένα κερί αλλά δεν υπάρχει 

πουθενά και τον φακό τον έσπασε το µικρό σου αδελφάκι πριν 

λίγες ηµέρες. Θυµάσαι όµως, πως σου είπε η µαµά ότι αν πάλι 

κοπεί το φως, έχει στο ντουλάπι µια µπαταρία και ένα λαµπάκι τα 

οποία θα πρέπει εσύ µε κάποιο τρόπο να ενώσεις για να µην 

µείνεις στο σκοτάδι…» 

Στο σηµείο αυτό, τα παροτρύνουµε να κάνουν την σύνδεση έτσι ώστε να 

ανάψει η λάµπα.  



 

Αφού ολοκληρώσουν τις προσπάθειές τους, τους 

αντικείµενα: 

«…Η µπαταρία όµως είχε χρησιµοποιηθεί πολύ και ξαφνικά 

σταµάτησε η λάµπα να έχει φως. Τότε εσύ άρχισες πάλι να 

ψάχνεις τα ντουλάπια της µαµάς µήπως βρεις κάτι άλλο να 

χρησιµοποιήσεις για να ανάψεις τη λάµπα και πάλι. Ύστερα από 

λίγο είχες στα χέρια σου… (δείχνουµε στα παιδιά τα υπόλοιπα 

αντικείµενα: δυναµό

και πάλι να τα κατονοµάσουν. Σε περίπτωση που δυσκολεύονται η 

εκπαιδευτικός δίνει τις ονοµασίες των αντικειµένων στα παιδιά)

Νοµίζεις ότι µε αυτά µόνο τα αντικείµενα µπορείς να κάνεις τη 

λάµπα να ανάψει;…»

∆ίνεται χρόνος στα παιδιά να πειραµατιστούν προκειµένου να κάνουν την 

σύνδεση, να θέσουν σε λειτουργία την 

συνδεσµολογία και τελικά, αν είναι εφικτό 

να ανάψουν την λάµπα.

έγιναν στην συγκεκριµένη δραστηριότητα, 

ήταν ότι προστέθηκε µια ακόµη 

συνδεσµολογία, µπαταρία

επίσης άλλαξε η κατασκευή

χρησιµοποιήθηκε στην πιλοτική εφαρµογή. 

                                                          
12 Στην πιλοτική εφαρµογή, χρησιµοποιήθηκε

επάνω το δυναµό, τα παιδιά έπρεπε να τοποθετήσουν τη λάµπα σε ένα εµφανές σηµείο και 

την φτερωτή. Επίσης, η φτερωτή γυρνούσε χειροκίνητα στην 1
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Αφού ολοκληρώσουν τις προσπάθειές τους, τους παρουσιάζουµε

Η µπαταρία όµως είχε χρησιµοποιηθεί πολύ και ξαφνικά 

λάµπα να έχει φως. Τότε εσύ άρχισες πάλι να 

ψάχνεις τα ντουλάπια της µαµάς µήπως βρεις κάτι άλλο να 

χρησιµοποιήσεις για να ανάψεις τη λάµπα και πάλι. Ύστερα από 

λίγο είχες στα χέρια σου… (δείχνουµε στα παιδιά τα υπόλοιπα 

δυναµό, φτερωτή, σεσουάρ, ένα –ένα και τους ζητάµε 

και πάλι να τα κατονοµάσουν. Σε περίπτωση που δυσκολεύονται η 

εκπαιδευτικός δίνει τις ονοµασίες των αντικειµένων στα παιδιά)

Νοµίζεις ότι µε αυτά µόνο τα αντικείµενα µπορείς να κάνεις τη 

…» 

παιδιά να πειραµατιστούν προκειµένου να κάνουν την 

σύνδεση, να θέσουν σε λειτουργία την 

συνδεσµολογία και τελικά, αν είναι εφικτό 

να ανάψουν την λάµπα. (Οι αλλαγές που 

έγιναν στην συγκεκριµένη δραστηριότητα, 

ήταν ότι προστέθηκε µια ακόµη 

ταρία- λαµπάκι, και 

επίσης άλλαξε η κατασκευή12 που 

χρησιµοποιήθηκε στην πιλοτική εφαρµογή.  

 

                   

Στην πιλοτική εφαρµογή, χρησιµοποιήθηκε µια κατασκευή όπου ήταν ήδη τοποθετηµένο 

επάνω το δυναµό, τα παιδιά έπρεπε να τοποθετήσουν τη λάµπα σε ένα εµφανές σηµείο και 

την φτερωτή. Επίσης, η φτερωτή γυρνούσε χειροκίνητα στην 1η κατασκευή) 

παρουσιάζουµε τα υπόλοιπα 

Η µπαταρία όµως είχε χρησιµοποιηθεί πολύ και ξαφνικά 

λάµπα να έχει φως. Τότε εσύ άρχισες πάλι να 

ψάχνεις τα ντουλάπια της µαµάς µήπως βρεις κάτι άλλο να 

χρησιµοποιήσεις για να ανάψεις τη λάµπα και πάλι. Ύστερα από 

λίγο είχες στα χέρια σου… (δείχνουµε στα παιδιά τα υπόλοιπα 

ένα και τους ζητάµε 

και πάλι να τα κατονοµάσουν. Σε περίπτωση που δυσκολεύονται η 

εκπαιδευτικός δίνει τις ονοµασίες των αντικειµένων στα παιδιά). 

Νοµίζεις ότι µε αυτά µόνο τα αντικείµενα µπορείς να κάνεις τη 

παιδιά να πειραµατιστούν προκειµένου να κάνουν την 

µια κατασκευή όπου ήταν ήδη τοποθετηµένο 

επάνω το δυναµό, τα παιδιά έπρεπε να τοποθετήσουν τη λάµπα σε ένα εµφανές σηµείο και 



 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

ΥΛΙΚΑ: Καρτέλες13 που απεικονίζουν ένα σεσουάρ, µια φτερωτή, ένα δυναµό 

και µια λάµπα 

ΣΤΟΧΟΙ: 

� Μέσα από τη σειροθέτηση των εικόνων και των αιτιολογήσεων που 

δίνουν τα παιδιά να διερευνηθεί κατά πόσο έχουν οικοδοµήσει την 

αιτιακή αλυσίδα λειτουργίας: 

o φυσάει αέρας (σεσουάρ)

� Να διερευνηθεί κατά πόσο τα παιδιά θεωρούν

του δυναµό 

� Να διερευνηθεί αν τα παιδιά χρησιµοποιούν τις κάρτες προσπαθώντας 

να κάνουν συµβολική αναπαράσταση της συνδεσµολογίας της 

προηγούµενης δραστηριότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆ίνονται στα παιδιά οι καρτέλες και τους ζ

σειρά που αυτά πιστεύουν και να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους.

(∆ιαπιστώθηκε από την ανάλυση των δεδοµένων της πιλοτικής εφαρµογής ότι

οι υπόλοιπες καρτέλες οδηγούσαν σε διαφορετικές οδούς τις σκέψεις των 

παιδιών και τα αποπροσανατόλιζαν, γι

από το πρόγραµµα) 

                                                          
13 Οι καρτέλες που απεικόνιζαν το χέρι και την βρύση µε το 

προγράµµατος καταργήθηκαν γιατί διαπιστώθηκε κατά την πιλοτική εφαρµογή ότι δυσκόλευαν 

αρκετά τα παιδιά και αποτελούσαν εµπόδιο στην οικοδόµηση της νέας γνώσης.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η  

που απεικονίζουν ένα σεσουάρ, µια φτερωτή, ένα δυναµό 

Μέσα από τη σειροθέτηση των εικόνων και των αιτιολογήσεων που 

δίνουν τα παιδιά να διερευνηθεί κατά πόσο έχουν οικοδοµήσει την 

αιτιακή αλυσίδα λειτουργίας:  

φυσάει αέρας (σεσουάρ)- γυρίζει η φτερωτή- ανάβει η λάµπα

Να διερευνηθεί κατά πόσο τα παιδιά θεωρούν σηµαντική την ύπαρξη 

Να διερευνηθεί αν τα παιδιά χρησιµοποιούν τις κάρτες προσπαθώντας 

να κάνουν συµβολική αναπαράσταση της συνδεσµολογίας της 

προηγούµενης δραστηριότητας 

καρτέλες και τους ζητείται να τις τοποθε

σειρά που αυτά πιστεύουν και να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους.

(∆ιαπιστώθηκε από την ανάλυση των δεδοµένων της πιλοτικής εφαρµογής ότι

οι υπόλοιπες καρτέλες οδηγούσαν σε διαφορετικές οδούς τις σκέψεις των 

παιδιών και τα αποπροσανατόλιζαν, γι αυτό και αποφασίστηκε να αφαιρεθούν 

 

                   

Οι καρτέλες που απεικόνιζαν το χέρι και την βρύση µε το νερό, σε αυτήν την εφαρµογή του 

προγράµµατος καταργήθηκαν γιατί διαπιστώθηκε κατά την πιλοτική εφαρµογή ότι δυσκόλευαν 

αρκετά τα παιδιά και αποτελούσαν εµπόδιο στην οικοδόµηση της νέας γνώσης.

που απεικονίζουν ένα σεσουάρ, µια φτερωτή, ένα δυναµό 

Μέσα από τη σειροθέτηση των εικόνων και των αιτιολογήσεων που 

δίνουν τα παιδιά να διερευνηθεί κατά πόσο έχουν οικοδοµήσει την 

ανάβει η λάµπα 

σηµαντική την ύπαρξη 

Να διερευνηθεί αν τα παιδιά χρησιµοποιούν τις κάρτες προσπαθώντας 

να κάνουν συµβολική αναπαράσταση της συνδεσµολογίας της 

ητείται να τις τοποθετήσουν µε τη 

σειρά που αυτά πιστεύουν και να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους. 

(∆ιαπιστώθηκε από την ανάλυση των δεδοµένων της πιλοτικής εφαρµογής ότι 

οι υπόλοιπες καρτέλες οδηγούσαν σε διαφορετικές οδούς τις σκέψεις των 

αυτό και αποφασίστηκε να αφαιρεθούν 

νερό, σε αυτήν την εφαρµογή του 

προγράµµατος καταργήθηκαν γιατί διαπιστώθηκε κατά την πιλοτική εφαρµογή ότι δυσκόλευαν 

αρκετά τα παιδιά και αποτελούσαν εµπόδιο στην οικοδόµηση της νέας γνώσης. 



 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

ΥΛΙΚΑ: µια καρτέλα που απεικονίζει ένα αιολικό πάρκο

ΣΤΟΧΟΙ: 

� Να διερευνηθούν οι νοητικές παραστάσεις των παιδιών σχετικά µε τα 

αιολικά πάρκα και τις ανεµογεννήτριες, η διερεύνηση 

χρήση και στη λειτουργία τους

� Να κάνουν υποθέσεις τα παιδιά σχετικά µε την χρήση και την 

λειτουργία της ανεµογεννήτριας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Η δραστηριότητα αυτή παραµένει ίδια µε την 3

εφαρµογής) 

 

2ο ΣΚΕΛΟΣ: ∆ιδασκαλία

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

ΥΛΙΚΑ: ένα αυτοσχέδιο παραµύθι (παραθέτεται στη συνέχεια), µια φτερωτή, 

µια κατασκευή που να µοιάζει µε µύλο, ένα δυναµό, µια λάµπα, ένα σεσουάρ

ΣΤΟΧΟΙ: 

� Να γνωρίσουν τα παιδιά την δοµή µιας ανεµογεννήτριας

� Να παρατηρήσουν τις διαβαθµίσεις

του αέρα και την ταχύτητα της φτερωτής
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η  

ΥΛΙΚΑ: µια καρτέλα που απεικονίζει ένα αιολικό πάρκο 

Να διερευνηθούν οι νοητικές παραστάσεις των παιδιών σχετικά µε τα 

αιολικά πάρκα και τις ανεµογεννήτριες, η διερεύνηση εστιάζεται στη 

χρήση και στη λειτουργία τους 

Να κάνουν υποθέσεις τα παιδιά σχετικά µε την χρήση και την 

λειτουργία της ανεµογεννήτριας 

(Η δραστηριότητα αυτή παραµένει ίδια µε την 3η δραστηριότητα της πιλοτικής 

 

∆ιδασκαλία 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η  

ένα αυτοσχέδιο παραµύθι (παραθέτεται στη συνέχεια), µια φτερωτή, 

µια κατασκευή που να µοιάζει µε µύλο, ένα δυναµό, µια λάµπα, ένα σεσουάρ

Να γνωρίσουν τα παιδιά την δοµή µιας ανεµογεννήτριας 

Να παρατηρήσουν τις διαβαθµίσεις στη λάµπα ανάλογα µε την ένταση 

του αέρα και την ταχύτητα της φτερωτής 

Να διερευνηθούν οι νοητικές παραστάσεις των παιδιών σχετικά µε τα 

εστιάζεται στη 

Να κάνουν υποθέσεις τα παιδιά σχετικά µε την χρήση και την 

δραστηριότητα της πιλοτικής 

ένα αυτοσχέδιο παραµύθι (παραθέτεται στη συνέχεια), µια φτερωτή, 

µια κατασκευή που να µοιάζει µε µύλο, ένα δυναµό, µια λάµπα, ένα σεσουάρ 

στη λάµπα ανάλογα µε την ένταση 
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� Να συγκρίνουν τις καταστάσεις της λάµπας ανάλογα µε την παρουσία ή 

την απουσία του δυναµό 

� Να οικοδοµήσουν, µέσα από τον πειραµατισµό, την αλυσίδα λειτουργίας 

φυσάει- γυρίζει- ανάβει 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Η δραστηριότητα αυτή παραµένει ίδια µε την 3η δραστηριότητα της πιλοτικής 

εφαρµογής. Στο µόνο σηµείο που διαφέρουν, είναι ότι σε αυτή τη φάση τα 

παιδιά συνεργάζονται, συζητούν και προσπαθούν, πειραµατιζόµενα, να 

εντοπίσουν τις θέσεις που θα τοποθετήσουν το δυναµό, τη φτερωτή και τη 

λάµπα. Στην πιλοτική εφαρµογή αυτός ήταν  ρόλος της εκπαιδευτικού, τώρα 

απλά προτείνει λύσεις εκεί που τα παιδιά δυσκολεύονται πολύ να τις βρουν.) 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η  

ΥΛΙΚΑ: Καρτέλες που απεικονίζουν, ένα σεσουάρ, µια φτερωτή, ένα δυναµό 

και µια λάµπα 

ΣΤΟΧΟΙ:  

� Μέσα από τη σειροθέτηση των εικόνων και των αιτιολογήσεων που 

δίνουν τα παιδιά να αξιολογηθεί κατά πόσο έχουν οικοδοµήσει την 

αιτιακή αλυσίδα λειτουργίας:  

o φυσάει αέρας (σεσουάρ)- γυρίζει η φτερωτή- ανάβει η λάµπα 

� Να αξιολογηθεί κατά πόσο τα παιδιά θεωρούν σηµαντική την ύπαρξη 

του δυναµό 

� Να αξιολογηθεί αν τα παιδιά µπορούν να κάνουν συµβολική 

αναπαράσταση της συνδεσµολογίας της προηγούµενης δραστηριότητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Η δραστηριότητα αυτή παραµένει ίδια µε την 5η δραστηριότητα της πιλοτικής 

εφαρµογής. Η διαφορά µε την Α΄ Φάση είναι ότι αυτή η δραστηριότητα 

µεταφέρθηκε από το 3ο σκέλος στο 2ο και πραγµατοποιείται σε οµαδικό 

επίπεδο ) 

 



 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6

ΥΛΙΚΑ: µια µακέτα ενός αιολικού πάρκου

ΣΤΟΧΟΙ: 

� Να έρθουν τα παιδ

αιολικού πάρκου 

� Να διερευνηθούν εκ νέου οι νοητικές παραστάσεις των παιδιών 

σχετικά µε τα αιολικά πάρκα και τις ανεµογεννήτριες, η διερεύνηση 

εστιάζεται στη χρήση και στη λειτουργία τους

� Να διερευνηθεί κατά πόσο

διανοµής 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Η δραστηριότητα αυτή παραµένει ίδια µε την 6

εφαρµογής. Η διαφορά µε την Α΄ Φάση είναι ότι αυτή η δραστηριότητα 

µεταφέρθηκε από το 3ο 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΥΛΙΚΑ: κόλλες Α4, µαρκαδόροι

ΣΤΟΧΟΙ: 

� Να διερευνηθεί σε οµαδικό επίπεδο αν µπορούν τα παιδιά να κάνουν 

συµβολική αναπαράσταση της συνδεσµολογίας που επεξεργάστηκαν

� Να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά, στον ελεύθερο χρόνο που έχουν στο 

σχολείο, να ανατρέξουν στο βιβλίο αυτό προκειµένου να θυµηθούν την 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6Η 

: µια µακέτα ενός αιολικού πάρκου 

Να έρθουν τα παιδιά σε µια πρώτη επαφή µε τη µικρογραφία ενός 

 

Να διερευνηθούν εκ νέου οι νοητικές παραστάσεις των παιδιών 

σχετικά µε τα αιολικά πάρκα και τις ανεµογεννήτριες, η διερεύνηση 

εστιάζεται στη χρήση και στη λειτουργία τους 

Να διερευνηθεί κατά πόσο τα παιδιά έχουν οικοδοµήσει την αλυσίδα 

 

(Η δραστηριότητα αυτή παραµένει ίδια µε την 6η δραστηριότητα της πιλοτικής 

εφαρµογής. Η διαφορά µε την Α΄ Φάση είναι ότι αυτή η δραστηριότητα 

 σκέλος στο 2ο ) 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7Η 

κόλλες Α4, µαρκαδόροι 

Να διερευνηθεί σε οµαδικό επίπεδο αν µπορούν τα παιδιά να κάνουν 

συµβολική αναπαράσταση της συνδεσµολογίας που επεξεργάστηκαν

Να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά, στον ελεύθερο χρόνο που έχουν στο 

να ανατρέξουν στο βιβλίο αυτό προκειµένου να θυµηθούν την 

ιά σε µια πρώτη επαφή µε τη µικρογραφία ενός 

Να διερευνηθούν εκ νέου οι νοητικές παραστάσεις των παιδιών 

σχετικά µε τα αιολικά πάρκα και τις ανεµογεννήτριες, η διερεύνηση 

τα παιδιά έχουν οικοδοµήσει την αλυσίδα 

δραστηριότητα της πιλοτικής 

εφαρµογής. Η διαφορά µε την Α΄ Φάση είναι ότι αυτή η δραστηριότητα 

Να διερευνηθεί σε οµαδικό επίπεδο αν µπορούν τα παιδιά να κάνουν 

συµβολική αναπαράσταση της συνδεσµολογίας που επεξεργάστηκαν 

Να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά, στον ελεύθερο χρόνο που έχουν στο 

να ανατρέξουν στο βιβλίο αυτό προκειµένου να θυµηθούν την 



 

διαδικασία µε την οποία κατάφεραν να ανάψουν µια λάµπα µε την 

βοήθεια του αέρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Η δραστηριότητα αυτή παραµένει ίδια µε την δραστηριότητα 7 της πιλοτικής 

εφαρµογής. Η διαφορά που υπάρχει εί

να κατασκευαστεί ένα βιβλίο, και αφού αποφασίστηκε ποιο µέρος της 

συνδεσµολογίας θα φτιάξει το κάθε ένα, στην πορεία αποφάσισαν να 

ζωγραφίσει το κάθε παιδί ότι τους έµεινε από το πρόγραµµα το οποίο 

παρακολούθησαν) 

3οΣΚΕΛΟΣ: Αξιολόγηση της προόδου της σκέψης των παιδιών, 

σχετικά µε το προς µελέτη θέµα, µετά από την διδασκαλία

(Κρίθηκε σκόπιµο να διατηρηθούν οι δραστηριότητες του 1

την ανάλυση των δεδοµένων της πιλοτικής εφαρµογής, διαπιστώθηκε ότι έτσι 

όπως αρχικά ήταν διαµορφωµένο το 3

ακριβή σύγκριση των δεδοµένων και στον προσδιορισµό της εξέλιξης στη 

σκέψη του κάθε παιδιού. Επαναλα

ηµι- δοµηµένων συνεντεύξεων του 1

συγκριθούν πιο εύκολα οι αρχικές αντιλήψεις των παιδιών µε τις νέες.)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΥΛΙΚΑ: δυναµό, φτερωτή, λάµπα, µπαταρία

ΣΤΟΧΟΙ: 

� Να κατονοµάσουν τα παιδιά τα αντικείµενα µε τα οποία θα ασχοληθούν 

λαµβάνοντας µέρος σε αυτό το πρόγραµµα

� Να διερευνηθεί εκ νέου η ικανότητα των 

νηπίων στο να ολοκληρώσουν τη 

συνδεσµολογία µπαταρία

� Να διερευνηθεί εκ νέου η ικανότητα των 

νηπίων στο να ολοκλ

συνδεσµολογία φτερωτή
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διαδικασία µε την οποία κατάφεραν να ανάψουν µια λάµπα µε την 

βοήθεια του αέρα 

(Η δραστηριότητα αυτή παραµένει ίδια µε την δραστηριότητα 7 της πιλοτικής 

εφαρµογής. Η διαφορά που υπάρχει είναι ότι ενώ ξεκίνησε µε την προοπτική 

να κατασκευαστεί ένα βιβλίο, και αφού αποφασίστηκε ποιο µέρος της 

συνδεσµολογίας θα φτιάξει το κάθε ένα, στην πορεία αποφάσισαν να 

ζωγραφίσει το κάθε παιδί ότι τους έµεινε από το πρόγραµµα το οποίο 

Αξιολόγηση της προόδου της σκέψης των παιδιών, 

σχετικά µε το προς µελέτη θέµα, µετά από την διδασκαλία

(Κρίθηκε σκόπιµο να διατηρηθούν οι δραστηριότητες του 1ου 

την ανάλυση των δεδοµένων της πιλοτικής εφαρµογής, διαπιστώθηκε ότι έτσι 

όπως αρχικά ήταν διαµορφωµένο το 3ο σκέλος, υπήρχε µια δυσκολία στην 

ακριβή σύγκριση των δεδοµένων και στον προσδιορισµό της εξέλιξης στη 

σκέψη του κάθε παιδιού. Επαναλαµβάνεται λοιπόν η διαδικασία των ατοµικών 

δοµηµένων συνεντεύξεων του 1ου σκέλους, έτσι ώστε να µπορούν να 

συγκριθούν πιο εύκολα οι αρχικές αντιλήψεις των παιδιών µε τις νέες.)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8Η  

: δυναµό, φτερωτή, λάµπα, µπαταρία 

οµάσουν τα παιδιά τα αντικείµενα µε τα οποία θα ασχοληθούν 

λαµβάνοντας µέρος σε αυτό το πρόγραµµα 

Να διερευνηθεί εκ νέου η ικανότητα των 

νηπίων στο να ολοκληρώσουν τη 

συνδεσµολογία µπαταρία- λάµπα  

Να διερευνηθεί εκ νέου η ικανότητα των 

νηπίων στο να ολοκληρώσουν τη 

συνδεσµολογία φτερωτή- δυναµό- λάµπα 

διαδικασία µε την οποία κατάφεραν να ανάψουν µια λάµπα µε την 

(Η δραστηριότητα αυτή παραµένει ίδια µε την δραστηριότητα 7 της πιλοτικής 

ναι ότι ενώ ξεκίνησε µε την προοπτική 

να κατασκευαστεί ένα βιβλίο, και αφού αποφασίστηκε ποιο µέρος της 

συνδεσµολογίας θα φτιάξει το κάθε ένα, στην πορεία αποφάσισαν να 

ζωγραφίσει το κάθε παιδί ότι τους έµεινε από το πρόγραµµα το οποίο 

Αξιολόγηση της προόδου της σκέψης των παιδιών, 

σχετικά µε το προς µελέτη θέµα, µετά από την διδασκαλία 

 σκέλους. Από 

την ανάλυση των δεδοµένων της πιλοτικής εφαρµογής, διαπιστώθηκε ότι έτσι 

σκέλος, υπήρχε µια δυσκολία στην 

ακριβή σύγκριση των δεδοµένων και στον προσδιορισµό της εξέλιξης στη 

µβάνεται λοιπόν η διαδικασία των ατοµικών 

σκέλους, έτσι ώστε να µπορούν να 

συγκριθούν πιο εύκολα οι αρχικές αντιλήψεις των παιδιών µε τις νέες.) 

οµάσουν τα παιδιά τα αντικείµενα µε τα οποία θα ασχοληθούν 



 

� Να καταγραφούν οι υποθέσεις και οι αντιλήψεις των παιδιών σχετικά 

µε την αιτία που έκανε την λάµπα να ανάψει µετά την ολοκλήρωση της 

συνδεσµολογίας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Η δραστηριότητα αυτή παραµένει ίδια µε την 1

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΥΛΙΚΑ: Καρτέλες που απεικονίζουν ένα σεσουάρ, µια φτερωτή, ένα δυναµό 

και µια λάµπα 

ΣΤΟΧΟΙ: 

� Μέσα από τη σειροθέτηση των εικόνων και των αιτιολογήσεων που 

δίνουν τα παιδιά να αξιολογηθεί κατά πόσο έχουν οικοδοµήσει την 

αιτιακή αλυσίδα λειτουργίας: 

o φυσάει αέρας (σεσουάρ)

η φτερωτή

� Να αξιολογηθεί κατά πόσο τα παιδιά 

θεωρούν σηµαντική την ύπαρξη του 

δυναµό 

� Να αξιολογηθεί αν τα παιδιά 

χρησιµοποιούν τις κάρτες 

προσπαθώντας να κάνουν συµβολική αναπαράστα

συνδεσµολογίας της προηγούµενης δραστηριότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Η δραστηριότητα αυτή παραµένει ίδια µε την 2

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΥΛΙΚΑ: µια καρτέλα που απεικονίζει ένα αιολικό πάρκο

ΣΤΟΧΟΙ: 
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Να καταγραφούν οι υποθέσεις και οι αντιλήψεις των παιδιών σχετικά 

µε την αιτία που έκανε την λάµπα να ανάψει µετά την ολοκλήρωση της 

 

(Η δραστηριότητα αυτή παραµένει ίδια µε την 1η δραστηριότητα) 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9Η  

ΥΛΙΚΑ: Καρτέλες που απεικονίζουν ένα σεσουάρ, µια φτερωτή, ένα δυναµό 

Μέσα από τη σειροθέτηση των εικόνων και των αιτιολογήσεων που 

δίνουν τα παιδιά να αξιολογηθεί κατά πόσο έχουν οικοδοµήσει την 

ακή αλυσίδα λειτουργίας:  

φυσάει αέρας (σεσουάρ)- γυρίζει 

η φτερωτή- ανάβει η λάµπα 

Να αξιολογηθεί κατά πόσο τα παιδιά 

θεωρούν σηµαντική την ύπαρξη του 

Να αξιολογηθεί αν τα παιδιά 

χρησιµοποιούν τις κάρτες 

προσπαθώντας να κάνουν συµβολική αναπαράστα

συνδεσµολογίας της προηγούµενης δραστηριότητας 

(Η δραστηριότητα αυτή παραµένει ίδια µε την 2η δραστηριότητα)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10Η  

ΥΛΙΚΑ: µια καρτέλα που απεικονίζει ένα αιολικό πάρκο 

Να καταγραφούν οι υποθέσεις και οι αντιλήψεις των παιδιών σχετικά 

µε την αιτία που έκανε την λάµπα να ανάψει µετά την ολοκλήρωση της 

 

ΥΛΙΚΑ: Καρτέλες που απεικονίζουν ένα σεσουάρ, µια φτερωτή, ένα δυναµό 

Μέσα από τη σειροθέτηση των εικόνων και των αιτιολογήσεων που 

δίνουν τα παιδιά να αξιολογηθεί κατά πόσο έχουν οικοδοµήσει την 

προσπαθώντας να κάνουν συµβολική αναπαράσταση της 

δραστηριότητα) 



 

� Να διερευνηθούν εκ νέου οι νοητικές 

παραστάσεις των παιδιών σχετικά µε τα 

αιολικά πάρκα και τις ανεµογεννήτριες, η 

διερεύνηση εστιάζεται στη χρήση και στη 

λειτουργία τους 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(Η δραστηριότητα αυτή παραµένει ίδια µε την 3

εφαρµογής) 

 

Συνοψίζοντας, µετά την εφαρµογή του 

επεξεργασία των δεδοµένων που συλλέχθηκαν από αυτήν, διαπιστώθηκε ότι:

 Η συσκευή η οποία επιλέχθηκε

παραστάσεων των νηπίων στην 1

και δηµιουργούσε εµπόδια

την δυσκολία που αντιµετώπισαν τα νήπια στο να κάνουν την 

συµβολική αναπαράσταση τοποθετώντας την αλυσίδα αντικειµένων µε 

την σειρά (σεσουάρ

ότι έπρεπε να χρησιµοποιηθεί 

αντικείµενα σε σειρά.

 Επιπλέον, προστέθηκε άλλη µια συνδεσµολογία (µπαταρία

προκειµένου να διαπιστωθεί η ικανότητα των 

να κάνουν απλού τύπου συνδεσµολογίες, καθώς επίσης και να 

διερευνηθούν οι νοητικές τους παραστάσεις σχετικά µε το γιατί άναψε 

η λάµπα όταν συνδέθηκε µε την µπαταρία (µόνο σε περιπτώσεις που η 

εν λόγω συνδεσµολογία ήταν επιτυχής)
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Να διερευνηθούν εκ νέου οι νοητικές 

των παιδιών σχετικά µε τα 

αιολικά πάρκα και τις ανεµογεννήτριες, η 

διερεύνηση εστιάζεται στη χρήση και στη 

 

(Η δραστηριότητα αυτή παραµένει ίδια µε την 3η δραστηριότητα της πιλοτικής 

Συνοψίζοντας, µετά την εφαρµογή του πιλοτικού µέρους της έρευνας και την 

επεξεργασία των δεδοµένων που συλλέχθηκαν από αυτήν, διαπιστώθηκε ότι:

υσκευή η οποία επιλέχθηκε για την εκµαίευση των νοητικών 

τάσεων των νηπίων στην 1η δραστηριότητα δεν ήταν κατάλληλη 

και δηµιουργούσε εµπόδια στη σκέψη των παιδιών. Αυτό φάνηκε από 

την δυσκολία που αντιµετώπισαν τα νήπια στο να κάνουν την 

συµβολική αναπαράσταση τοποθετώντας την αλυσίδα αντικειµένων µε 

την σειρά (σεσουάρ- φτερωτή- δυναµό- λάµπα). Αποφασίστηκε λοιπόν 

ότι έπρεπε να χρησιµοποιηθεί µια συνδεσµολογία που να τοποθετεί τα 

αντικείµενα σε σειρά. 

    
Επιπλέον, προστέθηκε άλλη µια συνδεσµολογία (µπαταρία

προκειµένου να διαπιστωθεί η ικανότητα των συγκεκριµένων 

να κάνουν απλού τύπου συνδεσµολογίες, καθώς επίσης και να 

διερευνηθούν οι νοητικές τους παραστάσεις σχετικά µε το γιατί άναψε 

η λάµπα όταν συνδέθηκε µε την µπαταρία (µόνο σε περιπτώσεις που η 

εν λόγω συνδεσµολογία ήταν επιτυχής) 

δραστηριότητα της πιλοτικής 

πιλοτικού µέρους της έρευνας και την 

επεξεργασία των δεδοµένων που συλλέχθηκαν από αυτήν, διαπιστώθηκε ότι: 

για την εκµαίευση των νοητικών 

δραστηριότητα δεν ήταν κατάλληλη 

στη σκέψη των παιδιών. Αυτό φάνηκε από 

την δυσκολία που αντιµετώπισαν τα νήπια στο να κάνουν την 

συµβολική αναπαράσταση τοποθετώντας την αλυσίδα αντικειµένων µε 

λάµπα). Αποφασίστηκε λοιπόν 

µια συνδεσµολογία που να τοποθετεί τα 

 
Επιπλέον, προστέθηκε άλλη µια συνδεσµολογία (µπαταρία- λαµπάκι) 

συγκεκριµένων νηπίων, 

να κάνουν απλού τύπου συνδεσµολογίες, καθώς επίσης και να 

διερευνηθούν οι νοητικές τους παραστάσεις σχετικά µε το γιατί άναψε 

η λάµπα όταν συνδέθηκε µε την µπαταρία (µόνο σε περιπτώσεις που η 



 

 Το πλήθος των εικόνων που δόθηκε στα νήπια προς σειροθέτηση ήταν 

αρκετά µεγάλο. Οι 

το νερό έπρεπε να αφαιρεθούν γιατί φαινόταν ότι δηµιουργούσαν 

σύγχυση στη σκέψη 

 Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο διαφέρει η πιλοτική από την κανονική 

εφαρµογή είναι το γεγονός ότι στην κανονική εφαρµογή 

διάρκεια του 3

δραστηριότητες του 1

να συγκριθούν οι αρχικές νοητικές παραστάσεις των νηπίων µε αυτές 

που δόµησαν µετά την παρακολούθηση του προγράµµατος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Α΄ ΦΑΣΗ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1Ο ΣΚΕΛΟΣ: ∆ιερεύνηση νοητικών παραστάσεων των παιδιών, 

σχετικών µε το προς µελέτη θέµα, πριν από την διδασκαλία

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Μετά την ανάλυση αυτής της δραστηριότητας 

γνώριζε τη φτερωτή και το δυναµό µε τις ονοµασίες τους, όλα όµως 

προσπάθησαν να περιγράψουν τη φτερωτή και 2 από αυτά παροµοίασαν και το 

δυναµό µε αντικείµενα που έχουν συναντήσει στο περιβάλλον µέσα στο οποίο 

ζουν και αναπτύσσονται. Ο πίνακας 1
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Το πλήθος των εικόνων που δόθηκε στα νήπια προς σειροθέτηση ήταν 

αρκετά µεγάλο. Οι εικόνες που απεικόνιζαν το χέρι και την βρύση µε 

το νερό έπρεπε να αφαιρεθούν γιατί φαινόταν ότι δηµιουργούσαν 

στη σκέψη τους.  

Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο διαφέρει η πιλοτική από την κανονική 

εφαρµογή είναι το γεγονός ότι στην κανονική εφαρµογή 

διάρκεια του 3ου σκέλους (αξιολόγηση), επαναλήφθηκαν οι 

δραστηριότητες του 1ου σκέλους(διερεύνηση) προκειµένου να µπορούν 

να συγκριθούν οι αρχικές νοητικές παραστάσεις των νηπίων µε αυτές 

που δόµησαν µετά την παρακολούθηση του προγράµµατος.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Α΄ ΦΑΣΗ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

: ∆ιερεύνηση νοητικών παραστάσεων των παιδιών, 

σχετικών µε το προς µελέτη θέµα, πριν από την διδασκαλία

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 

Μετά την ανάλυση αυτής της δραστηριότητας προέκυψε ότι κανένα παιδί δεν 

γνώριζε τη φτερωτή και το δυναµό µε τις ονοµασίες τους, όλα όµως 

προσπάθησαν να περιγράψουν τη φτερωτή και 2 από αυτά παροµοίασαν και το 

δυναµό µε αντικείµενα που έχουν συναντήσει στο περιβάλλον µέσα στο οποίο 

σονται. Ο πίνακας 1, που ακολουθεί, περιγράφει τις 

Το πλήθος των εικόνων που δόθηκε στα νήπια προς σειροθέτηση ήταν 

εικόνες που απεικόνιζαν το χέρι και την βρύση µε 

το νερό έπρεπε να αφαιρεθούν γιατί φαινόταν ότι δηµιουργούσαν 

Ένα άλλο στοιχείο στο οποίο διαφέρει η πιλοτική από την κανονική 

εφαρµογή είναι το γεγονός ότι στην κανονική εφαρµογή κατά την 

σκέλους (αξιολόγηση), επαναλήφθηκαν οι 

προκειµένου να µπορούν 

να συγκριθούν οι αρχικές νοητικές παραστάσεις των νηπίων µε αυτές 

που δόµησαν µετά την παρακολούθηση του προγράµµατος. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ 

: ∆ιερεύνηση νοητικών παραστάσεων των παιδιών, 

σχετικών µε το προς µελέτη θέµα, πριν από την διδασκαλία 

προέκυψε ότι κανένα παιδί δεν 

γνώριζε τη φτερωτή και το δυναµό µε τις ονοµασίες τους, όλα όµως 

προσπάθησαν να περιγράψουν τη φτερωτή και 2 από αυτά παροµοίασαν και το 

δυναµό µε αντικείµενα που έχουν συναντήσει στο περιβάλλον µέσα στο οποίο 

περιγράφει τις 
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απαντήσεις που δίνουν τα παιδιά προκειµένου να απαντήσουν  στην ερώτηση 

«τι είναι αυτό;» 

Πίνακας 1 

     

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ⇒⇒⇒⇒ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ  

⇓⇓⇓⇓ 

 

ΛΑΜΠΑ 

 

ΦΤΕΡΩΤΗ 

 

∆ΥΝΑΜΟ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ - Μοιάζει σαν 

έλικας 

- 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ Μοιάζει µε 

ανεµιστήρα 

- 

ΑΛΕΞΗΣ Χ Έχει βιδούλες, 

µια ροδούλα και 

µπαλάκια 

Μοιάζει σαν 

σφυρίχτρα 

ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ Χ Μοιάζει σαν 

ελικόπτερο 

Μοιάζει µε αυτό 

που βάζουµε το 

γάλα µέσα 

 

Στη συνέχεια, όταν τους ζητήθηκε να συνδέσουν τα αντικείµενα, όπως 

φαίνεται και από τον πίνακα 2, µόνο 1 παιδί, η Παναγιώτα, κατάφερε να 

συνδέσει σωστά όλα τα αντικείµενα. Από την αρχή που της ζητήθηκε να 

περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο πιστεύει ότι ανάβει µια λάµπα, πριν ακόµη 

της ζητηθεί να συνδέσει τα αντικείµενα µεταξύ τους, αρχίζει να τοποθετεί 

επάνω στην κατασκευή τη λάµπα. Από τις κινήσεις της, φαίνεται να πιστεύει 

ότι αν βρει την κατάλληλη θέση για την λάµπα εκείνη θα ανάψει αυτόµατα. 

Επειδή αυτό δεν συµβαίνει, αναζητά µια νέα θέση για να τοποθετήσει την 

λάµπα. Ύστερα από κάποιες αποτυχηµένες προσπάθειες αρχίζει να κοιτά 

επίµονα τη φτερωτή χωρίς να την παίρνει στα χέρια της. Τότε η ερευνήτρια 

την ρωτά αν πιστεύει ότι πρέπει να χρησιµοποιήσει και κάτι άλλο προκειµένου 

να ανάψει η λάµπα. Αυτοµάτως, τοποθετεί την φτερωτή επάνω στο µοχλό και 
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στη συνέχεια στην σωστή θέση και επαναφέρει και την λάµπα στην αρχική της 

θέση. ∆εν µπαίνει στην διαδικασία να κινήσει το µοχλό, στην ερώτηση όµως 

αν πιστεύει ότι η λάµπα θα ανάψει κινώντας το µοχλό απαντά καταφατικά. 

Στην ερώτηση «τι πιστεύεις ότι συνέβη και άναψε η λάµπα;» δεν δίνει 

απάντηση απλά επαναλαµβάνει την διαδικασία προκειµένου να ανάψει η λάµπα 

ξανά. Από τις απαντήσεις της φαίνεται να πιστεύει ότι το δυναµό έπαιξε 

κάποιο ρόλο στο να ανάψει η λάµπα και υποστηρίζει ότι χωρίς αυτό η λάµπα 

δεν θα άναβε. 

Μόνο 1 παιδί, ο Αλέξης, συνδέει το δυναµό µε την λάµπα και αυτός από την 

αρχή της συνέντευξης, αλλά δυσκολεύεται να εντοπίσει την θέση της 

φτερωτής και ύστερα από λίγο εγκαταλείπει. Η ερευνήτρια τοποθετεί την 

φτερωτή στην σωστή θέση και του ζητά να κάνει µια υπόθεση σχετικά µε το 

τι θα πρέπει να κάνει στη συνέχεια προκειµένου να ανάψει η λάµπα. Αυτός 

απαντά: «θα την άναβα», και όταν καλείται να δείξει τον τρόπο αρχίζει να 

γυρίζει τον µοχλό. Τον γυρίζει µια φορά και εγκαταλείπει, τον γυρίζει άλλη 

µια φορά βάζοντας λίγο περισσότερη δύναµη ύστερα από παρότρυνση της 

ερευνήτριας αλλά ύστερα από µια πλήρη περιστροφή του µοχλού σταµατά 

ξανά µε αποτέλεσµα η λάµπα να µην ανάβει. Φαίνεται να πιστεύει ότι 

ευθύνεται το δυναµό που δεν ανάβει η λάµπα και λέει «αν το φτιάξουµε.., η 

λάµπα θα ανάψει». Στην ερώτηση «αν γυρίζουµε τη φτερωτή λίγο παραπάνω 

τι νοµίζεις ότι θα συµβεί; Η λάµπα θα ανάψει ή όχι;», απαντά καταφατικά. 

Τελικά φαίνεται να θεωρεί υπεύθυνο το δυναµό που η λάµπα δεν άναβε, ενώ 

όταν τελικά ανάβει υποστηρίζει ότι το δυναµό έφτιαξε χωρίς να διευκρινίζει 

τι είναι αυτό που είχε ή τι είναι αυτό που έφτιαξε. Από τις απαντήσεις του 

προκύπτει ότι κατέληξε στο συµπέρασµα πως όταν κινείται η φτερωτή 

γρήγορα η λάµπα ανάβει, ενώ όταν κινείται πιο αργά αυτή δεν ανάβει. 

Και τα άλλα 2 παιδιά δεν συνδέουν καθόλου τα αντικείµενα µεταξύ τους. Από 

αυτά τα 2 παιδιά, το ένα, η Ανδριαννή, υποστηρίζει ότι για να ανάψει η λάµπα 

θα πρέπει να τοποθετηθεί στο ταβάνι µαζί µε την φτερωτή και το δυναµό 

χωρίς όµως να τα συνδέει κάπως ενώ, όταν η λάµπα τοποθετείται πάνω στη 

συσκευή είναι σίγουρη πως η λάµπα δεν θα ανάψει µε αυτόν τον τρόπο. Όταν 

η ερευνήτρια ολοκληρώνει την σύνδεση και ανάβει τη λάµπα, η Ανδριαννή 

υποστηρίζει ότι η λάµπα άναψε επειδή κινήθηκε η φτερωτή χωρίς όµως το 

δυναµό να παίζει κάποιο ρόλο σε αυτό. Τέλος, ο ∆ηµήτρης, δεν προσπαθεί να 

συνδέσει καθόλου τα αντικείµενα µεταξύ τους, ενώ υποστηρίζει, όταν βλέπει 
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τη λάµπα να ανάβει, ότι η λάµψη προκλήθηκε εξ αιτίας της κίνησης της 

φτερωτής. Στην ερώτηση τι πιστεύει ότι συνέβη απαντά «φως». 

Πίνακας 2 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ 

ΛΑΜΨΗΣ 

ΤΗΣ 

ΛΑΜΠΑΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ 

Η΄ ΜΗ 

ΛΑΜΨΗΣ ΣΤΗ 

ΛΑΜΠΑ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ - - 

Υποστηρίζει ότι 

γύρισε η 

φτερωτή και 

άναψε η λάµπα 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Συνδέει σωστά και τα 

3 αντικείµενα, αλλά 

δεν χρησιµοποιεί το 

µοχλό προκειµένου να 

ανάψει την λάµπα 

- 

Επαναλαµβάνει 

την διαδικασία 

και ανάβει ξανά 

τη λάµπα χωρίς 

να περιγράφει 

ΑΛΕΞΗΣ 

Συνδέει σωστά το 

δυναµό και τη λάµπα, 

δυσκολεύεται να 

εντοπίσει την θέση 

της φτερωτής 

- 

Υποστηρίζει ότι 

ευθύνεται το 

δυναµό 

ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ - - 

Υποστηρίζει ότι 

γύρισε η 

φτερωτή και 

άναψε η λάµπα 

 



 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Σε αυτήν την δραστηριότητα 

η Παναγιώτα, φαίνεται να τοποθετούν το σύνολο των καρτών τυχαία. Αυτό 

που παρατηρείται είναι ότι 

πρώτη σειροθέτηση όπου ενεργός πηγή είναι το χέρι, όπως και στην 

πειραµατική διαδικασία 

προσπάθησαν να τοποθετήσουν τις κάρτες µε κάποια 

λογική η οποία δεν είναι απόλυτα εµφανής. Η µεν 

Ανδριαννή, καθώς προσπαθεί να εξηγήσει το λόγο 

που τοποθέτησε τις κάρτες µε αυτή τη σειρά λέει 

χαρακτηριστικά: «αυτά είναι πίσω απ

στις άλλες σειροθετήσεις απλώς τοποθέτησε τις κάρτες χωρίς να κάνει 

τη λειτουργία κάθε αντικειµένου χωρίς να συνδέει τα αντικείµενα µεταξύ 

τους, για παράδειγµα λέει όταν η ερευνήτρια τη ρωτά γιατί έβαλε εκεί την 

κάρτα µε το χέρι «για να ακουµπά

φτερωτή, «για να είναι µπροστά» λέει για το δυναµό χωρίς να εξηγεί που 

είναι το µπροστά ή µπροστά από τι

κ όταν ερωτάται σχετικά µε το πώς ανάβει το φως απαντά «πατάµε το 

κουµπί». Στις άλλες σειροθετήσεις ανακάτευε µονίµως τις κάρτες χωρίς να 

δίνει εξηγήσεις. 

Ο Αλέξης, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3 χρησιµοποιεί στις 

σειροθετήσεις του εµπειρίες από το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται. 

Στην πρώτη σειροθέτηση, διαχωρίζει τ

οµάδα, τοποθετεί τη φτερωτή που του µοιάζει µε ήλιο και κάτω από αυτήν 

τοποθετεί την εικόνα µε την λάµπα γιατί όπως εξηγεί «είναι του σπιτιού». 

Στην άλλη οµάδα, τοποθετεί το δυναµό που του µοιάζει µε σφυρίχτρα µε το 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η  

Σε αυτήν την δραστηριότητα 3 από τα 4 παιδιά, ο ∆ηµήτρης η Ανδριαννή και 

φαίνεται να τοποθετούν το σύνολο των καρτών τυχαία. Αυτό 

που παρατηρείται είναι ότι τόσο η Ανδριαννή όσο και η Παναγιώτα, 

πρώτη σειροθέτηση όπου ενεργός πηγή είναι το χέρι, όπως και στην 

πειραµατική διαδικασία που συµµετείχαν, φαίνεται να 

τοποθετήσουν τις κάρτες µε κάποια 

λογική η οποία δεν είναι απόλυτα εµφανής. Η µεν 

Ανδριαννή, καθώς προσπαθεί να εξηγήσει το λόγο 

που τοποθέτησε τις κάρτες µε αυτή τη σειρά λέει 

χαρακτηριστικά: «αυτά είναι πίσω από το χέρι» ενώ 

στις άλλες σειροθετήσεις απλώς τοποθέτησε τις κάρτες χωρίς να κάνει 

κανένα σχόλιο.  

Η Παναγιώτα από την άλλη, προβληµατίστηκε πολύ 

σχετικά µε το που πρέπει να τοποθετήσει κάθε 

κάρτα και τους άλλαζε θέσεις κάθε φορά κάθε φορά 

που έπρεπε να εξηγήσει τους λόγους που έκανε 

αυτές τις επιλογές. Τέλος, αποφασίζει να αποδώσει 

τη λειτουργία κάθε αντικειµένου χωρίς να συνδέει τα αντικείµενα µεταξύ 

τους, για παράδειγµα λέει όταν η ερευνήτρια τη ρωτά γιατί έβαλε εκεί την 

κάρτα µε το χέρι «για να ακουµπάει» , αντίστοιχα «για να φτερουγάει» στη 

φτερωτή, «για να είναι µπροστά» λέει για το δυναµό χωρίς να εξηγεί που 

είναι το µπροστά ή µπροστά από τι, «για να ανάβει το φως» λέει για τη λάµπα 

κ όταν ερωτάται σχετικά µε το πώς ανάβει το φως απαντά «πατάµε το 

Στις άλλες σειροθετήσεις ανακάτευε µονίµως τις κάρτες χωρίς να 

Ο Αλέξης, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3 χρησιµοποιεί στις 

σειροθετήσεις του εµπειρίες από το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται. 

Στην πρώτη σειροθέτηση, διαχωρίζει τις κάρτες σε 2 οµάδες. Στην πρώτη 

οµάδα, τοποθετεί τη φτερωτή που του µοιάζει µε ήλιο και κάτω από αυτήν 

τοποθετεί την εικόνα µε την λάµπα γιατί όπως εξηγεί «είναι του σπιτιού». 

Στην άλλη οµάδα, τοποθετεί το δυναµό που του µοιάζει µε σφυρίχτρα µε το 

ο ∆ηµήτρης η Ανδριαννή και 

φαίνεται να τοποθετούν το σύνολο των καρτών τυχαία. Αυτό 

όσο και η Παναγιώτα, στην 

πρώτη σειροθέτηση όπου ενεργός πηγή είναι το χέρι, όπως και στην 

στις άλλες σειροθετήσεις απλώς τοποθέτησε τις κάρτες χωρίς να κάνει 

Η Παναγιώτα από την άλλη, προβληµατίστηκε πολύ 

σχετικά µε το που πρέπει να τοποθετήσει κάθε 

κάρτα και τους άλλαζε θέσεις κάθε φορά κάθε φορά 

ξηγήσει τους λόγους που έκανε 

αυτές τις επιλογές. Τέλος, αποφασίζει να αποδώσει 

τη λειτουργία κάθε αντικειµένου χωρίς να συνδέει τα αντικείµενα µεταξύ 

τους, για παράδειγµα λέει όταν η ερευνήτρια τη ρωτά γιατί έβαλε εκεί την 

ει» , αντίστοιχα «για να φτερουγάει» στη 

φτερωτή, «για να είναι µπροστά» λέει για το δυναµό χωρίς να εξηγεί που 

, «για να ανάβει το φως» λέει για τη λάµπα 

κ όταν ερωτάται σχετικά µε το πώς ανάβει το φως απαντά «πατάµε το 

Στις άλλες σειροθετήσεις ανακάτευε µονίµως τις κάρτες χωρίς να 

Ο Αλέξης, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3 χρησιµοποιεί στις 

σειροθετήσεις του εµπειρίες από το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται. 

ις κάρτες σε 2 οµάδες. Στην πρώτη 

οµάδα, τοποθετεί τη φτερωτή που του µοιάζει µε ήλιο και κάτω από αυτήν 

τοποθετεί την εικόνα µε την λάµπα γιατί όπως εξηγεί «είναι του σπιτιού». 

Στην άλλη οµάδα, τοποθετεί το δυναµό που του µοιάζει µε σφυρίχτρα µε το 
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χέρι που την κρατάει. Υποστηρίζει ότι δεν µπορεί να βάλει όλες τις κάρτες 

µαζί σε µια ιστορία. 

Πίνακας 3 

 ΣΕΙΡ 1 ΣΕΙΡ 2 ΣΕΙΡ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ Χ-∆-Φ-Λ Σ-Λ-Φ-∆ Β-∆-Λ-Φ Τυχαία επιλογή 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ-Λ-∆-Φ 

∆-Φ-Λ-Χ 

Χ-Φ-∆-Λ 

Σ-Λ-Φ-∆ 

Λ-Σ-Φ-∆ 

- Τυχαία επιλογή. 

Συνδέει τα αντικείµενα 

µε τη χρήση τους, όχι 

όµως τα αντικείµενα 

µεταξύ τους 

ΑΛΕΞΗΣ Φ-Λ ΚΑΙ 

∆-Χ 

Φ-Λ-Σ Λ-Β-Φ-∆ Τοποθετεί τα 

αντικείµενα σύµφωνα 

µε εµπειρίες που έχει 

αποκτήσει από το 

περιβάλλον του. 

ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ Χ-Λ-∆-Φ Σ-Λ-∆-Φ Β-Λ-∆-Φ Τυχαία επιλογή 

 

Στην δεύτερη οµάδα καρτών, αφαιρεί τελείως το δυναµό τοποθετεί τις 

κάρτες και λέει: «ο ήλιος (εννοώντας τη φτερωτή), η λάµπα στο δωµάτιο της 

µαµάς και το πιστολάκι για να κάνει η µαµά τα µαλλιά της». Υποστηρίζει ότι η 

φτερωτή δεν µπορεί να τοποθετηθεί µέσα στο δωµάτιο της µαµάς γιατί είναι ο 

ήλιος. Τέλος, στην τρίτη οµάδα καρτών λέει «εδώ είναι το µπάνιο και το 

φως» και τοποθετεί τη λάµπα «και η βρύση που βγάζει νερό», εδώ είναι ο 

ήλιος και τοποθετεί τη φτερωτή ξανά «και εδώ είναι η σφυρίχτρα που είναι 

στο µπάνιο», προσθέτοντας και το δυναµό. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κανένα από τα παιδιά δεν έχει οικοδοµήσει 

τις αλυσίδες λειτουργίας. Παρατηρώντας απλά τον πίνακα διαπιστώνει 

εύκολα κάποιος ότι κανένα από τα παιδιά δεν κρατά σταθερές τις κάρτες 

αλλάζοντας µόνο την κάρτα που απεικονίζει την ενεργό πηγή, ενώ δεν 

προκύπτει από τα αποτελέσµατα αυτής της δραστηριότητας το αν θεωρούν 

σηµαντική την ύπαρξη του δυναµό. Επίσης, κανένα από τα παιδιά δεν φάνηκε 
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καθαρά, να προσπαθεί να κάνει συµβολική αναπαράσταση της συνδεσµολογίας 

της προηγούµενης δραστηριότητας. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η  

Σε αυτήν την δραστηριότητα, από την ανάλυση των δεδοµένων και σύµφωνα 

µε το πίνακα 4 που ακολουθεί, προκύπτει ότι τα παιδιά εστιάζουν στην κίνηση 

της φτερωτής από τον αέρα ή στο ότι γυρίζουν οι φτερωτές προκειµένου να 

κάνουν αέρα. Ένα µόνο παιδί, η Ανδριαννή, φαίνεται να γνωρίζει την χρήση 

και την λειτουργία των ανεµογεννητριών, αφού λέει ότι «όταν γυρίζει γύρω – 

γύρω η λάµπα θα ανάψει, οποιαδήποτε λάµπα». Βέβαια, δεν είναι σαφές αν το 

γνώριζε από πριν, ή αν η απάντησή της βασίζεται στην συµµετοχή της στην 

προηγηθείσα πειραµατική διαδικασία. Οµαδοποιώντας τα δεδοµένα του πίνακα 

φαίνεται ότι 3/ 4 παιδιά δίνουν νατουραλιστικές παραγοντικές εξηγήσεις 

λειτουργίας αναφορικά µε τη χρήση και τη λειτουργία των ανεµογεννητριών, 

ενώ, 1/ 4 δίνει νατουραλιστικές παραγοντικές εξηγήσεις διανοµής. 

Πίνακας 4 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΧΡΗΣΗ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ Γυρίζουν από τον αέρα 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Φυσάει και γυρίζουν και µετά σταµατάει ο αέρας 

και σταµατάνε να γυρίζουν 

ΑΛΕΞΗΣ Γυρνάνε γύρω- γύρω για να κάνουν αέρα 

ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ Όταν γυρίζει γύρω – γύρω η λάµπα θα ανάψει, 

οποιαδήποτε λάµπα 

3οΣΚΕΛΟΣ: Αξιολόγηση της προόδου της σκέψης των παιδιών, 

σχετικά µε το προς µελέτη θέµα, µετά από την διδασκαλία 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η  

Αρχικά δόθηκαν στα παιδιά όλες οι κάρτες µαζί, γεγονός που τα δυσκόλεψε 

αρκετά. Κατά την σειροθέτηση και τα 4 παιδιά χρησιµοποίησαν όλες τις 

κάρτες και φαίνεται να τις τοποθέτησαν τυχαία. Στη συνέχεια, αφαιρούνται οι 



 

κάρτες που απεικονίζουν το νερό και το χέρι και ζητείται πάλι από τα νήπια 

να σειροθετήσουν τις κάρτες που έχουν αποµείνει. Ο πίνακας 5 που 

ακολουθεί δείχνει ότι 3 από τα 4 παιδιά δυσκολεύονται να κάνουν συµβολική 

αναπαράσταση µε αποτέλεσµα να τοποθετούν µ

Παρόλα αυτά και τα 4 παιδιά  ερµηνεύουν την διαδικασία µε όρους γραµµικού 

αιτιακού συλλογισµού. Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι και τα 4 παιδιά 

δήλωσαν ότι µε την απουσία του δυναµό η λάµπα δεν µπορεί να ανάψει.

Πίνακας 5 

 ΣΕΙΡΟΘΕΤΗΣΗ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ Σ-Φ-Λ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σ-Φ-∆

ΑΛΕΞΗΣ ∆-Σ-

ΑΝ∆ΡΙΑΝΝΗ ∆-Σ-

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6

Αφού γίνει η περιγραφή της µακέτας, τα παιδιά 

εµπλέκονται σε µια νέα πειραµατική διαδικασία. 

Από την  αλληλεπίδραση των παιδιών µε τη µακέτα 

προέκυψε ένα ζήτηµα σχετικά µε το αν ανάβει ή 

όχι µια λάµπα χωρίς δυναµό. Φαίνεται ότι 

των παιδιών αφού µέχρι την προηγούµενη δραστηριότητα έδειχναν σίγουρα 

υποστηρίζοντας την άποψη ότι χωρίς το δυναµό η λάµπα δεν µπορεί να 

ανάψει. Τώρα, το δυναµό δεν ήταν εµφανές και τα παιδιά άρχισαν να 

αµφισβητούν την παραπάνω

εντόπισε το δυναµό πάνω στη µακέτα και έτσι τα παιδιά επέστρεψαν στην 

αρχική τους άποψη. Τέλος, µέσα από τη συζήτηση τα νήπια κατέληξαν στο 

46 

κάρτες που απεικονίζουν το νερό και το χέρι και ζητείται πάλι από τα νήπια 

να σειροθετήσουν τις κάρτες που έχουν αποµείνει. Ο πίνακας 5 που 

ακολουθεί δείχνει ότι 3 από τα 4 παιδιά δυσκολεύονται να κάνουν συµβολική 

αναπαράσταση µε αποτέλεσµα να τοποθετούν µε λάθος τρόπο τις κάρτες.

Παρόλα αυτά και τα 4 παιδιά  ερµηνεύουν την διαδικασία µε όρους γραµµικού 

Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι και τα 4 παιδιά 

δήλωσαν ότι µε την απουσία του δυναµό η λάµπα δεν µπορεί να ανάψει.

ΣΕΙΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ 

Λ-∆ Περιγράφει την διαδικασία 

σωστά 

∆-Λ Περιγράφει την διαδικασία 

σωστά 

-Λ-Φ Περιγράφει την διαδικασία 

σωστά 

-Λ-Φ Περιγράφει την διαδικασία 

σωστά 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6Η  

Αφού γίνει η περιγραφή της µακέτας, τα παιδιά 

εµπλέκονται σε µια νέα πειραµατική διαδικασία. 

Από την  αλληλεπίδραση των παιδιών µε τη µακέτα 

προέκυψε ένα ζήτηµα σχετικά µε το αν ανάβει ή 

όχι µια λάµπα χωρίς δυναµό. Φαίνεται ότι προκλήθηκε σύγχυση στη σκέψη 

αφού µέχρι την προηγούµενη δραστηριότητα έδειχναν σίγουρα 

υποστηρίζοντας την άποψη ότι χωρίς το δυναµό η λάµπα δεν µπορεί να 

ανάψει. Τώρα, το δυναµό δεν ήταν εµφανές και τα παιδιά άρχισαν να 

αµφισβητούν την παραπάνω άποψη. Η λύση ήρθε από την Παναγιώτα που 

εντόπισε το δυναµό πάνω στη µακέτα και έτσι τα παιδιά επέστρεψαν στην 

Τέλος, µέσα από τη συζήτηση τα νήπια κατέληξαν στο 

κάρτες που απεικονίζουν το νερό και το χέρι και ζητείται πάλι από τα νήπια 

να σειροθετήσουν τις κάρτες που έχουν αποµείνει. Ο πίνακας 5 που 

ακολουθεί δείχνει ότι 3 από τα 4 παιδιά δυσκολεύονται να κάνουν συµβολική 

ε λάθος τρόπο τις κάρτες. 

Παρόλα αυτά και τα 4 παιδιά  ερµηνεύουν την διαδικασία µε όρους γραµµικού 

Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι και τα 4 παιδιά 

δήλωσαν ότι µε την απουσία του δυναµό η λάµπα δεν µπορεί να ανάψει. 

Περιγράφει την διαδικασία 

Περιγράφει την διαδικασία 

Περιγράφει την διαδικασία 

Περιγράφει την διαδικασία 

προκλήθηκε σύγχυση στη σκέψη 

αφού µέχρι την προηγούµενη δραστηριότητα έδειχναν σίγουρα 

υποστηρίζοντας την άποψη ότι χωρίς το δυναµό η λάµπα δεν µπορεί να 

ανάψει. Τώρα, το δυναµό δεν ήταν εµφανές και τα παιδιά άρχισαν να 

άποψη. Η λύση ήρθε από την Παναγιώτα που 

εντόπισε το δυναµό πάνω στη µακέτα και έτσι τα παιδιά επέστρεψαν στην 

Τέλος, µέσα από τη συζήτηση τα νήπια κατέληξαν στο 



 

γεγονός ότι η συνδεσµολογία αυτή θα ήταν χρήσιµη όχι µόνο στο να ανάψουµε 

µια λάµπα, αλλά στο να θέσουµε σε λειτουργία οποιαδήποτε ηλεκτρική 

συσκευή, 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7

Ύστερα από συζήτηση τα παιδιά κατέληξαν στο ποια είναι τα βασικά µέρη που 

θα πρέπει να ζωγραφίσουν, τα µοίρασαν και αφού ολοκλήρωσαν τα έργα τους 

τοποθέτησαν τις ζωγραφιές τους στη σωστή σειρά.

Ο Αλέξης ζωγράφισε το σεσουάρ που βγάζει τον αέρα……

……
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γεγονός ότι η συνδεσµολογία αυτή θα ήταν χρήσιµη όχι µόνο στο να ανάψουµε 

µια λάµπα, αλλά στο να θέσουµε σε λειτουργία οποιαδήποτε ηλεκτρική 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7Η  

τα παιδιά κατέληξαν στο ποια είναι τα βασικά µέρη που 

θα πρέπει να ζωγραφίσουν, τα µοίρασαν και αφού ολοκλήρωσαν τα έργα τους 

ζωγραφιές τους στη σωστή σειρά. 

Ο Αλέξης ζωγράφισε το σεσουάρ που βγάζει τον αέρα……

 

…… ο ∆ηµήτρης την φτερωτή…… 

 

…. Η Παναγιώτα το δυναµό…… 

γεγονός ότι η συνδεσµολογία αυτή θα ήταν χρήσιµη όχι µόνο στο να ανάψουµε 

µια λάµπα, αλλά στο να θέσουµε σε λειτουργία οποιαδήποτε ηλεκτρική 

τα παιδιά κατέληξαν στο ποια είναι τα βασικά µέρη που 

θα πρέπει να ζωγραφίσουν, τα µοίρασαν και αφού ολοκλήρωσαν τα έργα τους 

Ο Αλέξης ζωγράφισε το σεσουάρ που βγάζει τον αέρα…… 



 

…. Και η Ανδριαννή τη λάµπα…..

Τα παιδιά έδεσαν το βιβλίο και το τοποθέτησαν στην βιβλιοθήκη της τάξης 

τους. 

 

Β΄ ΦΑΣΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1Ο ΣΚΕΛΟΣ ΚΑΙ 

παραστάσεων των παιδιών, σχετικών µε το προς µελέτη θέµα, 

πριν από την διδασκαλία

προόδου της σκέψης των παιδιών, σχετικά µε το προς µελέτη 

θέµα, µετά από την διδασκαλία

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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…. Και η Ανδριαννή τη λάµπα….. 

 

Τα παιδιά έδεσαν το βιβλίο και το τοποθέτησαν στην βιβλιοθήκη της τάξης 

Β΄ ΦΑΣΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΚΑΙ 3οΣΚΕΛΟΣ: ∆ιερεύνηση νοητικών 

παραστάσεων των παιδιών, σχετικών µε το προς µελέτη θέµα, 

πριν από την διδασκαλία και ταυτόχρονη αξιολόγηση της 

προόδου της σκέψης των παιδιών, σχετικά µε το προς µελέτη 

την διδασκαλία 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1Η ΚΑΙ 9Η  

Τα παιδιά έδεσαν το βιβλίο και το τοποθέτησαν στην βιβλιοθήκη της τάξης 

: ∆ιερεύνηση νοητικών 

παραστάσεων των παιδιών, σχετικών µε το προς µελέτη θέµα, 

ξιολόγηση της 

προόδου της σκέψης των παιδιών, σχετικά µε το προς µελέτη 
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Από την συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων για αυτήν την δραστηριότητα, 

παρατηρώντας τον πίνακα 6, προκύπτει ότι πριν την εφαρµογή της 

διδασκαλίας κανένα παιδί δεν γνώριζε την ονοµασία την µπαταρίας, 1 /4 µόνο 

φάνηκε να αναγνώρισε την λάµπα, ενώ, κανένα δεν γνώριζε το δυναµό (µόνο ο 

Μάκης το παροµοίασε µε ρολόι) και τη φτερωτή, αν και εδώ, όπως και στην 

πιλοτική εφαρµογή προσπάθησαν να την παροµοιάσουν µε ρόδα, µε κάτι 

στρογγυλό, µε χρώµα και µε ανεµόµυλο. Σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν µετά την διδασκαλία όπου όπως προκύπτει από τον πίνακα 6, όλα 

τα παιδιά γνώριζαν τις ονοµασίες της µπαταρίας και της λάµπας, 3/5 της 

φτερωτής και ένα µόνο παιδί, ο Ανδρέας, του δυναµό.  

Πίνακας 6 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΑΝΤ/ΜΕΝΟΥ 

⇒  

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑ ΦΤΕΡΩΤΗ ∆ΥΝΑΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

⇓  

 PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ - X Χ X - X -  X 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ - X - X -  - - - 

ΣΠΥΡΟΣ - X - X - X - - 

ΜΑΚΗΣ - X - X - - - - 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - X - X - X - - 

 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  

ΣΥΝ∆ΕΣΗ 1Η  



 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ- ΛΑΜΠΑ

Από την ανάλυση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν από τις συνδεσµολογίες 

που ζητήθηκε να κάνουν τ

Περιγράφεται η επιτυχία ή η αποτυχία των παιδιών να συνδέσουν τη

µε την µπαταρία(πίνακας 7

(πίνακας 8). Μελετώντας τα στοιχεία του πίνακα 6 προκύπτει ότι πριν την 

διδασκαλία 2/5 παιδιά, η Κατερίνα

µπαταρία µε τη λάµπα σωστά και να

ρωτούσε συνεχώς πώς να κάνει τη σύνδεση, ενώ, ταυτόχρονα πειραµατιζόταν 

και τελικά κατάφερε να ανάψει τη λάµπα. Υποστηρίζει ότι τοποθετεί τη λάµπα 

πάνω στην µπαταρία και αυτή ανάβει. Τα υπόλοιπα παιδιά, είτε τοποθετούσα

τη λάµπα ανάποδα πάνω στη µπαταρία είτε την τοποθετούσαν στο πλάι, είτε 

συνέδεαν τον ένα πόλο της µπαταρίας µε τη λάµπα. Μετά την διδασκαλία τα 

δεδοµένα φαίνεται να αλλάζουν, αφού 4/5 παιδιά επιτυγχάνουν να συνδέσουν 

σωστά τη λάµπα µε την µπαταρία. Ο Σπύ

κάνει τη σύνδεση, συνεχίζει να συνδέει τον έναν πόλο της µπαταρίας µε την 

λάµπα. 

 

Πίνακας 7 

   1Η 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
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ΛΑΜΠΑ  

Από την ανάλυση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν από τις συνδεσµολογίες 

που ζητήθηκε να κάνουν τα παιδιά, προέκυψαν οι πίνακες 7 και 8

Περιγράφεται η επιτυχία ή η αποτυχία των παιδιών να συνδέσουν τη

µε την µπαταρία(πίνακας 7) και την φτερωτή µε το δυναµό και την λάµπα 

). Μελετώντας τα στοιχεία του πίνακα 6 προκύπτει ότι πριν την 

παιδιά, η Κατερίνα και ο Μάκης, κατάφεραν να συνδέσουν

τη λάµπα σωστά και να την ανάψουν. Στην αρχή, 

ρωτούσε συνεχώς πώς να κάνει τη σύνδεση, ενώ, ταυτόχρονα πειραµατιζόταν 

και τελικά κατάφερε να ανάψει τη λάµπα. Υποστηρίζει ότι τοποθετεί τη λάµπα 

πάνω στην µπαταρία και αυτή ανάβει. Τα υπόλοιπα παιδιά, είτε τοποθετούσα

τη λάµπα ανάποδα πάνω στη µπαταρία είτε την τοποθετούσαν στο πλάι, είτε 

συνέδεαν τον ένα πόλο της µπαταρίας µε τη λάµπα. Μετά την διδασκαλία τα 

δεδοµένα φαίνεται να αλλάζουν, αφού 4/5 παιδιά επιτυγχάνουν να συνδέσουν 

σωστά τη λάµπα µε την µπαταρία. Ο Σπύρος, το µόνο παιδί που δεν µπορεί να 

κάνει τη σύνδεση, συνεχίζει να συνδέει τον έναν πόλο της µπαταρίας µε την 

 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ                         
PRE POST

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

- Χ 

Από την ανάλυση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν από τις συνδεσµολογίες 

α παιδιά, προέκυψαν οι πίνακες 7 και 8. 

Περιγράφεται η επιτυχία ή η αποτυχία των παιδιών να συνδέσουν τη λάµπα 

δυναµό και την λάµπα 

). Μελετώντας τα στοιχεία του πίνακα 6 προκύπτει ότι πριν την 

και ο Μάκης, κατάφεραν να συνδέσουν την 

. Στην αρχή, η Κατερίνα, 

ρωτούσε συνεχώς πώς να κάνει τη σύνδεση, ενώ, ταυτόχρονα πειραµατιζόταν 

και τελικά κατάφερε να ανάψει τη λάµπα. Υποστηρίζει ότι τοποθετεί τη λάµπα 

πάνω στην µπαταρία και αυτή ανάβει. Τα υπόλοιπα παιδιά, είτε τοποθετούσαν 

τη λάµπα ανάποδα πάνω στη µπαταρία είτε την τοποθετούσαν στο πλάι, είτε 

συνέδεαν τον ένα πόλο της µπαταρίας µε τη λάµπα. Μετά την διδασκαλία τα 

δεδοµένα φαίνεται να αλλάζουν, αφού 4/5 παιδιά επιτυγχάνουν να συνδέσουν 

ρος, το µόνο παιδί που δεν µπορεί να 

κάνει τη σύνδεση, συνεχίζει να συνδέει τον έναν πόλο της µπαταρίας µε την 

POST 



 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΣΠΥΡΟΣ 

ΜΑΚΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ 2Η  

ΦΤΕΡΩΤΗ- ΛΑΜΠΑ

Ο πίνακας 8 που παρουσιάζεται παρακάτω, περιέχει οµαδοποιηµένα τα 

δεδοµένα που προέκυψαν από την ανάλυση. Περιλαµβάνει 3 στάδια τα οποία 

ορίζονται ως εξής: 

 ΣΤΑ∆ΙΟ 0: το παιδί 

κάθε φορά, αγνοώντας τα υπόλοιπα αντικείµενα

 

 ΣΤΑ∆ΙΟ 1: το παιδί συνδέει τη φτερωτή µε το 

δυναµό και αφήνει τη λάµπα στην άκρη 

εντάσσοντάς την στην συνδεσµολογία, χωρίς όµως 

να την συνδέει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι 

περιµένει η λάµπα να ανάψει εάν κινηθεί η 

φτερωτή. 

 ΣΤΑ∆ΙΟ 2: το παιδί συνδέει τη φτερωτή µε το δυναµό αρχικά και 

αφήνει την λάµπα στην άκρη όπως και στο προηγούµενο στάδιο 

(ΣΤΑ∆ΙΟ 1), στην συνέχεια προσπαθεί να ενώσει 

και την λάµπα µε την υπόλοιπη συνδεσµολογία 

χωρίς όµως να την τοποθετεί στο σωστό σηµείο
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Χ Χ 

- - 

Χ Χ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Χ 

ΛΑΜΠΑ- ∆ΥΝΑΜΟ 

που παρουσιάζεται παρακάτω, περιέχει οµαδοποιηµένα τα 

δεδοµένα που προέκυψαν από την ανάλυση. Περιλαµβάνει 3 στάδια τα οποία 

ΣΤΑ∆ΙΟ 0: το παιδί συνδέει τα αντικείµενα ανά 2 

κάθε φορά, αγνοώντας τα υπόλοιπα αντικείµενα 

ΣΤΑ∆ΙΟ 1: το παιδί συνδέει τη φτερωτή µε το 

δυναµό και αφήνει τη λάµπα στην άκρη 

εντάσσοντάς την στην συνδεσµολογία, χωρίς όµως 

να την συνδέει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι 

η λάµπα να ανάψει εάν κινηθεί η 

ΣΤΑ∆ΙΟ 2: το παιδί συνδέει τη φτερωτή µε το δυναµό αρχικά και 

αφήνει την λάµπα στην άκρη όπως και στο προηγούµενο στάδιο 

, στην συνέχεια προσπαθεί να ενώσει 

και την λάµπα µε την υπόλοιπη συνδεσµολογία 

ίς όµως να την τοποθετεί στο σωστό σηµείο 

που παρουσιάζεται παρακάτω, περιέχει οµαδοποιηµένα τα 

δεδοµένα που προέκυψαν από την ανάλυση. Περιλαµβάνει 3 στάδια τα οποία 

ΣΤΑ∆ΙΟ 2: το παιδί συνδέει τη φτερωτή µε το δυναµό αρχικά και 

αφήνει την λάµπα στην άκρη όπως και στο προηγούµενο στάδιο 



 

 ΣΤΑ∆ΙΟ 3: το παιδί συνδέει σωστά και τα 3 

αντικείµενα και καταφέρνει να ανάψει τη λάµπα

 

Αναλύοντας τον πίνακα 8

διδασκαλία µόνο η Κατερίνα καταφέρνει να ολοκληρώσει την 

συνδεσµολογία και να ανάψει τη λάµπα. Κάνει 5 προσπάθειες προκειµένου 

να φτάσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 1Η 

Στην αρχή, τοποθετεί

που περισσεύουν µε το δυναµό

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 2Η

Ενώνει τα καλώδια του δυναµό µε τη φτερωτή, τοποθετεί τη λάµπα πάνω 

στη φτερωτή και ανάβει το σεσουάρ.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 4Η

Τοποθετεί τη φτερωτή επάνω στο δυναµό, ενώνει ανάποδα τα καλώδια 

της λάµπας µε του δυναµό και ανάβει το σεσουάρ.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 5Η

Κάνει σωστά τη σύνδεση και ανάβει τη λάµπα.

Τα άλλα νήπια, συνδέουν τα αντικείµενα ανά 2 κάθε φόρα

υπόλοιπα και δεν κάνουν κα

αντικείµενα µεταξύ 

Πίνακας 8 

2Η ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ                         

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
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ΣΤΑ∆ΙΟ 3: το παιδί συνδέει σωστά και τα 3 

αντικείµενα και καταφέρνει να ανάψει τη λάµπα 

Αναλύοντας τον πίνακα 8, προκύπτει ότι πριν από την 

διδασκαλία µόνο η Κατερίνα καταφέρνει να ολοκληρώσει την 

συνδεσµολογία και να ανάψει τη λάµπα. Κάνει 5 προσπάθειες προκειµένου 

να φτάσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα.  

  

Στην αρχή, τοποθετεί τη λάµπα πάνω στην φτερωτή, ενώνει τα καλώδια 

που περισσεύουν µε το δυναµό και ανάβει λίγο το σεσουάρ. 

Η  και 3Η  

Ενώνει τα καλώδια του δυναµό µε τη φτερωτή, τοποθετεί τη λάµπα πάνω 

στη φτερωτή και ανάβει το σεσουάρ. 

Η  

η φτερωτή επάνω στο δυναµό, ενώνει ανάποδα τα καλώδια 

της λάµπας µε του δυναµό και ανάβει το σεσουάρ. 

Η  

Κάνει σωστά τη σύνδεση και ανάβει τη λάµπα. 

νήπια, συνδέουν τα αντικείµενα ανά 2 κάθε φόρα, αγνοώντας τα 

υπόλοιπα και δεν κάνουν καµία προσπάθεια να συνδέσουν όλα τα 

αντικείµενα µεταξύ τους. 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ                         

PRE POST 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

Στάδιο 0 Στάδιο 1 

Στάδιο 3 Στάδιο 3 

διδασκαλία µόνο η Κατερίνα καταφέρνει να ολοκληρώσει την 

συνδεσµολογία και να ανάψει τη λάµπα. Κάνει 5 προσπάθειες προκειµένου 

ενώνει τα καλώδια 

 

Ενώνει τα καλώδια του δυναµό µε τη φτερωτή, τοποθετεί τη λάµπα πάνω 

η φτερωτή επάνω στο δυναµό, ενώνει ανάποδα τα καλώδια 

, αγνοώντας τα 

να συνδέσουν όλα τα 
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ΣΠΥΡΟΣ Στάδιο 0 Στάδιο 2 

ΜΑΚΗΣ Στάδιο 0 Στάδιο 2 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  Στάδιο 0 Στάδιο 2 

Μελετώντας τις επιδόσεις των νηπίων µετά την διδασκαλία, διαπιστώνει 

κανείς ότι όλα τα νήπια είχαν εξέλιξη στη σκέψη τους, αφού τα περισσότερα, 

3/5, πέρασαν από το ΣΤΑ∆ΙΟ 0 στο ΣΤΑ∆ΙΟ 2, ένα µόνο παιδί πέρασε 

από το ΣΤΑ∆ΙΟ 0 στο ΣΤΑ∆ΙΟ 1 και τέλος ένα παιδί έµεινε στο ΣΤΑ∆ΙΟ 

3. Παρόλα αυτά, όλα τα νήπια όταν τους ζητείται να αιτιολογήσουν το πώς 

άναψε η λάµπα, αρχίζουν να περιγράφουν την πειραµατική διαδικασία 

χρησιµοποιώντας την αλυσίδα λειτουργίας «φυσάει- γυρίζει- ανάβει». 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι 4/5 νήπια αναφέρουν ότι χωρίς το δυναµό 

η λάµπα δεν µπορεί να ανάψει και ένα από αυτά πιστεύει ότι «το δυναµό έχει 

ρεύµα και ανάβει όλα τα ηλεκτρικά». 

  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2Η ΚΑΙ 8Η  

Αναλύοντας τον πίνακα 9, παρατηρείται ότι πριν από την διδασκαλία όλα τα 

νήπια έχουν σειροθετήσει τις εικόνες τυχαία και αυτό φαίνεται γιατί είτε δεν 

δίνουν εξηγήσεις για τις επιλογές τους, είτε γιατί αλλιώς έχουν τοποθετήσει 

τις εικόνες και αλλιώς τις περιγράφουν. Το δεύτερο αυτό επιχείρηµα θα 

µπορούσε κάποιος να το αποκρούσει ισχυριζόµενος ότι τα νήπια αυτά δεν 

µπορούν ακόµη να κάνουν συµβολική αναπαράσταση, αλλά αυτό το επιχείρηµα 

διαψεύδεται παρατηρώντας και τα αποτελέσµατα της σειροθέτησης µετά από 

την διδασκαλία. Ως  ιδιάζουσα περίπτωση θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η 

Κατερίνα η οποία έχει τοποθετήσει µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις κάρτες και 

πριν και µετά την διδασκαλία. Όταν στο διερευνητικό επίπεδο της ζητήθηκε 

να αιτιολογήσει την σειρά που επέλεξε να τοποθετήσει τις κάρτες, άρχισε να 

ονοµάζει τις κάρτες µε τη σειρά που τις έχει τοποθετήσει χωρίς να τις 

συνδέει µεταξύ τους λέγοντας: «Πρώτα έχουµε το φωτάκι..µετά τη 

φτερωτή..µετά το δυναµό και…… όχι! Βάζουµε τη φτερωτή πάνω στο δυναµό 

και φυσάµε και ανάβει το λαµπάκι» αλλά ακόµη και αν έκανε την αιτιολόγηση 

σωστά, όταν ερωτήθηκε από την ερευνήτρια αν ακόµη πιστεύει ότι αυτή είναι 
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η σωστή σειρά των καρτών ή αν θέλει να αλλάξει κάτι, εκείνη τις κοίταξε για 

λίγο και απάντησε ότι αυτή είναι η σειρά που πρέπει να έχουν οι κάρτες. 

Πίνακας 9 

 PRE POST 

ΣΕΙΡΟΘΕ

ΤΗΣΗ 

ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΙΡΟΘΕ

ΤΗΣΗ 

ΑΙΤΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Σ-Λ-Φ-∆ Αναφέρει τα 

αντικείµενα µε 

τη σειρά που τα 

χρησιµοποίησε ο 

ίδιος 

∆-Φ-Σ-Λ Περιγράφει την 

διαδικασία σωστά 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Λ-Φ-∆-Σ Περιγράφει τη 

σύνδεση σωστά 

Λ-Φ-∆-Σ Περιγράφει την 

διαδικασία σωστά 

ΣΠΥΡΟΣ ∆-Φ-Λ-Σ 

- 

         -Σ 

∆-Φ 

         -Λ 

Περιγράφει τη 

διαδικασία σωστά, 

αλλά δυσκολεύεται 

να αποφασίσει αν 

θα τοποθετήσει 

πρώτα το σεσουάρ 

ή την λάµπα και 

τελικά τα τοποθετεί 

στην ίδια θέση 

ΜΑΚΗΣ Λ-Σ-Φ-∆ 
- 

∆-Φ-Σ-Λ Περιγράφει την 

διαδικασία σωστά 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Λ-∆-Σ-Φ 
- 

Φ-∆-Λ-Σ Περιγράφει την 

διαδικασία σωστά 

Περνώντας στην ανάλυση της σειροθέτησης µετά την διδασκαλία, 

παρατηρείται το εξής φαινόµενο, όλα τα παιδιά ερµηνεύουν τις επιλογές τους 

µε όρους γραµµικού αιτιακού συλλογισµού, χρησιµοποιώντας την αλυσίδα 

λειτουργίας «φυσάει- γυρίζει ανάβει», όµως, 3/5 τοποθετούν τις κάρτες µε 

βάση τη σειρά που συνδέουν τα αντικείµενα. ∆ηλαδή, τοποθετούν πρώτα το 

δυναµό, στη συνέχεια τη φτερωτή (την οποία κατά τον πειραµατισµό συνέδεαν 



 

πάνω στο δυναµό), µετά το σεσουάρ (το οποίο θα τροφοδοτήσει µε αέρα τη 

συνδεσµολογία προκειµένου να γυρίσει η φτερωτή)και τέλος τη λάµπα. Ένα 

από αυτά τα τρία παιδιά φαίνεται να αντιµετω

πρέπει να βάλει τη λάµπα πρώτα ή το σεσουάρ και τελικά τα τοποθετεί στην 

ίδια θέση το ένα κάτω από το άλλο.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Οµαδοποιώντας τα δεδοµένα που απεικονίζει ο παρακάτω πίνακα

10), καταλήγουµε ότι 1/5 έδωσε σύνθετη εξήγηση (νατουραλιστική 

παραγοντική διανοµής: «γυρίζουν µε τον αέρα και βγάζουν ηλεκτρισµό» και 

µη νατουραλιστική τελεολογική: «γυρίζουν για το Χριστούλη») και 4/5 παιδιά 

δίνουν νατουραλιστικές παραγοντικές ε

για την χρήση και την λειτουργία των ανεµογεννητριών πριν από την 

διδασκαλία, ενώ, µετά από την διδασκαλία φαίνεται ότι τα δεδοµένα έχουν 

αλλάξει αφού 1/5 έδωσε εξήγηση νατουραλιστική παραγοντική λειτουργίας, 

ενώ τα υπόλοιπα 4, δίνουν νατουραλιστικές παραγοντικές εξηγήσεις 

διανοµής. 

Πίνακας 10 

 PRE 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γυρίζουν και

χιόνια

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Φυσάει και κ

να έχει δροσιά
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πάνω στο δυναµό), µετά το σεσουάρ (το οποίο θα τροφοδοτήσει µε αέρα τη 

συνδεσµολογία προκειµένου να γυρίσει η φτερωτή)και τέλος τη λάµπα. Ένα 

από αυτά τα τρία παιδιά φαίνεται να αντιµετωπίζει δυσκολία σχετικά µε το αν 

πρέπει να βάλει τη λάµπα πρώτα ή το σεσουάρ και τελικά τα τοποθετεί στην 

ίδια θέση το ένα κάτω από το άλλο. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 3Η ΚΑΙ 9Η  

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ- ΧΡΗΣΗ 

Οµαδοποιώντας τα δεδοµένα που απεικονίζει ο παρακάτω πίνακα

), καταλήγουµε ότι 1/5 έδωσε σύνθετη εξήγηση (νατουραλιστική 

παραγοντική διανοµής: «γυρίζουν µε τον αέρα και βγάζουν ηλεκτρισµό» και 

µη νατουραλιστική τελεολογική: «γυρίζουν για το Χριστούλη») και 4/5 παιδιά 

δίνουν νατουραλιστικές παραγοντικές εξηγήσεις λειτουργίας όταν µιλούσαν 

για την χρήση και την λειτουργία των ανεµογεννητριών πριν από την 

διδασκαλία, ενώ, µετά από την διδασκαλία φαίνεται ότι τα δεδοµένα έχουν 

αλλάξει αφού 1/5 έδωσε εξήγηση νατουραλιστική παραγοντική λειτουργίας, 

, δίνουν νατουραλιστικές παραγοντικές εξηγήσεις 

 POST 

Γυρίζουν και βγάζουν τα 

χιόνια 

Γυρίζουν και ανάβουν οι 

λάµπες 

Φυσάει και κάνουν αέρα για 

να έχει δροσιά 

Για να δουλεύουν τα 

ηλεκτρικά 

πάνω στο δυναµό), µετά το σεσουάρ (το οποίο θα τροφοδοτήσει µε αέρα τη 

συνδεσµολογία προκειµένου να γυρίσει η φτερωτή)και τέλος τη λάµπα. Ένα 

πίζει δυσκολία σχετικά µε το αν 

πρέπει να βάλει τη λάµπα πρώτα ή το σεσουάρ και τελικά τα τοποθετεί στην 

Οµαδοποιώντας τα δεδοµένα που απεικονίζει ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 

), καταλήγουµε ότι 1/5 έδωσε σύνθετη εξήγηση (νατουραλιστική 

παραγοντική διανοµής: «γυρίζουν µε τον αέρα και βγάζουν ηλεκτρισµό» και 

µη νατουραλιστική τελεολογική: «γυρίζουν για το Χριστούλη») και 4/5 παιδιά 

ξηγήσεις λειτουργίας όταν µιλούσαν 

για την χρήση και την λειτουργία των ανεµογεννητριών πριν από την 

διδασκαλία, ενώ, µετά από την διδασκαλία φαίνεται ότι τα δεδοµένα έχουν 

αλλάξει αφού 1/5 έδωσε εξήγηση νατουραλιστική παραγοντική λειτουργίας, 

, δίνουν νατουραλιστικές παραγοντικές εξηγήσεις 

Γυρίζουν και ανάβουν οι 

Για να δουλεύουν τα 
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ΣΠΥΡΟΣ Γυρίζουν µε τον αέρα 

(Ξέρει και την ονοµασία 

τους) 

Φυσάει ο αέρας, γυρίζουν και 

ανάβει φως σε ένα σπίτι 

(Ξέρει και την ονοµασία τους) 

ΜΑΚΗΣ Είναι εκεί για τον αέρα, 

µόλις φυσάει γυρίζουν 

Το δυναµό δίνει ενέργεια στη 

φτερωτή για να γυρίσει και 

µετά η φτερωτή δίνει 

ενέργεια πίσω στο δυναµό και 

αυτό τη δίνει στα καλώδια 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Γυρίζουν µε τον αέρα και 

βγάζουν ηλεκτρισµό και 

γυρίζουν για το Χριστούλη 

Γυρνάνε και έχουν 

ηλεκτρισµό. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η  

∆υσκολεύονται πολύ στο να συνεργαστούν προκειµένου να τοποθετήσουν τις 

εικόνες στη σωστή σειρά και το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι στην επόµενη 

δραστηριότητα περιέχεται η µακέτα καθιστά ακόµη πιο δύσκολη τη 

συνεργασία. Τελικά στη σειροθέτηση των εικόνων βοηθά αρκετά η 

ερευνήτρια. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6Η  



 

Παρουσιάστηκε στα παιδιά η µακέτα και αφού την περιέγραψαν και έκαναν 

υποθέσεις σχετικά µε το τι µπορεί να κάνουν οι φτερωτές στο βουνό, ή πως 

µπορούν να ανάψουν οι λάµπες στα σπίτια, τα νήπια πειραµατίστηκαν 

φυσώντας µε το στόµα ή µε σεσου

διαψεύσουν τις υποθέσεις τους. Κατά την διάρκεια των πειραµατισµών 

παρατηρήθηκε ότι οι λάµπες των σπιτιών δεν ανάβουν τόσο έντονα όταν 

φυσούσαν µε το στόµα, όσο όταν φυσούσαν µε το σεσουάρ. Αιτιολόγησαν το 

γεγονός αυτό λέγοντας ότι για να ανάψουν οι λάµπες το ίδιο και στις δυο 

περιπτώσεις, θα πρέπει να φυσήξουν πιο δυνατά µε το στόµα, ή να βγάλουν 

πιο πολύ αέρα. Από τη συζήτηση προέκυψε, από τα παιδιά, ότι το δυναµό δίνει 

ρεύµα και ανάβουν οι λάµπες, ενώ εκτός από αυτές 

µπορούσε να ανάψει και µια τηλεόραση

αντιλαµβάνονται και τον ρόλο των καλωδίων αφού 

χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι το ρεύµα πάει από το 

δυναµό στα καλώδια. 

νατουραλιστικές παραγοντικές, τόσο από την άποψη

της λειτουργίας, όσο και της διανοµής.

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
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Παρουσιάστηκε στα παιδιά η µακέτα και αφού την περιέγραψαν και έκαναν 

υποθέσεις σχετικά µε το τι µπορεί να κάνουν οι φτερωτές στο βουνό, ή πως 

µπορούν να ανάψουν οι λάµπες στα σπίτια, τα νήπια πειραµατίστηκαν 

φυσώντας µε το στόµα ή µε σεσουάρ, προκειµένου να επιβεβαιώσου ή να 

διαψεύσουν τις υποθέσεις τους. Κατά την διάρκεια των πειραµατισµών 

παρατηρήθηκε ότι οι λάµπες των σπιτιών δεν ανάβουν τόσο έντονα όταν 

φυσούσαν µε το στόµα, όσο όταν φυσούσαν µε το σεσουάρ. Αιτιολόγησαν το 

λέγοντας ότι για να ανάψουν οι λάµπες το ίδιο και στις δυο 

περιπτώσεις, θα πρέπει να φυσήξουν πιο δυνατά µε το στόµα, ή να βγάλουν 

πιο πολύ αέρα. Από τη συζήτηση προέκυψε, από τα παιδιά, ότι το δυναµό δίνει 

ρεύµα και ανάβουν οι λάµπες, ενώ εκτός από αυτές υπέθεσαν ότι θα 

µπορούσε να ανάψει και µια τηλεόραση, παράλληλα 

αντιλαµβάνονται και τον ρόλο των καλωδίων αφού 

χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι το ρεύµα πάει από το 

 Τα παιδιά δίνουν εξηγήσεις 

νατουραλιστικές παραγοντικές, τόσο από την άποψη 

της λειτουργίας, όσο και της διανοµής. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7Η  

Όπως αναφέρθηκε και στην περιγραφή αυτής της 

δραστηριότητας τα νήπια αποφάσισαν να ζωγραφίσουν 

ότι τους άρεσε από το πρόγραµµα στο οποίο έλαβαν 

µέρος. Έτσι λοιπόν: 

……Η Κατερίνα αποφάσισε να ζωγραφίσει έναν φάρο

που φωτίζει, µε 2 ανεµογεννήτριες…… 

Παρουσιάστηκε στα παιδιά η µακέτα και αφού την περιέγραψαν και έκαναν 

υποθέσεις σχετικά µε το τι µπορεί να κάνουν οι φτερωτές στο βουνό, ή πως 

µπορούν να ανάψουν οι λάµπες στα σπίτια, τα νήπια πειραµατίστηκαν 

άρ, προκειµένου να επιβεβαιώσου ή να 

διαψεύσουν τις υποθέσεις τους. Κατά την διάρκεια των πειραµατισµών 

παρατηρήθηκε ότι οι λάµπες των σπιτιών δεν ανάβουν τόσο έντονα όταν 

φυσούσαν µε το στόµα, όσο όταν φυσούσαν µε το σεσουάρ. Αιτιολόγησαν το 

λέγοντας ότι για να ανάψουν οι λάµπες το ίδιο και στις δυο 

περιπτώσεις, θα πρέπει να φυσήξουν πιο δυνατά µε το στόµα, ή να βγάλουν 

πιο πολύ αέρα. Από τη συζήτηση προέκυψε, από τα παιδιά, ότι το δυναµό δίνει 

υπέθεσαν ότι θα 

Όπως αναφέρθηκε και στην περιγραφή αυτής της 

δραστηριότητας τα νήπια αποφάσισαν να ζωγραφίσουν 

ότι τους άρεσε από το πρόγραµµα στο οποίο έλαβαν 

ζωγραφίσει έναν φάρο 



 

 

……Ο Αντρέας επηρεασµένος από την µακέτα, που από την αρχή του 

προγράµµατος ανυποµονούσε

της, ζωγράφισε δέντρα, µια ανεµογεννήτρια και ένα σπίτι µε µ

……Ο Μάκης, µιµούµενος τον φίλο του τον Αντρέα αποφάσισε να ζωγραφίσει 

ένα σπίτι µε µια λάµπα

 

58 

Ο Αντρέας επηρεασµένος από την µακέτα, που από την αρχή του 

ανυποµονούσε για την στιγµή που θα τον άφηναν να παίξει µαζί 

της, ζωγράφισε δέντρα, µια ανεµογεννήτρια και ένα σπίτι µε µια λάµπα……

 

 

 

……Ο Μάκης, µιµούµενος τον φίλο του τον Αντρέα αποφάσισε να ζωγραφίσει 

ένα σπίτι µε µια λάµπα και ένα δέντρο…… 

 

Ο Αντρέας επηρεασµένος από την µακέτα, που από την αρχή του 

για την στιγµή που θα τον άφηναν να παίξει µαζί 

ια λάµπα…… 

……Ο Μάκης, µιµούµενος τον φίλο του τον Αντρέα αποφάσισε να ζωγραφίσει 



 

…… Ο Σπύρος ακολούθησε την ιδέα του Αντρέα και του Μάκη, αρκέστηκε 

µόνο όµως στην κατασκευή του σπιτιού προσθέτοντας πολύ 

….. και τέλος, ο Αλέξανδρος κατασκεύασε το φάρο του νησιού των 

ανεµόµυλων, τοποθετώντας δίπλα τη φτερωτή που τη συνδέει µέσω ενός 

καλωδίου µε µια λάµπα….
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…… Ο Σπύρος ακολούθησε την ιδέα του Αντρέα και του Μάκη, αρκέστηκε 

µόνο όµως στην κατασκευή του σπιτιού προσθέτοντας πολύ 

 

….. και τέλος, ο Αλέξανδρος κατασκεύασε το φάρο του νησιού των 

ανεµόµυλων, τοποθετώντας δίπλα τη φτερωτή που τη συνδέει µέσω ενός 

καλωδίου µε µια λάµπα…. 

 

 

…… Ο Σπύρος ακολούθησε την ιδέα του Αντρέα και του Μάκη, αρκέστηκε 

µόνο όµως στην κατασκευή του σπιτιού προσθέτοντας πολύ γκαζόν…… 

….. και τέλος, ο Αλέξανδρος κατασκεύασε το φάρο του νησιού των 

ανεµόµυλων, τοποθετώντας δίπλα τη φτερωτή που τη συνδέει µέσω ενός 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σε γενικές γραµµές θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι οι στόχοι 

επιτεύχθηκαν και οι υποθέσεις της έρευνας επιβεβαιώθηκαν. Τα παιδιά 

ήρθαν σε επαφή µε συστήµατα Α.Π.Ε. και πιο συγκεκριµένα µε την 

ανεµογεννήτρια. Είχαν την ευκαιρία να κάνουν υποθέσεις, να ανταλλάξουν 

απόψεις, να πειραµατιστούν και µέσα από αυτές τις διαδικασίες να 

προσεγγίσουν έννοιες αποθήκευσης και µεταφοράς ενέργειας. Μετά την 

συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, από την ανάλυση των δραστηριοτήτων 

αξιολόγησης σε σύγκριση πάντα µε τις αρχικές νοητικές τους παραστάσεις, 

φαίνεται το σύνολο των παιδιών να είναι ικανό να αναγνωρίσει τόσο τη δοµή 

όσο και τις λειτουργίες ενός κανονικού συστήµατος όπως είναι οι 

ανεµογεννήτριες. Στις εξηγήσεις τους πλέον το σύνολο των νηπίων φαίνεται 

να χρησιµοποιεί όρους διανοµής και τέλος, φαίνονται ικανά από τις 

απαντήσεις που δίνουν να εφαρµόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε ένα νέο 

φαινοµενολογικό πεδίο. Από τα παραπάνω, συµπεραίνεται ότι τα 

συγκεκριµένα νήπια έχουν δοµήσει πρόδροµα µοντέλα που αφορούν στην δοµή 

και στην λειτουργία ενός κανονικού συστήµατος όπως είναι η ανεµογεννήτρια, 

χρησιµοποιώντας γραµµικούς αιτιακούς συλογισµούς.  

Ειδικότερα, αναλύοντας  τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων και 

συγκρίνοντας και τα δύο τµήµατα προκύπτουν τα εξής: 

Αναφορικά µε την λειτουργία και την χρήση των ανεµογεννητριών ως 

κανονικά συστήµατα, φαίνεται ότι υπήρξε πρόοδος στην σκέψη των παιδιών, 

αφού όπως δείχνει και ο πίνακας που ακολουθεί το µεγαλύτερο µέρος των 

παιδιών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα, τόσο στην πιλοτική όσο και στην 

κανονική εφαρµογή, ενώ αρχικά έδιναν νατουραλιστικές παραγοντικές 

εξηγήσεις λειτουργίας, µετά την συµµετοχή τους, έχουν εξελίξει τις 

εξηγήσεις τους σε διανοµής. 
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Πίνακας 11 

 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

PRE-

TEST 
3/ 4 1/ 4 4/ 5 1/ 5 

POST-

TEST 

Χρησιµοποιούνται συνδυαστικά 

τόσο εξηγήσεις λειτουργίας όσο 

και διανοµής από το σύνολο 

των παιδιών 

1/ 5 4/ 5 

Ένα άλλο στοιχείο που επιβεβαιώνει την πρόοδο στην σκέψη των παιδιών, 

προκύπτει από την δραστηριότητα σειροθέτησης καρτών. Μπορεί τα παιδιά 

του πρώτου τµήµατος να µην µπορούσαν να κάνουν συµβολική αναπαράσταση, 

όπως δείχνει ο πίνακας που ακολουθεί, κάτι που πιστεύεται ότι οφείλεται 

στην συσκευή που χρησιµοποιήθηκε στην 1η δραστηριότητα, µετά την 

εφαρµογή του προγράµµατος όλα τα παιδιά και των δυο τµηµάτων είναι ικανά 

να εξηγήσουν την διαδικασία η οποία ακολουθείται προκειµένου να ανάψει η 

λάµπα. 

 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Ή ΤΗΣ 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 

PRE-

TEST 
0/ 4 1/ 5 

POST-

TEST 
4/ 4  5/ 5 

Κλείνοντας, άλλο ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει την πρόοδο των µαθητών 

είναι τα αποτελέσµατα από τις δραστηριότητες σύνδεσης των αντικειµένων. 

Είναι απόλυτα σαφές ότι τα παιδιά οικοδόµησαν γνώσεις σχετικά µε την δοµή 

της ανεµογεννήτριας. Παρατηρώντας τον παρακάτω πίνακα, φαίνεται ότι το 

σύνολο των παιδιών µετέβηκε  από το στάδιο 0 όπου προσπαθούσε να 
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συνδέσει τα αντικείµενα ανά 2 αγνοώντας το σύνολο των υπόλοιπων 

αντικειµένων που τους είχαν δοθεί στα στάδια 1 και 2, όπου συνδέουν σωστά 

τα αντικείµενα όµως αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε την τοποθέτηση της 

λάµπας, η οποία, στην συσκευή που χρησιµοποιήθηκε κατά την διδασκαλία, 

τοποθετούνταν πάνω στην συσκευή και όχι κάπου στο πλάι µε τη χρήση 

καλωδίων. 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 ΣΤΑ∆ΙΟ 0 ΣΤΑ∆ΙΟ 1 ΣΤΑ∆ΙΟ 2 ΣΤΑ∆ΙΟ 3 

PRE- TEST 4/ 5 - - 1/ 5 

POST-TEST - 1/ 5 3/5 1/ 5 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µέσω της διαµεσολάβησης του λόγου της 

εκπαιδευτικού, του υλικού που χρησιµοποιήθηκε και της ενθάρρυνσης της 

αλληλεπίδρασης των παιδιών µεταξύ τους και µε την εκπαιδευτικό, τα παιδιά 

σταδιακά βελτίωσαν την ικανότητά τους να χρησιµοποιούν το εξειδικευµένο 

λεξιλόγιο και µε πιο ακριβή τρόπο. 

Συνοψίζοντας, από την ανάλυση της παραπάνω έρευνας φαίνεται ότι η 

συγκεκριµένη γνώση είναι στα πλαίσια της γνώσης που µπορούν να 

οικοδοµήσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, θα µπορούσε να επεκταθεί, υπό 

την µορφή project, στα οφέλη των Α.Π.Ε. ή και σε άλλες µορφές 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας όπως είναι το νερό (υδραυλική ενέργεια) και ο 

ήλιος (φωτοβολταϊκά). Επίσης, στα πλαίσια εκπαίδευσης σε µη τυπικά 

περιβάλλοντα µάθησης, χρήσιµη θα ήταν µια επίσκεψη σε ένα αιολικό πάρκο η 

οποία, εκτός από την απλή ξενάγηση από την πλευρά του εκπαιδευτικού και 

την απλή παρατήρηση από την πλευρά των µαθητών, θα περιελάµβανε 

οργανωµένες δραστηριότητες µέσα από τις οποίες θα δινόταν η ευκαιρία στα 

παιδιά να αλληλεπιδράσουν µε το περιβάλλον, να παρατηρήσουν, να 

πειραµατιστούν, να κάνουν υποθέσεις και να τις επιβεβαιώσουν ή να τις 

διαψεύσουν µέσα σε ένα πλαίσιο ψυχαγωγίας και δηµιουργίας. Πληροφορίες 
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για τον τρόπο που οργανώνεται µια τέτοιου είδους επίσκεψη, µπορεί κανείς 

να βρει στο έργο του Κολιόπουλου «Η διδακτική προσέγγιση του µουσείου 

φυσικών επιστηµών». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Οι κάρτες που χρησιµοποιήθηκαν τόσο κατά την διάρκεια των 

δραστηριοτήτων σειροθέτησης, όσο και των δραστηριοτήτων 

αντιλήψεων των παιδιών σχετικά µε την δοµή, τη χρήση και την λειτουργία 

των ανεµογεννητριών είναι οι ακόλουθες:

Το χέρι αντιστοιχεί στην χρήση της µυηκής 

δύναµης που χρησιµοποίησαν τα παιδιά που 

πήραν µέρος στην πιλοτική εφαρµογή του 

προγράµµατος, κατά την διάρκεια της 1

δραστηριότητας, προκειµένου να κινήσουν

φτερωτή. 
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Το σεσουάρ αντιστοιχεί, µέσω του αέρα του 

οποίου παράγει, στην χρήση αιολικής ενέργειας 

που χρησιµοποιήθηκε καθ’ όλη την διάκρεια του 

προγράµµατος προκειµένου να τεθεί η 

σε κίνηση. 

αποτέλεσµα είναι το ίδιο……

 

Η 

 

 

Και έτσι το 

 

 

 

…την  

 

 

 Ο τρόπος που έχουν ταξινοµηθεί, παραπάνω, οι κάρτες ανάµεσα στις 

λέξεις, µπορεί να απο

αξιολόγησης, για τα νήπια
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Το σεσουάρ αντιστοιχεί, µέσω του αέρα του 

οποίου παράγει, στην χρήση αιολικής ενέργειας 

καθ’ όλη την διάκρεια του 

προγράµµατος προκειµένου να τεθεί η φτερωτή 

Η βρύση αντιστοιχεί, στην χρήση της υδραυλικής 

ενέργειας µέσω της οποίας µπορεί να κινηθεί η 

φτερωτή, σε ένα µελλοντικό εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα. 

Όποια µέθοδο και να επιλέξει κανείς το 

αποτέλεσµα είναι το ίδιο…… 

κινείται…… 

κάνει …… 

να ανάψει! 

Ο τρόπος που έχουν ταξινοµηθεί, παραπάνω, οι κάρτες ανάµεσα στις 

λέξεις, µπορεί να αποτελέσει δραστηριότητα εµπέδωσης ή 

για τα νήπια. ∆ιαβάζουµε το κείµενο, απουσία των 

Η βρύση αντιστοιχεί, στην χρήση της υδραυλικής 

ενέργειας µέσω της οποίας µπορεί να κινηθεί η 

µελλοντικό εκπαιδευτικό 

Όποια µέθοδο και να επιλέξει κανείς το 

Ο τρόπος που έχουν ταξινοµηθεί, παραπάνω, οι κάρτες ανάµεσα στις 

τελέσει δραστηριότητα εµπέδωσης ή 

. ∆ιαβάζουµε το κείµενο, απουσία των 



 

εικόνων, µαζί µε τα παιδιά και τα 

κενό θα πρέπει να τοποθετηθεί η κάθε κάρτα και γιατί.

 

 

Το αιολικό πάρκο περιλαµβάνει ένα σύνολο ανεµογεννητριών
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εικόνων, µαζί µε τα παιδιά και τα παροτρύνουµε να σκεφτούν σε ποιο 

κενό θα πρέπει να τοποθετηθεί η κάθε κάρτα και γιατί. 

αιολικό πάρκο περιλαµβάνει ένα σύνολο ανεµογεννητριών 

παροτρύνουµε να σκεφτούν σε ποιο 


