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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ι. Το ερευνητικό πρόβληµα 

Ο παιδαγωγικός προσανατολισµός της προ-δηµοτικής ή προ-σχολικής 

εκπαίδευσης παρουσιάζεται µάλλον πολωµένος προς δύο αντιτιθέµενες απόψεις, όσον 

αφορά την αντιµετώπιση των εξειδικευµένων γνωστικών αντικειµένων (βλ. Hedges & 

Cullen, 2005). Η µία άποψη υποστηρίζει ότι η προσέγγιση των Αναλυτικών 

Προγραµµάτων για τα µικρά παιδιά που δίνει έµφαση στα γνωστικά αντικείµενα έρχεται 

σε αντίθεση µε τον τρόπο που τα παιδιά αλληλεπιδρούν, σκέφτονται και µαθαίνουν για 

το περιβάλλον τους, και έχει ως αποτέλεσµα την υιοθέτηση ακατάλληλων προσεγγίσεων, 

που κινδυνεύουν να οδηγήσουν στη σχολειοποίηση του νηπιαγωγείου (οπ.π., σ. 68). Οι 

υποστηρικτές της αντίθετης άποψης ισχυρίζονται ότι η γνώση είναι βασική προϋπόθεση 

για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη του παιδιού και ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

εµπιστοσύνη στις δικές τους γνώσεις για κάθε αντικείµενο είναι πιθανότερο να 

διευκολύνουν τις µαθησιακές δυνατότητες των παιδιών, υιοθετώντας καταλληλότερες 

στρατηγικές (οπ.π.). 

 

Σχετικές µελέτες που έχουν γίνει για τις εξελίξεις της εκπαιδευτικής πολιτικής 

κρατών στην Ευρώπη, την Αµερική και την Αυστραλία, σηµειώνουν ότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις έχουν συνταχθεί και προταθεί επίσηµα κείµενα, δηλαδή 

Προγράµµατα Σπουδών και συνοδευτικά εγχειρίδια, µε στόχο την κυβερνητική 

καθοδήγηση, καθώς και την υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών, ώστε να 

διασφαλιστεί η παρεχόµενη ποιότητα υπηρεσιών (βλ. OECD, 2001, 2006, Wilks et al., 

2008, Eurydice network, 2009). Τα κείµενα αυτά φαίνεται να επηρεάζονται από τις δύο 

προαναφερθείσες απόψεις, καθώς αναγνωρίζονται δύο κυρίαρχα είδη Προγραµµάτων 

Σπουδών, εκείνα που αναγνωρίζουν την προσχολική εκπαίδευση ως πρώιµη εκπαίδευση, 

και εκείνα που της αναθέτουν έναν ρόλο κοινωνικής παιδαγωγικής (Wilks et al., 2008, σ, 

136-145, βλ. και Tsiakara & Kakana, 2010). 

 

Οποιαδήποτε οπτική κι αν υιοθετούν τα Προγράµµατα Σπουδών της εκπαίδευσης 

των µικρών παιδιών, η πτυχή της γνώσης δεν µπορεί να παραβλεφθεί, καθώς αυτή 

αποτελεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο λαµβάνει χώρα κάθε εκπαιδευτική αλληλεπίδραση 
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και εποµένως προσδιορίζει τις επικοινωνιακές περιστάσεις1. Η αποφυγή ενασχόλησης µε 

τη γνωστική πτυχή των εκπαιδευτικών αλληλεπιδράσεων ουσιαστικά οδηγεί σε µη ρητές, 

µη ορθολογικές διδακτικές επιλογές, τόσο στο επίπεδο του Προγράµµατος Σπουδών, όσο 

και στο επίπεδο της διδακτικής πράξης. 

 

Στα περισσότερα από τα σύγχρονα Προγράµµατα Σπουδών που απευθύνονται στα 

µικρά παιδιά, και ειδικότερα στα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, προσδιορίζονται προτεινόµενα 

διδακτικά αντικείµενα και γνωστικά περιεχόµενα προς διδασκαλία από διάφορες 

περιοχές γνώσης, µεταξύ των οποίων και διδακτικά αντικείµενα που αφορούν έννοιες και 

φαινόµενα από το φυσικό κόσµο (βλ. Wilks et al., 2008). Τα διδακτικά αντικείµενα που 

σχετίζονται µε τις Φυσικές Επιστήµες προτείνονται συνήθως µε την προοπτική του 

επιστηµονικού εγγραµµατισµού και µε στόχο τη µύηση των παιδιών σε γνώσεις και 

δεξιότητες των Φυσικών Επιστηµών, αν και έχει διαπιστωθεί µια γενικότερη 

παραµέληση ή υποβάθµιση των ειδικών γνώσεων περιεχοµένου, καθώς στα κείµενα αυτά 

προβάλλονται κυρίως µεθοδολογικά ζητήµατα (Hedges & Cullen, 2005, σ. 66). 

 

Τα δύο τελευταία Προγράµµατα Σπουδών που ίσχυσαν για το ελληνικό 

νηπιαγωγείο, πράγµατι περιλαµβάνουν διδακτικά αντικείµενα που σχετίζονται µε έννοιες 

και φαινόµενα των Φυσικών Επιστηµών. Στο Α.Π. του ’89 σχετικά διδακτικά 

αντικείµενα παρουσιάζονταν σε έναν αναπτυξιακό τοµέα, ενσωµατωµένα µε διδακτικά 

περιεχόµενα που αφορούσαν τη νοητική και λογικο-µαθηµατική εκπαίδευση (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

– Π.Ι., 1991, σ. 193-235). Στο ισχύον ∆ιαθεµατικό Πρόγραµµα, οι Φυσικές Επιστήµες 

αντιµετωπίζονται ως µέρος του ευρύτερου περιβάλλοντος και τα σχετικά διδακτικά 

αντικείµενα παρουσιάζονται συγκεντρωµένα στην ενότητα «Φυσικό Περιβάλλον» 

(ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002, σ. 22-27, και ∆αφέρµου κ.ά., 2005, σ 215-288). Όµως η 

ενσωµάτωση αυτών των διδακτικών αντικειµένων στα Προγράµµατα Σπουδών δεν 

φαίνεται να έχει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα καθώς οι νηπιαγωγοί στη χώρα µας 

µάλλον αποφεύγουν τη συστηµατική προσέγγιση εννοιών και φαινοµένων από τον κόσµο 

της Φυσικής, αλλά και όταν διδάσκουν σχετικά αντικείµενα φαίνεται ότι καταφεύγουν σε 

διαφορετικές διδακτικές στρατηγικές από εκείνες που προτείνονται στα επίσηµα κείµενα, 

κάποιες από τις οποίες κρίνονται και ακατάλληλες (βλ. Καλλέρη, 2006, Βαρσάµου κ.ά., 

2009). Ο ρόλος της/του εκπαιδευτικού στην προ-σχολική εκπαίδευση αναδεικνύεται ως 
                                                 
1 Για µια παραδειγµατική ανάλυση που αναδεικνύει τη συγκρότηση της εκπαιδευτικής γνώσης ως 
διαδικασία νοηµατοδότησης σε διδακτικές επικοινωνιακές περιστάσεις βλ. Κονδύλη, 2001. 
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κεφαλαιώδους σηµασίας, αφού πέρα από τις επίσηµες διδακτικές προτάσεις της 

πολιτείας, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που τελικώς καθορίζουν το εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα που θα υλοποιηθεί στο νηπιαγωγείο (Sofou & Tsafos, 2010, σ. 419). 

 

Τα Προγράµµατα Σπουδών και τα συνοδευτικά εγχειρίδια που απευθύνονται 

στις/στους εκπαιδευτικούς περιλαµβάνουν επιλεγµένες διδακτικές προτάσεις που 

σχετίζονται µε έννοιες και φαινόµενα από τον κόσµο της Φυσικής, οι οποίες συνιστούν 

µια πρώτη εκδοχή της σχολικής επιστηµονικής γνώσης, την επίσηµη εκδοχή της. Οι 

εκπαιδευτικοί ωστόσο θα χρειαστεί να αναπροσαρµόσουν αυτές τις διδακτικές προτάσεις 

για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στο διδακτικό τους έργο, στα πλαίσια που 

προσδιορίζουν το συγκεκριµένο διδακτικό αντικείµενο που σκοπεύουν να διδάξουν και 

το ρεπερτόριο των διδακτικών στρατηγικών που µπορούν να αξιοποιήσουν, κάτω από 

τους περιορισµούς που θέτουν οι εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας του θεσµού στις 

συγκεκριµένες ιστορικές και κοινωνικο-πολιτισµικές περιστάσεις2. Αφού λοιπόν οι 

εκπαιδευτικοί ερµηνεύουν τα επίσηµα κείµενα του Προγράµµατος Σπουδών και 

αναπροσαρµόζουν το διδακτικό αντικείµενο προκειµένου να το καταστήσουν κατάλληλο 

προς διδασκαλία για συγκεκριµένους µαθητές κάθε φορά, το επίσηµο Πρόγραµµα 

Σπουδών θα είναι αναγκαστικά διαφορετικό από εκείνο που τελικώς θα διδαχθεί σε κάθε 

τάξη νηπιαγωγείου. 

• Όµως ποια είναι η απόσταση ανάµεσα στο προτεινόµενο προς διδασκαλία 
εκπαιδευτικό Πρόγραµµα και σε εκείνο που τελικώς διδάσκεται; 

• Ποια είναι η σχέση των προτεινόµενων προς διδασκαλία αντικειµένων και εκείνων 
που προγραµµατίζει να διδάξει η νηπιαγωγός µε ένα µετασχηµατισµένο 
επιστηµονικό µοντέλο, όσον αφορά έννοιες και φαινόµενα από τον κόσµο της 
Φυσικής; 

• Ποιος είναι ο ρόλος των σχετικών διδακτικών επιλογών που προτείνονται από τα 
επίσηµα κείµενα του Π.Σ., επί της διαδικασίας αναπλαισίωσης της γνώσης ως 
διδασκόµενης; 

• Ποιος είναι ο ρόλος της νηπιαγωγού στη διαδικασία αυτή; 

                                                 
2 Οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση είναι σηµαντικές και σχετίζονται µε τις ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντα των νηπίων που φοιτούν κάθε χρόνο, τις απαιτήσεις που εκφράζουν οι γονείς τους, τις 
συνήθειες και τις προτεραιότητες των συναδέλφων νηπιαγωγών ή εκπαιδευτικών άλλων βαθµίδων -στις 
περιπτώσεις συστεγαζόµενων σχολείων-, την καθοδήγηση από την εκάστοτε σχολική σύµβουλο 
προσχολικής αγωγής κ.λπ. Ενδεικτικά αναφέρουµε διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στις εκπαιδευτικές 
συνθήκες ανάµεσα στα τµήµατα των ολοήµερων και των κλασικών νηπιαγωγείων, λόγω διαφορετικού 
διδακτικού ωραρίου, διαφορετικών ρουτινών, λόγω της αναγκαστικής συνεργασίας µεταξύ των 
συνυπεύθυνων νηπιαγωγών (βλ. και Γεωργοτά, 2011). 
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• Ποιες είναι οι σχετικές διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών, και από ποιους 
παράγοντες επηρεάζονται; 
 

Τα αρχικά αυτά ερωτήµατα λειτούργησαν ως άξονες των θεωρητικών και 

µεθοδολογικών επιλογών της παρούσας έρευνας, και καθοδήγησαν την πορεία 

υλοποίησης της διδακτορικής διατριβής, η δοµή της οποίας παρουσιάζεται στη συνέχεια 

περιληπτικά. 

 

ΙΙ. Η δοµή της διατριβής 

Η διδακτορική διατριβή δοµείται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζεται το 

θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, στο δεύτερο µέρος προσδιορίζεται το µεθοδολογικό 

πλαίσιο και ο σχεδιασµός της έρευνας, παρουσιάζονται και αναλύονται τα ερευνητικά 

δεδοµένα, αναπτύσσονται τα συµπεράσµατα και οι προεκτάσεις της έρευνας. 

 

Ειδικότερα στο 1ο κεφάλαιο επιχειρείται ο προσδιορισµός της έννοιας 

«Αναλυτικό Πρόγραµµα» και αναδεικνύονται οι διαφοροποιήσεις ανάµεσα στο 

γενικότερο πεδίο ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραµµάτων και στο ειδικότερο πεδίο 

ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραµµάτων για την εκπαίδευση των µικρών παιδιών. 

∆ιακρίνεται το Αναλυτικό Πρόγραµµα από τα επίσηµα κείµενα του Προγράµµατος 

Σπουδών και τα συνοδευτικά εγχειρίδια, εντοπίζονται τα σηµαντικότερα είδη 

Προγραµµάτων Σπουδών και τα δοµικά τους στοιχεία, παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

σηµαντικότερες πτυχές των εξελίξεων της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας που 

επηρέασαν την ανάπτυξη Προγραµµάτων Σπουδών για την εκπαίδευση των µικρών 

παιδιών, µε έµφαση σε εκείνες που επηρέασαν τα Προγράµµατα Σπουδών του ελληνικού 

νηπιαγωγείου. Τέλος αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων 

Προγραµµάτων Σπουδών που απευθύνονται στην προ-σχολική ή προ-δηµοτική 

εκπαίδευση. 

 

Το 2ο κεφάλαιο επικεντρώνεται στο ζήτηµα του µετασχηµατισµού της 

επιστηµονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή και στις διαδικασίες αναπλαισίωσης που 

απαιτούνται ώστε η επιστηµονική γνώση να καταστεί κατάλληλη προς διδασκαλία. 

Παρουσιάζεται η θεωρία του ∆ιδακτικού Μετασχηµατισµού, προσδιορίζονται τα 

διαφορετικά επίπεδα µετασχηµατισµού της γνώσης, εξετάζονται τα όρια και οι 

δυνατότητες αξιοποίησης αυτής της θεωρίας για τη µελέτη της πορείας που ακολουθεί η 
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γνώση από το επιστηµονικό πλαίσιο στο πλαίσιο των επίσηµων κειµένων των 

Προγραµµάτων Σπουδών και τέλος στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης. Προσδιορίζεται ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού στις διαδικασίες ∆ιδακτικού Μετασχηµατισµού της γνώσης και 

εντοπίζονται οι ιδιαιτερότητες της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο νηπιαγωγείο, οι οποίες 

διαφοροποιούν το ρόλο του νηπιαγωγού στη διαδικασία αυτή. 

 

Στο 3ο κεφάλαιο εξετάζεται η ένταξη γνωστικών περιεχοµένων που σχετίζονται 

µε τις Φυσικές Επιστήµες στα Προγράµµατα Σπουδών που απευθύνονται σε παιδιά 4-6 

ετών, τα επιχειρήµατα που νοµιµοποιούν αυτή την ένταξη και ο ρόλος του νηπιαγωγού 

για τη διδασκαλία σχετικών αντικειµένων. Εντοπίζονται παράγοντες που επηρεάζουν της 

διδακτικές επιλογές των ελληνίδων νηπιαγωγών, όσον αφορά τη διδασκαλία 

αντικειµένων από τις Φυσικές Επιστήµες και παρουσιάζεται µια κατηγοριοποίηση των 

διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών που υιοθετούνται για την προσέγγισή τους. 

 

Στο 4ο κεφάλαιο προσδιορίζονται τα ερωτήµατα της έρευνας υπό το πρίσµα των 

θεωρητικών παραδοχών που αποτυπώθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. 

 

Το 5ο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε ζητήµατα µεθοδολογίας και σχεδιασµού της 

έρευνας σε δύο φάσεις, προσδιορίζονται οι πηγές των εµπειρικών δεδοµένων και 

επαναδιατυπώνονται τα ερωτήµατα της έρευνας σε ειδικότερο επίπεδο. Παρέχονται 

διευκρινίσεις σχετικά µε τη µεθοδολογία, τις διαδικασίες και τα κριτήρια ανάλυσης, την 

παρουσίαση των δεδοµένων. Τέλος παρουσιάζεται η οπτική που υιοθετήθηκε σε σχέση 

µε τα κριτήρια ποιότητας της έρευνας, οι διαδικασίες και τεχνικές ελέγχου που τέθηκαν 

σε εφαρµογή µε στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας των µεθόδων, της ερευνητικής 

πρακτικής, των αναλύσεων και των συµπερασµάτων. 

 

Στο 6ο κεφάλαιο αξιοποιείται το ευρύτερο διδακτικό αντικείµενο «Ύλη» (που 

περιλαµβάνει γνωστικά περιεχόµενα σχετικά µε την Ύλη, τα υλικά και τις ιδιότητές 

τους), ως αντιπροσωπευτικό παράδειγµα διδακτικού αντικειµένου από το χώρο των 

Φυσικών Επιστηµών στα δύο τελευταία Προγράµµατα Σπουδών του ελληνικού 

νηπιαγωγείου, προκειµένου να εντοπιστούν και να αναλυθούν οι σχετικές διδακτικές 

προτάσεις των επίσηµων κειµένων των Προγραµµάτων. Παρουσιάζονται και 

σχολιάζονται τα δεδοµένα στο επίπεδο των επιµέρους διδακτικών ενοτήτων που 

εντοπίστηκαν, και τέλος επιχειρείται η σύνοψη των ευρηµάτων, ο συσχετισµός τους µε 
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τα ειδικά ερωτήµατα της έρευνας, και η ανάδειξη µίας διδακτικής ενότητας ως 

κατάλληλης για τη µελέτη των διαδικασιών µετασχηµατισµού της γνώσης που υιοθετεί η 

νηπιαγωγός στο επίπεδο σχεδιασµού διδακτικής παρέµβασης. 

 

Στο 7ο κεφάλαιο εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο οι νηπιαγωγοί ερµηνεύουν τα 

επίσηµα κείµενα του Προγράµµατος Σπουδών σχετικά µε τη διδασκαλία του φαινοµένου 

της διάλυσης και οι διαδικασίες αναπλαισίωσης του γνωστικού αντικειµένου που 

κινητοποιούν καθώς σχεδιάζουν σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Αναλύονται οι 

εννοιολογικοί προσδιορισµοί που επιχειρούνται από τις νηπιαγωγούς και οι διδακτικές 

στρατηγικές και πρακτικές που υιοθετούν κατά το διδακτικό σχεδιασµό, µε σηµείο 

εκκίνησης τα επίσηµα κείµενα. Συσχετίζονται τα δεδοµένα αυτής της ανάλυσης µε τους 

παράγοντες Πρόγραµµα Σπουδών, εκπαίδευση, διδακτική εµπειρία, προκειµένου να 

αναδειχθούν πιθανές επιρροές αυτών των παραγόντων επί των διδακτικών επιλογών των 

νηπιαγωγών και επί του προσδιορισµού του διδακτικού αντικειµένου. Τέλος 

συνοψίζονται τα ευρήµατα αυτής της φάσης της έρευνας και συσχετίζονται µε τα ειδικά 

ερωτήµατα της έρευνας. 

 

Στο τελευταίο 8ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της έρευνας, 

επιχειρείται µια αποτύπωση της συνεισφοράς της διδακτορικής διατριβής στο θεωρητικό 

πεδίο και γενικότερα στο πεδίο της εκπαίδευσης, και τέλος διατυπώνονται προτάσεις για 

περαιτέρω έρευνα. 

 xx
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1ο Κεφάλαιο: Το Αναλυτικό Πρόγραµµα και το Πρόγραµµα Σπουδών 

Αναλύοντας τη φύση της διδασκαλίας, ο Bruner προσδιορίζει το Αναλυτικό 

Πρόγραµµα ως ένα «κατ’ εξοχήν εγχείρηµα όπου η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στο 

γνωστικό αντικείµενο και τη µέθοδο γίνεται αναγκαστικά δυσδιάκριτη» (Bruner, 1966, σ. 

72), τονίζοντας ότι «το Αναλυτικό Πρόγραµµα δεν αντανακλά µόνο τη φύση της ίδιας της 

γνώσης, αλλά επίσης και τη φύση εκείνου που γνωρίζει, καθώς και τη διαδικασία 

απόκτησης της γνώσης» (οπ.π.). Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε συνοπτικά τους 

σηµαντικότερους προβληµατισµούς που σχετίζονται µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα και τα 

επίσηµα κείµενα που συνοδεύουν κάθε προσπάθεια εκπαιδευτικής εφαρµογής, 

επιχειρώντας να διασαφηνίσουµε όρους, να προσδιορίσουµε τα θεωρητικά πλαίσια που 

καθορίζουν την εργασία αυτή, να αναδείξουµε πώς οι γενικότεροι προβληµατισµοί σε 

σχέση µε την ανάπτυξή και εφαρµογή Αναλυτικών Προγραµµάτων επηρέασαν το πεδίο 

εκπαίδευσης των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών, και πώς διαφοροποιήθηκαν τα σχετικά 

ζητήµατα ως απόρροια ειδικών συνθηκών που επικράτησαν σε αυτή τη βαθµίδα 

εκπαίδευσης. 

 

1.1 Αναλυτικό Πρόγραµµα και Αναλυτικό Πρόγραµµα προσχολικής εκπαίδευσης: 
προσδιορισµοί 

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα είναι µία έννοια µε πολλαπλές αναγνώσεις. Οι συγγραφείς 

που έχουν επιχειρήσει να ορίσουν το Αναλυτικό Πρόγραµµα (στο εξής Α.Π.), ανάλογα µε 

την οπτική εξέτασης, κινούνται σε διαφορετικούς άξονες, οι σηµαντικότεροι από τους 

οποίους αφορούν: α) το εύρος των περιεχοµένων ενός Α.Π., δηλαδή το Α.Π. ως διάγραµµα 

ύλης ή ως το σύνολο των προγραµµατισµένων εµπειριών στις οποίες συµµετέχει ο µαθητής 

εντός και εκτός σχολείου (βλ. ορισµός του Α.Π. από τον Bobbit, στο Pinar κ.ά., 2006, σ. 

98, Kelly, 2009, σ. 9, 12, Φλουρής, 1983, σ. 9-12), β) τη διάκριση ανάµεσα στην πρόθεση 

και την εκπαιδευτική πράξη, δηλαδή το Α.Π. ως αρχικό σχεδιασµό και το Α.Π. που 

υλοποιείται µέσα στην τάξη και βιώνεται από τους µαθητές (βλ. σχετικά Stenhouse, 2003, 

Kelly, 2009, σ. 11-12, Perrenoud, 1993), γ) τη διάκριση ανάµεσα στο Α.Π. ως περιεχόµενο 

και προϊόν, ως διαδικασία και ανάπτυξη (βλ. σχετικά Kelly, 2009, Grundy, 2003, Smith, 

2000), δ) τη διάκριση ανάµεσα στο επίσηµο και το ‘κρυφό’ Α.Π. ή παραπρόγραµµα (βλ. 

σχετικά Apple, 1986, 1980, Μαυρογιώργος, 1983, 1986, Kelly, 2009, σ. 10, 12-13). 
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Επειδή το Α.Π. είναι ένα κοινωνικό-ιστορικό δηµιούργηµα, η µορφή και οι σκοποί 

του «καθορίζονται από κάποια θεµελιώδη ανθρώπινα ενδιαφέροντα που εµπερικλείουν 

αντιλήψεις για τους ανθρώπους και τον κόσµο τους» (Grundy, σ. 32). Ωστόσο η σχέση που 

διαµορφώνεται ανάµεσα στην κοινωνία και το Α.Π. είναι αµοιβαία, τα Α.Π. «επηρεάζονται 

από τις κοινωνικές αξίες και αντιλήψεις, αλλά επίσης διαιωνίζουν και παράλληλα 

ανασχηµατίζουν αυτές τις αξίες και τις συνθήκες ύπαρξής τους» (Yang, 2001, σ. 1). 

Πρόκειται δηλαδή για ένα ζήτηµα που καθορίζεται από, αλλά και εκφράζει, διάφορες 

παραδοχές φιλοσοφικής, επιστηµολογικής, παιδαγωγικής ή διδακτικής φύσης, οι οποίες 

κατά διαφορετικές χρονικές περιόδους και σε διαφορετικά πλαίσια άσκησαν σηµαντική 

επιρροή στα εκπαιδευτικά θέµατα. Έτσι, οι συγγραφείς που ασχολούνται µε τη θεωρία των 

Α.Π. επιχειρούν να προσδιορίσουν διακριτές προοπτικές, κατηγορίες, µοντέλα Α.Π., 

ανάλογα µε τις φιλοσοφικές, επιστηµολογικές, παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές που 

αναγνωρίζουν στους εκπαιδευτικούς σκοπούς, στην αντίληψη για τη γνώση, τη µάθηση και 

τη διδασκαλία, στην αντίληψη για το ρόλο του δασκάλου, του µαθητή και γενικότερα για 

την εκπαίδευση, που υιοθετούν τα διάφορα Α.Π. 

 

Ο Pinar (1981) διακρίνει τρεις οπτικές Α.Π.: την παραδοσιακή (traditional), την 

εµπειρική-εννοιολογική (empirical-conceptual), την αναθεωρητική (reconceptual). O 

Eisner (1992) αναγνωρίζει έξι ιδεολογίες Α.Π.: τη θρησκευτική ορθοδοξία (religious 

orthodoxy), τον ορθολογικό ανθρωπισµό (rational humanism), το προοδευτικό κίνηµα 

(progressivism), την κριτική θεωρία (critical theory), την αναθεωρητική (reconceptualism), 

και το γνωστικό πλουραλισµό (cognitive pluralism). Ο Φλουρής (2005, σ. 31-42) υιοθετεί 

την ταξινόµηση θεωριών Α.Π. του Schiro σε τέσσερις κατηγορίες: α) την Ακαδηµαϊκή 

θεωρία, σύµφωνα µε την οποία η γνώση βρίσκεται στα αντικείµενα, η µάθηση εξετάζεται 

υπό το πρίσµα της µετάδοσης γνώσεων διακριτών µαθηµάτων από τον δάσκαλο – αυθεντία 

στον µαθητή, ώστε να µπορέσει το παιδί να αντιληφθεί τον κόσµο και να εξελιχθεί, β) τη 

θεωρία της Κοινωνικής Αποτελεσµατικότητας, σύµφωνα µε την οποία η γνώση υπάρχει 

στον αντικειµενικό κόσµο, έχει αξία όταν καθιστά το µαθητή ικανό για δράση και 

συµβάλει στην εξέλιξή του σε χρήσιµο µέλος της κοινωνίας, ο δάσκαλος έχει το ρόλο του 

διαχειριστή των συνθηκών µάθησης, και η µάθηση αντιµετωπίζεται ως διαδικασία 

σταδιακής διάπλασης, γ) τη θεωρία Μελέτης του Παιδιού, σύµφωνα µε την οποία η 

έµφαση τοποθετείται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού, η γνώση έχει την πηγή 

της στην άµεση εµπειρία του παιδιού µε τον κόσµο, ο δάσκαλος διευκολύνει το παιδί 
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παρέχοντάς του εµπειρίες σύµφωνα µε το ψυχολογικό και κοινωνικό του υπόβαθρο, δ) τη 

θεωρία της Κοινωνικής Αναδόµησης, σύµφωνα µε την οποία η γνώση πηγάζει από τον 

υποκειµενικό νου του ατόµου, το παιδί είναι µία κοινωνική ύπαρξη που καθορίζεται από 

την κοινωνία στην οποία ζει, η διδασκαλία αποσκοπεί παράλληλα στη γνώση και δράση 

επιδιώκοντας τη δηµιουργία ανθρώπων ικανών να αλλάξουν την κοινωνία προς το 

καλύτερο. 

 

Η Janesick (2003) επιχειρεί την παρουσίαση των σηµαντικότερων τάσεων στο πεδίο 

µελέτης των Α.Π. χρησιµοποιώντας τρεις κατηγορίες: α) την παραδοσιακή (traditionalists), 

η οποία δίνει έµφαση στις γνώσεις συγκεκριµένων µαθηµάτων, µέσω επίτευξης στόχων, 

επαναλήψεων, ελέγχου των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων, β) την αναθεωρητική οπτική 

(reconceptualists), η οποία εξετάζει τους σκοπούς της εκπαίδευσης, δίνει έµφαση στη 

διανοητική εκπαίδευση, θέτει το σχολείο ως κέντρο της κοινότητας, γ) τη µετα-µοντέρνα 

οπτική (post-modern), η οποία εξετάζει κοινωνικά θέµατα ως ζητήµατα εγγενή του Α.Π., 

δίνει έµφαση στην ισότητα, την ηθική, την κοινωνική δικαιοσύνη. 

 

Η ανάπτυξη των Α.Π. για την προσχολική εκπαίδευση επηρεάστηκε από το 

γενικότερο πεδίο ανάπτυξης Α.Π. αλλά και διαφοροποιήθηκε. Οι πρώτοι θεσµοί 

προσχολικής εκπαίδευσης που ιδρύθηκαν στις πρώιµες καπιταλιστικές χώρες µάλλον 

κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν την εργαζόµενη µητέρα παρά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

µικρών παιδιών (Ζαµπέτα, 1998, σ. 37). Η διχοτοµία που ακόµη και σήµερα υφίστανται οι 

θεσµοί προσχολικής εκπαίδευσης, ανάµεσα στην εκπαίδευση και τη φροντίδα, η οποία 

«φαίνεται ότι έχει ιστορικές ρίζες και ανάγει τις αφετηρίες της στις διαδικασίες 

συγκρότησης αυτών των θεσµών» (οπ.π., σ. 41), είναι πιθανό να αποτελεί την αιτία της 

υιοθέτησης ενός µοντέλου εκπαίδευσης περισσότερο άτυπου από ό,τι στις υπόλοιπες 

εκπαιδευτικές βαθµίδες (Yang, 2001, σ. 2). Για τους λόγους αυτούς οι µελέτες που 

αφορούν τα Α.Π. της εκπαίδευσης των µικρών παιδιών τείνουν να παραβλέπουν τις 

γενικότερες προοπτικές υπό τις οποίες αναπτύσσεται η συζήτηση γύρω από τα Α.Π. της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (οπ.π.). Ωστόσο εντοπίζονται στη 

βιβλιογραφία κάποιες σχετικές προσπάθειες. 

 

Εξετάζοντας τα Α.Π. για την εκπαίδευση των µικρών παιδιών στις Ηνωµένες 

Πολιτείες, οι Schweinhart και Epstein (1997) διακρίνουν τα δασκαλοκεντρικά, τα 
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µαθητοκεντρικά και τα Α.Π. µε έµφαση σε ζητήµατα φροντίδας, και παραθέτουν τρεις 

εκπαιδευτικές ιδεολογίες επηρεασµένες από αντίστοιχες ψυχολογικές που θεωρούν ότι 

διαµορφώνουν µοντέλα Προγραµµάτων: α) την ροµαντική παράδοση η οποία 

υποστηρίζεται από θεωρίες σχετικά µε την ωρίµανση, β) την πολιτιστική-κοινωνική 

µεταβίβαση που υποστηρίζεται από θεωρίες περί γνωστικών συσχετισµών ερεθίσµατος-

ανταπόκρισης, και γ) την προοδευτική παράδοση που υποστηρίζεται από γνωστικές, 

αναπτυξιακές θεωρίες ή θεωρίες περί της αλληλεπίδρασης. 

 

Ο Χρυσαφίδης (2004) αναφέρει τέσσερις παιδαγωγικές, ως προέκταση ανάλογων 

επιστηµολογικών απόψεων, οι οποίες θεωρείται ότι επηρέασαν τα Α.Π. της προσχολικής 

εκπαίδευσης: την ιδεαλιστική, ερµηνευτική, τη µαρξιστική, την κριτική – επικοινωνιακή, 

την εµπειρική – αναλυτική. Αναγνωρίζει δε τρεις οµάδες θεωριών Α.Π., οι οποίες 

αντιστοιχούν σε τρεις κύριες επιστηµολογικές απόψεις: α) την κανονιστική, η οποία 

αντιπροσωπεύει µία δογµατική αντίληψη για την εκπαίδευση, βασίζεται σε δεσµευτικούς 

κανόνες, κυριάρχησε στην παιδαγωγική κυρίως κατά την προπολεµική περίοδο και τείνει 

να εµφανίζεται πλέον µόνο σε αυταρχικά καθεστώτα, β) την εµπειρική-αναλυτική, η οποία 

δίνει έµφαση στη διευθέτηση διδακτικών διαδικασιών µε τρόπο ώστε να λειτουργούν 

αποδοτικά, ασχολείται µε εκπαιδευτικά ζητήµατα που εµπίπτουν σε λογικό και εµπειρικό 

έλεγχο και όχι µε αξιολογικές αποφάσεις, γ) την ερµηνευτική, η οποία εξετάζει τα 

θεωρητικά µηνύµατα των διδακτικών διαδικασιών, επικεντρώνεται σε διαδικασίες 

διαπραγµάτευσης για τη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων κοινής συµφωνίας και 

κοινωνικο-πολιτισµικής χροιάς (οπ.π., σ. 184-187). 

 

Επιχειρώντας την ανάλυση της βιβλιογραφίας που παρουσιάζει τις σύγχρονες τάσεις 

των Προγραµµάτων προσχολικής εκπαίδευσης, ο Yang (2001) εντοπίζει τέσσερις σχολές 

σκέψης Α.Π. Ως παραδοσιακή σχολή στα Α.Π. προσχολικής εκπαίδευσης αναφέρει την 

ιδεαλιστική (idealists), µε αντιπροσωπευτικό εκφραστή της τον Froebel. Σύµφωνα µε αυτή 

την οπτική το Α.Π. αποτελείται από µαθησιακές εµπειρίες ή δραστηριότητες και 

αποσκοπεί στην καλλιέργεια υψηλών νοητικών διαδικασιών µέσω του παιχνιδιού. Η 

επόµενη σχολή που αναφέρει είναι η εµπειριστική (empiricists), η οποία θεωρεί ότι 

ευθυγραµµίζεται µε το θετικισµό, έχει σηµαντικά επηρεαστεί από τον µπιχαβιορισµό, 

υιοθετεί την αντίληψη ότι η γνώση βρίσκεται σε κάποια εξωτερική πραγµατικότητα και 

προωθεί τη µετάδοσή της στους µαθητές µέσω της υλοποίησης σαφώς καθορισµένων 
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στόχων. Η τρίτη σχολή που αναγνωρίζει ο Yang (οπ.π.) είναι η αναπτυξιακή 

(developmentalists), η οποία τονίζει τη διαφορετική διαδικασία µάθησης των παιδιών από 

των ενήλικων, µέσω αλληλεπιδράσεων σε υποστηρικτικά περιβάλλοντα. Πρόκειται για µία 

οπτική η οποία επηρεάστηκε από το έργο των ψυχολόγων Piaget και Vygotsky µε την 

έννοια της ενεργούς συµµετοχής του παιδιού στη µαθησιακή διαδικασία και µε 

αντιπροσωπευτικό παράδειγµα ανάλογων Α.Π. τα αναπτυξιακά κατάλληλα προγράµµατα 

(βλ. Bredekamp & Copple, 1998). Η τέταρτη σχολή που αναγνωρίζει στη σχετική 

βιβλιογραφία, η οποία σύµφωνα µε το συγγραφέα βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η 

αναθεωρητική (reconceptualist), µε τρία ρεύµατα από τα οποία το πρώτο έχει ως αφετηρία 

την κριτική θεωρία, το δεύτερο τη φαινοµενολογία και την ερµηνευτική και το τρίτο τις 

µεταµοντέρνες τάσεις. Χαρακτηριστικό αυτής της σχολής είναι η έµφαση στην 

υποκειµενικότητα και την προσωπική εµπειρία, καθώς και σε ζητήµατα σχετικά µε την 

ενδυνάµωση της δηµοκρατίας, της δίκαιης κοινωνίας, της προοδευτικής κοινωνικής 

αλλαγής. 

 

Σε ένα πιο εξειδικευµένο επίπεδο µελέτης των προσεγγίσεων που εντοπίζονται στα 

Α.Π. για την εκπαίδευση των µικρών παιδιών, σε 20 χώρες µέλη του OECD3, εντοπίζονται 

δύο κυρίαρχες οπτικές. Σύµφωνα µε την προσέγγιση της κοινωνικής παιδαγωγικής, η οποία 

έχει έναν χαρακτήρα παιδο-κεντρικό και ολιστικό, η έµφαση τοποθετείται στη διατύπωση 

γενικότερων σκοπών αναπτυξιακής φύσης, ενώ στην παράδοση της «προ-σχολικής» 

εκπαίδευσης, δηλαδή της εκπαίδευσης των µικρών παιδιών µε στόχο την προετοιµασία 

τους για το δηµοτικό σχολείο, παρατηρείται µια οπτική πιο συγκεντρωτική και 

ακαδηµαϊκή, µε έµφαση στην απόκτηση συγκεκριµένων γνωστικών ικανοτήτων και µε 

κυρίαρχα διδακτικά αντικείµενα τον αναδυόµενο Γραµµατισµό και την Αρίθµηση 

(Bennett, 2005, OECD, 2006, σ. 135-136). 

 

Όπως φαίνεται από την ανάλυση που προηγήθηκε, το πεδίο µελέτης των Α.Π. 

χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα προοπτικών σχετικά µε τις φιλοσοφικές, 

επιστηµολογικές και παιδαγωγικές αρχές ανάπτυξης. Κάθε σύγχρονο Α.Π. συνήθως δεν 

περιορίζεται αποκλειστικά σε µία προοπτική αλλά στηρίζεται σε στοιχεία διαφορετικών 

                                                 
3 Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε από τον O.E.C.D. (Organisation for Economic Cooperation and 
Development) κατά τα έτη 1998-2004, στις ακόλουθες χώρες: Αγγλία, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, 
Γερµανία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, ∆ανία, Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, Ιταλία, Ιρλανδία, Καναδάς, 
Κορέα, Μεξικό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία (βλ. και www.oecd.org). 
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και κάποιες φορές αντιφατικών προοπτικών. Επίκεντρο κάθε προσπάθειας ανάπτυξης ή 

µελέτης των Α.Π. φαίνεται να αποτελεί η ερώτηση «τι θα διδαχθεί», δηλαδή 

προβληµατισµοί που αφορούν το περιεχόµενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µία ερώτηση 

η οποία φέρει εγγενείς και εξίσου σηµαντικούς προβληµατισµούς σε σχέση µε το «πώς θα 

διδαχθεί» και «για ποιο σκοπό» (Yang, 2001, σ. 5, Χατζηγεωργίου, 2001, σ. 21). 

 

1.2 Το Πρόγραµµα Σπουδών και συνοδευτικά εγχειρίδια 

Η συζήτηση περί Α.Π. περιλαµβάνει συχνά αναφορές στο Πρόγραµµα Σπουδών (στο 

εξής Π.Σ.), αν και ορισµένες φορές το Α.Π. και το Π.Σ. χρησιµοποιούνται και εναλλακτικά 

ως συνώνυµα. Ωστόσο αν θεωρήσουµε ότι το Α.Π. περιγράφει ένα σύνολο εκπαιδευτικών 

προθέσεων ή/και µαθησιακών εµπειριών, το Π.Σ. αναφέρεται σε µία πιο περιορισµένη 

πτυχή της δηµιουργίας και εφαρµογής του Α.Π., είναι µάλλον το αποτέλεσµα της 

υιοθέτησης φιλοσοφικών, επιστηµολογικών και παιδαγωγικών αρχών και η µετατροπή 

τους σε εκπαιδευτικούς σκοπούς, µαθησιακούς στόχους, και διδακτικές µεθοδολογίες. Η 

ποικιλία ορισµών που παρατηρείται στη βιβλιογραφία σχετικά µε το Α.Π. επηρεάζει 

αντίστοιχα την προσπάθεια ορισµού του τι είναι, τι περιλαµβάνει ή ποιον σκοπό εξυπηρετεί 

ένα Π.Σ. 

 

Ένας ορισµός που περιλαµβάνει αρκετά σαφή περιγραφικά στοιχεία είναι ο ορισµός 

του Marsh (2004, σ. 19) σύµφωνα µε τον οποίο το Π.Σ. ή το Α.Π. Σπουδών µπορεί να 

οριστεί ως ένα ή περισσότερα κείµενα στα οποία παρουσιάζονται συγκεντρωτικά διδακτικά 

αντικείµενα ή θέµατα, ανάλογα µε ορισµένα προκαθορισµένα κριτήρια και µε 

συγκεκριµένη δοµή, ώστε να διευκολυνθεί ο σχεδιασµός της διδασκαλίας σύµφωνα µε 

κάποια λογική ανάπτυξης Α.Π. Τα Π.Σ., ως κείµενα που παρουσιάζουν τις επίσηµες 

εκπαιδευτικές επιλογές, θεωρούνται βασικά εργαλεία αφετηρίας δηµοκρατικών 

διαβουλεύσεων αλλά και κυβερνητικής καθοδήγησης (OECD, 2006 σ. 125), µε ό,τι αυτό 

συνεπάγεται στο επίπεδο καθορισµού της κυβερνητικής πολιτικής. 

 

Το Π.Σ., δηλαδή το επίσηµο κείµενο του Α.Π. που υιοθετείται από κάθε πολιτεία, και 

τα σχολικά εγχειρίδια, που συγγράφονται βάσει του ισχύοντος Π.Σ., και απευθύνονται στο 

µαθητή και στον εκπαιδευτικό, «αποτελούν το σύνολο των µορφωτικών αγαθών µε βάση 

τα οποία το σχολείο επιδιώκει την επίτευξη των επίσηµων σκοπών της αγωγής» (Καψάλης 
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& Χαραλάµπους, 1995). Το σχολικό βιβλίο, το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο µέσο 

διδασκαλίας (Μπονίδης, 2004, σ. 1-2), προκύπτει ως αποτέλεσµα µιας ‘τεχνολογικής 

διαδικασίας’, βάσει της οποίας εξειδικεύονται και ερµηνεύονται τα περιεχόµενα του Π.Σ., 

διαρθρώνονται µε τρόπο που να διευκολύνεται η διδακτική και µαθησιακή διαδικασία 

(Καψάλης & Χαραλάµπους, 1995, σ. 174). Ωστόσο, η εκπαιδευτική διαδικασία στους 

θεσµούς προ-δηµοτικής εκπαίδευσης, δεν περιλαµβάνει εγχειρίδιο µαθητή. Αυτό σηµαίνει 

από τη µία µεριά, ότι το Π.Σ. και τα εγχειρίδια που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς 

αποτελούν τα µοναδικά εργαλεία πληροφόρησης των εκπαιδευτικών για το Α.Π. που 

καλούνται να εφαρµόσουν, και από την άλλη µεριά, ότι η ευθύνη µεταφοράς του Α.Π. 

στην εκπαιδευτική πράξη βαρύνει αποκλειστικά τον εκπαιδευτικό, αφού δεν υπάρχουν 

εγχειρίδια που να µεσολαβούν ανάµεσα στο Α.Π. και το µαθητή. 

 

Στην παρούσα εργασία µε τον όρο Π.Σ. Νηπιαγωγείου περιγράφονται έγγραφα της 

πολιτείας (νόµοι, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις ή απλώς εγκεκριµένα από 

την πολιτεία έγγραφα), τα οποία απευθύνονται στις νηπιαγωγούς, παρουσιάζουν τη λογική 

του ισχύοντος Α.Π. -συνήθως µε συνοπτικό τρόπο-, και αποσκοπούν στην διάχυση των 

επίσηµων εκπαιδευτικών προτάσεων για το Νηπιαγωγείο. Τα Π.Σ. του Νηπιαγωγείου που 

έχουν δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια συνοδεύονται συχνά από αναλυτικότερα κείµενα, 

τα οποία συγγράφονται βάσει του ισχύοντος Π.Σ. και στοχεύουν στην παροχή 

επιπρόσθετης βοήθειας προς τους εκπαιδευτικούς, ώστε να µπορέσουν να εφαρµόσουν στη 

διδακτική πράξη το ισχύον Π.Σ. (βλ. Wilks κ.ά., 20084). 

 

1.2.1 Είδη Προγράµµατος Σπουδών και δοµικά στοιχεία 

Σε σχέση µε την εξέλιξή τους τα Π.Σ. διακρίνονται σε παραδοσιακά, τα οποία κυρίως 

παρουσιάζουν τα προς διδασκαλία περιεχόµενα αλλά χαρακτηρίζονται από ασάφεια και 

γενικότητα ως προς τους σκοπούς και στόχους, και τα σύγχρονα, τα οποία συνήθως 

ονοµάζονται curricula, και περιλαµβάνουν ειδικούς στόχους διδασκαλίας και µάθησης, 

σύστοιχα περιεχόµενα διδασκαλίας, αντίστοιχες µεθοδολογικές υποδείξεις, τρόπους και 

εργαλεία αξιολόγησης (βλ. Westphalen, 1982, Βρεττός & Καψάλης, 1997, σ. 26-31, 38-

                                                 
4 Πρόκειται για έρευνα που διεξήχθη το 2008 µε εντολή της πολιτείας της Βικτόρια, η οποία περιελάµβανε τη 
µελέτη σχετικών επίσηµων εκπαιδευτικών εγγράφων σε ισχύ για τις 8 πολιτείες του οµοσπονδιακού κράτους της 
Αυστραλίας και 9 ακόµη χωρών (Καναδά, Φινλανδίας, Ιταλίας -Reggio Emilia-, Κορέας, Νέας Ζηλανδίας, 
Σιγκαπούρης, Σουηδίας, Ηνωµένου Βασιλείου, Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής -High/Scope & NAEYC).
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39). Ως προς τον περιορισµό που θέτουν σε εκπαιδευτικούς και µαθητές ή αντίθετα τα 

περιθώρια επιλογής και επεξεργασίας που τους παρέχουν, τα Π.Σ. διακρίνονται σε κλειστά 

ή ανοικτά (οπ.π., σ. 23-30, Χατζηγεωργίου, 2001, σ. 108), ένα ζήτηµα που σχετίζεται και 

µε την υποχρεωτικότητα εφαρµογής του Α.Π. ή αντίθετα τον προαιρετικό του χαρακτήρα 

(Carr κ.ά., 2005, σ. 26-27). 

 

Σηµαντικό κριτήριο διάκρισης Π.Σ. έχει αποτελέσει η έµφαση που αποδίδουν σε 

κάποιον από τους παράγοντες της µάθησης. Σύµφωνα µε αυτό το κριτήριο διακρίνονται σε 

α) γνωσιοκεντρικά, ακαδηµαϊκά, δασκαλο-κεντρικά ή αλλιώς Π.Σ. που αποσκοπούν 

κυρίως στο αποτέλεσµα, δηλαδή την πρόσκτηση και αποµνηµόνευση πληροφοριών, και 

συνήθως περιλαµβάνουν επιµερισµό διδακτικών ενοτήτων και διδακτικών περιεχοµένων, 

καθώς και αναλυτική παρουσίαση σύστοιχων διδακτικών στόχων (Χειµαριού, 1987, σ. 59), 

β) παιδο-κεντρικά ή µαθητο-κεντρικά που προσανατολίζονται από τις ανάγκες των 

µαθητών και θέτουν ως επίκεντρο την ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων και την ευρύτερη 

µαθησιακή διαδικασία (οπ.π., σ. 60, Χατζηγεωργίου, 2001, σ. 150-153, 197), γ) 

προβληµατο-κεντρικά που λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

µαθητών αλλά δοµούνται γύρω από ερωτήµατα ή προβλήµατα (Χειµαριού, 1987, σ. 60). 

 

Ένα άλλο σηµαντικό κριτήριο διάκρισης αφορά τη δοµή και παρουσίαση των 

περιεχοµένων προς διδασκαλία που υιοθετεί κάθε Π.Σ. Σε σχέση µε αυτό το ζήτηµα 

εντοπίζονται στη σχετική βιβλιογραφία Π.Σ. στα οποία τα περιεχόµενα οργανώνονται 

ανάλογα µε α) γνωστικές περιοχές ή οµάδες γνωστικών περιοχών σε διακριτά µαθήµατα ή 

µαθησιακές περιοχές (Χατζηγεωργίου, 2001, σ. 211-212), β) θέµατα ή θεµατικές ενότητες 

(οπ.π.), µε στόχο τη διασύνδεση γνώσεων και δεξιοτήτων που προέρχονται από διακριτά 

επιστηµονικά πεδία, τα Π.Σ. αυτά χαρακτηρίζονται διαθεµατικά, πολυθεµατικά, 

διεπιστηµονικά, πολυεπιστηµονικά, ενιαιοποιηµένα, ανάλογα µε τη διαφορετική 

στρατηγική και φιλοσοφία που υιοθετούν προκειµένου να υλοποιήσουν τον κυρίαρχο 

στόχο τους περί διασύνδεσης της σχολικής γνώσης (βλ. σχετικά Ματσαγγούρας, 2003, 

κυρίως σ. 47-58 και 141, Maingain & Dufour, 2007, κυρίως 19-68), γ) τα εξελικτικά ή 

γραµµικά Π.Σ., στα οποία η λογική εξέλιξης της διδασκαλίας ακολουθεί µια πορεία από το 

απλό στο σύνθετο, τα σπειροειδούς µορφής, τα οποία βασίζονται σε επανάληψη των 

διδακτικών περιεχοµένων σταδιακά σε υψηλότερα επίπεδα αφαίρεσης, τα Π.Σ. µε µορφή 

πυραµίδας µε την έννοια ότι προσφέρουν σε όλους τους µαθητές µια κοινή βάση αλλά και 
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κάποια εξειδίκευση σε διάφορες περιοχές, τα Π.Σ. µε τη µορφή σχεδίου εργασίας, όπου οι 

ίδιοι οι µαθητές συµµετέχουν στον προσδιορισµό του χρόνου και του επιπέδου µελέτης 

των διδακτικών αντικειµένων (βλ. σχετικά Χειµαριού, 1987, σ. 59, Χατζηγεωργίου, 2001, 

σ. 110, 508). 

 

Ορισµένοι συγγραφείς επιχειρούν να εντοπίσουν τα δοµικά στοιχεία κάθε Π.Σ. 

Προσδιορίζοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα ο Oliver το 1965 σηµειώνει τρεις πτυχές: το 

Πρόγραµµα Σπουδών, το Πρόγραµµα ∆ραστηριοτήτων, το Πρόγραµµα Καθοδήγησης, ενώ 

επιχειρώντας να περιγράψει το σχεδιασµό διδακτικής κατάστασης αναφέρεται σε τέσσερα 

βασικά στοιχεία: τους στόχους, τις δραστηριότητες, την αξιολόγηση, τα υλικά (Oliver, 

1965, σ. 6-13, 373). Σε ένα από τα σηµαντικά έργα των θεµελιωτών των Α.Π. τύπου 

curricula (δηλαδή Α.Π. που έρχονταν σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά Α.Π. τα οποία 

κυρίως περιελάµβαναν τα διδακτικά περιεχόµενα), ο Westphalen αναφέρει ότι τα δοµικά 

στοιχεία του Α.Π. µε µορφή curriculum είναι τέσσερα: οι στόχοι µάθησης, τα περιεχόµενα 

µάθησης, η µεθόδευση της διδασκαλίας, ο έλεγχος επιτυχίας των στόχων µάθησης 

(Westphalen, 1982, σ. 78-79). Οι Βρεττός & Καψάλης σηµειώνουν ότι «στα Αναλυτικά 

Προγράµµατα οποιασδήποτε µορφής υπάρχει µια στενή αλληλεξάρτηση ανάµεσα στους 

σκοπούς, στα περιεχόµενα και στις µεθόδους διδασκαλίας» (Βρεττός & Καψάλης, 1997, σ. 

24). 

 

Η µελέτη των εξελίξεων στο χώρο της εκπαίδευσης των µικρών παιδιών στις χώρες 

µέλη του OECD5, που διεξήχθη µεταξύ 1998-2001 και έθεσε ως στόχο την προώθηση της 

εκπαίδευσης και φροντίδας των παιδιών έως 8 ετών, µεταξύ άλλων συµβούλευε τα κράτη 

να αναλάβουν την ευθύνη για την εκπαίδευση αυτών των παιδιών δηµιουργώντας και 

υιοθετώντας σχετικά Π.Σ., ώστε να διασφαλίσουν στο µέτρο του δυνατού κοινή 

εκπαιδευτική πολιτική που να ανταποκρίνεται σε βασικά κριτήρια ποιότητας (βλ. σχετικά 

OECD, 2001, Bennett, 2005). Κατά την επανάληψη της έρευνας αυτής (µε διεύρυνση των 

χωρών µελέτης) στο χρονικό διάστηµα 2001-2004 διαπιστώθηκε ότι, όλες οι χώρες που 

συµµετείχαν, χρησιµοποιούν κάποιο Π.Σ., φανερώνοντας ότι στο πεδίο της εκπαίδευσης 

των παιδιών πριν από το ∆ηµοτικό, µάλλον είναι γενικώς αποδεκτή «κάποιας µορφής 

                                                 
5 Αναλυτική παρουσίαση των στόχων του OECD (Organisation for Economic Cooperation and 
Development), των ερευνών που διεξήγαγε και των αποτελεσµάτων τους είναι διαθέσιµα στο ∆ικτυακό τόπο: 
http://www.oecd.org  
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δόµηση και προσανατολισµός των µαθησιακών εµπειριών των παιδιών προς 

εκπαιδευτικούς στόχους» (Bennett, 2005, OECD, 2006). 

 

1.3 Προγράµµατα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 

Στη διαµόρφωση Π.Σ. για την εκπαίδευση των νηπίων συνέβαλαν θεωρίες και 

επιχειρήµατα που αναδείχθηκαν από το έργο σηµαντικών παιδαγωγών και ψυχολόγων. 

Επιχειρώντας την διάκριση µοντέλων Α.Π. που εφαρµόζονται στην εκπαίδευση των 

παιδιών, οι Goffin & Wilson (2001, σ. 16) σηµειώνουν ότι οι θεωρίες για την ανάπτυξη του 

παιδιού χρησιµοποιήθηκαν ως κυρίαρχες βάσεις για την ανάπτυξη αυτών των µοντέλων, 

καθώς θεωρήθηκε ότι η εκπαίδευση των µικρών παιδιών θα πρέπει να προέρχεται 

απευθείας από τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε συνοπτικά τις σηµαντικότερες πτυχές των εξελίξεων 

της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας που επηρέασαν τα Π.Σ. για την εκπαίδευση των 

µικρών παιδιών επιλέγοντας από αυτές εκείνες που επηρέασαν κυρίως τα Π.Σ. του 

ελληνικού νηπιαγωγείου. 

 

1.3.1 Επιρροές από τις εξελίξεις της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας 

Η εκκίνηση του ενδιαφέροντος γενικότερα για το Α.Π. της προ-σχολικής ή προ-

δηµοτικής εκπαίδευσης προέκυψε από την κριτική που άσκησαν σηµαντικοί παιδαγωγοί 

του παρελθόντος στον τότε τύπο «ασύλου φροντίδας» που απευθυνόταν στα παιδιά µικρής 

ηλικίας (Eurydice network, 2009, σ. 27). Οι Pestalozzi, Fröbel και Dewey επιχείρησαν να 

αναδείξουν µια οπτική σύµφωνα µε την οποία οι θεσµοί προσχολικής εκπαίδευσης όφειλαν 

να αποτελούν προέκταση ενός ιδανικού οικιακού περιβάλλοντος, να λειτουργούν σε 

πλαίσια συναισθηµατικής ασφάλειας και να στηρίζονται στη δράση και την εµπειρία του 

παιδιού (οπ.π., βλ. και Lascarides & Hinitz, 2000, Monighan-Nourot, 2006, σ. 41-58, 

Καµπεζά, 2006, 42-44). Η προσέγγισή τους µε σύγχρονους όρους θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως αναπτυξιακή, καθώς αναδεικνύει τη σηµασία της στήριξης της 

µαθησιακής διαδικασίας στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών αυτής της ηλικίας 

(Eurydice network, 2009, σ. 27). Στην προοπτική αυτή η Montessori προσέθεσε µια 

περισσότερο εξατοµικευµένη διάσταση, κυρίως κάτω από το πρίσµα των διαφοροποιήσεων 

στο ρυθµό ανάπτυξης κάθε παιδιού (οπ.π., σ. 28, βλ. και Lascarides & Hinitz, 2000, Goffin 
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& Wilson, 2001, σ. 37-63, Monighan-Nourot, 2006, σ. 63-67, Καµπεζά, 2006, 44-47). Η 

προσέγγισή της σήµερα θα χαρακτηριζόταν παιδο-κεντρική καθώς δίνει έµφαση στην 

πρωτοβουλία των παιδιών και τον αυτό-καθορισµό (Eurydice network, 2009, σ. 27). Μία 

άλλη διάσταση αυτών των πρώτων προσεγγίσεων για την εκπαίδευση των µικρών παιδιών 

αφορά την εισαγωγή στη µαθησιακή διαδικασία δραστηριοτήτων που στηρίζονται στην 

καθηµερινή ζωή και σχετίζονται µε το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο είναι ενταγµένα και 

αναπτύσσονται τα παιδιά (οπ.π.) Εποµένως πρόκειται για εισαγωγή κοινωνικών πρακτικών 

στην εκπαίδευση των παιδιών, η οποία µε σύγχρονους όρους θα χαρακτηριζόταν ως 

στήριξη σε αυθεντικές καταστάσεις (οπ.π.). 

 

Στο έργο των προαναφερθέντων παιδαγωγών θεµελιώθηκαν αρχές που συναντάµε 

και στα σύγχρονα Π.Σ. που απευθύνονται στα νήπια (ενδεικτικά βλ. Καµπεζά, 2008). 

Ωστόσο οι εξελίξεις της επιστήµης σχετικά µε την ανάπτυξη, τη γνώση και τη µάθηση 

επηρέασαν σηµαντικά το πεδίο των Π.Σ. προ-δηµοτικής εκπαίδευσης. 

 

Τα δεδοµένα που προέκυψαν κατ’ αρχάς από τις επιστήµες της βιολογίας 

προσδιόρισαν αρχικώς ένα πλαίσιο που απέδιδε ιδιαίτερη έµφαση στην ωρίµανση, 

οδηγώντας προς µια οπτική που από τη µια πλευρά αναγνώριζε την ανάγκη για παιδο-

κεντρική εκπαίδευση µε έµφαση στο παιχνίδι, ως πρωταρχική ανάγκη του παιδιού, αλλά 

που από την άλλη πλευρά συνέβαλλε στην αυστηρή διάκριση ανάµεσα στην προ-σχολική 

και στη σχολική εκπαίδευση (οπ.π., σ. 28). Το ρεύµα του µπιχαβιορισµού και η µελέτη της 

µαθησιακής διαδικασίας και της διδασκαλίας µέσω συσχετισµών ερεθίσµατος-απάντησης 

επέτρεψε στην εκπαίδευση να ανακτήσει την αξία της ως λειτουργική παρέµβαση, να 

υπερβεί ως ένα βαθµό το εµπόδιο που έθετε η προϋπόθεση της ωρίµανσης (οπ.π., 

Neisworth & Buggey, 2006, σ. 297) και επηρέασε σηµαντικά το πεδίο ανάπτυξης Π.Σ. µε 

κύρια έκφραση τα curricula –στα οποία ήδη έχουµε αναφερθεί–, και µε έµφαση στην αξία 

σαφώς διατυπωµένων ειδικών και συγκεκριµένων στόχων διδασκαλίας. Στο πεδίο της 

προσχολικής εκπαίδευσης αντιπροσωπευτικό Π.Σ. που επηρεάστηκε από το ρεύµα αυτό 

ήταν το Distar (Monighan-Nourot, 2006, σ. 41), το οποίο στηριζόταν στη διατύπωση 

συγκεκριµένων βραχυπρόθεσµων στόχων γνωστικών δεξιοτήτων και αποσκοπούσε στην 

εξάσκηση συνηθειών µέσω διαδικασιών συστηµατικών αµοιβών6. 

                                                 
6 Για αναλυτική παρουσίαση πρακτικών εκπαίδευσης των µικρών παιδιών που βασίζονται στο ρεύµα του 
µπιχαβιορισµού βλ. Neisworth & Buggey, 2006, σ. 253-300. 
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Οι θεωρίες που ανέπτυξαν οι J. Piaget και L. Vygotsky έδωσαν ώθηση στη συζήτηση 

περί εκπαίδευσης των µικρών παιδιών και εξακολουθούν, σε µεγάλο βαθµό, να στηρίζουν 

το πεδίο της ανάπτυξης Π.Σ. για τα παιδιά µικρής ηλικίας. Οι θεωρίες που πρότειναν οι δύο 

αυτοί ερευνητές για τη γνωστική ανάπτυξη, παρά τις διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν, 

παρείχαν στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και τα Π.Σ. για την εκπαίδευση των µικρών 

παιδιών επιχειρήµατα για την ανάδειξη της ενεργού οικοδόµησης της γνώσης από τα ίδια 

τα παιδιά, του ρόλου του συµβολικού παιχνιδιού και της αλληλεπίδρασης –κυρίως µε τους 

συνοµήλικους για τον Piaget, µε συνοµήλικους και τους ενήλικους για τον Vygotsky– 

(Monighan-Nourot,, 2006, σ. 74-88). 

 

Το ρεύµα του οικοδοµισµού, το οποίο βασίστηκε στο θεωρητικό πλαίσιο του Piaget 

για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης στον άνθρωπο, και µετεξελίχθηκε σε κοινωνικό-

οικοδοµισµό, ενσωµατώνοντας στοιχεία από µεταπιαζετικές έρευνες και από τη θεωρία του 

Vygotsky για την κοινωνική ανάπτυξη της νοηµοσύνης, επηρέασε σηµαντικά την 

παιδαγωγική πρακτική, κυριάρχησε στα Π.Σ. που αναπτύχθηκαν για τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και συνέβαλε στην ανάπτυξη διαφόρων ρευµάτων της ∆ιδακτικής 

επιστηµονικών κλάδων και κυρίως της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών. 

 

Σύµφωνα µε τη βασική θεωρητική αρχή του οικοδοµισµού η γνώση αποτελεί την 

αναπαράσταση του φυσικού και κοινωνικού κόσµου που το άτοµο διαµορφώνει µέσω 

ενεργού νοητικής εµπλοκής µε τα εµπειρικά δεδοµένα και σύµφωνα µε την προϋπάρχουσα 

γνωστική συγκρότησή του (Watters & Diezmann, 1998, σ. 73, Forman & Landry, 2006, σ. 

303). Στα πλαίσια της διδασκαλίας αυτό σηµαίνει ότι ο µαθητής έχει ενεργό ρόλο στην 

οικοδόµηση της γνώσης και ο δάσκαλος οφείλει να υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία. 

Αντιπροσωπευτικά Π.Σ. που αναπτύχθηκαν ως απόρροια της θεωρίας του Piaget και 

αποδίδουν την προοπτική του οικοδοµισµού ή κονστρακτιβισµού στην εκπαιδευτική πράξη 

είναι η προσέγγιση των Kamii-DeVries και το High Scope. Η προσέγγιση των Kamii-

DeVries δίνει έµφαση στην αλληλεπίδραση των παιδιών µε τα αντικείµενα, µέσω της 

οποίας τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δράσουν, να παρατηρήσουν τα αποτελέσµατα 

που έχει η δράση τους επί των αντικειµένων, και να προβούν σε ανάλογες τροποποιήσεις 

ώστε η δράση τους να λαµβάνει υπόψη τις ιδιότητες των αντικειµένων (βλ. σχετικά Goffin 
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& Wilson, 2001, σ.132-150)7. Το High Scope αποτελεί ένα ανοικτό πλαίσιο εργασίας, όπου 

τα παιδιά έχουν την πρωτοβουλία σχεδιασµού, υλοποίησης και κριτικού αναστοχασµού επί 

των µαθησιακών δραστηριοτήτων, ενώ οι ενήλικες κυρίως παρεµβαίνουν µέσω του 

σχεδιασµού του µαθησιακού περιβάλλοντος και καθηµερινών ρουτινών που επιτρέπουν 

στα παιδιά να αναπτύξουν πρωτοβουλίες δράσης και σκέψης (βλ. Goffin & Wilson, 2001, 

σ. 150-166, Weikart & Schweinhart, 2006, σ. 531-562). 

 

Τα θετικά µακροχρόνια αποτελέσµατα που εντόπισαν έρευνες, οι οποίες εξέταζαν 

την αποτελεσµατικότητα του High Scope στην Αµερική, υποστήριξαν τα αναπτυξιακά 

προγράµµατα και είχαν ως αποτέλεσµα τη δηµοσίευση το 1986 του «πράσινου βιβλίου», 

ενός εγχειριδίου µε οδηγίες και σκελετό προγράµµατος διδασκαλίας για τα µικρά παιδιά, 

από τον οργανισµό NAEYC (National Association for the Education of Young Children) 

(Ντολιοπούλου, 1998, σ. 9). Το έργο της Bredekamp στηρίχθηκε αρχικώς κυρίως στη 

θεωρία του Piaget και το ρεύµα του οικοδοµισµού, και οδήγησε στην καθιέρωση της 

ορολογίας «αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές» στο πεδίο της εκπαίδευσης για τα µικρά 

παιδιά, αναγνωρίζοντας αρχικώς δύο πτυχές: την ηλικιακή καταλληλότητα και την ατοµική 

καταλληλότητα (Raines & Johnston, 2003, σ. 86). Η αναθεωρηµένη έκδοση του NAEYC, 

το 1996 (βλ. Bredekamp & Copple, 1998) προσδιόριζε µία ακόµη πτυχή καταλληλότητας: 

τη στήριξη της διδακτικής διαδικασίας στις γνώσεις που έχει ο εκπαιδευτικός για το 

κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον στο οποίο ζουν τα παιδιά, αξιοποιώντας στοιχεία 

από το ρεύµα του κοινωνικού-οικοδοµισµού (οπ.π., σ. 29). 

 

Οι κριτικές που ασκούνται στο µοντέλο των «αναπτυξιακά κατάλληλων πρακτικών» 

προέρχονται από ερευνητές που αξιοποιούν το έργο του Vygotsky και της Roggof, καθώς 

επίσης και τα «αναδυόµενα» εκπαιδευτικά προγράµµατα που εφαρµόζονται στα σχολεία 

του Reggio Emilia ως αντιπαραδείγµατα των αναπτυξιακά κατάλληλων προγραµµάτων, 

και συνοψίζονται στο εξής επιχείρηµα: η ανάπτυξη δεν µπορεί απλώς να εξετάζεται σε ένα 

κοινωνικό, πολιτισµικό, κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο, όπου κατοικούν οι άνθρωποι, αλλά 

είναι εγγενής και άρρηκτα συνδεδεµένη µε αυτό (Fleer et al., 2009, σ. 55, βλ. και Edwards, 

2003). Σύµφωνα µε τη Rogoff «οι άνθρωποι αναπτύσσονται µέσω της µεταβαλλόµενης 

                                                 
7 Στα τεύχη που δηµοσίευσαν οι Crahay & Delhaxhe (1988a, 1988b), παρουσιάζουν αναλυτικά ορισµένα 
εκπαιδευτικά – διδακτικά επεισόδια σχετικά µε την αλληλεπίδραση των παιδιών µε αντικείµενα και υλικά, 
επιχειρώντας έτσι να στηρίξουν προτάσεις διδακτικών στρατηγικών που βασίζονται στη θεωρία του Piaget 
και στο ρεύµα του οικοδοµισµού. 
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συµµετοχής τους στις κοινωνικο-πολιτισµικές δραστηριότητες των κοινοτήτων τους, οι 

οποίες επίσης µεταβάλλονται» (Rogoff, 2003, σ. 368). Με αυτή την οπτική η εκπαίδευση 

των παιδιών οφείλει να εισαγάγει τα παιδιά στις πολιτισµικές κατακτήσεις όπως η γλώσσα, 

τα µαθηµατικά, η επιστήµη, και ο εκπαιδευτικός από την πλευρά του οφείλει να 

λειτουργήσει ως διαµεσολαβητής, ώστε να µυηθούν τα παιδιά στις κοινωνικές πρακτικές 

των ενηλίκων (Eurydice network, 2009, σ. 28-30). 

 

Η κοινωνικο-πολιτισµική θεωρία, όπως προσδιορίστηκε από το έργο του Vygotsky 

αξιοποιήθηκε αρχικώς στο πεδίο εκπαίδευσης των µικρών παιδιών ως αντίποδας στον 

οικουµενικό χαρακτήρα της γνωστικής ανάπτυξης που προέβαλε η θεωρία του Piaget, 

παρέχοντας επιχειρήµατα οντολογικής και επιστηµολογικής φύσης, τα οποία µπορούσαν 

να αντιµετωπίσουν τις αντιφάσεις στις οποίες κατέληγαν οι παιδαγωγικές και 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που στηρίζονταν στον πιαζετικό οικοδοµισµό (Edwards, 2003, 

σ. 257). Στη συνέχεια ωστόσο ξεκίνησε µια προσπάθεια, η οποία ακόµη βρίσκεται σε 

εξέλιξη, πιο ουσιαστικής ένταξης της κοινωνικο-πολιτισµικής θεωρίας στην εκπαίδευση, 

στο Π.Σ., στην εκπαιδευτική πράξη, µέσα από διάφορες διαδροµές, από τις οποίες κάποιες 

ακολουθούν µια οπτική περισσότερο αυθεντική προς τη θεωρία, ενώ άλλες επιλέγουν µια 

συνδυαστική ή αφοµοιωτική οπτική (βλ. οπ.π.). 

 

1.3.2 Σύγχρονα Προγράµµατα Σπουδών για την εκπαίδευση των νηπίων 

Στο πεδίο των σύγχρονων Π.Σ. για την εκπαίδευση των παιδιών πριν από το 

δηµοτικό, κυριαρχεί η συζήτηση ανάµεσα σε δύο οπτικές: τα Π.Σ. που παρουσιάζουν 

συνήθως συνοπτικές κατευθύνσεις και προσανατολισµούς στη λογική αναπτυξιακά 

κατάλληλων πρακτικών –διευρυµένης οπτικής που συµπεριλαµβάνει το ρόλο του 

κοινωνικού περιβάλλοντος– και τα Π.Σ. που συνήθως είναι πιο εκτεταµένα, παρουσιάζουν 

αναλυτικότερα διδακτικές προτάσεις και προσανατολίζονται στην εισαγωγή των παιδιών 

στη συστηµατική εκπαίδευση (Eurydice network, 2009, σ. 27). Ανεξάρτητα από τη 

συζήτηση αυτή, η οποία έχει στη βάση της την αναγνώριση της αναγκαιότητας ευελιξίας 

των διδακτικών επιλογών, ώστε να προσαρµόζονται και να ανταποκρίνονται καλύτερα σε 

κάθε κοινωνική - εκπαιδευτική περίσταση, στα Π.Σ. των παιδιών 4-6 ετών αναγνωρίζονται 

ως δοµικά στοιχεία διατυπώσεις που αφορούν (βλ. Bennett, 2005, σ. 8, και Oberhuemer, 

2005, σ. 31-32): 
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α) βασικούς σκοπούς ή γενικότερους προσανατολισµούς, ειδικότερους στόχους ή 

µαθησιακούς διδακτικούς στόχους, οι οποίοι κάποιες φορές διατυπώνονται ως στόχοι 

προς επίτευξη ή µαθησιακά αποτελέσµατα και κάποιες φορές ως στόχοι που 

επιδιώκονται µεν αλλά δεν είναι απαραίτητο να επιτευχθούν, ως ικανότητες που 

επιδιώκεται να αναπτυχθούν ή ως προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα, 

β) µαθησιακές περιοχές ή θεµατικές ενότητες ή τοµείς µάθησης / ανάπτυξης, που 

προσδιορίζουν ανάλογα µε την έκταση που καταλαµβάνει το κείµενο, ενδεικτικά 

διδακτικά αντικείµενα ή αναλυτικότερα και ειδικότερα περιεχόµενα προς 

διδασκαλία, 

γ) µεθοδολογικές υποδείξεις, παραδείγµατα εφαρµογής ή καλές πρακτικές ή 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 

Φαίνεται ότι στα Π.Σ. προ-δηµοτικής εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών χωρών, η 

εκπαιδευτική διάσταση έχει προστεθεί στις πτυχές της κοινωνικοποίησης και φροντίδας 

(Eurydice network, 2009, σ. 99). Οι µαθησιακές περιοχές που περιλαµβάνονται στα Π.Σ. 

προσδιορίζοντας γενικότερες ή ειδικότερες διδακτικές ενότητες για παιδιά 4-6 ετών 

περιλαµβάνουν τη γλώσσα, τα µαθηµατικά, τις τέχνες, την προσωπική ή/και κοινωνική 

ανάπτυξη, τις φυσικές επιστήµες και την τεχνολογία (OECD, 2006, σ. 135-145). 

 

Εκκινώντας µάλλον από το ρεύµα των Α.Π. µε τη µορφή curriculum8, οι χώρες που 

υιοθετούν εθνικά Α.Π. και δηµιουργούν κείµενα Π.Σ. για τη διάχυση των επίσηµων 

εκπαιδευτικών προτάσεων ή οδηγιών προς την εκπαιδευτική κοινότητα, δηµιουργούν 

επιπρόσθετα κείµενα ή «Οδηγούς» ή εγχειρίδια εκπαιδευτικού, τα οποία ουσιαστικά 

καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας στοιχεία που κρίνονται διευκολυντικά για 

την εφαρµογή του Α.Π. στη διδακτική πράξη. Αντίστοιχα, οι περισσότερες από τις χώρες 

που έχουν υιοθετήσει κάποιο Π.Σ.9 για την εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας έως 6 ετών, 

έχουν δηµιουργήσει και συνοδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς µε επιπλέον 

                                                 
8 Τα Α.Π. µε µορφή curriculum συνοδεύονταν συχνά από «σύντοµες οδηγίες» οι οποίες αποσκοπούσαν στην 
παροχή επιπλέον βοήθειας προς τους εκπαιδευτικούς, προκειµένου να µπορέσουν να εφαρµόσουν το Α.Π., 
κυρίως στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων (Westphalen, 1982, σ. 107-108). Αυτές οι οδηγίες 
περιελάµβαναν: α) διδακτικές και µεθοδολογικές επεξηγήσεις σχετικές µε το Α.Π., β) βιβλιογραφικές 
υποδείξεις προς τους εκπαιδευτικούς και µαθητές, γ) διδακτικό υλικό, εποπτικά µέσα, πηγές κ.ά., δ) 
συγκεκριµένες προτάσεις για τον έλεγχο του στόχου και την αξιολόγηση της επίδοσης (οπ.π.). 
9 Εξαίρεση αποτελούν τα Νηπιαγωγεία του Reggio Emmilia,  στα οποία πέρα από ορισµένους γενικούς 
προσανατολισµούς, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για τη δηµιουργία Π.Σ., σε συνθήκες διαρκούς 
διαπραγµάτευσης και ανάλογα µε τις περιστάσεις (βλ. Wilks κ.ά., 2008, σ. 21). 
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διδακτικές και µεθοδολογικές επεξηγήσεις (Wilks κ.ά., 2008). Ωστόσο, ακόµη κι αν 

θεωρηθεί διευκολυντικό, το εγχειρίδιο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς δεν τους 

απαλλάσσει από την ευθύνη και το σηµαντικό έργο ερµηνείας, εξειδίκευσης και τελικώς 

εφαρµογής των στοιχείων που περιλαµβάνονται στο Π.Σ. (Perrenout, 1993). 

 

Στη σύγχρονη αρθρογραφία που εξετάζει ζητήµατα εκπαιδευτικής πολιτικής για την 

προ-δηµοτική εκπαίδευση φαίνεται ότι γίνεται αποδεκτή η αναγκαιότητα κεντρικής 

καθοδήγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας που απευθύνεται σε παιδιά µικρότερα από 6 

ετών, ώστε να προωθείται ένα παρόµοιο επίπεδο ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

που παρέχει η πολιτεία για όλα τα παιδιά, να διευκολύνονται, να καθοδηγούνται και να 

υποστηρίζονται οι εκπαιδευτικοί στην εργασία τους, να διευκολύνεται η επικοινωνία 

ανάµεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό, τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα (OECD, 

2001, σ. 10, Bennett, 2005, σ. 7). Επιπλέον, τονίζεται η σηµασία ενός ευέλικτου 

χαρακτήρα της κεντρικής καθοδήγησης, ώστε να µπορούν οι εκπαιδευτικοί να προβούν 

στις απαραίτητες προσαρµογές και να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις ανάλογα µε τις 

διαφορετικές συνθήκες κάθε περίστασης και ανάγκες κάθε µαθητή (OECD, 2001, σ. 9, 

OECD, 2006, σ. 60). 

 

Έτσι, παρουσιάζεται ως κυρίαρχη η οπτική ‘ανοικτών’ και ευέλικτων Π.Σ. και 

εγχειριδίων που εκλαµβάνονται ως οδηγοί για την εκπαιδευτική πράξη και όχι ως 

αναλυτικές περιγραφές των διδακτικών περιεχοµένων. Ωστόσο, κάποιες έρευνες 

σηµειώνουν ότι αυτή η οπτική, µπορεί να είναι αποτελεσµατική µόνο όταν οι 

εκπαιδευτικοί διαθέτουν εκτεταµένη επαγγελµατική γνώση που θα τους επιτρέψει να 

λάβουν λειτουργικές αποφάσεις σε κάθε περίσταση (Hedges, 2007, σ. 59, Banks et al., 

1999). 
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2ο Κεφάλαιο: Ο µετασχηµατισµός της επιστηµονικής γνώσης σε σχολική 

Η διδασκαλία εγείρει ερωτήµατα επιλογής κατάλληλων περιεχοµένων, προσαρµογής 

και αναπλαισίωσής τους, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται αφενός στους εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και στόχους που υιοθετούνται, και αφετέρου στο αναπτυξιακό επίπεδο, στις 

ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των µαθητών στους οποίους απευθύνονται. Οι 

προβληµατισµοί αυτοί, κάτω από το πρίσµα της διδασκαλίας επιστηµονικών γνωστικών 

περιεχοµένων, αφορούν ουσιαστικά την εκπαιδευτική εκδοχή της επιστηµονικής γνώσης 

και τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης και ανασυγκρότησης του επιστηµονικού λόγου σε 

παιδαγωγικό. 

 

Στην αγγλοσαξονική παράδοση της παιδαγωγικής (βλ. Leach & Moon, 1999α) η 

µελέτη του µετασχηµατισµού της επιστηµονικής γνώσης σε διδασκόµενη εξετάστηκε 

κυρίως στα πλαίσια της διδακτικής αποτελεσµατικότητας των εκπαιδευτικών, 

αξιοποιώντας την έννοια της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχοµένου (Pedagogical Content 

Knowledge). Η έννοια αυτή προτάθηκε αρχικώς από τον Shulman (1986) ως ένα από τρία 

είδη γνώσεων που απαιτεί η διδασκαλία. Η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχοµένου (στο εξής 

Π.Γ.Π.) θεωρήθηκε διαφορετική από τη γνώση του εκπαιδευτικού σχετικά µε το γνωστικό 

περιεχόµενο προς διδασκαλία, καθώς και από τη γνώση σχετικά µε τη γενική παιδαγωγική, 

και προσδιορίστηκε ως γνώση που περιλαµβάνει εναλλακτικές αναπαραστάσεις του 

γνωστικού περιεχοµένου και γνώσεις σχετικά µε τις ιδέες των µαθητών και των ειδικών 

µαθησιακών δυσκολιών που παρουσιάζει ένα συγκεκριµένο διδακτικό θέµα, οι οποίες 

επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να παρέµβει µε λειτουργικό τρόπο και να διευκολύνει το 

µαθητή στην πορεία κατάκτησης της γνώσης (οπ.π., σ. 9-10). 

 

Το αρχικό µοντέλο που πρότεινε ο Shulman περί των γνωστικών βάσεων (knowledge 

bases) των εκπαιδευτικών τροποποιήθηκε στη συνέχεια, τόσο από τον ίδιο, όσο και από 

ερευνητές που στηρίχθηκαν σε αυτό, καθώς εντοπίστηκαν και άλλες κατηγορίες γνώσεων, 

αναδιαµορφώθηκαν οι αρχικά προταθείσες, επιχειρήθηκε ο σαφέστερος προσδιορισµός της 

Π.Γ.Π., ώστε να συµπεριληφθούν στο µοντέλο το σύνολο των στοιχείων που απαρτίζουν 

τις γνώσεις των εκπαιδευτικών ή να γίνουν σηµαντικές διακρίσεις και συσχετισµοί 

προκειµένου η εφαρµογή του να οδηγεί σε πιο αξιόπιστες ερµηνείες της διδακτικής πράξης 

(για κριτική ανασκόπηση σχετικών ερευνών και παρουσίαση της εξέλιξης της έννοιας της 

Π.Γ.Π. βλ. Τσέου, 2009, Gess-Newsome & Lederman, 1999 και ειδικότερα Gess-
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Newsome, 1999) ή και σε εφαρµογές (βλ. Καριώτογλου, 2006), αλλά και προκειµένου να 

ληφθεί υπόψη το κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο διεξάγεται η διδασκαλία 

(βλ. Shulman & Shulman, 2004). 

 

Η καθοριστική πτυχή στην έννοια της Π.Γ.Π. αφορά τη διαδικασία µετασχηµατισµού 

των γνωστικών περιεχόµενων σε µορφές κατάλληλες για διδασκαλία (Leach & Moon, 

1999β, σ. 59). Στη γαλλόφωνη παράδοση των Επιστηµών της Εκπαίδευσης και ειδικότερα 

της ∆ιδακτικής (βλ. Egéa-Kuehne, 2003, Caillot, 2007) οι διαδικασίες αυτές περιγράφονται 

µε την έννοια του ∆ιδακτικού Μετασχηµατισµού (Transposition Didactique). Πρόκειται 

για µια έννοια η οποία προτάθηκε από τον κοινωνιολόγο Verret και στη συνέχεια 

εντάχθηκε στη ∆ιδακτική των Μαθηµατικών από τον Chevallard ως εργαλείο 

µοντελοποίησης των διδακτικών φαινοµένων που σχετίζονται µε την απόσταση που 

δηµιουργείται ανάµεσα στην επιστηµονική γνώση, τις γνώσεις που επιλέγονται ως 

διδακτέες και τις γνώσεις που τελικά διδάσκονται (Astolfi et al., 1997, σ. 177-187, Johsua, 

1996). Αν και πρόκειται για τον ίδιο πρωταρχικό προβληµατισµό, η έννοια του ∆ιδακτικού 

Μετασχηµατισµού (στο εξής ∆.Μ.) επικεντρώνεται στο γνωστικό αντικείµενο και 

παρακολουθεί την πορεία του µετασχηµατισµού του από τη στιγµή που αυτό θα εξαχθεί 

από την κοινότητα των επιστηµόνων µέχρι να αποτελέσει το διδασκόµενο στην τάξη 

αντικείµενο, όπως ακριβώς προσδιορίζει και ο υπότιτλος του βιβλίου του Chevallard 

(1991) «Από τη γνώση των επιστηµόνων στη γνώση που διδάσκεται». 

 

Η έννοια του ∆.Μ., την οποία θα παρουσιάσουµε στη συνέχεια αναλυτικότερα, 

εντάχθηκε στη ∆ιδακτική των Μαθηµατικών αλλά αξιοποιήθηκε γενικότερα στα πλαίσια 

της ∆ιδακτικής των Θετικών Επιστηµών (Φυσική, Χηµεία, Βιολογία) (βλ. σχετικά Johsua 

& Dupin, 1993), στα πλαίσια της ∆ιδακτικής της Γλώσσας (βλ. Bronckart & Plazaola-

Giger, 1998, Petitjean, 1998), των Κοινωνικών και Οικονοµικών Επιστηµών (βλ. Legardez, 

2004, Dollo, 2005) και της Επαγγελµατικής εκπαίδευσης (βλ. Raisky, 1996). Στηρίζεται 

ουσιαστικά στη σχηµατοποίηση µιας σύνθετης εκπαιδευτικής πραγµατικότητας –δηλαδή 

της διαδικασίας µετασχηµατισµού του γνωστικού αντικειµένου– σε επιµέρους διακριτά 

επίπεδα, παρέχοντας έτσι στον ερευνητή τη δυνατότητα διάκρισης των διαφορετικών 

πλαισίων, προσδιορισµού της τάξης διαδοχής αυτών των πλαισίων, µελέτης των ερµηνειών 

που κάθε πλαίσιο επιχειρεί επί των γνωστικών αντικειµένων, και αναγνώρισης πιθανών 

συσχετισµών ανάµεσα στις ερµηνείες των διακριτών πλαισίων. 
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2.1 Η θεωρία του ∆ιδακτικού Μετασχηµατισµού 

Στη βάση της έννοιας του ∆.Μ. βρίσκεται η ανάγκη µελέτης των σχέσεων που 

διαµορφώνονται εξαιτίας του τρίτου παράγοντα του διδακτικού τριγώνου: µαθητής – 

εκπαιδευτικός – αντικείµενο διδασκαλίας: ο λόγος που µας υποχρεώνει να εισαγάγουµε τη 

γνώση στη διδακτική σχέση είναι ότι πολύ λίγα από όσα διαδραµατίζονται ανάµεσα στον 

εκπαιδευτικό και το µαθητή µπορούν να γίνουν κατανοητά αν αποπλαισιωθούν (Chevallard, 

1989, σ. 4, βλ. σχετικά και Μπαγάκης, 1997), δηλαδή αν αφαιρεθεί το συγκεκριµένο 

διδακτικό περιεχόµενο που νοηµατοδοτεί κάθε διδακτική σχέση. 

 

Σύµφωνα µε την έννοια του ∆.Μ. το διδακτικό αντικείµενο δεν προκύπτει από 

διαδικασίες απλοποίησης σύνθετων επιστηµονικών αντικειµένων, αλλά υφίσταται 

µετατροπές και τροποποιήσεις, µετασχηµατίζεται, ώστε να εξυπηρετήσει το νέο πλαίσιο, 

το σχολικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται (Johsua & Dupin, 1993, σ. 194, Ραβάνης, 2003β, 

σ. 93-94, Ravanis, 2010a). Το τελικό προϊόν των διδακτικών µετασχηµατισµών, το σχολικό 

επιστηµονικό αντικείµενο, έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από το αρχικό 

επιστηµονικό, αφού τα δύο αντικείµενα διαµορφώθηκαν σε διαφορετικά πλαίσια για να 

εξυπηρετήσουν διαφορετικές ανάγκες και στόχους. 

 

Ο συλλογισµός του Chevallard (βλ. 1989) που οδηγεί στη διάκριση ανάµεσα στην 

επιστηµονικό γνωστικό αντικείµενο και το διδακτικό αντικείµενο στηρίζεται σε 

επιστηµολογικού τύπου διαφοροποιήσεις. Όπως σηµειώνει ο ίδιος, η επιστηµονική γνώση 

ξεκινά από τα εµπειρικά δεδοµένα –και µε κάποιον τρόπο επιστρέφει σε αυτά–, αλλά 

ουσιαστικά τα ξεπερνά προκειµένου να ασχοληθεί µε τα φαινόµενα, να αναγνωρίσει 

συσχετισµούς και να διατυπώσει θεωρίες που θα επιτρέψουν την κατανόηση ενός µεγάλου 

εύρους φαινοµένων, και άρα, µε λίγες εξαιρέσεις, οι επιστηµονικές γνώσεις δεν 

δηµιουργήθηκαν για να διδαχθούν αλλά για να χρησιµοποιηθούν (οπ.π.). Η έννοια του 

∆.Μ. ασχολείται ακριβώς µε τη µετάβαση από τη γνώση που θεωρείται ως εργαλείο προς 

χρήση, στη γνώση προς διδασκαλία (οπ.π., σ. 6). Η διαφοροποίηση στην αρχική πρόθεση 

δηµιουργίας των δύο γνώσεων οδηγεί στην επιστηµολογική τους διάκριση, σε βαθµό που 

ορισµένοι ερευνητές αναφέρονται στο «σχολικό επιστηµολογικό» πλαίσιο που καθορίζει 
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τη σχολική επιστηµονική γνώση τονίζοντας τη διαφορά ανάµεσα στα δύο αντικείµενα (βλ. 

Develay, 1992 Ραβάνης, 2003β, Κολιόπουλος, 2006). 

 

Η διαδικασία µετασχηµατισµού του γνωστικού αντικειµένου σε διδακτικό 

πραγµατοποιείται σε διαφορετικά επίπεδα. Σε ένα πρώτο επίπεδο, το γνωστικό αντικείµενο 

µετασχηµατίζεται σε αντικείµενο προς διδασκαλία, και σε ένα δεύτερο το αντικείµενο προς 

διδασκαλία µετασχηµατίζεται σε διδασκόµενο αντικείµενο (Chevallard, 1991, σ. 39). Το 

πρώτο επίπεδο ∆.Μ., ονοµάζεται και εξωτερικός ∆.Μ., και προσδιορίζει τη διαδικασία 

µετασχηµατισµού των γνωστικών αντικειµένων προκειµένου αυτά να καταγραφούν στα 

Π.Σ. και στα διδακτικά εγχειρίδια, ενώ το δεύτερο επίπεδο ∆.Μ., ή ο εσωτερικός ∆.Μ., 

αφορά στις διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

προκειµένου ο εκπαιδευτικός να διδάξει τελικά τα αντικείµενα (οπ.π., σ. 31). 

 

Πιο συγκεκριµένα, το γνωστικό αντικείµενο προσδιορίζεται και αναγνωρίζεται από 

την επιστηµονική κοινότητα, αλλά σε αυτή τη µορφή δεν είναι δυνατό να αποτελέσει 

διδακτικό αντικείµενο. Συγκεκριµένοι µηχανισµοί θα λειτουργήσουν προκειµένου να 

εξαχθεί από την περιοχή της γνώσης αναφοράς και να εισαχθεί σε διδακτικά πλαίσια, στο 

Π.Σ. ή στα σχολικά εγχειρίδια. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός δεν µπορεί να διδάξει το 

αντικείµενο όπως αυτό έχει µετασχηµατιστεί προκειµένου να καταγραφεί στα διδακτικά 

εγχειρίδια. Πρέπει να του αποδώσει νόηµα υπό τις συνθήκες που ορίζει η «τάξη» κάθε 

φορά, µε άλλα λόγια να συνεχίσει τον µετασχηµατισµό του, αποµακρύνοντάς το ακόµη 

περισσότερο από το αρχικό αντικείµενο αναφοράς, το «αντικείµενο της γνώσης». Ανάµεσα 

στο αρχικό γνωστικό αντικείµενο και το αντικείµενο που διδάσκεται στην τάξη ουσιαστικά 

υπάρχει σχέση αναφοράς, από την οποία ακριβώς αντλεί το διδακτικό αντικείµενο την αξία 

του και νοµιµοποιείται ως διδακτική επιλογή, αν και ορισµένες φορές διάφοροι 

περιορισµοί παρεµβαίνουν µε τέτοιο τρόπο στη διαδικασία του µετασχηµατισµού, που 

τελικώς διαρρηγνύεται αυτή η σχέση και τα δύο αντικείµενα προσδιορίζονται µε 

αντιφατικό τρόπο (Tiberghien et al., 1994, σ. 106). Ο ∆.Μ. του γνωστικού αντικειµένου σε 

διδακτικό αντικείµενο είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό της διδακτικής διαδικασίας (Paun, 

2006, σ. 5) αφού προκύπτει από την ίδια την πρόθεση διδασκαλίας. 
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Για το πρώτο επίπεδο ∆.Μ., τον εξωτερικό ∆.Μ., υπεύθυνα είναι τα άτοµα ή οι 

οµάδες ατόµων που συγκροτούν τη «διδακτική νοόσφαιρα»10 (didactic noosphere), δηλαδή 

όσοι εµπλέκονται στη διαδικασία ανάπτυξης των Π.Σ. και των διδακτικών εγχειριδίων, οι 

οποίοι ουσιαστικά αναλαµβάνουν ένα έργο διαπραγµάτευσης µε την κοινωνία (Chevallard, 

1992). Το έργο της «διδακτικής νοόσφαιρας» αφορά την αντιµετώπιση των απαιτήσεων τις 

κοινωνίας επί του εκπαιδευτικού συστήµατος, και επιτελείται µέσω της µετατροπής αυτών 

των απαιτήσεων σε διδακτικές συνθήκες, οι οποίες τελικώς θα πρέπει να είναι αποδεκτές 

και από τις δύο πλευρές, την κοινωνία και το διδακτικό της σύστηµα (οπ.π.). Ουσιαστικά 

πρόκειται για διαδικασία αποπλαισίωσης και επαναπλαισίωσης του αντικειµένου (βλ. 

Astolfi & Develay, 1989). Η επιστηµονική γνώση παράγεται σε ένα συγκεκριµένο 

θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο, µε συστηµατικές µεθοδολογικές διαδικασίες από 

τους ερευνητές επιστήµονες, εποµένως εν τη γενέσει της ανήκει σε κάποιο πλαίσιο, από το 

οποίο οι παράγοντες της «νοόσφαιρας» θα την εξάγουν και θα την επανατοποθετήσουν σε 

ένα άλλο θεωρητικό πλαίσιο, το παιδαγωγικό, που λειτουργεί µε διαφορετικές 

µεθοδολογικές συµβάσεις (βλ. Paun, 2006, σ. 5-7). Tο αποτέλεσµα της εργασίας της 

«διδακτικής νοόσφαιρας» είναι το επίσηµα προτεινόµενο διδακτέο αντικείµενο. 

 

Τα επίσηµα κείµενα αφήνουν στον εκπαιδευτικό περιθώρια επιλογών, τα οποία θα 

αξιοποιήσει προκειµένου να µετατρέψει, σε δεύτερο επίπεδο, το διδακτέο αντικείµενο που 

περιλαµβάνεται στα Π.Σ. και τα διδακτικά εγχειρίδια σε διδασκόµενο µέσα στην τάξη, 

κάτω από τις ισχύουσες κάθε φορά εκπαιδευτικές συνθήκες (Chevallard, 1991). Ο 

εσωτερικός ∆.Μ. είναι µια δηµιουργική διαδικασία επαναπροσδιορισµού του Π.Σ. σε 

επίπεδο διδακτικής πράξης, διενεργείται από τους εκπαιδευτικούς στο νοητό χώρο που 

προσδιορίζεται από το διδακτικό τρίγωνο εκπαιδευτικός – µαθητής – γνωστικό 

αντικείµενο, και υπόκειται στους όρους και τις συνθήκες που προσδιορίζονται από το 

εκάστοτε «διδακτικό συµβόλαιο» (βλ. Paun, 2006, σ. 8-9). Εποµένως την ευθύνη των 

διαδικασιών και του αποτελέσµατος του δεύτερου – εσωτερικού επιπέδου ∆.Μ. έχει 

αποκλειστικά ο εκπαιδευτικός, χωρίς αυτό βεβαίως να σηµαίνει την άνευ όρων και 

περιορισµών ελευθερία επιλογών του. 

 
                                                 
10 Με τον όρο αυτό ο Chevallard, θέλησε να προσδιορίσει µια διαδικασία και ένα σύνολο ανθρώπων που 
συνήθως παραβλέπεται στη διαδικασία των µετασχηµατισµών της γνώσης. Η νοόσφαιρα αποτελείται από 
εκπροσώπους του διδακτικούς συστήµατος και της κοινωνίας –επιστήµονες, εκπαιδευτικούς,, παιδαγωγούς, 
εκπροσώπους της πολιτείας κ.ά.–, οι οποίοι ασχολούνται σε προγραµµατικό επίπεδο µε το λειτούργηµα της 
διδασκαλίας (Chevallard, 1991, σ. 25). 
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Σύµφωνα µε τον Caillot, η πρωταρχική προσφορά του Chevallard στη µελέτη του 

∆.Μ. είναι η προοπτική που δεικνύει ότι «η ανάπτυξη ενός νέου Π.Σ. είναι πριν από όλα 

ένα κοινωνικό προϊόν, όπου διάφοροι παράγοντες ενέχουν ο καθένας το δικό του ρόλο» 

(Caillot, 1996, σ. 22). Αυτή η προοπτική ενσωµατώνει τις διαδικασίες του ∆.Μ. της 

γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο όπου παράγεται, αποµακρύνοντας το 

κεντρικό ερώτηµα της έρευνας από µια συλλογιστική του τύπου αίτιο – αποτέλεσµα και 

αναδιατυπώνοντάς το ώστε να εξετάζει στις συνθήκες που οδηγούν σε κάποιο διδακτικό 

αποτέλεσµα και όχι σε κάποιο άλλο (Chevallard, 1992). Υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για 

«οικολογική» (οπ.π.) ανάλυση που µελετά συσχετισµούς µεταξύ διαφόρων παραγόντων, ο 

Chevallard ονόµασε την προσέγγιση αυτή «ανθρωπολογική» ή «Ανθρωπολογική Θεωρία 

της ∆ιδακτικής» (Théorie Anthropologique du Didactique ή TAD) (βλ. Chevallard 1992, 

1994, σ. 169). 

 

Η βασική κριτική που ασκήθηκε στη θεωρία αυτή σχετίζεται µε το αρχικό πλαίσιο 

αναφοράς της γνώσης. Ο Chevallard, αναλύοντας φαινόµενα ∆.Μ. στα Μαθηµατικά, 

περιέγραφε ως πλαίσιο αναφοράς της γνώσης τη «γνώση των επιστηµόνων» (savoirs 

savants), ενώ όπως υποστηρίχθηκε από άλλους ερευνητές υπάρχουν περιπτώσεις όπου η 

γνώση αναφοράς δεν αφορά την «καθαρά» επιστηµονική γνώση, όπως για παράδειγµα 

στην περίπτωση της γλωσσικής, της επαγγελµατικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, της 

Γεωγραφίας και της Ιστορίας (βλ. Caillot, 1996, Perrenoud, 1998). Προκειµένου να 

επεκταθεί η θεωρία του διδακτικού µετασχηµατισµού σε περιπτώσεις όπου η «καθαρά» 

επιστηµονική γνώση δεν έχει τον πρωταρχικό ρόλο, οι Rogalski & Samurçay (1994) 

πρότειναν τη διαφοροποίηση του αρχικού πλαισίου αναφοράς σε «γνώση των 

επαγγελµατιών» (savoirs professionnels), ο Johsua (1996) σε «γνώσεις των ειδικών» 

(savoirs experts), ενώ άλλοι ερευνητές (βλ. Durey & Martinand, 1994) αξιοποίησαν τον πιο 

γενικό όρο «κοινωνικές πρακτικές αναφοράς» που προτάθηκε από τον Martinand (1986, 

2003), υποστηρίζοντας ότι οι «γνώσεις των ειδικών» αποτελούν µία πρακτική αναφοράς 

ανάµεσα σε άλλες όπως για παράδειγµα οι ερευνητικές, παραγωγικές, οικιακές, 

πολιτισµικές, ιδεολογικές πρακτικές αναφοράς (βλ. Astolfi et al., 1997, σ. 131-136).11 

Επίσης προτάθηκε η διευρυµένη έννοια του ∆.Μ. σύµφωνα µε την οποία σε κάποιους 

                                                 
11 Βλ. για παράδειγµα στην Τεχνολογική εκπαίδευση Κόµης, 2000, 2002, Ginestié, 2009, στη Φυσική Αγωγή 
Musard et al., 2002, στη Βιολογία Quessada-Chabal, 2008. 
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τοµείς «το διδακτέο αντικείµενο έχει δύο προελεύσεις: τη γνώση των επιστηµόνων καθώς 

και τις κοινωνικές πρακτικές αναφοράς» (Develay, 1995, σ. 26). 

 

Προς την κατεύθυνση συµπλήρωσης του εύρους των ∆.Μ. της γνώσης, από το 

αρχικό πλαίσιο αναφοράς ως τον τελικό αποδέκτη, το µαθητή, ο Develay (1992) προτείνει 

την προσθήκη ενός τρίτου επιπέδου µετασχηµατισµών, όπου η διδασκόµενη γνώση 

µετασχηµατίζεται από τους µαθητές προκειµένου να την αφοµοιώσουν και να την κάνουν 

κτήµα τους. Υπό αυτές τις διευρύνσεις και προσθήκες, η έννοια του ∆.Μ. ορίζεται ως το 

σύνολο «των µετατροπών που επηρεάζουν τη γνώση των επιστηµόνων και τις κοινωνικές 

πρακτικές αναφοράς, προκειµένου αυτές να γίνουν όχι µόνο η διδακτέα γνώση αλλά και η 

γνώση που διδάσκεται και η γνώση που αφοµοιώνουν οι µαθητές» (Develay, 1995, σ. 26). 

 

Παρά τις όποιες κριτικές προς τη θεωρία του ∆.Μ. ο Perrenoud (1998) σηµειώνει ότι, 

αν και η µετατροπή του πολιτισµού σε επίσηµο Α.Π. δεν µπορεί να περιοριστεί σε γνώσεις 

καθώς συµπεριλαµβάνει γνώσεις, δεξιότητες, πρακτικές ή κανόνες, αξίες και στάσεις, 

ωστόσο σε κάθε περίπτωση η µετατροπή αυτή υλοποιείται µέσα από διαδικασίες 

µετασχηµατισµών. Παράλληλα, ο Johsua (1996, σ. 66) υπογραµµίζει ότι σε οποιαδήποτε 

περίπτωση πλαισίου αναφοράς (επιστηµονικής γνώσης ή πρακτικής) το πλαίσιο της 

επιστηµονικής γνώσης κατέχει µία κοµβική θέση στις διεργασίες του ∆.Μ. Τα επίπεδα 

µετασχηµατισµών, στα οποία αναφέρονται οι ερευνητές είναι σχηµατοποιήσεις µίας 

σύνθετης εκπαιδευτικής πραγµατικότητας τροποποιήσεων και αναπλαισιώσεων της 

γνώσης, µε πολλά υποκείµενα, που κατά διαφορετικές στιγµές κατέχουν διαφορετικής 

σηµασίας ρόλους, και πολλούς παράγοντες, συνθήκες και περιορισµούς που ρυθµίζουν την 

πορεία του ∆.Μ. σε κάθε πλαίσιο. Η µελέτη της επιρροής που τα διάφορα υποκείµενα ή οι 

θεσµοί ασκούν επί των διαδικασιών ∆.Μ. σε διαφορετικά επίπεδα, ουσιαστικά αναδεικνύει 

τη σηµασία της σχέσης που διαµορφώνεται ανάµεσα σε ένα υποκείµενο ή ένα θεσµό µε 

κάποιο γνωστικό αντικείµενο. Ειδικά όσον αφορά τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα 

σε υποκείµενα ενταγµένα σε κάποιον θεσµό –όπως οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές που 

είναι ενταγµένοι σε εκπαιδευτικούς θεσµούς– µε κάποιο γνωστικό αντικείµενο, η 

ανθρωπολογική θεωρία του ∆.Μ. αναδεικνύει ότι η σχέση αυτή µεσολαβείται από τη 

σχέση που ο θεσµός έχει διαµορφώσει µε το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο (βλ. 

Caillot 2001, σ. 120). 
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2.1.1 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο δεύτερο επίπεδο ∆ιδακτικού Μετασχηµατισµού και οι 

ιδιαιτερότητες της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Νηπιαγωγείο 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ∆.Μ. δευτέρου επιπέδου διενεργείται αποκλειστικά από 

τον εκπαιδευτικό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιµοποιούνται διδακτικά εγχειρίδια 

µαθητών, ο εκπαιδευτικός «προετοιµάζει» το µάθηµα, ανάλογα µε το διαθέσιµο διδακτικό 

χρόνο, τις διδακτικές και παιδαγωγικές γνώσεις του, την εµπειρία του, ώστε να 

ανταποκριθεί στις επίσηµες επιλογές του Π.Σ. και των σχολικών εγχειριδίων, καθώς και 

στις ανάγκες των µαθητών του, λειτουργώντας στα πλαίσια των ειδικών συνθηκών και 

περιορισµών που προσδιορίζονται από το διδακτικό συµβόλαιο στον εκπαιδευτικό θεσµό 

που υπηρετεί (Chevallard, 1991, σ. 11-37). Με στόχο να τονίσει ότι δεν πρόκειται για απλή 

µεταφορά γνώσης αλλά για ουσιαστική διαµεσολάβηση του εκπαιδευτικού βάσει 

διδακτικών – µαθησιακών πρακτικών (όπως εκπαιδευτικές δραστηριότητες ασκήσεις, 

διδακτικές καταστάσεις), ο Perrenoud προτείνει τη διεύρυνση του θεωρητικού πεδίου του 

∆.Μ. και την αντικατάσταση της έννοιας του εσωτερικού ∆.Μ. µε την έννοια του 

«πραγµατικού ∆.Μ.» (transposition pragmatique) (1998, σ. 510-511). Όπως σηµειώνει ο 

Chevallard, η «προετοιµασία» του µαθήµατος από τον εκπαιδευτικό είναι εργασία 

µετασχηµατισµού, και µάλιστα δεν πρόκειται για εργασία που απλά σχετίζεται µε το ∆.Μ. 

αλλά για εργασία µέσα στα πλαίσια του ∆.Μ. (Chevallard, 1991, σ. 18). Επιπλέον, η µελέτη 

της διδακτικής πράξης, οδηγεί σε διαπιστώσεις τροποποιήσεων και µετατροπών ακόµη και 

ανάµεσα στην «προετοιµασία» και σε αυτό που διαδραµατίζεται πραγµατικά την ώρα του 

µαθήµατος (Ravel, 2003, σ. 7). 

 

Έτσι, επιχειρώντας να µελετήσει αναλυτικότερα τον εσωτερικό ∆.Μ. µαθηµατικής 

έννοιας, η Ravel διέκρινε δύο υπο-επίπεδα εσωτερικού ∆.Μ.: α) αρχικώς διενεργούνται 

διαδικασίες, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα το γνωστικό αντικείµενο που σχεδιάζει και 

«προετοιµάζει» να διδάξει ο εκπαιδευτικός, β) και έπειτα, στα πλαίσια της τάξης, 

προσδιορίζεται τελικώς το αντικείµενο που διδάσκεται (οπ.π., σ. 6). Στην έρευνα αυτή 

µελετήθηκαν διδακτικά φαινόµενα που αφορούσαν την εκπαίδευση στο ∆ηµοτικό Σχολείο, 

όπου, εκτός από τα εκάστοτε ισχύοντα επίσηµα κείµενα του Π.Σ. και του εγχειριδίου του 

εκπαιδευτικού, η εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό ή και αποκλειστικά  

στα εγχειρίδια που απευθύνονται στο µαθητή (Μπονίδης, 2004, σ. 1). Έτσι, λαµβάνοντας 

υπόψη τους περιορισµούς που τίθενται από το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο συγκεκριµένο 

θεσµό, θεωρήθηκε ότι οι διαδικασίες που κινητοποιεί ο εκπαιδευτικός προκειµένου να 
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διδάξει ένα µάθηµα διαφοροποιούνται σηµασιολογικά από τις διαδικασίες ∆.Μ., καθώς ο 

δάσκαλος δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει γνωστικά περιεχόµενα ή να τα 

µετασχηµατίσει µε διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προτείνεται στα διδακτικά 

εγχειρίδια, αλλά µόνο να τα «προετοιµάσει» (Ravel, 2003, σ. 5-6). 

 

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές συνθήκες στη νηπιακή εκπαίδευση διαφοροποιούνται 

σηµαντικά, αφού ανάµεσα στο πρώτο και το δεύτερο επίπεδο ∆.Μ. δεν µεσολαβούν 

διδακτικά εγχειρίδια µαθητών, που να ερµηνεύουν παραδειγµατικά το Π.Σ., που να 

λειτουργούν ως οδηγός για την εργασία του ∆.Μ. που αναλαµβάνει ο εκπαιδευτικός, που 

να µεσολαβούν ανάµεσα στη γνώση του Π.Σ. και τη γνώση µε την οποία θα ασχοληθούν οι 

µαθητές. Ο εκπαιδευτικός είναι ο µόνος που µεσολαβεί στη σχέση των µαθητών µε τη 

γνώση. Συνυπολογίζοντας τον προαιρετικό και συµβουλευτικό χαρακτήρα που έχουν 

ειδικά για το νηπιαγωγείο τα Π.Σ. και τα εγχειρίδια του εκπαιδευτικού, τη συνήθως 

συνοπτικότατη παρουσίαση των περιεχοµένων του Π.Σ., και την ανάγκη –που τα τελευταία 

έτη προβάλλεται τόσο στη σχετική βιβλιογραφία όσο και στα επίσηµα κείµενα– για διαρκή 

αναπροσαρµογή του Π.Σ. (ανοικτά και ευέλικτα Π.Σ.) σύµφωνα µε τις ανάγκες των 

παιδιών που αναγνωρίζει ο εκπαιδευτικός στην τάξη του και τις κοινωνικο-πολιτισµικές 

συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσονται τα παιδιά της τάξης του (βλ. ενότητα 

1.3.2), γίνεται φανερό ότι η νηπιαγωγός όχι απλώς νοµιµοποιείται αλλά και ωθείται να 

λειτουργήσει σε πολύ ευρύτερα πλαίσια επιλογών από ό,τι οι εκπαιδευτικοί των 

µεγαλύτερων βαθµίδων. 

 

Επιχειρώντας να προσδιορίσει το ρόλο και τη σηµασία των Π.Σ. για την εκπαίδευση 

των µικρών παιδιών, η Duffy σηµειώνει χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατό να 

διαχωριστεί το Π.Σ. από τον εκπαιδευτικό, αφού «κάθε παιδί και κάθε πλαίσιο είναι 

µοναδικά και το Π.Σ. που προσφέρεται θα πρέπει να τα αντανακλά […] ο εκπαιδευτικός 

οφείλει να διαφοροποιεί, να κατανοεί κάθε παιδί ως άτοµο, να προσωποποιεί το 

περιεχόµενο του Π.Σ., ώστε να ταιριάζει στις εκάστοτε ανάγκες και τα ενδιαφέροντα» 

(Duffy, 2010, σ. 105). Αντιλαµβανόµαστε ότι σε αυτή την προοπτική η νηπιαγωγός δεν 

είναι υπεύθυνη απλώς για την «προετοιµασία» του µαθήµατος, αλλά έχει έναν ρόλο που θα 

µπορούσε να τοποθετηθεί στο µεταίχµιο του πρώτου και δευτέρου επιπέδου ∆.Μ. Ανάλογα 

µε τις συνθήκες µπορεί είτε να αξιοποιήσει τις επίσηµες προτάσεις περί των κατάλληλων 

διδακτικών αντικειµένων που περιλαµβάνονται στα Π.Σ. ή ακόµη και να κινηθεί σε 
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επίπεδο εξωτερικού ∆.Μ. προσδιορίζοντας το ίδιο το διδακτικό αντικείµενο ή το 

συγκεκριµένο γνωστικό περιεχόµενο που θα επιχειρήσει να διδάξει, ακόµη και αν αυτό δεν 

περιλαµβάνεται στα επίσηµα κείµενα του Π.Σ. 

 

Συνεχίζοντας αυτό το συλλογισµό κάτω από το πρίσµα της θεωρίας του ∆.Μ., 

φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικές συνθήκες στο θεσµό του Νηπιαγωγείου είναι τέτοιες που 

ουσιαστικά η ευθύνη του µετασχηµατισµού των γνωστικών περιεχοµένων σε διδακτικά 

περιεχόµενα ανατίθεται αποκλειστικά στον εκπαιδευτικό, ενώ το ισχύον Π.Σ. και το 

εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού αποτελούν βοηθήµατα που έχει τη δυνατότητα ο 

εκπαιδευτικός να χρησιµοποιήσει ή όχι, ανάλογα µε τις περιστάσεις. Ακόµη και η επαφή 

των παιδιών µε συγκεκριµένα διδακτικά αντικείµενα, στα πλαίσια της συστηµατικής 

διδακτικής παρέµβασης ή της οργανωµένης µαθησιακής διαδικασίας, είναι στην διακριτική 

ευχέρεια της Νηπιαγωγού, ανάλογα µε την κρίση της περί καταλληλότητας, και µε την 

προϋπόθεση ότι οι επιλογές της τίθενται εντός των πλαισίων των γενικών αρχών ή στόχων 

που θέτει το Π.Σ. Αλλά οι γενικές αρχές, οι στόχοι κάθε Π.Σ., η εκτίµηση της 

καταλληλότητας διδακτικών αντικειµένων και περιεχοµένων, αποτελούν προϊόντα 

ερµηνείας κάθε εκπαιδευτικού. Πέρα από κάθε άλλο συµπέρασµα, στο σηµείο αυτό θα 

θέλαµε να τονίσουµε ότι η διδακτική εργασία που ανατίθεται στον εκπαιδευτικό των 

µικρών παιδιών είναι εξαιρετικά απαιτητική και σύνθετη. 
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3ο Κεφάλαιο: Οι Φυσικές Επιστήµες ως αντικείµενο διδασκαλίας 

Επιχειρώντας τη µελέτη και ανάλυση Προγραµµάτων Φ.Ε., Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κάτω από το πρίσµα του µετασχηµατισµού της 

επιστηµονικής γνώσης σε αντικείµενο προς διδασκαλία, ο Κολιόπουλος (2006) οδηγήθηκε 

στη συγκρότηση τριών κατηγοριών ανάλογα µε τις αντιλήψεις που εντόπισε στα επίσηµα 

κείµενα και τον τρόπο που χειρίζονται τις σχετικές έννοιες, τη µεθοδολογία και τα 

πολιτισµικά χαρακτηριστικά των θεµατικών ενοτήτων που περιλαµβάνουν: την 

παραδοσιακή αντίληψη, την καινοτοµική και την εποικοδοµητική. Οι κυριότερες 

επιπτώσεις των διδακτικών επιλογών που γίνονται στα πλαίσια της παραδοσιακής 

αντίληψης, σχετίζονται µε την επιβάρυνση του µαθητή σε επίπεδο εννοιολογικής 

συγκρότησης, την επικράτηση της βιωµατικής εµπειρικής γνώσης, την προβολή του 

ισχυρισµού ότι κάθε έγκυρη γνώση προέρχεται και θεµελιώνεται από την εµπειρία, και την 

αδυναµία των µαθητών να συσχετίσουν το εννοιολογικό περιεχόµενο µε το πολιτισµικό 

στοιχείο (οπ.π., σ. 47-59). Η καινοτοµική αντίληψη χαρακτηρίζεται από Α.Π. που 

στηρίζονται σε ευρείες θεµατικές / εννοιολογικές ενότητες, επιδιώκουν την εις βάθος 

µελέτη ενός εννοιολογικού πλαισίου, δίνουν έµφαση στην «υποθετικο-παραγωγική» 

µεθοδολογική προσέγγιση και στη σύνδεση της θεωρίας µε τα εµπειρικά δεδοµένα, και 

εντάσσουν οργανικά την πολιτισµική διάσταση στις διάφορες θεµατικές – εννοιολογικές 

ενότητες (οπ.π., σ. 59-73). Στην εκπαίδευση των µικρών παιδιών η καινοτοµική αντίληψη 

συνδέεται κυρίως µε εκπαιδευτικά προγράµµατα που βασίζονται στη θεωρία του Piaget 

(οπ.π., σ. 64). Τέλος η εποικοδοµητική αντίληψη εκφράζεται στα αντίστοιχα κείµενα των 

Προγραµµάτων ως α) διδακτική µεθοδολογία, όπου η έµφαση τοποθετείται στην ανάγκη 

να ληφθούν υπόψη οι εναλλακτικές ιδέες των µαθητών, β) θεµατικό µοντέλο διδασκαλίας, 

όπου πέρα από την έµφαση στη σηµασία των εναλλακτικών ιδεών των µαθητών τονίζεται 

η εννοιολογική οργάνωση του περιεχοµένου µε στόχο τις επιδιωκόµενες εννοιολογικές 

αλλαγές, και γ) εργαλείο αναφοράς, δηλαδή ως εναλλακτική λύση ανάλογα µε τις 

εκπαιδευτικές συνθήκες και τις παιδαγωγικές ανάγκες των διαφορετικών µαθητών (οπ.π., 

74-84). 

 

Η ένταξη των Φ.Ε. στα Π.Σ. που απευθύνονται στα παιδιά 4-6 ετών επηρεάστηκε 

περισσότερο από τις γενικότερες εξελίξεις στο πεδίο ανάπτυξης των Π.Σ. για την 

εκπαίδευση των µικρών παιδιών και λιγότερο από τις τάσεις που παρατηρούνται στο πεδίο 

ανάπτυξης των Π.Σ. για τις Φ.Ε. Όπως σηµειώνουν σε σχετικό άρθρο τους οι Μπαγάκης 
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και Ραβάνης (2001, σ. 300) το πλαίσιο της διδακτικής των Φ.Ε. δεν φαίνεται να επαρκεί 

για την ένταξη του εκπαιδευτικού που ασχολείται µε τις Φ.Ε. στο νηπιαγωγείο. Η 

διαφοροποίηση αυτή πιθανότατα προκύπτει ως απόρροια της σαφούς διάκρισης ανάµεσα 

στην προ-δηµοτική εκπαίδευση και την εκπαίδευση στις ανώτερες βαθµίδες, αλλά και 

λόγω των µεθοδολογικών δυσκολιών που παρουσιάζει το εγχείρηµα του µετασχηµατισµού 

της επιστηµονικής γνώσης σε διδακτικό αντικείµενο που απευθύνεται στα παιδιά αυτής της 

ηλικίας (βλ. Ravanis & Bagakis, 1998, σ. 316-317). Στην προ-δηµοτική εκπαίδευση η 

εισαγωγή ενοτήτων από τις Φ.Ε. δεν θεωρήθηκε αυτονόητη. Ο επιστηµονικός χαρακτήρας 

των σχετικών αντικειµένων και η αντίσταση της προ-δηµοτικής εκπαίδευσης στη 

«σχολειοποίηση», οδήγησε στην ανάγκη αιτιολόγησης της εισαγωγής αντικειµένων από τις 

Φ.Ε. στα Π.Σ. για την εκπαίδευση των µικρών παιδιών. 

 

3.1 Οι Φυσικές Επιστήµες στο Πρόγραµµα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 

Οι Eshach & Fried (2005) αναγνωρίζουν έξι σηµαντικά επιχειρήµατα για τη µύηση 

των παιδιών 4-6 ετών στις Φ.Ε., τα οποία στηρίζονται σε ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε 

τη Γνωστική, την Αναπτυξιακή, την Κοινωνική Ψυχολογία, τη ∆ιδακτική των Επιστηµών, 

καθώς και σε εµπειρικά δεδοµένα που προκύπτουν από την παιδαγωγική πράξη: 1) οι 

άνθρωποι έχουν εγγενή κίνητρα για µάθηση, τα παιδιά απολαµβάνουν να παρατηρούν τη 

φύση και να σκέφτονται πάνω σε αυτά που παρατηρούν, η συστηµατική εκπαίδευση 

µπορεί να διευκολύνει στην ανατροφοδότηση αυτού του ενδιαφέροντος ώστε να µην 

ατονήσει, 2) η µύηση των παιδιών στις Φ.Ε. συµβάλλει στην εγκαθίδρυση θετικής στάσης 

προς τον τοµέα αυτό, η οποία µε τη σειρά της τροφοδοτεί το ενδιαφέρον και την 

κινητοποίηση των παιδιών µε θετικά αποτελέσµατα στη σχολική επίδοση και τη διαβίου 

µάθηση, 3) η έκθεση των παιδιών από µικρή ηλικία στα επιστηµονικά φαινόµενα οδηγεί σε 

καλύτερη κατανόησή τους αργότερα σε τυπικό επίπεδο, σύµφωνα µε δεδοµένα που 

προκύπτουν από έρευνες που εντάσσονται στο ρεύµα του οικοδοµισµού, 4) η χρήση 

επιστηµονικού λόγου σε µικρή ηλικία επηρεάζει τη µετέπειτα οικειοποίηση από τα παιδιά 

επιστηµονικών εννοιών, καθώς η γλώσσα και η νοητική ανάπτυξη εξελίσσονται 

παράλληλα, αλλά και επειδή οι διακρίσεις που µπορούν να επιτευχθούν µέσω της 

συστηµατικής εκπαίδευσης ανάµεσα στον καθηµερινό και τον επιστηµονικό λόγο µπορούν 

να διευκολύνουν στην κατανόηση, 5) τα παιδιά, σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα, 

φαίνεται ότι είναι σε θέση και να κατανοήσουν επιστηµονικές έννοιες και να συλλογιστούν 

µε επιστηµονικό τρόπο, 6) οι Φ.Ε. είναι ένα προνοµιακό και αποτελεσµατικό πλαίσιο για 
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την ανάπτυξη της επιστηµονικής σκέψης, αφού συνδυάζει εννοιολογικές και 

µεθοδολογικές πτυχές που επιτρέπουν την αναγνώριση της διαψευσιµότητας της 

επιστηµονικής θεωρίας µέσω συγκεκριµένων επιστηµονικών στρατηγικών, δηλαδή την 

ουσία της επιστηµονικής λειτουργίας. 

 

Ο Κολιόπουλος (2002) υποστηρίζει ότι η διδασκαλία των Φ.Ε. είναι δυνατή στην 

προσχολική εκπαίδευση αναφερόµενος σε τέσσερα επιχειρήµατα. Αφενός, εξυπηρετεί την 

κοινωνική αναγκαιότητα µύησης των παιδιών σε ένα πολιτισµικό αντικείµενο µε στόχο τη 

συγκρότηση επιστηµονικής καλλιέργειας, αφετέρου µπορεί να είναι επιστηµολογικά 

έγκυρη στηριζόµενη στον εποικοδοµητικό χαρακτήρα της γνώσης των Φ.Ε. Παράλληλα, 

είναι γνωσιακά επιτρεπτή καθώς τα παιδιά διαθέτουν την κοινωνικο-γνωστική δυνατότητα 

προσέγγισης εννοιών και φαινοµένων από το φυσικό κόσµο, και επίσης είναι διδακτικά 

εφικτή µε την αξιοποίηση κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών ∆.Μ. της επιστηµονικής 

γνώσης, µε την προϋπόθεση της ανάλογης συστηµατικής αναδιάρθρωσης της εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών. 

 

Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι η συµµετοχή των παιδιών µικρής ηλικίας σε κατάλληλα 

σχεδιασµένες συστηµατικές διδακτικές παρεµβάσεις σχετικές µε τις Φ.Ε. θεωρείται εφικτή, 

όσον αφορά τις νοητικές και κοινωνικές δυνατότητες των παιδιών, αλλά και όσον αφορά 

τη συµβατότητα προς το επιστηµονικό µοντέλο των µετασχηµατισµένων διδακτικών 

αντικειµένων για µικρά παιδιά, διευκολυντική σε σχέση µε τη µετέπειτα προσέγγιση από 

τα παιδιά των τυπικών επιστηµονικών εννοιών αλλά και σε σχέση µε την ανάπτυξη θετικής 

στάσης για το συγκεκριµένο γνωστικό πεδίο και την επιστηµονική µεθοδολογία, και 

παράλληλα συµβατή µε την προοπτική µύησης των παιδιών στα κοινωνικα-πολιτισµικά 

αγαθά και τον επιστηµονικό αλβαφητισµό (βλ. και Ραβάνης, 1999, 2007, Παπανδρέου, 

2003, Σολοµωνίδου & Κακανά, 2003, Χρηστίδου, 2008, Ravanis, 2010b). 

 

Στα σύγχρονα Π.Σ. προ-δηµοτικής εκπαίδευσης, εισάγονται ενότητες ή θέµατα που 

σχετίζονται µε τη φύση και το περιβάλλον, τις επιστηµονικές έννοιες και τον επιστηµονικό 

συλλογισµό, τα φυσικά φαινόµενα και γενικότερα το πεδίο των Φ.Ε., είτε µε τη λογική της 

προετοιµασίας των παιδιών για τη συστηµατική εκπαίδευση που θα ακολουθήσει, είτε στην 

προοπτική της µύησης των µικρών παιδιών στις κοινωνικές κατακτήσεις και πρακτικές 

(OECD, 2006). 
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Στο Π.Σ. για το ελληνικό Νηπιαγωγείο που ίσχυε τη χρονική περίοδο 1989 έως 2005, 

το Αναλυτικό Πρόγραµµα του ’89 όπως ονοµαζόταν, οι Φ.Ε. δεν είχαν διακριτή θέση. 

Ενότητες και διδακτικά αντικείµενα από το χώρο των Φ.Ε. παρουσιάζονταν ενταγµένες 

στον Τοµέα Νοητικής Ανάπτυξης, βασικός στόχος του οποίου ήταν «η υποβοήθηση του 

παιδιού στην προσπάθειά του να επεκτείνει και να εµπλουτίσει τους µηχανισµούς της 

σκέψης του» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – ΠΙ, 1991, σ. 195), σε µια πιαζετική προοπτική για την 

ανάπτυξη της γνώσης. Στο ισχύον (από το 2005) ∆ιαθεµατικό Π.Σ. οι Φ.Ε. εντάσσονται 

στα πλαίσια της ευρύτερης µαθησιακής περιοχής της Μελέτης Περιβάλλοντος, ως µία από 

τις δύο υποπεριοχές που την αποτελούν, µε τίτλο «Φυσικό Περιβάλλον και 

αλληλεπίδραση». Ο στόχος της συγκεκριµένης µαθησιακής περιοχής δεν προσδιορίζεται 

µε σαφήνεια στα επίσηµα κείµενα αλλά κυρίως αναφέρεται ο τρόπος µε τον οποίο τα µικρά 

παιδιά γνωρίζουν και «ανακαλύπτουν» τον κόσµο (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002, σ. 4), 

αφήνοντας διάφορα περιθώρια ερµηνειών στους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, η διακριτή θέση 

των Φ.Ε. σε αυτό το Π.Σ., µάλλον υποβαθµίζεται, όπως σηµειώνει ο Κολιόπουλος, λόγω 

της γενικής µεθοδολογικής επιλογής της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης, αφού έτσι 

ακυρώνεται η βασική επιστηµολογική επιδίωξη των Φ.Ε. «που είναι ο µετασχηµατισµός 

του αδιαφοροποίητου τρόπου µε τον οποίο βλέπουν και ερµηνεύουν τα παιδιά τον κόσµο 

σε ένα σύνολο συγκροτηµένων ιδεών που θα αποτελεί µια συγκεκριµένη σκοπιά από την 

οποία θα βλέπουν και θα ερµηνεύουν τα φαινόµενα» (Κολιόπουλος, 2006, σ. 42). 

 

Ανεξάρτητα όµως από το ισχύον κάθε φορά Π.Σ., λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών 

και διδακτικών συνθηκών της προ-δηµοτικής εκπαίδευσης (βλ. ενότητα 2.1.2), οι 

εκπαιδευτικοί έχουν το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που 

θα υλοποιηθεί τελικώς στην τάξη. 

 

3.2 Ο ρόλος της νηπιαγωγού στη διαδικασία µύησης των παιδιών στις Φυσικές 
Επιστήµες 

Οι εκπαιδευτικοί προ-δηµοτικής εκπαίδευσης παραλείπουν την οργάνωση 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη µύηση των παιδιών σε έννοιες και φαινόµενα του 

φυσικού κόσµου, ακόµη και στην περίπτωση σύγχρονων Π.Σ. που δίνουν προτεραιότητα 

στην εξέταση πολλών µαθησιακών περιοχών µε συνδυαστικό τρόπο, µέσω ολιστικών 

διδακτικών στρατηγικών (Watters & Diezmann, 1998, σ. 83), ως αποτέλεσµα διαφόρων 
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αλληλένδετων παραγόντων. Οι σηµαντικότεροι από αυτούς τους παράγοντες φαίνεται να 

συνδέονται µε τις γνώσεις Φ.Ε. που οι ίδιοι διαθέτουν, την αντίληψή τους για τη 

διδασκαλία Φ.Ε., για τις σχετικές γνώσεις που διαθέτουν τα παιδιά, για τον τρόπο µε τον 

οποίο τις αποκτούν, για τη χρησιµότητα και το νόηµα της διδασκαλίας σχετικών 

διδακτικών αντικειµένων σε αυτή τη βαθµίδα εκπαίδευσης. 

 

Πέρα από έρευνες που εντοπίζουν την περιορισµένη γνώση των εκπαιδευτικών της 

προ-δηµοτικής εκπαίδευσης σε περιεχόµενα που σχετίζονται µε τις Φ.Ε. και την κυριαρχία 

εναλλακτικών ιδεών µη συµβατών µε το επιστηµονικό µοντέλο (βλ. Kallery, 2004, Kallery 

& Psilos, 2001), άλλες έρευνες τονίζουν ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε 

τη διδασκαλία Φ.Ε. στα µικρά παιδιά καθορίζονται από µια παραδοσιακή οπτική. 

Σύµφωνα µε αυτή την οπτική η διδασκαλία Φ.Ε. αφορά τη διδασκαλία ενός αυθεντικού 

σώµατος γνώσης, το οποίο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν, ώστε να το 

µεταφέρουν στους µαθητές (Watters & Diezmann, 1998, σ. 74, Βαρσάµου Α., κ.ά., 2009, 

σ. 229-230). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που απευθύνονται στα µικρά παιδιά έχουν την αίσθηση 

ότι δεν είναι επαρκώς προετοιµασµένοι να διδάξουν σχετικά αντικείµενα (Yoon & 

Onchwari, 2006), ή µε άλλα λόγια, δείχνουν έλλειψη εµπιστοσύνης στις σχετικές γνώσεις 

και τις δυνατότητές τους (Τσιτουρίδου, 2003, σ. 774). Επιπλέον, η έµφαση που τοποθετεί η 

συγκεκριµένη παραδοσιακή οπτική στην κατάκτηση συγκεκριµένων επιστηµονικών 

περιεχοµένων (Barker, 2004), τροφοδοτεί την αντίσταση των εκπαιδευτικών προς τη 

«σχολειοποίηση» του νηπιαγωγείου (OECD, 2006, σ. 138) και προτάσσει αντιλήψεις και 

στάσεις που θέτουν σε αµφισβήτηση την αξία της διδασκαλίας σχετικών αντικειµένων σε 

παιδιά µικρής ηλικίας (Eshach & Fried, 2005), µε αποτέλεσµα την απώλεια του 

ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των Φ.Ε. και την αντιµετώπισή τους 

ως αντικείµενο µη υψηλής προτεραιότητας (Τσιτουρίδου, 2003, σ. 774). 

 

Οι εκπαιδευτικοί δεσµεύονται επίσης και από ιδέες σχετικά µε τις περιορισµένες 

νοητικές δυνατότητες των παιδιών (Watters & Diezmann, 1998, σ. 74). Η επιρροή της 

πιαζετικής θεωρίας περί εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που δίνουν την ευκαιρία στα 

παιδιά να αλληλεπιδράσουν µε τα αντικείµενα, παράλληλα µε την προοπτική ότι ο 

συλλογισµός τους ακόµη δεν είναι σε θέση να συλλάβει αφηρηµένες έννοιες, παγίωσε την 

αντίληψη ότι η µοναδική και καταλληλότερη εκπαιδευτική παρέµβαση περιορίζεται στην 

παροχή ευκαιριών για χειρισµό ποικιλίας αντικειµένων από τα παιδιά (Watters & 
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Diezmann, 1998, σ. 74). Εξάλλου και η εκπαιδευτική ιδεολογία σύµφωνα µε την οποία η 

µάθηση αντιµετωπίζεται κυρίως ως διαπότιση, δηλαδή ως αυθόρµητη διαδικασία κατά την 

οποία το άτοµο συχνά µαθαίνει χωρίς να γνωρίζει ότι µαθαίνει, οδηγεί σε εκπαιδευτικές 

πρακτικές παιδαγωγικού αυθορµητισµού (βλ. Ραβάνης, 1997, 1999, σ. 58-59), ακυρώνοντας 

κάθε αναγκαιότητα συστηµατικής και οργανωµένης εκπαιδευτικής παρέµβασης. 

 

Όπως έχει δείξει η έρευνα στη Γνωστική Ψυχολογία και στη ∆ιδακτική των Φ.Ε., τα 

παιδιά διαµορφώνουν αντιλήψεις για τα φυσικά φαινόµενα ήδη από πολύ µικρή ηλικία (βλ. 

ενδεικτικά Driver, 1989, Ραβάνης, 1999, Χατζηγεωργίου, 2004, Πλακίτση, 2008α). Αυτές 

οι πρώτες ή εναλλακτικές ιδέες των παιδιών δεν είναι συµβατές µε το επιστηµονικό 

µοντέλο περιγραφής και εξήγησης των φαινοµένων, αντιστέκονται στην ωρίµανση και στη 

συµβατική σχολική διδασκαλία, και συχνά θεωρούνται εµπόδιο στη διαδικασία 

οικοδόµησης της επιστηµονικής γνώσης από τα παιδιά (Eshach & Fried, 2005, σ. 318). 

Κάποιες έρευνες έχουν εντοπίσει ότι η απροθυµία των εκπαιδευτικών να διδάξουν 

αντικείµενα που σχετίζονται µε τον φυσικό κόσµο στα παιδιά 4-6 ετών οφείλεται στην 

ανησυχία τους µήπως συµβάλλουν µε τη συστηµατική διδασκαλία στη δηµιουργία τέτοιων 

ιδεών – εµποδίων στα µικρά παιδιά (Βαρσάµου, κ.ά, 2009, σ. 229-230, Τσιτουρίδου, 2003, 

σ. 779, Eshach & Fried, 2005, σ. 320). Ωστόσο, τα παιδιά αναπόφευκτα θα οργανώσουν τις 

ιδέες τους περί των φαινοµένων (Eshach & Fried, 2005), και εποµένως η κατάλληλη 

συστηµατική διδακτική παρέµβαση µπορεί µόνο να διευκολύνει τη µαθησιακή διαδικασία 

προετοιµάζοντας τα παιδιά, ώστε αργότερα να µπορέσουν µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο να 

προσεγγίσουν τις τυπικές έννοιες. 

 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουµε ότι η επαφή των µικρών παιδιών µε αντικείµενα από 

τις Φ.Ε. εξαρτάται κυρίως από επιλογές των ίδιων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

επηρεάζονται από επιστηµολογικές προσεγγίσεις, εκδηλώνουν αυτή την επιρροή στο 

επίπεδο των στάσεων, πεποιθήσεων ή αντιλήψεων «και τις αντανακλούν στις διδακτικές 

τους πρακτικές» (Πλακίτση, 2008β, σ. 206). Φαίνεται ότι ένας συνδυασµός παραγόντων 

οδηγεί συχνά στον εξοβελισµό διδακτικών αντικειµένων των Φ.Ε. από τη συστηµατική 

διδακτική παρέµβαση, αλλά ακόµη και όταν οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να εντάξουν στη 

διδακτική πράξη έννοιες και φαινόµενα από το φυσικό κόσµο, οι ίδιοι αυτοί παράγοντες 

έχουν ως αποτέλεσµα την υιοθέτηση ακατάλληλων διδακτικών στρατηγικών (Watters & 

Diezmann, 1998, σ. 74). 
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3.2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τις διδακτικές επιλογές των ελληνίδων νηπιαγωγών στα 

πλαίσια διδασκαλίας αντικειµένων από τις Φυσικές Επιστήµες 

Σύµφωνα µε έρευνα µικρής κλίµακας που διεξήγαγε η Καλλέρη, µε παρατήρηση της 

διδακτικής διαδικασίας, σε ένδεκα νηπιαγωγεία της κεντρικής βόρειας Ελλάδας, 

στελεχωµένα µε έµπειρες νηπιαγωγούς (µε µέσο όρο διδακτικής εµπειρίας 18 έτη), την 

περίοδο ισχύος του Α.Π. του ’89, διαπιστώθηκαν σηµαντικές µεθοδολογικές 

διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις επίσηµες προτάσεις για τη διδασκαλία Φ.Ε. στο 

Νηπιαγωγείο και τη διδακτική πράξη (βλ. Kallery & Psillos, 2002). Αν και το ισχύον τότε 

Π.Σ., πιαζετικής εµπνεύσεως, πρότεινε την υλοποίηση δραστηριοτήτων Φ.Ε. στις οποίες τα 

παιδιά χειρίζονται άµεσα τα υλικά, στην έρευνα αυτή εντοπίστηκε η κυριαρχία ενός πιο 

παραδοσιακού διδακτικού µοντέλου. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο το κέντρο της δράσης 

είναι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος κυρίως επιχειρεί να µεταβιβάσει γνώσεις και πληροφορίες 

µέσω υλοποίησης πειραµάτων µε τη µορφή επίδειξης, µέσω διατύπωσης ερωτήσεων προς 

τα παιδιά και µέσω ανάγνωσης σχετικών βιβλίων (οπ.π.). Είναι ενδιαφέρον ότι η 

προαναφερθείσα διδακτική µεθοδολογία, η οποία επιλέχθηκε από τις Νηπιαγωγούς της 

συγκεκριµένης έρευνας ανεξαρτήτως γνωστικού περιεχοµένου (οπ.π., σ. 58), αντανακλά 

την αντίληψη ότι η γνώση περί των φυσικών φαινοµένων και εννοιών πηγάζει από την 

εµπειρία, την κατέχει ο εκπαιδευτικός και τη µεταβιβάζει στους µαθητές δια των 

αισθήσεων. 

 

Σε ανάλογη µικρής κλίµακας έρευνα (µε δείγµα 30 Νηπιαγωγούς της περιοχής των 

Ιωαννίνων) που διεξήγαγε ο Τζιµογιάννης, µέσω ερωτηµατολογίου, την περίοδο 

εφαρµογής του ισχύοντος ως σήµερα ∆ιαθεµατικού Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, εντοπίστηκαν 

ως κυρίαρχες διδακτικές στρατηγικές για την προσέγγιση αντικειµένων Φ.Ε. η αφήγηση 

και η συζήτηση (Τζιµογιάννης, 2002). Σε αυτή την έρευνα συµµετείχαν κυρίως νηπιαγωγοί 

πτυχιούχοι Σχολών διετούς φοίτησης (26 σε σύνολο 30) και αναζητήθηκε και η άποψή 

τους περί της διδασκαλίας των Φ.Ε. σε σχέση µε άλλα διδακτικά αντικείµενα. 

∆ιαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν πως οι Φ.Ε. δεν αποτελούν βασική 

προτεραιότητα για την εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο επειδή τα σχετικά αντικείµενα δεν 

είναι προσιτά στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξης των νηπίων (οπ.π., σ. 283). Παρατηρούµε 

ότι και σε αυτή την περίπτωση οι νηπιαγωγοί είχαν την αντίληψη ότι η διδασκαλία Φ.Ε. 

αφορά τη µεταβίβαση γνώσεων περί των φυσικών φαινοµένων στα παιδιά. Τονίζεται δε 
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από το συγγραφέα ότι, αν και το νέο ∆ιαθεµατικό Π.Σ. δίνει µεγαλύτερη έµφαση στο ρόλο 

των Φ.Ε. από ότι το προηγούµενο, οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών παραµένουν σταθερές ή 

φαίνεται να τροποποιούνται µε αργούς ρυθµούς (οπ.π.). 

 

Ερευνώντας, µέσω ερωτηµατολογίου, τους διδακτικούς στόχους που επιλέγουν οι 

νηπιαγωγοί, από έναν κατάλογο πιθανών στόχων, για τη διδασκαλία Φ.Ε., την περίοδο 

ισχύος του νέου ∆ιαθεµατικού Π.Σ., και ειδικότερα σχετικά µε το µαγνητισµό, την τήξη, τη 

βύθιση/επίπλευση, την εξαέρωση και τη διάλυση, οι Καβαλάρη, Κακανά και Καζέλα 

(2007) διαπίστωσαν ότι η πλειοψηφία των νηπιαγωγών επιλέγει κυρίως γενικόλογους 

στόχους. Ένα µεγάλο ποσοστό επιλέγει λανθασµένους στόχους, σε σχέση µε το 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης των φαινοµένων, ενώ ορθούς στόχους 

επιλέγουν οι νηπιαγωγοί κυρίως στις περιπτώσεις διδακτικών αντικειµένων που δεν 

παρουσιάζουν σηµαντικές δυσκολίες κατανόησης λόγω εξοικείωσης µε τυποποιηµένες 

πειραµατικές διατάξεις (όπως στην περίπτωση της εξαέρωσης µε το κλασσικό πείραµα 

επίδειξης του βρασµού του νερού) (οπ.π.). Οι ερευνήτριες απέδωσαν τα ευρήµατα σε 

ελλείψεις των νηπιαγωγών σχετικά µε τις γνώσεις αναφοράς, σε εναλλακτικές ιδέες που 

έχουν για τις έννοιες και τα φαινόµενα που εξετάστηκαν, αλλά και στην ελλιπή βασική 

εκπαίδευσή τους, καθώς οι περισσότερες νηπιαγωγοί του δείγµατος (85 από σύνολο 100 

νηπιαγωγών που εργάζονταν στην Αττική και τη Μαγνησία) προέρχονταν από διετή κύκλο 

σπουδών, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν διδάχθηκαν ∆ιδακτική Φ.Ε. (οπ.π., σ. 23, 25). 

Στην έρευνα αυτή δεν εξετάστηκε η πιθανή επιρροή στην επιλογή των στόχων από τα 

επίσηµα κείµενα του Π.Σ., ούτε ζητήµατα σχετικά µε τη διδακτική µεθοδολογία, τα οποία 

συχνά εµπεριέχονται ή/και απορρέουν από τις διατυπώσεις των διδακτικών στόχων. 

Ωστόσο, σε προηγούµενη σχετική έρευνα των Καβαλάρη και Κακανά, στην οποία είχαν 

µελετηθεί ζητήµατα διδακτικής µεθοδολογίας, είχε εντοπιστεί ότι οι νηπιαγωγοί υιοθετούν 

ένα δασκαλοκεντρικό µοντέλο διδασκαλίας που στηρίζεται κυρίως σε πειράµατα επίδειξης 

και στην αισθητηριακή προσέγγιση του θέµατος, επιβεβαιώνοντας τα ευρήµατα των 

ερευνών που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες παραγράφους (οπ.π., σ. 26). 

 

Σε έρευνα των Μπαγάκη, Μπαλάσκα, Κόµη και Ραβάνη, που διεξήχθη µέσω 

ερωτηµατολογίου, ερευνήθηκαν τα γενικά χαρακτηριστικά των ιδεών, πρακτικών και 

αναγκών 130 νηπιαγωγών (που εργάζονταν στα νηπιαγωγεία της Πάτρας), σε σχέση µε το 

σχεδιασµό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Φ.Ε. (Bagakis et al, 2006). 
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Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, και πέρα από δεδοµένα που αφορούν την 

πρωτοβουλία που παίρνουν ή όχι οι νηπιαγωγοί για διδασκαλία θεµάτων σχετικά µε τις 

Φ.Ε., τη στάση τους προς τη διδασκαλία σχετικών θεµάτων, την εµπιστοσύνη ή όχι που 

έχουν στις δυνατότητές τους να διδάξουν σχετικά αντικείµενα, είναι αξιοσηµείωτο ότι οι 

ιδέες, οι πρακτικές και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των νηπιαγωγών εξαρτώνται από και 

σχετίζονται µε το κοινωνικό προφίλ τους, όπως αυτό καθορίζεται από την ηλικία, τις 

σπουδές, τη διδακτική εµπειρία, την επαγγελµατική κατάσταση, την εκπαίδευση στις Φ.Ε., 

καθώς και από την υλικοτεχνική υποδοµή του σχολείου όπου εργάζονταν (οπ.π., σ. 182). 

 

Συνοψίζοντας, όπως φαίνεται από τα ευρήµατα των ερευνών που παρουσιάστηκαν 

πιο πάνω, οι αντιλήψεις και στάσεις των νηπιαγωγών γύρω από ζητήµατα του 

περιεχοµένου και της διδασκαλίας των Φ.Ε., επηρεάζουν τις διδακτικές τους επιλογές και 

σχετίζονται µε παράγοντες που αφορούν τις γνώσεις ή/και εναλλακτικές ιδέες που οι ίδιες 

διαθέτουν για τα σχετικά διδακτικά αντικείµενα, µε τη την ηλικία τους, τη βασική τους 

εκπαίδευση, τα έτη διδακτικής εµπειρίας, τη µόρφωση ή επιµόρφωσή τους στις Φ.Ε. ή/και 

στη ∆ιδακτική Φ.Ε. Οι έρευνες αυτές έχουν διεξαχθεί µε δείγµατα εν ενεργεία ελληνίδες 

νηπιαγωγούς την τελευταία δεκαετία, δηλαδή κατά το χρονικό διάστηµα που οι εξελίξεις 

στο χώρο της δηµόσιας εκπαίδευσης των νηπίων ήταν σηµαντικές για δύο κυρίως λόγους. 

Αφενός λόγω της αντικατάστασης του ισχύοντος ως το 2005 Α.Π. του ’89 µε το νέο 

∆ιαθεµατικό Π.Σ., και αφετέρου λόγω της αλλαγής στο σύστηµα διορισµού µε την 

αντικατάσταση της επετηρίδας από διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π., και την επακόλουθη 

στελέχωση των δηµόσιων νηπιαγωγείων µε εκπαιδευτικούς που διαφοροποιούνται 

σηµαντικά σε σχέση µε τις βασικές τους σπουδές12. Οι παράγοντες που σχετίζονται µε την 

ηλικία των νηπιαγωγών, τη βασική εκπαίδευση και επιµόρφωσή τους, και τα έτη 

διδακτικής εµπειρίας που διαθέτουν, δεν είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους, καθώς 

αντανακλούν τις εξελίξεις στο χώρο της βασικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των 

νηπιαγωγών, αλλά και τις εξελίξεις στον τρόπο διορισµού τους. Ωστόσο ένα σηµαντικό 

ερώτηµα που δεν έχει τεθεί, σχετίζεται µε την πιθανή επιρροή των επίσηµων διδακτικών 

προτάσεων που αποτυπώνονται στα κείµενα του ισχύοντος Π.Σ. και των συνοδευτικών 

εγχειριδίων, επί των διδακτικών επιλογών των νηπιαγωγών. 

 

                                                 
12 Τα ζητήµατα αυτά αναλύονται διεξοδικά στις ενότητες 5.2.1.1 και 5.2.2.7 αντίστοιχα. 
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3.2.2 ∆ιδακτικές στρατηγικές και πρακτικές για τη µύηση των παιδιών σε έννοιες και 

φαινόµενα από το φυσικό κόσµο 

Αναγνωρίζοντας ότι οι διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών σχετίζονται µε και 

απορρέουν από τις αντιλήψεις τους για τη µάθηση, τη γνώση και τη διδασκαλία των Φ.Ε., 

καθώς και ότι σηµαντικά ρεύµατα της παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας και της ∆ιδακτικής 

των Φ.Ε. έχουν επηρεάσει τις εξελίξεις στο πεδίο της εκπαίδευσης των µικρών παιδιών, ο 

Ραβάνης επιχείρησε τη συγκρότηση κατηγοριών προσέγγισης για την ανάπτυξη διδακτικών 

δραστηριοτήτων Φ.Ε. που απευθύνονται σε παιδιά 5-7 ετών. ∆ιέκρινε τρεις κατηγορίες 

προσεγγίσεων: τις προσεγγίσεις εµπειριστικού χαρακτήρα, εκείνες που βασίζονται στη 

θεωρία του Piaget, και τις κοινωνιο-γνωστικές (Ραβάνης, 1999, Ravanis, 2000, 2010b). 

 

Στην πρώτη κατηγορία κυριαρχούν επιρροές από το ρεύµα του εµπειρισµού και τον 

µπιχαβιορισµό, που τοποθετούν τον εκπαιδευτικό σε ρόλο χειραγωγού, το µαθητή σε ρόλο 

παθητικού δέκτη, και στηρίζονται σε διαδικασίες εµπειρικής απλούστευσης των 

επιστηµονικών γνώσεων ώστε να είναι κατάλληλες για τα νήπια (βλ. Ραβάνης, 1999, σ. 

169-180) Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν διδακτικά περιεχόµενα από το φυσικό κόσµο ή 

σχετικά υλικά και πειραµατικές διατάξεις, τα οποία παρουσιάζουν στα παιδιά µε 

διάφορους παραδοσιακούς συνήθως τρόπους, επιδιώκοντας τη µεταβίβαση γνώσεων, χωρίς 

αυτές οι επιλογές να αιτιολογούνται µε ορθολογικό τρόπο ή µε αναφορά στις δυνατότητες 

των παιδιών (Ravanis, 2000, σ. 72). Αντιπροσωπευτική διδακτική στρατηγική στις 

εµπειριστικές προσεγγίσεις αποτελεί το πείραµα επίδειξης, αφού το σκεπτικό στο οποίο 

στηρίζονται είναι ότι η εµπειρία και οι αισθήσεις είναι επαρκείς συνθήκες µάθησης 

(Ραβάνης, 1999, σ. 178-179). 

 

Στη δεύτερη κατηγορία είναι φανερή η επιρροή από την πιαζετική γενετική 

επιστηµολογία, αφού ο κύριος στόχος είναι η παροχή στα παιδιά δυνατοτήτων που θα τους 

επιτρέψουν την άµεση αλληλεπίδραση µε τα υλικά, µέσω χειρισµού και πειραµατισµού, 

ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις φυσικές ιδιότητες των υλικών και αντικειµένων και 

να αφοµοιώσουν τελικώς τις νέες γνώσεις στις υπάρχουσες γνωστικές δοµές (οπ.π., σ. 215-

226). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αφορά κυρίως την προετοιµασία και την οργάνωση 

κατάλληλου υλικο-τεχνικού περιβάλλοντος καθώς και την παροχή συστηµατικής 

ενθάρρυνσης προς τα παιδιά, τα οποία θεωρείται ότι µέσω διαδικασιών δοκιµής και λάθους 
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θα ανακαλύψουν νέες λογικοµαθηµατικές σχέσεις αξιοποιώντας τις φυσικές ιδιότητες των 

υλικών (οπ.π., Ravanis, 2000, σ. 72). 

 

Η τρίτη κατηγορία συγκροτείται από προσεγγίσεις που επηρεάστηκαν από µετα-

πιαζετικές θεωρίες µάθησης ή/και από τη θεωρία του Vygotsky, καθώς και από τα 

δεδοµένα ερευνών της ∆ιδακτικής Φ.Ε. (οπ.π.). Οι προσεγγίσεις αυτές αναγνωρίζουν τη 

σηµασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης επί των µαθησιακών διαδικασιών, 

αντιµετωπίζουν τον εκπαιδευτικό ως καθοδηγητή της αλληλεπίδρασης των παιδιών µε το 

φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον ή/και ως διαµεσολαβητή ανάµεσα στην γνώση, τη 

σκέψη και δράση των παιδιών (Ραβάνης, 1999, σ. 260-263). Κάτω από αυτή την οπτική οι 

εκπαιδευτικοί στηρίζονται στη γνώση των εµποδίων που θέτουν στη σκέψη των παιδιών 

συγκεκριµένα περιεχόµενα από τις Φ.Ε., επιλέγουν και αξιοποιούν κατάλληλες διδακτικές 

στρατηγικές µε στόχο να διευκολύνουν τα παιδιά να οικειοποιηθούν έννοιες και φαινόµενα 

από το φυσικό κόσµο, να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να επιλύσουν 

µόνα τους ή σε συνεργασία µε άλλους σχετικά προβλήµατα (Ravanis, 2010b). 

 

Ερευνητές που µελετούν τις εφαρµογές της κοινωνικο-πολιτισµικής θεωρίας του 

Vygotsky στην έρευνα και στη διδασκαλία των Φ.Ε., διακρίνουν την επέκταση της τρίτης 

προσέγγισης από την κοινωνικο-γνωστική οπτική σε µια κοινωνικο-πολιτισµική, στα 

πλαίσια της οποία η µαθησιακή διαδικασία εξετάζεται στο κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο 

όπου λαµβάνει χώρα και προσδιορίζεται ως συµµετοχική επικοινωνιακή διαδικασία σε 

κοινότητες µάθησης, που αφορά κοινωνικά-πολιτισµικά προϊόντα όπως οι Φ.Ε., και 

διαµεσολαβείται από κοινωνικά-πολιτισµικά εργαλεία όπως η γλώσσα (βλ. Watters & 

Diezmann, 1998, Fleer & Robbins, 2003, Leach & Scott, 2003, Robbins, 2005, Plakitsi, 

2010, Roth, 2010). Αν και εντοπίζονται στη σύγχρονη αρθρογραφία σχετικές προσπάθειες 

(βλ. για παράδειγµα Παπανδρέου, 2008α, 2008β, Papandreou & Τerzi, 2011), η εφαρµογή 

της συγκεκριµένης οπτικής στο πεδίο των διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών 

βρίσκεται υπό εξέλιξη (Edwards, 2003, σ. 257, 2005, σ. 46)13. 

 

                                                 
13 Η γενικότερη αλλαγή του ενδιαφέροντος της επιστηµονικής κοινότητας στο πεδίο της ∆ιδακτικής Φ.Ε. 
προς µια κοινωνικο-πολιτισµική διάσταση, που επικεντρώνεται στη µελέτη του πραγµατικού µαθησιακού 
πλαισίου των µαθητών, µε επεκτάσεις σε πραγµατικά εκπαιδευτικά προβλήµατα και ζητήµατα που αφορούν 
την καθηµερινή ζωή, διαπιστώθηκε σε σχετική µελέτη περιεχοµένου 869 άρθρων που δηµοσιεύτηκαν κατά 
το χρονικό διάστηµα 2003-2007 στα περιοδικά International Journal of Science Education, Science 
Education, and the Journal of Research in Science Teaching, των Lee, Wu & Tsai (2009). 
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Οι τρεις κατηγορίες διδακτικών προσεγγίσεων που παρουσιάστηκαν πιο πάνω, 

διακρίνονται από την προτεραιότητα που θέτουν σε διαφορετικούς παράγοντες, από 

διαφορετικές κυρίαρχες αντιλήψεις και πρακτικές, αλλά όσον αφορά τη διδακτική πράξη 

δεν αντιπροσωπεύουν αµιγή και στεγανά πλαίσια διδακτικών επιλογών και δράσεων. Η 

σύνθετη πραγµατικότητα της διδασκαλίας διακρίνεται από εγγενείς συχνά αντιφατικές, ως 

προς το επιστηµολογικό ή παιδαγωγικό πλαίσιο, επιλογές, τόσο στο επίπεδο των Π.Σ. όσο 

και στο επίπεδο της τάξης. Παρά τις αντιφάσεις αυτές, η κατηγοριοποίηση που 

παρουσιάστηκε µπορεί να αξιοποιηθεί ως πλαίσιο ανάλυσης των διδακτικών επιλογών των 

επίσηµων κειµένων των Π.Σ. και αυτών στις οποίες προβαίνουν οι εκπαιδευτικοί, αφού 

αναδεικνύει σηµαντικές επιρροές επί αυτών των διδακτικών επιλογών και επιτρέπει 

ερµηνευτικούς συλλογισµούς. 
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4ο Κεφάλαιο: Τα ερωτήµατα της έρευνας 

Υπό όρους µελέτης της θεωρίας των Α.Π., το περιεχόµενο της διδασκαλίας που 

λαµβάνει χώρα µέσα στην τάξη, δηλαδή τα διδακτικά αντικείµενα που πραγµατεύονται οι 

διδακτικές δραστηριότητες, τα έργα, οι αλληλεπιδράσεις, αφορά το πραγµατοποιούµενο 

πρόγραµµα, το οποίο διαφέρει από το επίσηµο Α.Π., αφού το τελευταίο προσδιορίζει σε 

επίπεδο διδακτικού σχεδιασµού τα διδακτικά αντικείµενα, τη διδακτική µεθοδολογία, τους 

σκοπούς και στόχους της εκπαίδευσης κάθε βαθµίδας, και αποτυπώνεται γραπτώς στο Π.Σ. 

και στα αντίστοιχα εγχειρίδια. Σύµφωνα µε τη θεωρία του ∆.Μ. η επιστηµονική γνώση 

υπόκειται σε διαδικασίες µετασχηµατισµού, αρχικώς από τους παράγοντες της 

νοόσφαιρας, ώστε να αποτελέσει τη γνώση προς διδασκαλία, η οποία αποτυπώνεται στα 

Π.Σ. και στα εγχειρίδια, και στη συνέχεια από τους εκπαιδευτικούς προκειµένου να 

µετασχηµατιστεί σε διδασκόµενη γνώση. Ουσιαστικά, η αρχική διαδικασία 

µετασχηµατισµού, ο εξωτερικός ∆.Μ., περιγράφει τους µετασχηµατισµούς της γνώσης 

κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του επίσηµου Α.Π. και συγγραφής των επίσηµων κειµένων, 

ενώ το δεύτερο εσωτερικό επίπεδο διδακτικού µετασχηµατισµού περιγράφει διαδικασίες 

µετασχηµατισµού της γνώσης που θέτει σε εφαρµογή ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια του 

πραγµατοποιούµενου προγράµµατος (βλ. Perrenoud, 1993). 

 

Ως ένα πρώτο υποεπίπεδο του δευτέρου επιπέδου ∆.Μ. αναγνωρίζεται η εργασία του 

εκπαιδευτικού καθώς σχεδιάζει τη διδακτική παρέµβαση που θα υλοποιήσει στην τάξη (βλ. 

Bueno-Ravel, 2007). Ειδικά στην περίπτωση της προ-σχολικής ή προ-δηµοτικής 

εκπαίδευσης, όπου κυριαρχεί η οπτική ανοικτών και ευέλικτων Π.Σ., µε στόχο την 

προσαρµογή από τον εκπαιδευτικό του διδακτικού σχεδιασµού στις συνθήκες και 

περιστάσεις που ορίζονται από τη συγκεκριµένη κάθε φορά «τάξη»14, ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών στις διαδικασίες ∆.Μ. είναι πολύ πιο απαιτητικός, σύνθετος και 

κεφαλαιώδης, από ό,τι στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ουσιαστικά δεν 

πρόκειται για προετοιµασία του επίσηµα σχεδιασµένου µαθήµατος, αλλά για µια 

λειτουργία που θα µπορούσε να τοποθετηθεί στο µεταίχµιο του πρώτου και δευτέρου 

                                                 
14 Η λέξη «τάξη» εντός εισαγωγικών χρησιµοποιείται στο κείµενο αυτό για να περιγράψει το εκπαιδευτικό 
και κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο που καθορίζεται από τους συγκεκριµένους µαθητές, τις εµπειρίες, τις 
ιδέες, τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους, το σχολικό περιβάλλον όπως αυτό διαµορφώνεται µέσα στο 
δίκτυο σχέσεων µε τους συναδέλφους, και συστεγαζόµενα σχολεία µεγαλύτερης βαθµίδας, το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται η σχολική µονάδα, τους γονείς των παιδιών, τις δικές τους 
προσδοκίες και έµµεσες ή άµεσες παρεµβάσεις, τους παράγοντες διοίκησης και άσκησης εκπαιδευτικής 
πολιτικής κλ.π. 
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επιπέδου ∆.Μ. καθώς η νηπιαγωγός έχει τη δυνατότητα αλλά και ωθείται να κινηθεί ακόµη 

και σε επίπεδο εξωτερικού διδακτικού µετασχηµατισµού προκειµένου να επιλέξει ή/και να 

µετασχηµατίσει διδακτικά αντικείµενα που θα θεωρήσει κατάλληλα για τα παιδιά της 

«τάξης» της και συµβατά µε τη λογική του ισχύοντος Π.Σ. 

 

Οι εκπαιδευτικές συνθήκες στους θεσµούς εκπαίδευσης των µικρών παιδιών είναι 

τέτοιες που η ουσιαστική ευθύνη του µετασχηµατισµού των διδακτικών αντικειµένων σε 

διδασκόµενα ανατίθεται κυρίως στον εκπαιδευτικό, ενώ το Π.Σ. ή τα διδακτικά εγχειρίδια 

έχουν περισσότερο έναν προαιρετικό και συµβουλευτικό χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, στην 

περίπτωση της νηπιακής εκπαίδευσης τα επίσηµα κείµενα καθώς και οι κυρίαρχες 

προοπτικές Π.Σ. επιτρέπουν, αλλά και ωθούν, τον εκπαιδευτικό να λειτουργήσει σε µεγάλο 

εύρος ερµηνειών των επίσηµων διδακτικών προτάσεων. 

. 
Κάτω από το πρίσµα της θεωρίας του ∆.Μ. η όλη διαδικασία αποπλαισίωσης και 

αναπλαισίωσης της επιστηµονικής γνώσης έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία απόστασης 

ανάµεσα στην αρχικώς επιστηµονική, στην επίσηµα προτεινόµενη προς διδασκαλία γνώση 

και σε εκείνη που τελικώς διδάσκεται, καθώς σε κάθε περίπτωση η γνώση καλείται να 

εξυπηρετήσει διαφορετικούς στόχους: αφενός επιστηµονικούς, αφετέρου εκπαιδευτικούς 

σε προγραµµατικό επίπεδο και µε τους περιορισµούς που θέτει το γραπτό διδακτικό 

κείµενο του επίσηµου Π.Σ. ή των εγχειριδίων, και τέλος διδακτικούς υπό τους όρους που 

προσδιορίζει η εκάστοτε «τάξη». Ωστόσο προκειµένου να διατηρείται η σχέση αναφοράς 

ανάµεσα στο επιστηµονικό και το διδακτικό γνωστικό αντικείµενο, από την οποία αντλεί 

την αξία του το τελευταίο και νοµιµοποιείται ως διδακτική επιλογή, τα δύο αντικείµενα θα 

πρέπει να παρουσιάζονται ως συµβατά ή τουλάχιστον να µην εγείρονται ζητήµατα 

αντιφάσεων (βλ. Chevallard, 1991, σ. 16). 

 

Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται φαινόµενα ∆.Μ. των γνώσεων, στο πρώτο 

υποεπίπεδο του εσωτερικού ∆.Μ. που ορίζεται ως το επίπεδο του σχεδιασµού της 

διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, µε παράδειγµα µελέτης έννοιες και φαινόµενα από τον 

κόσµο της φυσικής που περιλαµβάνονται ως προτεινόµενα προς διδασκαλία στα επίσηµα 

κείµενα του Π.Σ. και του εγχειριδίου του εκπαιδευτικού. Σύµφωνα µε την ανάλυση που 

προηγήθηκε, διατυπώνουµε το πρώτο ερώτηµα της έρευνας: 
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1. Παρατηρείται απόσταση ανάµεσα στο επίσηµα προτεινόµενο -από το Π.Σ. και το 

εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού- προς διδασκαλία διδακτικό αντικείµενο που σχετίζεται µε 

έννοιες και φαινόµενα από τον κόσµο της φυσικής, και στο διδακτικό αντικείµενο που 

σχεδιάζει να διδάξει ο εκπαιδευτικός, και αν ναι, τι µορφή λαµβάνει αυτή η απόσταση, 

δηλαδή τα δύο αυτά αντικείµενα είναι συµβατά µεταξύ τους, καθώς και µε ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης των φαινοµένων; 

 

Η µελέτη της απόστασης ανάµεσα στο επίσηµα προτεινόµενο διδακτικό αντικείµενο 

και εκείνο που σχεδιάζει να διδάξει ο εκπαιδευτικός στη βαθµίδα της νηπιακής 

εκπαίδευσης, οδηγεί σε έναν προβληµατισµό σχετικά µε το ρόλο της νηπιαγωγού επί των 

διαδικασιών του ∆.Μ. αντικειµένων των Φ.Ε., δηλαδή επί των διδακτικών επιλογών που 

υιοθετεί προκειµένου να προσαρµόσει το διδακτικό αντικείµενο στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες που αναγνωρίζει, αλλά και σχετικά µε την επιρροή διαφόρων παραγόντων επί των 

διδακτικών επιλογών των νηπιαγωγών. 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται µια γενικότερη τάση στο πεδίο της 

εκπαίδευσης των µικρών παιδιών, να υποστηρίζεται όλο και πιο συστηµατικά από επίσηµα 

κείµενα Π.Σ. και συνοδευτικά εγχειρίδια που απευθύνονται στον εκπαιδευτικό. Στα 

σύγχρονα Π.Σ. που δηµιουργούνται για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε µικρά παιδιά 

περιλαµβάνονται ενότητες που σχετίζονται µε έννοιες και φαινόµενα από τον κόσµο της 

φυσικής, καθώς η εξοικείωση των παιδιών µε σχετικά αντικείµενα θεωρείται εφικτή, 

διευκολυντική για την εξέλιξή τους, αλλά και συµβατή µε την προοπτική µύησης των 

παιδιών στα κοινωνικο-πολιτισµικά αγαθά και την ευρύτερη προοπτική των 

πολυγραµµατισµών15. 

 

Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι παράγοντες που σχετίζονται µε τη βασική εκπαίδευση 

των νηπιαγωγών, τη µόρφωση ή επιµόρφωσή τους στις Φ.Ε. και στη ∆ιδακτική Φ.Ε., τα 

έτη διδακτικής εµπειρίας, επηρεάζουν σηµαντικά τις διδακτικές επιλογές τους, είτε προς 

την κατεύθυνση ανάληψης πρωτοβουλιών για τη διδασκαλία σχετικών διδακτικών 

αντικειµένων, είτε προς την αντίθετη κατεύθυνση εξοβελισµού σχετικών αντικειµένων από 

το Π.Σ. που υλοποιούν, αλλά παράλληλα επηρεάζουν και τις διδακτικές στρατηγικές και 

                                                 
15 Για ανάλυση του όρου και του πλαισίου εφαρµογής στην εκπαίδευση βλ. ενδεικτικά Cope & Kalantzis, 
2009, 2010. 
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πρακτικές που υιοθετούν όταν επιλέγουν να διδάξουν σχετικά αντικείµενα. Οι διαδικασίες 

∆.Μ. που κινητοποιούν οι νηπιαγωγοί για να διδάξουν αντικείµενα των Φ.Ε. αφορούν 

διδακτικές επιλογές περιεχοµένων και επιλογές διδακτικών στρατηγικών, δηλαδή επιλογές 

εννοιολογικής και µεθοδολογικής φύσης, οι οποίες φαίνεται ότι σχετίζονται µε και 

απορρέουν από τις αντιλήψεις τους για τη µάθηση, τη γνώση και τη διδασκαλία των Φ.Ε., 

και παράλληλα αντανακλούν επιρροές από σηµαντικά ρεύµατα της Παιδαγωγικής, της 

Ψυχολογίας και της ∆ιδακτικής των Φ.Ε., όπως έχει παρατηρηθεί και για τους 

εκπαιδευτικούς µεγαλύτερων βαθµίδων (βλ. Robardet & Vérin, 1998). 

 

Μελετώντας το ρόλο της νηπιαγωγού και των διαδικασιών ∆.Μ. που κινητοποιεί, στο 

επίπεδο του σχεδιασµού διδακτικής παρέµβασης για έννοιες και φαινόµενα από τον κόσµο 

της φυσικής, και στοχεύοντας στην ανάδειξη της πιθανής επιρροής επιµέρους παραγόντων 

επί των διδακτικών επιλογών των νηπιαγωγών, διατυπώνουµε το δεύτερο ερώτηµα της 

έρευνας και το αναλύουµε σε σχετικά υποερωτήµατα: 

2. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η απόσταση ανάµεσα στο προτεινόµενο προς 

διδασκαλία και το αντικείµενο που σχεδιάζει να διδάξει η νηπιαγωγός, ποιες συνθήκες 

οδηγούν σε διδακτικό αντικείµενο συµβατό ή µη συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο 

επιστηµονικό µοντέλο, ή µε άλλα λόγια ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις διδακτικές 

επιλογές του νηπιαγωγού κατά τη διαδικασία αναπλαισίωσης του επίσηµα 

προτεινόµενου διδακτικού αντικειµένου σε διδακτικό αντικείµενο που σχεδιάζει να 

διδάξει; 

2.α. Ποιος είναι ο ρόλος των προτεινόµενων από το Π.Σ. διδακτικών 

επιλογών, εννοιολογικής και µεθοδολογικής φύσης, επί των διδακτικών 

επιλογών των εκπαιδευτικών; 

2.β. Ποιος είναι ο ρόλος της βασικής εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών στη ∆ιδακτική Φ.Ε., και της διδακτικής τους εµπειρίας επί 

των διδακτικών επιλογών τους, εννοιολογικής και µεθοδολογικής φύσης; 

2.γ. Συσχετίζεται ο εννοιολογικός προσδιορισµός του διδακτικού 

αντικειµένου, το οποίο σχεδιάζουν να διδάξουν οι νηπιαγωγοί, µε τις 

µεθοδολογικές επιλογές, στις οποίες προσφεύγουν, και αν ναι πώς; 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία και αποτελέσµατα της έρευνας 
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5ο Κεφάλαιο: Το µεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας 

Στο βιβλίο «Μέθοδοι των Κοινωνικών Επιστηµών», η Grawitz σχολιάζει ότι «παρά 

τις εγγενείς δυσκολίες που παρουσιάζει το γεγονός ότι οι κοινωνικές επιστήµες 

εφαρµόζουν ανθρώπινα εργαλεία σε ένα ανθρώπινο αντικείµενο, µια επιστηµονική στάση 

είναι εφικτή» (Grawitz, 1986, σ. 533). Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται και αιτιολογείται 

η µεθοδολογική προσέγγιση, ο ερευνητικός σχεδιασµός και οι πηγές των δεδοµένων της 

έρευνας, αναδιατυπώνονται τα ερωτήµατα της έρευνας σε ειδικότερο επίπεδο, 

προσδιορίζονται οι διαδικασίες ανάλυσης που αξιοποιήθηκαν προκειµένου να 

προσεγγιστούν αυτά τα ερωτήµατα, και τέλος αναπτύσσονται ζητήµατα που αφορούν την 

ποιότητα των ερευνητικών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν. 

 

5.1 Η µεθοδολογική προσέγγιση 

Αντικείµενο µελέτης της παρούσας έρευνας είναι τα φαινόµενα ∆.Μ. δευτέρου 

επιπέδου, δηλαδή οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται ανάµεσα στο προτεινόµενο από 

το επίσηµο Π.Σ. του νηπιαγωγείου διδακτικό αντικείµενο, που σχετίζεται µε έννοιες και 

φαινόµενα από τον κόσµο της Φυσικής, και στο διδακτικό αντικείµενο που σχεδιάζει να 

διδάξει ο εκπαιδευτικός, µε αναφορά σε ένα µετασχηµατισµένο (µε τρόπο κατάλληλο για 

την ηλικία των παιδιών στο νηπιαγωγείο) επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης 

των φαινόµενων. Με άλλα λόγια η έρευνα αυτή δεν αποσκοπεί στη µελέτη αιτιακών 

σχέσεων µεταξύ παραγόντων, και στην εξαγωγή γενικεύσιµων συµπερασµάτων, αλλά στον 

εντοπισµό των συνθηκών, στην ανάδειξη του πλούτου των παραγόντων που εµπλέκονται 

στη διαδικασία του δεύτερου επιπέδου ∆.Μ., στην αναζήτηση σηµασιών και συσχετισµών 

που µπορούν να συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση µέρους µίας ευρύτερης 

καθηµερινής διδακτικής πραγµατικότητας. 

 

Η ποιοτική έρευνα «θεµελιώνεται σε µια φιλοσοφική θέση, η οποία είναι σε γενικές 

γραµµές ‘ερµηνευτική’, µε την έννοια ότι την απασχολεί ο τρόπος µε τον οποίο 

ερµηνεύεται, γίνεται κατανοητός, βιώνεται και παράγεται ο κοινωνικός κόσµος» (Mason, 

2003, σ. 20), «επιδιώκει να συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση πτυχών της κοινωνικής 

πραγµατικότητας και να αναδείξει διαδικασίες, σηµαντικά µοτίβα και διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά» (Flick κ.ά., 2004, σ. 3), στηρίζεται στη µελέτη µικρού αριθµού 

περιπτώσεων, αναζητά τα κοινά µεταξύ τους στοιχεία και εξυπηρετεί την εις βάθος 

διερεύνηση των κοινωνικών φαινοµένων (Κυριαζή, 1999, σ. 51-52). 
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Η πρόθεση µελέτης συνθηκών, διαδικασιών, παραγόντων και των µεταξύ τους 

σχέσεων που προσδιορίζουν το φαινόµενο του ∆.Μ. δευτέρου επιπέδου, η οποία 

χαρακτηρίζει την έρευνά µας, καθοδηγεί αφενός στην επιλογή της ποιοτικής προσέγγισης 

ως καταλληλότερης για την εις βάθος και λεπτοµερή διερεύνηση των προαναφερθέντων 

ζητηµάτων, και αφετέρου στην άντληση εµπειρικών δεδοµένων από δύο πηγές: α) το Π.Σ. 

του νηπιαγωγείου και τα συνοδευτικά επίσηµα κείµενα, και β) τις ίδιες τις νηπιαγωγούς. 

 

5.2 Ο σχεδιασµός της έρευνας σε δύο φάσεις 

Η έρευνα υλοποιήθηκε σε δύο διακριτές φάσεις, ανάλογα µε την πηγή των 

εµπειρικών δεδοµένων και τη χρονική σειρά προσέγγισής τους. Σε πρώτη φάση 

µελετήθηκαν τα κείµενα του Π.Σ. του νηπιαγωγείου και τα εγχειρίδια που απευθύνονται 

στους εκπαιδευτικούς, προκειµένου να εντοπιστούν και να αναλυθούν οι επίσηµες 

διδακτικές επιλογές για διδακτικά αντικείµενα και περιεχόµενα σχετικά µε έννοιες και 

φαινόµενα από τον κόσµο της Φυσικής, τόσο σχετικά µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό 

τους, όσο και σχετικά µε την προτεινόµενη διδακτική µεθοδολογία. Σε δεύτερη φάση 

πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε νηπιαγωγούς, µέσω των οποίων µελετήθηκαν οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών επί των επίσηµων κειµένων και οι διδακτικές επιλογές τους 

κατά το σχεδιασµό διδασκαλίας µε εκκίνηση τα επίσηµα κείµενα, τόσο όσον αφορά τον 

εννοιολογικό προσδιορισµό του διδακτικού αντικειµένου όσο και σχετικά µε τις διδακτικές 

στρατηγικές και πρακτικές που υιοθετούν. Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση των 

επίσηµων κειµένων, δηλαδή της πρώτης φάσης της έρευνας, αξιοποιήθηκαν κατά τη 

δεύτερη φάση της έρευνας, τόσο στο επίπεδο των επιµέρους µεθοδολογικών επιλογών 

προσέγγισης του εµπειρικού υλικού (για τον προσδιορισµό του εµπειρικού υλικού προς 

ανάλυση και για τη δηµιουργία του εργαλείου συλλογής δεδοµένων), όσο βεβαίως και στο 

επίπεδο των τελικών συγκριτικών συσχετισµών ανάµεσα στα δεδοµένα που αντλήθηκαν 

από τις δύο πηγές. 

 

5.2.1 Πρώτη φάση: οι διδακτικές επιλογές στα επίσηµα κείµενα 

Το Π.Σ. κάθε βαθµίδας περιλαµβάνει το αποτέλεσµα του πρώτου επιπέδου ∆.Μ. 

της επιστηµονικής γνώσης, δηλαδή το επίσηµα προτεινόµενο διδακτικό αντικείµενο. 

Ωστόσο ένα Π.Σ. πέρα από τις πληροφορίες που παρέχει προς τους/τις εκπαιδευτικούς 
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σχετικά µε τα προτεινόµενα προς διδασκαλία γνωστικά περιεχόµενα, εµπεριέχει και 

πλήθος άλλων πληροφοριών, πολλές από τις οποίες αφορούν τη διδακτική µεθοδολογία 

(βλ. Mialaret κ.ά., 2002, σ. 120-135). Στα επίσηµα κείµενα που αφορούν τη νηπιακή 

εκπαίδευση, οι προσδιορισµοί των διδακτικών αντικειµένων σε επίπεδο γνωστικών 

περιεχοµένων και οι µεθοδολογικές συστάσεις συχνά παρουσιάζονται παράλληλα, σε 

διατυπώσεις που εµπεριέχουν και τα δύο, καθώς τα κείµενα αυτά δίνουν ιδιαίτερο βάρος 

στην παρουσίαση ενδεικτικών εφαρµογών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, δηλαδή 

παραδειγµάτων διδακτικής πράξης. 

 

Οι προσδιορισµοί του διδακτικού αντικειµένου από το επίσηµο Π.Σ. και τα 

συνοδευτικά κείµενα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία του δεύτερου επιπέδου ∆.Μ., 

που υλοποιείται από τις νηπιαγωγούς, αφού αποτελούν τη µοναδική πηγή ενηµέρωσής τους 

για τα δεδοµένα του ∆.Μ. πρώτου επιπέδου. 

 

5.2.1.1 Πηγή δεδοµένων: τα επίσηµα κείµενα του Προγράµµατος Σπουδών και του 

εγχειριδίου της νηπιαγωγού 

Προκειµένου να αντλήσουµε δεδοµένα για τις διδακτικές επιλογές του πρώτου 

επιπέδου ∆.Μ. µελετήσαµε και αναλύσαµε τα ανάλογα επίσηµα κείµενα (Bogdan & 

Biklen, 2003, σ. 58, 128), τα οποία παράγονται µε ευθύνη της πολιτείας και διανέµονται 

στους εκπαιδευτικούς της δηµόσιας εκπαίδευσης προκειµένου να κατευθύνουν το 

εκπαιδευτικό τους έργο. 

 

Στο ελληνικό νηπιαγωγείο έχουν τεθεί σε ισχύ, ουσιαστικά τρία Α.Π.: το Α.Π. του 

1980 (ΦΕΚ 132A/1980) µε κυρίαρχη διδακτική µεθοδολογία την Ενιαία Συγκεντρωτική 

∆ιδασκαλία, το Α.Π. του 1989 (ΦΕΚ 208Α/1989) που συνοδεύτηκε από το πρώτο 

εγχειρίδιο προς τη νηπιαγωγό και µε κυρίαρχη διδακτική µεθοδολογία την επιλογή 

ποικιλίας δραστηριοτήτων από πέντε τοµείς ανάπτυξης, και το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (ΦΕΚ 304Β/13-03-2003) που εφαρµόστηκε επισήµως 

από το 2006, µε κυρίαρχη διδακτική µεθοδολογία τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης 

(βλ. σχετικά και ∆ιδάχου, 2009)16. 

 

                                                 
16 Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε την ιστορία του ελληνικού νηπιαγωγείου, τα Π.Σ. που εφαρµόστηκαν 
και την εκπαίδευση των νηπιαγωγών βλ. Κυπριανός, 2007. 
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Εποµένως, το ισχύον από το 2006, Α.Π. για το νηπιαγωγείο, είναι το ∆ιαθεµατικό 

Πρόγραµµα, το οποίο παρουσιάζεται σε δύο τεύχη, ένα που περιλαµβάνει το Π.Σ. µε 

συνοπτικά κείµενα και κυρίως πίνακες, και ένα αναλυτικότερο βιβλίο που απευθύνεται 

στον εκπαιδευτικό. Αν και το Αναλυτικό Πρόγραµµα του ’89 έχει καταργηθεί στην 

παρούσα χρονική περίοδο, εξακολουθεί να ασκεί µια αναπόφευκτη επιρροή σε παγιωµένες 

αντιλήψεις και πρακτικές, καθώς αποτελούσε για δεκαπέντε περίπου έτη το Πρόγραµµα 

αναφοράς των νηπιαγωγών (Sofou & Tsafos, 2010). Έτσι, θεωρήθηκε σηµαντική η 

ανάλυση των επίσηµων κειµένων και των δύο Α.Π., του ισχύοντος ∆ιαθεµατικού 

Προγράµµατος για το νηπιαγωγείο και του Α.Π. του ’89. Αλλά ας εξετάσουµε 

αναλυτικότερα τα κείµενα αυτά. 

 

α. Το Αναλυτικό Πρόγραµµα του ’89 και το Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων 

Από το 1990 ως και το 2005, το Α.Π. που ίσχυε για το ελληνικό νηπιαγωγείο 

ονοµαζόταν «Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα» ή Α.Π. του ’89 (στο εξής Α.Π. του’89) και 

υποστηριζόταν αρχικώς από ένα ολιγοσέλιδο φυλλάδιο που περιελάµβανε το Π.Σ. 

αποτυπωµένο σε συνοπτικούς πίνακες µε τη δοµή περιεχοµένων, τους στόχους και τις 

δραστηριότητες πέντε τοµέων ανάπτυξης: ψυχο-κινητικής, κοινωνικής-συναισθηµατικής-

ηθικής και θρησκευτικής, αισθητικής, νοητικής, και δεξιοτήτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1990). Το 

1990 εκδόθηκε, για πρώτη φορά στην ιστορία της προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 

εγχειρίδιο µε τίτλο «Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο. Βιβλίο Νηπιαγωγού» 

(ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 1991). Το εγχειρίδιο αυτό παρουσιάζει σε ένα συνοπτικό εισαγωγικό 

µέρος το σκοπό του νηπιαγωγείου, τις βασικές αρχές του Προγράµµατος και ορισµένα 

στοιχεία διδακτικής µεθοδολογίας, στην συνέχεια χωρίζεται σε πέντε µέρη ανάλογα µε 

τους πέντε τοµείς ανάπτυξης, και τέλος περιλαµβάνει ένα κεφάλαιο µε µεθοδολογικές 

διευκρινήσεις (οπ.π.) Κάθε κεφάλαιο παρουσίασης των πέντε τοµέων ξεκινάει µε µία 

µικρή εισαγωγή, ακολουθεί ο αντίστοιχος συνοπτικός πίνακας του τοµέα ανάπτυξης, και 

έπειτα αναλύονται σε εκτενές κείµενο οι διδακτικές προτάσεις του Προγράµµατος, κατά 

ενότητα του πίνακα (οπ.π.). 

 

Το Α.Π. του ’89 έχει τα χαρακτηριστικά Α.Π. µε τη µορφή «curricula», αλλά 

διαφοροποιείται από τα Προγράµµατα µε έντονη µπιχαβιοριστική επιρροή καθώς επιχειρεί 

να εφαρµόσει δεδοµένα που προκύπτουν από τη θεωρία ανάπτυξης της νοηµοσύνης του J. 

Piaget (Ραβάνης, 1997, σ. ΙΙ-197, Χρυσαφίδης, 2004, σ. 177, 188). Για το λόγο αυτό 
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θεωρείται πιαζετικής επιρροής όπως εξάλλου δηλώνουν ρητώς και οι συγγραφείς του στην 

εισαγωγή του Νοητικού Τοµέα ανάπτυξης (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 1991, σ. 196). Στο Α.Π. του 

’89 και στο συνοδευτικό Βιβλίο Νηπιαγωγού ασκήθηκαν ποικίλες κριτικές (βλ. Κακανά, 

1994, σ. 47-49),οι οποίες αφορούσαν τόσο τη µορφή όσο και το περιεχόµενο, αλλά κυρίως 

τον τεµαχισµό και τη διακριτή προσέγγιση των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων (βλ. 

Κυπριανός, 2007, σ. 214-215). 

 

β. Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών και ο Οδηγός Νηπιαγωγού 

Τη χρονική περίοδο 2001 ως 2005 τέθηκε σε πιλοτική εφαρµογή ένα νέο Α.Π., το 

∆ιαθεµατικό Πρόγραµµα Σπουδών για το νηπιαγωγείο (στο εξής ∆.Π.), το οποίο από το 

2006 ορίστηκε ως το ισχύον Πρόγραµµα του ελληνικού νηπιαγωγείου17. Το ∆.Π. για το 

νηπιαγωγείο παρουσιάζεται σε δύο βασικά κείµενα τα οποία διανεµήθηκαν στα σχολεία σε 

δύο διακριτά τεύχη και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. «Το 2004 δόθηκε στις 

σχολικές συµβούλους και σε ορισµένο αριθµό νηπιαγωγείων, σύµφωνα µε µαρτυρίες 

σχολικών συµβούλων, το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 

(∆.Ε.Π.Π.Σ) για το νηπιαγωγείο» (Κουτσουβάνου, 2007, σ. 83). Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο (στο εξής ∆ΕΠΠΣ), ουσιαστικά 

αποτελεί το Π.Σ. του νηπιαγωγείου και αποτελείται από δύο µέρη (βλ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 

2002). Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται συνοπτικά κείµενα που αναφέρονται στις βασικές 

αρχές και τις θεωρητικές παραδοχές, στον προσδιορισµό πέντε µαθησιακών περιοχών, σε 

µεθοδολογικά ζητήµατα και σε θέµατα αξιολόγησης (οπ.π.). Στο δεύτερο µέρος 

διακρίνονται πέντε ενότητες ανάλογες µε τις πέντε µαθησιακές περιοχές, σε κάθε µία από 

τις οποίες παρουσιάζεται συνοπτικός πίνακες µε τις «ικανότητες που επιδιώκεται να 

αναπτυχθούν» και «περιεχόµενο / ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες» (οπ.π.). Το 

δεύτερο κείµενο είναι ένα εγχειρίδιο εκπαιδευτικού, ο «Οδηγός Νηπιαγωγού» (βλ. 

∆αφέρµου κ.ά, 2006), η ανάπτυξη του οποίου στηρίχθηκε στο ∆ΕΠΠΣ (οπ.π., σ. 9, 12 και 

13) και περιλαµβάνει τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζεται το πλαίσιο για την 

ανάπτυξη του Προγράµµατος, µε αναλυτικά θεωρητικά και µεθοδολογικά κείµενα, στο 

δεύτερο µέρος σε πέντε διακριτά κεφάλαια ανά µαθησιακή περιοχή παρουσιάζονται 

κυρίως ιδέες για δραστηριότητες, στο τρίτο µέρος αναπτύσσονται προτάσεις για σχολικές 

                                                 
17 Βλ. σχετικά ΦΕΚ από το 2001 έως το 2003 στην επίσηµη ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/, και ακόµη Γκλιάου, 2011, Μπαγάκης & ∆εµερτζή, 2009, 
Γερµανός κ.ά., 2005) 
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εορταστικές εκδηλώσεις και για την εκπαιδευτική αξιοποίηση του επιπλέον χρόνου στα 

ολοήµερα νηπιαγωγεία (βλ. οπ.π.). 

 

Η ουσιαστική καινοτοµία του ∆.Π. για την εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο αφορά την 

ενσωµάτωση για πρώτη φορά του Π.Σ. του νηπιαγωγείου στο σχεδιασµό των Π.Σ. των 

υπόλοιπων βαθµίδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης18. Το ∆.Π. χαρακτηρίστηκε ως 

προσπάθεια αναδιαµόρφωσης του τρόπου προσέγγισης της σχολικής γνώσης µε γνώµονα 

τη «διαµόρφωση σφαιρικής διαπραγµάτευσης θεµατικών ενοτήτων στην οποία 

συµβάλλουν όλοι εκείνοι οι επιστηµονικοί κλάδοι που είναι σε θέση να ενισχύσουν 

πολυδιάστατα την προσέγγιση ενός θέµατος» (Χρυσαφίδης, 2009, σ. 23-24), και 

θεωρήθηκε ότι εντάσσεται στο «µοντέλο της διαδικασίας» καθώς δίνει µάλλον 

περισσότερη έµφαση στη µαθησιακή διαδικασία από ό,τι στο γνωστικό αποτέλεσµα 

(Μπίκος, 2005, σ. 55). Ωστόσο, από πολλούς ασκήθηκε έντονη κριτική προς τα επίσηµα 

κείµενα του ∆.Π. καθώς θεωρήθηκαν πλήρη ασαφειών, αντιφάσεων και επιστηµολογικών 

συγχύσεων19. Παράλληλα, σε έρευνα διερεύνησης των απόψεων των νηπιαγωγών, κατά το 

σχολικό έτος 2006-2007, σχετικά µε την έννοια της διαθεµατικότητας διαπιστώθηκε ότι οι 

νηπιαγωγοί προσδιορίζουν την έννοια αυτή περισσότερο µε αναφορά σε γενικές 

θεωρητικές αρχές παρά σε σχέση µε τη διδακτική εφαρµογή, οι απόψεις τους επηρεάζονται 

από την πολυσηµία και την εννοιολογική ρευστότητα της έννοιας, και στηρίζονται σε 

προηγούµενες εµπειρίες και πρακτικές (Τσιτουρίδου & Μπιρµπίλη, 2009, σ. 206). 

 

5.2.1.2 Προσδιορισµός του εµπειρικού υλικού: τα κείµενα που αναλύθηκαν 

Η προσεκτική ανάγνωση των επίσηµων κειµένων του Α.Π. του ’89 και του ∆.Π. 

οδήγησε στη διαπίστωση ότι στα δύο Προγράµµατα διατυπώνονται ρητές διδακτικές 

προτάσεις για τη διδασκαλία ποικιλίας εννοιών και φαινοµένων που σχετίζονται µε τον 

κόσµο της Φυσικής, καθώς εντοπίστηκαν συγκεκριµένες ενότητες που αφιερώνονται στα 

σχετικά διδακτικά αντικείµενα. Στο Α.Π. του ’89 οι ενότητες αυτές παρουσιάζονται κυρίως 
                                                 
18 Στο εισαγωγικό σηµείωµα των κειµένων του ∆Π που συνέγραψε ο τότε Πρόεδρος του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου Σταµάτης Αλαχιώτης σηµειώνει χαρακτηριστικά «Στο γενικό αυτό πλαίσιο επιχειρείται από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), ένας νέος µακρόπνοος εκπαιδευτικός σχεδιασµός, που εστιάζεται πρωτίστως 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση (∆ηµοτικό, Γυµνάσιο) επεκτεινόµενος και στο Νηπιαγωγείο» (http://www.pi-
schools.gr/download/programs/depps/prologos.pdf). 
19 Βλ. ενδεικτική αρθρογραφία κριτικής στο ∆.Π. σχετικά µε τη γλώσσα και τον πολυγραµµατισµό: Katsarou 
& Tsafos, 2010, Κουτσουβάνου, 2007, σχετικά µε τη µαθηµατική εκπαίδευση: Ζαχάρος & Παπανδρέου, 
2004, σχετικά µε τις φυσικές επιστήµες Ραβάνης, 2009, σ. 47, Κουτσουβάνου, οπ.π., Βρατσάλης, 2005, 
σχετικά µε την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία: Κόµης & Παπανδρέου, 2004, σχετικά µε 
την ‘εικόνα’ του νηπίου, της εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείου και του νηπιαγωγού: Sofou, 2010. 
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στα κείµενα του τέταρτου τοµέα µε τίτλο «Αγωγή και Νοητική ανάπτυξη του νηπίου» 

(ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 1991, σ. 193-235), µαζί µε διδακτικά αντικείµενα που σχετίζονται µε 

την ανάπτυξη της λογικο-µαθηµατικής σκέψης, στο ∆.Π. τους αφιερώνεται διακριτή 

υποενότητα µε τίτλο «Φυσικό Περιβάλλον και αλληλεπίδραση», η οποία εντάσσεται στην 

ευρύτερη µαθησιακή περιοχή της «Μελέτης Περιβάλλοντος» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002, σ. 

22-27, και ∆αφέρµου κ.ά., 2005, σ 215-288). Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι και σε άλλες 

περιοχές των επίσηµων κειµένων διατυπώνονται εµβόλιµα κάποιες διδακτικές προτάσεις 

για σχετικές έννοιες ή φαινόµενα. 

 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενότητες διδακτικών αντικειµένων 

από τον κόσµο της Φυσικής που εντοπίστηκαν στα δύο Προγράµµατα. Από το σύνολο 

αυτών των διδακτικών αντικειµένων, το διδακτικό αντικείµενο που αναπτύσσεται πιο 

εκτεταµένα είναι εκείνο που προσδιορίζει ζητήµατα σχετικά µε την Ύλη και τις ιδιότητές 

της. Επιλέχθηκε το συγκεκριµένο αντικείµενο ως παράδειγµα µελέτης καθώς θεωρήθηκε 

ότι αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα διδακτικού αντικειµένου από τον κόσµο 

της Φυσικής, λόγω της έκτασης που καταλαµβάνει η παρουσίασή του και στα δύο 

Προγράµµατα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ∆ιδακτικά αντικείµενα από τον κόσµο της Φυσικής που προτείνουν τα δύο 
Π.Σ. 

Παρουσία αντικειµένων σε κάθε Πρόγραµµα∆ιδακτικά αντικείµενα Α.Π. του ’89 ∆.Π. 
1. Καταστάσεις & Ιδιότητες της Ύλης   
2. Ήχος   
3. Φαινόµενα Οπτικής   
4. Μηχανικά Φαινόµενα   
5. Θερµικά Φαινόµενα   
6. Μαγνητικές Ιδιότητες   
7. Ενέργεια –  

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
: παρουσία σχετικών αναφορών 

–:  απουσία σχετικών αναφορών 
 

Έτσι, µελετήθηκε το σύνολο των κειµένων των δύο Προγραµµάτων προκειµένου 

να εντοπιστούν οι ενότητες που περιλαµβάνουν διδακτικές προτάσεις για την προσέγγιση 

από τα παιδιά του νηπιαγωγείου εννοιών και φαινόµενων που σχετίζονται µε την Ύλη, τις 

καταστάσεις και τις ιδιότητές της. Από το σύνολο των 359 σελίδων που αριθµεί το Βιβλίο 

∆ραστηριοτήτων επιλέχθηκαν 67 σελίδες, και από το σύνολο των 125 σελίδων του ∆ΕΠΠΣ 

και 431 σελίδων του Οδηγού Νηπιαγωγού επιλέχθηκαν 78, ως εµπειρικό υλικό για την 

 52



έρευνά µας, καθώς στις σελίδες αυτές εντοπίστηκαν διατυπώσεις επίσηµων διδακτικών 

προτάσεων για την προσέγγιση γνωστικών περιεχοµένων που σχετίζονται µε το διδακτικό 

αντικείµενο Ύλη. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα κείµενα των δύο 

Προγραµµάτων, τα οποία αποτέλεσαν το εµπειρικό υλικό της έρευνας και αναλύθηκαν. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ενότητες των κειµένων των δύο Π.Σ., οι οποίες αποτέλεσαν τα κείµενα 
ανάλυσης. 

Α.Π. του ’89 ∆.Π. 
Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων 
Συνοπτικοί Πίνακες* 

Αριθµός 
σελίδων** ∆.Ε.Π.Π.Σ. Συνοπτικοί Πίνακες* Αριθµός 

σελίδων** 

Μέρος Τέταρτο, Αγωγή & 
νοητική ανάπτυξη του 
νηπίου (σ. 197-200) 

4 

Παιδί & Περιβάλλον: Πρόγραµµα 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
∆ραστηριοτήτων Μελέτης 
Περιβάλλοντος, Φυσικό Περιβάλλον 
& αλληλεπίδραση (σ. 22-27) 

4 

Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων Βιβλίο Νηπιαγωγού 
Μέρος Τέταρτο, Αγωγή & 
νοητική ανάπτυξη του 
νηπίου (σ. 195-196 & 201-
235) 

36 

Κεφάλαιο 10: Μελέτη 
περιβάλλοντος: αξιοποιώντας το 
περιβάλλον & µαθαίνοντας για τον 
κόσµο (σ. 215-288) 

73 

Μεθοδολογικές Εισηγήσεις 
(σ. 307-335) 27 

Κεφάλαιο 11: ∆ηµιουργία-έκφραση: 
ενθαρρύνοντας τη δηµιουργικότητα 
και τη φαντασία 
11.1 Εικαστική έκφραση (σ. 303) 

1 

Σύνολο σελίδων: 67 Σύνολο σελίδων: 78 
Επεξηγήσεις Πίνακα: 
*Πρόκειται για επιµέρους πίνακες που περιλαµβάνουν συνοπτικές προτάσεις διδακτέων αντικειµένων, επιδιώξεων ή/και 
στόχων, καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι δηµοσιεύτηκαν στα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. των Προγραµµάτων. 
Στο Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων συµπεριλαµβάνονται και οι Πίνακες αυτοί, ενώ στο ισχύον Πρόγραµµα Σπουδών υπάρχουν 
δύο διακριτά εγχειρίδια, ένα για τους πίνακες και ένα µε αναλυτικά κείµενα. 
**Υπολογίζεται κατά προσέγγιση ο αριθµός σελίδων, ανάλογα και µε την κενή επιφάνεια. Περιλαµβάνονται τυχόν 
φωτογραφίες και πίνακες, αφού και αυτοί αναλύθηκαν. 
 

5.2.1.3 Ειδικά ερωτήµατα της έρευνας όσον αφορά τα δεδοµένα που αντλούνται από τα 

επίσηµα κείµενα 

Ο προσδιορισµός της πηγής δεδοµένων, δηλαδή των επίσηµων κειµένων των Π.Σ. 

που παρουσιάστηκε πιο πάνω, οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε επίπεδο προσδιορισµού των 

εµπειρικών δεδοµένων σε συνάρτηση µε τα βασικά ερωτήµατα της έρευνας και την 

επιλογή του ποιοτικού πλαισίου προσέγγισης, οδηγεί στην επαναδιατύπωση των 

ερωτηµάτων σε πιο ειδικό επίπεδο ως εξής: 

 

1. Πώς προσδιορίζεται το διδακτικό αντικείµενο «Ύλη» στα επίσηµα κείµενα που 

παρουσιάζουν το Πρόγραµµα του νηπιαγωγείου; 
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1.1 ∆ιακρίνονται διδακτικές ενότητες στο διδακτικό αντικείµενο «Ύλη» και ποιες 

ακριβώς είναι αυτές; 

1.2 Τι είδους εννοιολογικές πληροφορίες παρέχονται στους/στις εκπαιδευτικούς 

σχετικά µε τον προσδιορισµό του διδακτικού αντικειµένου «Ύλη», αµιγώς 

εννοιολογικοί προσδιορισµοί ή εννοιολογικοί προσδιορισµοί που εµπεριέχουν και 

στοιχεία διδακτικής µεθοδολογίας, σε ποια κείµενα εντοπίζονται, χαρακτηρίζονται 

από συνοχή και συνάφεια, είναι συµβατοί µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό 

µοντέλο περιγραφής και εξήγησης των εννοιών και φαινοµένων στα οποία 

αναφέρονται; 

2. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόµενης από τα επίσηµα κείµενα του 

νηπιαγωγείου διδακτικής µεθοδολογίας για την προσέγγιση του διδακτικού αντικειµένου 

«Ύλη», τι είδους επιρροές από βασικά ρεύµατα της Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και 

∆ιδακτικής διακρίνονται στις επίσηµες προτάσεις; 

 

5.2.1.4 Μεθοδολογία ανάλυσης των επίσηµων κειµένων 

Για την προσέγγιση των ειδικών ερωτηµάτων που παρουσιάστηκαν πιο πάνω 

επιλέχθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχόµενου (Κυριαζή, 1999, σ. 289) γραπτών τεκµηρίων 

που προϋπάρχουν της έρευνας (Mason, 2003, σ. 157). Με σκοπό την ανάδειξη του 

διδακτικού περιεχόµενου των δύο Προγραµµάτων που σχετίζεται µε την Ύλη και τις 

ιδιότητές της, αναλύσαµε το έκδηλο περιεχόµενο των κειµένων (Κυριαζή, 1999, σ. 292), 

δηλαδή τα νοήµατα που εκφράζονται άµεσα από τα κείµενα. 

 

Ως µονάδα ανάλυσης των κειµένων χρησιµοποιήθηκε η µονάδα των 

συµφραζοµένων (Κυριαζή, 1999, σ. 289), δηλαδή το τµήµα εκείνο του κειµένου (λέξη ή 

φράση ή φράσεις) που συντελεί πληρέστερα στην κατανόηση του νοήµατος και άρα στην 

πιο έγκυρη κωδικοποίηση των δεδοµένων. Για λόγους διευκόλυνσης στη γραπτή 

διατύπωση και στην περιγραφή αυτών των µονάδων, στα κείµενα της διατριβής 

χρησιµοποιήθηκε ο όρος αναφορά. 

 

Σε διαφορετικές φάσεις της ανάλυσης των δεδοµένων εφαρµόστηκαν κατά 

περίπτωση: 

-διαδικασία «ανοικτής» κωδικοποίησης (βλ. Strauss & Corbin, 1998, σ. 101-121, 

Ιωσηφίδης, 2003, σ. 79, Flick, 2002, σ. 177-181), ώστε να εντοπιστούν όλες οι 
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αναφορές των κειµένων των Προγραµµάτων που σχετίζονται µε την Ύλη και τις 

ιδιότητες της Ύλης και να προσδιοριστούν επιµέρους σχετικές κατηγορίες, 

-κωδικοποίηση «κατ’ άξονα» (βλ. Strauss & Corbin, 1998, σ. 123-142, Ιωσηφίδης, 

2003, σ. 80, Flick, 2002, σ. 181-182), ώστε να συσχετιστούν µεταξύ τους οι 

επιµέρους κατηγορίες, µε κριτήριο την εννοιολογική εγγύτητα των αναφορών κάθε 

κατηγορίας προς το επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης των εννοιών και 

φαινοµένων που σχετίζονται µε την Ύλη και τις ιδιότητές της, και να αναδειχθούν 

σχετικές διδακτικές ενότητες και υποενότητες σε κάθε Πρόγραµµα, 

-«επιλεκτική» κωδικοποίηση (βλ. Strauss & Corbin, 1998, σ. 143-161, Ιωσηφίδης, 

2003, σ. 80, Flick, 2002, σ. 182-183), για να ελεγχθούν οι κατηγορίες που είχαν 

δοµηθεί και να εµπλουτιστούν µε νέα στοιχεία, δηλαδή µια ‘κλειστή’ διαδικασία 

κωδικοποίησης µε κατηγορίες εκείνες που ήδη έχουν συγκροτηθεί από τις δύο 

πρώτες διαδικασίες. 

 

Η αρχική «ανοικτή» κωδικοποίηση που χρησιµοποιήσαµε, σύµφωνα µε τους 

Strauss & Corbin (οπ.π.) έχει ως αποτέλεσµα τη συγκρότηση κατηγοριών, εννοιών που 

προκύπτουν από τα κείµενα, και συνήθως αντιπαραβάλλεται µε την «κλειστή» διαδικασία 

κωδικοποίησης, κατά την οποία ο ερευνητής έχει αποφασίσει για τις κατηγορίες ανάλυσης 

πριν την προσέγγιση των κειµένων. Στην περίπτωση της έρευνάς µας χρησιµοποιήθηκε µεν 

το επιστηµονικό πλαίσιο ως υπόβαθρο για τη σύσταση των κατηγοριών, αλλά δεν είχαν 

προαποφασιστεί οι κατηγορίες, προκειµένου να αναδειχθούν οι σχετικές διδακτικές 

επιλογές των κειµένων, και τελικώς αξιοποιήθηκε ο συνδυασµός των δύο διαδικασιών, 

«ανοικτής» και «κλειστής» κωδικοποίησης. 

 

Αποτέλεσµα της διαδικασίας ανάλυσης ήταν η ανασύσταση των σχετικών 

περιεχοµένων των Προγραµµάτων και η οργάνωσή τους σε κατηγορίες διδακτικών 

ενοτήτων και υποενοτήτων. Έτσι, συγκροτήθηκαν κατηγορίες αναφορών, οι οποίες 

αναδείχθηκαν από το υπό έρευνα υλικό και σχετίζονται µε γνωστικά περιεχόµενα που στο 

διδακτικό πλαίσιο προσέγγισης συνήθως οµαδοποιούνται σε µία ευρεία ενότητα εννοιών 

και φαινοµένων σχετικών µε την Ύλη και τις ιδιότητές της. Οι τίτλοι που δόθηκαν σε αυτές 

τις κατηγορίες αξιοποιούν στοιχεία και από τα δύο πλαίσια, το επιστηµονικό και των 

κειµένων που αναλύθηκαν, ώστε να παραπέµπουν σε συγκεκριµένα γνωστικά περιεχόµενα 

και παράλληλα να αποδίδουν τον τρόπο προσδιορισµού τους από τα κείµενα (βλ. για 

παράδειγµα ενότητα 6.1.2.1, 1η§). 
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Στη συνέχεια, οι κατηγορίες διδακτικών ενοτήτων αντιµετωπίστηκαν ως συνεχώς 

χρησιµοποιούµενες πηγές δεδοµένων (Mason, 2003, σ. 262) προκειµένου να αντληθούν 

επιπλέον στοιχεία προς δύο κατευθύνσεις: τον εννοιολογικό προσδιορισµό των διδακτικών 

αντικειµένων στα οποία αναφέρονται, και τις σχετικές προτάσεις διδακτικής µεθοδολογίας. 

Παράλληλα, επιδιώκοντας την ανάδειξη της σηµασίας αυτών των αναφορών στο πλαίσιο 

στο οποίο ανήκουν, δηλαδή στο ευρύτερο κείµενο του Π.Σ. ή του εγχειριδίου της 

νηπιαγωγού, δηλαδή κειµένων που δηµιουργήθηκαν και απευθύνονται σε συγκεκριµένο 

κοινό, και αναφέρονται σε συγκεκριµένη επιστηµονική γνώση, συλλέχθηκαν δεδοµένα και 

σε σχέση µε το διδακτικό µήνυµα που µεταφέρουν, εξετάστηκε η συνοχή και συνάφεια που 

παρουσιάζουν µεταξύ τους και σε σχέση µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 

περιγραφής και εξήγησης των εννοιών ή φαινοµένων τα οποία πραγµατεύονται. 

 

∆ηµιουργήθηκαν Πίνακες στους οποίους καταχωρήθηκαν οι αναφορές κάθε 

διδακτικής ενότητες και υποενότητας, ταξινοµηµένες σε κελιά και στήλες ανάλογα µε το 

διδακτικό µήνυµα που µεταφέρουν20. Σε κάθε αναφορά δόθηκε ένας κωδικός, ο οποίος 

περιελάµβανε τα αρχικά γράµµατα των κειµένων όπου εντοπίστηκαν οι αναφορές, και έναν 

αριθµό, ανάλογα µε τη σειρά εµφάνισής τους στα κείµενα. Στις περιπτώσεις που 

θεωρήθηκε ότι τα συµφραζόµενα ήταν σηµαντικά για τη νοηµατοδότηση των αναφορών, 

συµπεριελήφθησαν σε αγκύλες πριν ή/και µετά τις σύντοµες διατυπώσεις των αναφορών. 

Οι κωδικοί αυτοί χρησίµευσαν στη συνέχεια για την παραποµπή σε κάθε αναφορά κατά τη 

συγγραφή των κειµένων παρουσίασης και ανάλυσης των δεδοµένων. 

 

Στη συνέχεια, µε στόχο τον περιορισµό και την κατάλληλη παρουσίαση των 

δεδοµένων (Miles & Huberman, 1994, σ. 10-11), έγινε, περιληπτική συνοπτική διατύπωση 

των κατηγοριοποιηµένων αναφορών σε επιµέρους διδακτικές ενότητες, οι οποίες 

δοµήθηκαν ανάλογα µε τα κείµενα στα οποία εντοπίστηκαν, και παρουσιάστηκαν ανάλογα 

µε τη σειρά εµφάνισης των αναφορών σε κάθε κείµενο. Οι περιληπτικές αυτές διατυπώσεις 

παρουσιάζονται στις ενότητες 6.1.2.1 – 6.1.2.4 και 6.1.3.1 – 6.1.3.7, όπου γίνεται και η 

ανάλυση των αναφορών. 

 

                                                 
20 Βλ. Πίνακες Ι-1 έως Ι-1.7 στο Παράρτηµα I. 
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Σε διαφορετικές φάσεις της ανάλυσης και ανάλογα µε το στόχο σε κάθε περίπτωση, 

χρησιµοποιήθηκαν εναλλακτικά21 ο παραδοσιακός χειρωνακτικός τρόπος ανάλυσης 

κειµένων και η ανάλυση µε τη βοήθεια του λογισµικού ποιοτικής ανάλυσης QSR Νvivo 

2.0. Ο παραδοσιακός χειρωνακτικός τρόπος ανάλυσης χρησιµοποιήθηκε κυρίως κατά τα 

αρχικά στάδια ανάλυσης του εννοιολογικού προσδιορισµού και για τον εντοπισµό των 

βασικών χαρακτηριστικών των προτεινόµενων διδακτικών στρατηγικών. Η ανάλυση µε τη 

βοήθεια του QSR Νvivo 2.0, χρησιµοποιήθηκε κυρίως για την υλοποίηση των τριών 

φάσεων κωδικοποίησης των εννοιολογικών προσδιορισµών που εντοπίστηκαν στα 

Προγράµµατα Σπουδών, για λόγους διευκόλυνσης στην οργάνωση, αποθήκευση, 

αναπαραγωγή και ανάκτηση των κωδικοποιηµένων δεδοµένων (Welsh, 2002, Roberts & 

Wilson, 2002). Η επιλογή της µίας ή της άλλης διαδικασίας έγινε κατά περίπτωση µε 

κριτήριο το µέγεθος των δεδοµένων, τις δυνατότητες µελέτης κάθε αναφοράς στο συνολικό 

κείµενο όπου εντοπίστηκε, τη σηµασία ανάκτησης και µελέτης όλων των αναφορών µίας 

κατηγορίας σε ένα αρχείο (βλ. σχετικά Mason, 2003, σ. 280-288, Ιωσηφίδης, 2003). 

 

α. Εννοιολογικός προσδιορισµός των αναφορών κάθε διδακτικής ενότητας 

Η µελέτη των αναφορών που συγκρότησαν τις κατηγορίες διδακτικών 

αντικειµένων, γενικών ενοτήτων και υποενοτήτων, ανέδειξε ότι ο εννοιολογικός 

προσδιορισµός των γνωστικών περιεχοµένων στα οποία αναφέρονται, επιχειρείται µε 

αναφορές δύο ειδών: καθαρά εννοιολογικής φύσης και αναφορές που περιλαµβάνουν 

παράλληλα και µεθοδολογικά στοιχεία. Επιπλέον, τα κείµενα που αναλύσαµε, ως 

αποσπάσµατα Π.Σ. και εγχειριδίων εκπαιδευτικού, δηµιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν 

συγκεκριµένες διδακτικές λειτουργίες, απευθύνονται σε συγκεκριµένο κοινό και 

εκφράζουν τα νοήµατα που επιλέγουν να µεταφέρουν χρησιµοποιώντας ειδική ορολογία 

και συγκεκριµένες διατυπώσεις. Κάθε κείµενο περιλαµβάνει τίτλους, οι οποίοι µπορεί να 

προσδιορίζουν τα προτεινόµενα διδακτικά αντικείµενα ή τις δεξιότητες που προτείνεται να 

καλλιεργηθούν, διατυπώσεις που καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό ως προς τον επιδιωκόµενο 

µαθησιακό στόχο, εµβόλιµες διευκρινίσεις, παραδείγµατα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

κ.ά. Προκειµένου να αναδειχθεί η διδακτική σηµασία της πληροφορίας που µεταφέρουν οι 

αναφορές που συγκρότησαν τις κατηγορίες διδακτικών ενοτήτων και υποενοτήτων, 

διακρίθηκαν σε δύο είδη: εννοιολογικής ή µεθοδολογικής φύσης, και παράλληλα 
                                                 
21 Η Mason παρουσιάζει µε πολύ χαρακτηριστικό τρόπο τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τον 
παραδοσιακό χειρωνακτικό τρόπο ανάλυσης κειµένων και κατά την υποβοηθούµενη από τον υπολογιστή 
ανάλυση κειµένων, βλ. Mason, 2003, σ. 272-279. 
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χαρακτηρίστηκαν ως γενικοί στόχοι, ειδικοί στόχοι, δραστηριότητες, και άλλα στοιχεία του 

Π.Σ. 

 

Η διαδικασία ανάλυσης και παρουσίασης των αναφορών που προσδιορίζουν το 

εννοιολογικό πλαίσιο των προτεινόµενων από τα επίσηµα κείµενα προς διδασκαλία 

ενοτήτων, εκτός από την αρχική περιληπτική παρουσίαση περιλαµβάνει στη συνέχεια τη 

χρήση ενός συνδυαστικού πίνακα, στον οποίο αποτυπώνεται το σύνολο των 

χαρακτηρισµένων αναφορών σε κάθε διδακτική ενότητα µε χρήση των κωδικών κάθε 

αναφοράς (βλ. για παράδειγµα Πίνακα 9, ενότητα 6.1.2.1), και τέλος κείµενα ανάλυσης και 

επιχειρηµατολογίας στα οποία και πάλι γίνονται παραποµπές στις αναφορές µέσω των 

κωδικών τους. 

 

α.1 Αναφορές εννοιολογικής - µεθοδολογικής διάστασης: κριτήρια χαρακτηρισµού 

Σύµφωνα µε τον Κολιόπουλο διακρίνονται τρεις συνιστώσες της επιστηµονικής 

γνώσης, η εννοιολογική, η µεθοδολογική και η πολιτισµική (Κολιόπουλος, 2006, σ. 17-28). 

Ο ∆.Μ. της εννοιολογικής διάστασης της επιστηµονικής γνώσης για την Προσχολική και 

την Πρωτοβάθµια εκπαίδευση συνήθως δίνει έµφαση στη σηµασία των εννοιών ενός 

εννοιολογικού πλαισίου, δηλαδή σε ποιοτικά εννοιολογικά πλαίσια, υποβαθµίζοντας το 

µαθηµατικό χαρακτήρα της επιστηµονικής γνώσης κυρίως «εξαιτίας της ελλιπούς λογικο-

µαθηµατικής συγκρότησης των µαθητών ή της µη εξειδικευµένης κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών» (οπ.π., σ. 17). «Η µεθοδολογική διάσταση της επιστηµονικής γνώσης 

αφορά τον τρόπο και τη µέθοδο µε τα οποία παράγεται αυτή η γνώση» (οπ.π., σ. 20). Στο 

νηπιαγωγείο ο ∆.Μ. της µεθοδολογικής διάστασης της επιστηµονικής γνώσης συνήθως 

επιχειρείται µέσω της επιλογής συγκεκριµένων δεξιοτήτων, οι οποίες προβάλλονται από τα 

επίσηµα κείµενα ως επιστηµονικές διαδικασίες ή δεξιότητες, και παράλληλα τίθενται ως 

στόχοι προς επίτευξη και ως οργανωτικές αρχές των σχετικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων (οπ.π., σ. 22-23). Ο ∆.Μ. της πολιτισµικής συνιστώσας της επιστηµονικής 

γνώσης στη βαθµίδα εκπαίδευσης που µελετάµε συνήθως λαµβάνει τη µορφή ανάδειξης 

των επιστηµονικών εφαρµογών και της σηµασίας τους για τη ζωή του ανθρώπου και του 

περιβάλλοντος (οπ.π., σ. 27). 

 

Η έρευνά µας υιοθετεί τη διάκριση των τριών διαστάσεων της επιστηµονικής 

γνώσης, αλλά για λόγους περιορισµού των εµπειρικών δεδοµένων επικεντρώνεται στην 
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εννοιολογική διάσταση, µελετά ζητήµατα της µεθοδολογικής διάστασης µόνο στο µέτρο 

που αυτά εµπλέκονται µε τους εννοιολογικούς προσδιορισµούς, ενώ δεν µελετά την 

πολιτισµική διάσταση της επιστηµονικής γνώσης όπως περιγράφεται πιο πάνω. Ο όρος 

εννοιολογική διάσταση στα κείµενα της διατριβής χρησιµοποιείται για να αποδώσει τον 

εννοιολογικό προσδιορισµό, τους συσχετισµούς γνωστικών περιεχοµένων, και τις σχετικές 

διδακτικές επιλογές που προβάλλονται στα επίσηµα κείµενα. Ο όρος µεθοδολογική 

διάσταση χρησιµοποιείται για να αποδώσει στις µεθοδολογικές συστάσεις των επίσηµων 

κειµένων που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, σε σχέση µε τα συγκεκριµένα γνωστικά 

περιεχόµενα, και που σε κάποιες περιπτώσεις περιλαµβάνουν διαστάσεις της 

µεθοδολογικής συνιστώσας όπως αυτή προσδιορίζεται από τον Κολιόπουλο (οπ.π.), 

δηλαδή όταν οι αποκαλούµενες επιστηµονικές δεξιότητες αξιοποιούνται ως διδακτικές 

στρατηγικές. 

 

Έτσι, εννοιολογικής φύσης αναφορές χαρακτηρίστηκαν εκείνες οι οποίες 

προσδιορίζουν τα προτεινόµενα προς διδασκαλία γνωστικά αντικείµενα ή ειδικότερα 

γνωστικά περιεχόµενα, οι οποίες είτε δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη διδακτική 

διαχείριση της µαθησιακής διαδικασίας, είτε περιλαµβάνουν γενικού τύπου µεθοδολογικές 

πληροφορίες. Μεθοδολογικής φύσης αναφορές ορίστηκαν εκείνες οι οποίες παράλληλα µε 

τον εννοιολογικό προσδιορισµό του διδακτικού αντικειµένου εµπεριέχουν συγκεκριµένες 

προτάσεις διδακτικής προσέγγισης, καθοδηγώντας τους εκπαιδευτικούς προς την 

υιοθέτηση συγκεκριµένων διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών για την προσέγγιση από 

τα παιδιά του διδακτικού αντικειµένου. 

 

α.2 Οι αναφορές ως τµήµατα κειµένων του Προγράµµατος Σπουδών και του εγχειριδίου 

της νηπιαγωγού: κριτήρια χαρακτηρισµού 

Αφού διακρίθηκαν οι αναφορές κάθε κατηγορίας διδακτικής ενότητας ή 

υποενότητας σε αναφορές εννοιολογικής ή µεθοδολογικής φύσης, ακολούθησε ο 

χαρακτηρισµός τους ανάλογα µε τη διατύπωση και τη θέση που είχαν στα επίσηµα κείµενα 

που αναλύσαµε σε στόχους, δραστηριότητες ή άλλα στοιχεία. 

 

Στόχοι χαρακτηρίστηκαν οι αναφορές που στα κείµενα προσδιορίζονται ως στόχοι 

ή επιδιώξεις, οι οποίες συνήθως έχουν τη διατύπωση: «να...(ρήµα)...(προσδιορισµός του 

αντικειµένου)». ∆ιακρίθηκαν δύο κατηγορίες στόχων: οι γενικοί και οι ειδικοί. Γενικοί 

 59



θεωρήθηκαν οι στόχοι που αναφέρονται στο διδακτικό αντικείµενο µε γενικό τρόπο και 

εποµένως απαιτούν από τον/την εκπαιδευτικό να λάβει σηµαντικές αποφάσεις, είτε ως 

προς το διδακτικό περιεχόµενο της παρέµβασης, είτε σχετικά µε τη διδακτική µεθοδολογία. 

Οι στόχοι αυτοί αφορούν την εννοιολογική διάσταση της επιστηµονικής γνώσης καθώς δεν 

περιλαµβάνουν στοιχεία για την κατάλληλη διδακτική µεθοδολογία. Ειδικοί ορίστηκαν οι 

στόχοι που προσδιορίζουν συγκεκριµένα, τόσο το διδακτικό περιεχόµενο δραστηριοτήτων, 

όσο και τη διδακτική µεθοδολογία (Cohen et al., 1998). Εποµένως πρόκειται για αναφορές 

µεθοδολογικής φύσης. 

 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες χαρακτηρίστηκαν οι αναφορές που τα κείµενα 

ορίζουν ως τέτοιες ή/και εκείνες που κατευθύνουν τον/την εκπαιδευτικό προς 

συγκεκριµένες εκπαιδευτικές δράσεις, αποσκοπώντας στην προσέγγιση από τα παιδιά 

συγκεκριµένων γνωστικών περιεχοµένων. Πρόκειται βεβαίως για αναφορές µεθοδολογικής 

φύσης και µπορεί να είναι εκτεταµένες περιγραφές εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, µε 

παρουσίαση διαδοχικών σταδίων ή φάσεων υλοποίησης, αλλά και συνοπτικές προτάσεις. 

 

Άλλα στοιχεία του Π.Σ. χαρακτηρίστηκαν οι αναφορές εννοιολογικής ή 

µεθοδολογικής διάστασης, που εντοπίστηκαν στα Π.Σ. ή στα συνοδευτικά εγχειρίδια, οι 

οποίες δεν ανήκουν στις προηγούµενες δύο κατηγορίες. Τέτοιες αναφορές είναι για 

παράδειγµα τίτλοι ενοτήτων, εµβόλιµα στο κείµενο θεωρητικά σχόλια, επιλεγµένες για τη 

νηπιαγωγό επιστηµονικές γνώσεις αναφοράς, διευκρινήσεις µεθοδολογικής φύσης. 

Εποµένως πρόκειται για αναφορές εννοιολογικής ή µεθοδολογικής φύσης. 

 

α.3 Συνδυαστικός πίνακας παρουσίασης των αναφορών που εντοπίστηκαν 

Προκειµένου να διευκολυνθεί η παρουσίαση και ανάλυση των προαναφερθέντων 

δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ένας πίνακας, στις γραµµές και στήλες του οποίου 

καταχωρήθηκε το σύνολο των αναφορών εννοιολογικής και µεθοδολογικής φύσης που 

εντοπίστηκαν για κάθε διδακτική ενότητα ή υποενότητα (βλ. Πίνακα 3). Η παρουσίαση 

αυτή επιτρέπει µία πρώτη σύντοµη συγκριτική ‘ανάγνωση’ των δεδοµένων (βλ. σχετικά 

Miles & Huberman, 1994, σ. 127-142, Mason 2003, σ. 295-301). Οι πληροφορίες που 

αντλούνται από αυτόν τον πίνακα επιτρέπουν διαπιστώσεις σχετικά µε τον εντοπισµό ή όχι 

αναφορών εννοιολογικής ή/και µεθοδολογικής φύσης, το πλήθος τους, τη θέση τους στα 

κείµενα, στις ενότητες, το είδος του διδακτικού µηνύµατος που µεταφέρουν. Επιτρέπουν 
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την αναγνώριση σε πρώτο επίπεδο του αποσπασµατικού ή όχι χαρακτήρα των αναφορών 

σε κάθε κείµενο και µεταξύ των κειµένων. 

 

Βεβαίως ο Πίνακας αυτός δεν παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα των 

αναφορών και για τη σχέση τους µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο. Ωστόσο 

χαρτογραφεί σηµαντικές πληροφορίες για τις διδακτικές επιλογές των Π.Σ. και των 

συνοδευτικών εγχειριδίων. Η συνδυαστική παρουσίαση των διδακτικών πληροφοριών των 

κειµένων, όπως αυτές δοµούνται στον πίνακα, διευκολύνει τη συγκριτική µελέτη, τόσο 

µεταξύ διδακτικών ενοτήτων του ίδιου Π.Σ., όσο και ανάµεσα σε διδακτικές ενότητες 

διαφορετικών Προγραµµάτων, και διευκολύνει στην αναγνώριση του διδακτικού 

προσανατολισµού τον οποίον θα εµπνεύσουν στους εκπαιδευτικούς, όταν αυτοί στη 

συνέχεια θα πραγµατοποιήσουν το δεύτερο επίπεδο του ∆ιδακτικού Μετασχηµατισµού 

(βλ. Vellopoulou & Ravanis, 2010). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ∆είγµα συνδυαστικού πίνακα παρουσίασης των αναφορών που 
εντοπίστηκαν σε κάθε διδακτική ενότητα. 

Σχετικές αναφορές στα επιµέρους 
κείµενα 

Κείµενο 2 
(Αναλυτικά κείµενα) 

 Στοιχεία Π.Σ. 
Κείµενο 1 
(Πίνακες) Ενότητα 1 Ενότητα 2 

Σύνολο 
αναφορών 
για κάθε 
στοιχείο Π.Σ. 

Σύνολο 
αναφορών 
για κάθε 
διάσταση 

Γενικοί Στόχοι     

Εν
νο
ιο
λο
γι
κή

 
δι
άσ
τα
ση

 

Άλλα στοιχεία     
 

Ειδικοί Στόχοι      

Προτάσεις 
∆ραστηριοτήτων     ∆ι

ασ
τά
σε
ις

 τ
ης

 
επ
ισ
τη

µο
νι
κή
ς 
γν
ώ
ση
ς 

Μ
εθ
οδ
ολ
ογ
ικ
ή 

δι
άσ
τα
ση

 

Άλλα στοιχεία     

 

Σύνολο 
αναφορών σε κάθε κείµενο/ενότητα      

Σύνολα αναφορών    

 

β. Προσδιορισµός προτάσεων διδακτικής µεθοδολογίας 

Οι αναφορές που κατηγοριοποιήθηκαν σε διδακτικές ενότητες σχετικές µε έννοιες 

και φαινόµενα του ευρύτερου διδακτικού αντικειµένου «Ύλη» µελετήθηκαν και µε άξονα 

την προτεινόµενη διδακτική µεθοδολογία. 
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Αρχικώς εντοπίστηκαν οι προτεινόµενες διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές για 

την προσέγγιση των συγκεκριµένων κάθε φορά γνωστικών περιεχοµένων, και στη 

συνέχεια εφαρµόστηκε διαδικασία περιορισµού των δεδοµένων, ώστε να καταστεί δυνατή 

η παρουσίαση και ανάλυσή τους (Miles & Huberman, 1994, σ. 10-11). ∆ηµιουργήθηκαν 

συνοπτικές περιληπτικές φράσεις των διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών, του ρόλου 

του εκπαιδευτικού και του ρόλου του παιδιού –εφόσον εντοπίστηκαν σχετικά στοιχεία (βλ. 

για παράδειγµα ενότητα 6.1.2.1 «Παρουσίαση των αναφορών»). Για την ανάδειξη της 

σχέσης ανάµεσα σε αυτές τις περιληπτικές φράσεις και στα δεδοµένα χρησιµοποιήθηκαν 

παραποµπές, µέσω των κωδικών, στις αναφορές όπου εντοπίστηκαν τα διάφορα στοιχεία. 

 

Στη συνέχεια εξετάστηκαν τα στοιχεία της προτεινόµενης διδακτικής µεθοδολογίας 

που εντοπίστηκαν στα επίσηµα κείµενα µε στόχο την ανάδειξη των βασικών 

χαρακτηριστικών τους και των πιθανών επιρροών από θεωρητικές παραδοχές, ρεύµατα 

Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Φ.Ε. 

 

β.1 Χαρακτηριστικά και επιρροές της επίσηµα προτεινόµενης διδακτικής µεθοδολογίας: κριτήρια 

Η µελέτη των βασικών χαρακτηριστικών των επίσηµων προτάσεων διδακτικής 

µεθοδολογίας που εντοπίστηκαν στα κείµενα των Προγραµµάτων Σπουδών στηρίχθηκε σε 

κριτήρια που προκύπτουν από το θεωρητικό πλαίσιο, σχετικά µε την επιρροή που άσκησαν 

διάφορες ψυχο-παιδαγωγικές θεωρίες και ρεύµατα της ∆ιδακτικής Φ.Ε. στα Α.Π. 

προσχολικής ηλικίας, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ειδικότερα εξετάστηκε ο ρόλος 

που αποδίδεται από τα κείµενα σε διάφορους παράγοντες επί της µαθησιακής διαδικασίας, 

και τα επιχειρήµατα που στηρίζουν τις προτεινόµενες διδακτικές επιλογές. 

 

Στις περιπτώσεις όπου η προτεινόµενη από τα Π.Σ. διδακτική µεθοδολογία 

χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των αντιληπτικών δεδοµένων και της εµπειρίας, 

στηρίζεται στη µετάδοση γνώσεων, και σε γενικές παιδαγωγικές αρχές, οι οποίες κυρίως 

αντλούν την αξία τους από τη µακροχρόνια χρήση στην εκπαιδευτική κοινότητα, 

θεωρήθηκε ότι αποτυπώνει επιρροές από το πλαίσιο του εµπειρισµού, τη γενική διδακτική, 

γενικές παιδαγωγικές αρχές, και τη διδακτική εµπειρία/ρουτίνα (βλ. Ραβάνης, 1999, σ. 169-

180, Ravanis, 2000, σ. 72). 
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Όταν η προτεινόµενη διδακτική µεθοδολογία προβάλλει τη σηµασία του χειρισµού 

των αντικειµένων και υλικών από τα ίδια τα παιδιά, αποδίδει στον εκπαιδευτικό το ρόλο 

του υποκινητή της δράσης των παιδιών, και τονίζει τη σηµασία της λογικο-µαθηµατικής 

επεξεργασίας των εµπειριών των παιδιών, θεωρήθηκε ότι αποτυπώνει επιρροές από την 

πιαζετική θεωρία για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης (βλ. Ραβάνης, 1999, σ. 215-226, 

Ravanis, 2000, σ. 72). 

 

Η διδακτική µεθοδολογία που δίνει έµφαση στην αξιοποίηση κοινωνικο-γνωστικών 

και πολιτισµικών παραγόντων για τη µάθηση και τη γνωστική πρόοδο, ενσωµατώνει 

συµβολικά συστήµατα έκφρασης και επεξεργασίας της γνώσης, στηρίζεται σε πρακτικές 

διαπραγµάτευσης της µαθησιακής διαδικασίας, και λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του διδακτικού αντικειµένου και τα ειδικά χαρακτηριστικά του τρόπου 

σκέψης των παιδιών, θεωρήθηκε ότι αποτυπώνει επιρροές που προέρχονται από θεωρίες 

κοινωνικής ψυχογένεσης ή/και σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. (βλ. Ραβάνης, 1999, σ. 

260-263, Edwards, 2003, σ. 262, Παπανδρέου, 2008, Ravanis, 2010b). 

 

5.2.2 ∆εύτερη φάση: οι διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών 

Καθώς στο νηπιαγωγείο δεν υπάρχει εγχειρίδιο µαθητή, ο εκπαιδευτικός είναι ο 

µοναδικός παράγοντας που µεσολαβεί στη σχέση του παιδιού µε τις γνώσεις. Ο 

µετασχηµατισµός του επίσηµα προτεινόµενου διδακτικού αντικειµένου, που παρουσιάζεται 

στο Π.Σ. του νηπιαγωγείου σε εφαρµόσιµες διδακτικές δράσεις µοντελοποιείται ως 

δευτέρου επιπέδου ∆.Μ. και ειδικά για την περίπτωση του νηπιαγωγείου είναι 

αποκλειστικά ευθύνη της νηπιαγωγού. Προκειµένου να συλλέξουµε δεδοµένα σχετικά µε 

το δεύτερο επίπεδο ∆.Μ. πραγµατοποιήσαµε συνεντεύξεις µε νηπιαγωγούς. 

 

5.2.2.1 Πηγή δεδοµένων: οι συνεντεύξεις µε τις νηπιαγωγούς 

Η συνέντευξη ως ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδοµένων διακρίνεται από την 

καθηµερινή συζήτηση επειδή έχει προκαθορισµένο επικοινωνιακό στόχο και επειδή οι 

‘ρόλοι’ των συµµετεχόντων είναι επίσης προκαθορισµένοι (Bogdan & Biklen, 2003, σ. 94-

95), δεν θεωρείται αποκλειστικά υποκειµενική ούτε αποκλειστικά αντικειµενική 

κατάσταση, περισσότερο αντιµετωπίζεται ως συνθήκη επικοινωνίας που κατασκευάζεται 
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διυποκειµενικά22 (Cohen et al., 2007, σ. 349). ∆ιακρίνονται διάφορα είδη συνέντευξης 

ανάλογα µε το πρίσµα κάτω από το οποίο εξετάζονται, όπως για παράδειγµα ο βαθµός 

δόµησής τους (από την τυπική συνέντευξη ως τη µη κατευθυντική), οι ερευνητικοί στόχοι 

τους (αν πρόκειται για διερευνητική προσέγγιση ή για έλεγχο υποθέσεων), ο τρόπος 

επεξεργασίας των δεδοµένων που συλλέγονται (ποιοτική ή ποσοτική επεξεργασία) (οπ.π., 

σ. 352-354). 

 

Προκειµένου να προσεγγίσουµε τα βασικά ερωτήµατα της έρευνας, δηλαδή να 

µελετήσουµε τις συνθήκες και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία του ∆.Μ. 

δευτέρου επιπέδου, το ρόλο του εκπαιδευτικού, την ενδεχόµενη απόσταση ανάµεσα στο 

προτεινόµενο διδακτικό αντικείµενο και το διδακτικό αντικείµενο που σχεδιάζει να διδάξει 

ο εκπαιδευτικός επιλέξαµε ένα είδος συνέντευξης που µπορεί να περιγραφεί ως ατοµική 

ηµιδοµηµένη συνέντευξη µε χρήση οδηγού συνέντευξης. Η επιλογή της συνέντευξης για 

την εις βάθος διερεύνηση των φαινοµένων ∆.Μ. δευτέρου επιπέδου, στηρίχθηκε στην 

καταλληλότητα αυτής της τεχνικής για τη διερεύνηση θεµάτων που δεν είναι δυνατό να 

παρατηρηθούν άµεσα (Patton, 2002, σ. 340-341), όπως είναι το νόηµα που αποδίδουν οι 

νηπιαγωγοί στα επίσηµα κείµενα του Π.Σ., οι ιδέες που έχουν για το διδακτικό αντικείµενο 

που σχεδιάζουν να διδάξουν, το σκεπτικό στήριξης των διδακτικών τους επιλογών στο 

επίπεδο του σχεδιασµού, ο σχεδιασµός της διδασκαλίας. Προτιµήθηκαν οι ατοµικές 

συνεντεύξεις επειδή παρέχουν τη δυνατότητα να αντιµετωπιστεί κάθε εκπαιδευτικός ως 

µοναδική περίπτωση και έτσι να αναδειχθεί ο πλούτος των σχετικών στοιχείων (Gilham, 

2000, σ. 11). Η ηµιδοµηµένη συνέντευξη µε χρήση οδηγού συνέντευξης, έχει δύο 

χαρακτηριστικά που θεωρήθηκαν σηµαντικά στα πλαίσια της συγκεκριµένης έρευνας. Από 

τη µία πλευρά, ο ηµιδοµηµένος χαρακτήρας της συνέντευξης προσδίδει στη διαδικασία 

ευελιξία ως προς τη σειρά, τη διατύπωση και την προσθαφαίρεση ερωτήσεων (Nils & 

Rimé, 2003, σ. 173, Ιωσηφίδης, 2003, σ. 40), επιτρέποντας την προσέγγιση ζητηµάτων που 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια κάθε επικοινωνίας µέσω αναδιατυπώσεων ή/και 

διατυπώσεων νέων συµπληρωµατικών ερωτήσεων, ώστε να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα 

της επικοινωνίας και να αξιοποιηθούν διαδικασίες που συµβάλλουν στην από κοινού 

δηµιουργία νοηµάτων, ανάλογα µε τις περιστάσεις και τις σχέσεις που αναπτύσσονται 

(Bogdan & Biklen, 2003, σ. 95). Από την άλλη πλευρά, µέσω του οδηγού συνέντευξης 

είναι δυνατό να προσδιοριστούν πριν από τη συνέντευξη τα θέµατα προς διαπραγµάτευση 
                                                 
22 Χρησιµοποιούµε αυτή τη λέξη για να αποδώσουµε τον αγγλικό όρο «intersubjective» (Cohen et al., 2007, 
σ. 349). 
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και έτσι να διασφαλιστεί η εστίαση της επικοινωνίας στα θέµατα που απασχολούν την 

έρευνα (Nils & Rimé, 2003, σ. 177, Patton, 2002, σ. 343). Επίσης, ο οδηγός παρέχει στο 

συνεντευκτή την ευκαιρία να φροντίσει για την επεξεργασία των καθορισµένων ζητηµάτων 

σε όλες τις συνεντεύξεις που θα υλοποιήσει και να διαχειριστεί καλύτερα το διαθέσιµο 

χρόνο (οπ.π.). 

 

5.2.2.2 Προσδιορισµός του εµπειρικού υλικού: σχολιασµός επιλεγµένων αποσπασµάτων του 
Π.Σ. και του εγχειριδίου, σχεδιασµός διδακτικής παρέµβασης για µία διδακτική υποενότητα 

 

Η πρόθεσή µας να συλλέξουµε δεδοµένα σχετικά µε τις διδακτικές επιλογές των 

νηπιαγωγών κατά τη διάρκεια του µετασχηµατισµού του «επίσηµα προτεινόµενου 

διδακτικού αντικειµένου» σε «διδακτικό αντικείµενο που διδάσκεται», αφορά τη µελέτη 

φαινοµένων του δεύτερου επιπέδου ∆.Μ.. Σε ένα ενδιάµεσο επίπεδο τοποθετείται το 

«αντικείµενο που σχεδιάζει να διδάξει ο εκπαιδευτικός» (Ravell, 2003, σ. 6). Η 

προετοιµασία της διδακτικής παρέµβασης απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να προβεί σε 

διάφορες διδακτικές επιλογές προκειµένου να προσαρµόσει το προτεινόµενο στα επίσηµα 

κείµενα διδακτικό αντικείµενο, στις περιστάσεις που θεωρεί ο ίδιος ότι ισχύουν κάθε φορά 

στο περιβάλλον εργασίας του. Οι περιστάσεις αυτές είναι ποικίλες, διαφορετικής φύσης 

και µπορεί να σχετίζονται για παράδειγµα µε τις γνώσεις για το αντικείµενο που διαθέτει, 

τις διδακτικές στρατηγικές που συνήθως κινητοποιεί, τον τρόπο που ερµηνεύει το Π.Σ., τον 

τρόπο που αξιοποιεί το χώρο και τον εξοπλισµό της τάξης του, το διδακτικό του χρόνο, τις 

ιδέες που έχει διαµορφώσει για το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των παιδιών που φοιτούν 

τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή στην τάξη του (οπ.π., σ. 7). 

 

Το «αντικείµενο που σχεδιάζει να διδάξει ο εκπαιδευτικός» έχει αναγκαστικά 

διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το «διδακτικό αντικείµενο» που προσδιορίζεται στο 

Πρόγραµµα Σπουδών, όπως εξάλλου θα έχει αναγκαστικά διαφοροποιήσεις και σε σχέση 

µε το «αντικείµενο που τελικώς θα διδαχθεί» (βλ. Ravel, 2003, σ. 3). Το αντικείµενο που 

θα διδάξει ο εκπαιδευτικός θα υποστεί τροποποιήσεις που θα εξαρτηθούν από την επιβολή 

ρεαλιστικών συνθηκών διδασκαλίας όπως για παράδειγµα από τις ιδέες που θα εκφράσουν 

τα παιδιά, το ενδιαφέρον ή την έλλειψη ενδιαφέροντος που θα δείξουν, κάποια διευκρίνιση 

που θα απαιτηθεί ή ακόµη και συνθήκες που δεν σχετίζονται άµεσα µε τη διαδικασία ∆.Μ. 

του γνωστικού αντικειµένου, καθώς ειδικά τα παιδιά αυτής της ηλικίας, επειδή βρίσκονται 

στη διαδικασία οικοδόµησης της ταυτότητας του µαθητή, συχνά λειτουργούν στα όρια του 
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διδακτικού συµβολαίου ή και εκτός αυτών των ορίων, εξαναγκάζοντας τους εκπαιδευτικούς 

σε διαρκείς διαπραγµατεύσεις και τροποποιήσεις των όποιων σχεδιασµών. 

 

Συµπερασµατικά, ο σχεδιασµός της διδασκαλίας αποτελεί ένα ενδιάµεσο επίπεδο 

της συνολικής διαδικασίας, κατά το οποίο λαµβάνονται από τον εκπαιδευτικό σηµαντικές 

αποφάσεις για το µετασχηµατισµό του διδακτικού αντικειµένου σε διδασκόµενο. Η µελέτη 

των διδακτικών φαινοµένων που προσδιορίζουν αυτό το κοµβικό επίπεδο παρέχει στον 

ερευνητή πρόσβαση σε δεδοµένα που σχετίζονται µε τις αρχικές διδακτικές επιλογές του 

εκπαιδευτικού και επιτρέπει τη µελέτη συνθηκών και παραγόντων από τους οποίους 

ενδεχοµένως καθορίζονται. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης έρευνας επιλέχθηκε ο 

περιορισµός του εµπειρικού υλικού στη µελέτη των φαινοµένων του ∆.Μ. στο επίπεδο του 

σχεδιασµού της διδασκαλίας, για ένα συγκεκριµένο διδακτικό αντικείµενο, ώστε να 

µελετηθεί σε βάθος και λεπτοµερώς ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ανεξάρτητα από την 

επιρροή των ρεαλιστικών καταναγκασµών που επιβάλλονται από την εκπαιδευτική 

αλληλεπίδραση. 

 

Η ανάλυση των επίσηµων κειµένων των Π.Σ. και των εγχειριδίων, η οποία 

προηγήθηκε της µελέτης των δεδοµένων που προέρχονται από τους εκπαιδευτικούς, 

αποσκοπούσε και στον προσδιορισµό µίας κατάλληλης διδακτικής ενότητας, προκειµένου 

να χρησιµοποιηθεί ως αντιπροσωπευτικό παράδειγµα στο επίπεδο του διδακτικού 

σχεδιασµού, ώστε να περιοριστεί και προς αυτόν τον άξονα το εµπειρικό υλικό. 

 

5.2.2.3 Ειδικά ερωτήµατα της έρευνας µε βάση τα δεδοµένα που αντλούνται από τις 

νηπιαγωγούς 

3. Πώς προσδιορίζουν οι νηπιαγωγοί το φαινόµενο της διάλυσης, σχολιάζοντας τα σχετικά 

διδακτικά περιεχόµενα των επίσηµων κειµένων που παρουσιάζουν το Π.Σ. του 

νηπιαγωγείου, και πώς όταν επιχειρούν να σχεδιάσουν σχετική διδακτική παρέµβαση, 

εκκινώντας από τις επίσηµες προτάσεις του Προγράµµατος; 

3.1 Είναι συµβατά τα θέµατα που σχολιάζουν οι νηπιαγωγοί και εκείνα που επιλέγουν 

να διδάξουν, µε τα θέµατα που παρουσιάζονται στα επίσηµα κείµενα ως σχετικά 

µε το φαινόµενο της διάλυσης; 

3.2 Επηρεάζεται ο προσδιορισµός από τις νηπιαγωγούς των θεµάτων που θεωρούν 

σχετικά µε το φαινόµενο της διάλυσης από τους παράγοντες α) Πρόγραµµα που 
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επιλέγουν ως οικείο, β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα που διδάχθηκαν κατά τη 

διάρκειά τους, γ) βασική εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη ∆ιδακτική Φυσικών 

Επιστηµών, δ) έτη διδακτικής εµπειρίας τους; 

3.3 Είναι συµβατός ο εννοιολογικός προσδιορισµός από τις νηπιαγωγούς διδακτικών 

περιεχοµένων σχετικών µε το φαινόµενο της διάλυσης, µε ένα µετασχηµατισµένο 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου; 

3.4 Επηρεάζεται ο εννοιολογικός προσδιορισµός των σχετικών µε το φαινόµενο της 

διάλυσης διδακτικών περιεχοµένων από τους παράγοντες α) Πρόγραµµα που 

επιλέγουν ως οικείο, β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα που διδάχθηκαν κατά τη 

διάρκειά τους, γ) βασική εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη ∆ιδακτική Φυσικών 

Επιστηµών, δ) έτη διδακτικής εµπειρίας τους; 

 

4. Ποιες µεθοδολογικές επιλογές κάνουν οι νηπιαγωγοί, κατά το σχεδιασµό διδακτικής 

παρέµβασης για το φαινόµενο της διάλυσης; 

4.1 Ποιες επιρροές από βασικά ρεύµατα της Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και 

∆ιδακτικής Φ.Ε. διακρίνονται στη διδακτική µεθοδολογία που επιλέγουν να 

εφαρµόσουν οι νηπιαγωγοί για την προσέγγιση του φαινοµένου; 

4.2 Επηρεάζονται οι µεθοδολογικές επιλογές των νηπιαγωγών από τους παράγοντες 

α) Πρόγραµµα που επιλέγουν ως οικείο, β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα που 

διδάχθηκαν κατά τη διάρκειά τους, γ) βασική εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη 

∆ιδακτική Φυσικών Επιστηµών, δ) έτη διδακτικής εµπειρίας τους; 

 

5. Συσχετίζεται η συµβατότητα του διδακτικού αντικειµένου -στο οποίο καταλήγουν οι 

αναπλαισιώσεις που επιχειρούν οι νηπιαγωγοί- προς ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό 

µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινόµενου της διάλυσης, µε τις µεθοδολογικές 

επιλογές που κάνουν οι νηπιαγωγοί κατά το σχεδιασµό σχετικής διδακτικής παρέµβασης, 

και αν ναι µε ποιον τρόπο; 

 

5.2.2.4 Ο οδηγός συνέντευξης: Ιο και ΙΙο µέρος της συνέντευξης 

Η δοµή του οδηγού συνέντευξης ανταποκρίνεται στη δοµή της συνέντευξης, η 

οποία καθορίστηκε από τη µοντελοποίηση των φαινοµένων ∆.Μ. δευτέρου επιπέδου και 

την πρόθεση της έρευνας να µελετήσει σε βάθος το πέρασµα από το διδακτικό αντικείµενο 

που προτείνουν τα επίσηµα κείµενα ως διδακτέο, στο διδακτικό αντικείµενο που σχεδιάζει 
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ο εκπαιδευτικός να διδάξει. Έτσι, η συνέντευξη και αντίστοιχα ο οδηγός της συνέντευξης23 

δοµήθηκαν σε δύο µέρη. 

 

Στο Ιο µέρος της συνέντευξης ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να σχολιάσουν 

επιλεγµένα αποσπάσµατα των επίσηµων κειµένων των Π.Σ. και των εγχειριδίων της 

νηπιαγωγού, σε ό,τι αφορά τη σχέση τους µε το φαινόµενο που επιλέχθηκε ως παράδειγµα 

και τη σαφήνειά τους. Η διαδικασία αυτή επιλέχθηκε ώστε να διασφαλιστεί η ενηµέρωση 

των εκπαιδευτικών για τις επίσηµες διδακτικές προτάσεις που σχετίζονται µε το 

συγκεκριµένο φαινόµενο, να επικεντρωθεί η προσοχή τους σε αυτές και παράλληλα να 

µελετηθεί αναλυτικά η άποψή τους για αυτές. Οι λεκτικές διατυπώσεις που 

χρησιµοποιήθηκαν, οι οποίες ήταν τυπωµένες στην αντίστοιχη σελίδα του οδηγού 

συνέντευξης ήταν οι εξής: 

 

Μελέτησα προσεκτικά το Πρόγραµµα Σπουδών του νηπιαγωγείου (πίνακες & βιβλίο), 
και βρήκα αυτές τις πληροφορίες που µάλλον σχετίζονται µε τη διδασκαλία του 
φαινοµένου της διάλυσης. 
Σας παρακαλώ να τις µελετήσετε και να τις σχολιάσετε ως προς τη σαφήνεια και ως 
προς τη σχέση τους µε το φαινόµενο. 
Είναι ευπρόσδεκτο και οποιοδήποτε άλλο σχόλιο θέλετε να κάνετε σχετικά. 

 

Έπειτα ακολουθούσε πίνακας µε δύο στήλες: στην πρώτη παρουσιάζονταν τα 

επιλεγµένα αποσπάσµατα και στη δεύτερη υπήρχε κενός χώρος για σηµειώσεις. Κατά τη 

διάρκεια ανάγνωσης και του σχολιασµού των αποσπασµάτων επαναλαµβανόταν η οδηγία 

σχετικά µε το σχολιασµό των αποσπασµάτων και γίνονταν σχετικές αναδιατυπώσεις ή 

διατυπώνονταν νέες συµπληρωµατικές ερωτήσεις, όταν κρινόταν απαραίτητο. Οι 

αναδιατυπώσεις και οι νέες ερωτήσεις συνήθως είχαν την ακόλουθη µορφή: 

 

-Σας παραπέµπει στο φαινόµενο της διάλυσης ή σε κάτι άλλο; 
-Σας φαίνεται σχετικό; 
-Σας φαίνεται σαφές; 
-Τι σας έρχεται στο µυαλό καθώς διαβάζετε αυτό το απόσπασµα; 
-Μπορείτε να µου το πείτε µε δικά σας λόγια; 
-Μπορείτε να µου εξηγήσετε πώς/τι καταλαβαίνετε από αυτό το απόσπασµα; 
-Μπορείτε να µου πείτε ένα παράδειγµα; 

 

Στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς, µε εκκίνηση τα 

επίσηµα κείµενα που µόλις είχαν µελετήσει και σχολιάσει, να κρατήσουν σηµειώσεις για 

                                                 
23 Το έντυπο του οδηγού της συνέντευξης που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων 
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ.α. 

 68



έναν σχεδιασµό εκπαιδευτικού προγράµµατος σχετικά µε το επιλεγµένο φαινόµενο. 

∆ιευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση που είχαν διαφωνίες µε τις επίσηµες προτάσεις δεν ήταν 

υποχρεωτικό να τις ακολουθήσουν και ότι µπορούσαν να προχωρήσουν στο σχεδιασµό 

όπως θα το έκαναν υπό κανονικές συνθήκες. Επίσης τους ζητήθηκε να σχεδιάσουν το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα σαν να επρόκειτο να το υλοποιήσουν στην τάξη και στα παιδιά 

µε τα οποία εργάζονταν, τη χρονική περίοδο που γινόταν η έρευνα. Οι λεκτικές 

διατυπώσεις που χρησιµοποιήθηκαν, οι οποίες ήταν τυπωµένες στην αντίστοιχη σελίδα του 

οδηγού συνέντευξης ήταν οι εξής: 

 

Υποθέστε ότι αποφασίζατε να διδάξετε το φαινόµενο της διάλυσης στην τάξη σας, 
ξεκινώντας από τις σχετικές προτάσεις του Προγράµµατος Σπουδών. 
 
Παρακαλώ κρατήστε σηµειώσεις σχετικά µε έναν πρώτο σχεδιασµό που θα 
κάνατε, όπως σας βολεύει. 
 
Έχετε στη διάθεσή σας τα σχετικά κείµενα και µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε. 
Αν έχετε κάποια διαφωνία µε τις προτάσεις του Προγράµµατος, δεν είστε 
υποχρεωµένες να τις υιοθετήσετε, προχωρήστε στο σχεδιασµό σας όπως εσείς 
επιλέγετε. 
∆εν είναι απαραίτητο να µπείτε σε λεπτοµερή ανάλυση του σχεδιασµού σας. 

 

Εγώ δεν θα συµµετάσχω σε αυτή τη φάση προκειµένου να είστε ελεύθερη να 
συγκεντρωθείτε και να εκφραστείτε. 
Όταν ολοκληρώσετε τις σηµειώσεις σας ειδοποιήστε µε για να προχωρήσουµε στη 
διαδικασία. 

 

Σε αυτή τη φάση οι εκπαιδευτικοί σηµείωναν το σχεδιασµό τους στο σχετικό λευκό 

χαρτί του οδηγού της συνέντευξης, ενώ η ερευνήτρια αποχωρούσε από το χώρο µε κάποια 

πρόφαση ή µελετούσε σηµειώσεις της για όσο χρόνο χρειαζόταν να εργαστούν οι 

νηπιαγωγοί. 

 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τις εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν προφορικώς το 

πρόγραµµα που σχεδίασαν. Η ερευνήτρια σε κατάλληλες στιγµές διατύπωνε 

διευκρινιστικές ερωτήσεις προκειµένου να αναδειχθούν οι διδακτικές επιλογές των 

εκπαιδευτικών και το σκεπτικό στο οποίο στηρίζονταν. Οι διατυπώσεις που 

χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή τη φάση ήταν κυρίως οι ακόλουθες: 

 

-Μπορείτε να µου παρουσιάσετε το σχεδιασµό σας; 
-Μπορείτε να µου αναπτύξετε λίγο αυτή την ιδέα σας; 
-∆ηλαδή πώς σκέφτεστε να το υλοποιήσετε αυτό / αυτή την ιδέα; 

 69



-∆εν έχω καταλάβει καλά αυτό που είπατε…..µπορείτε να µου το εξηγήσετε; 
-Τι εννοείτε όταν λέτε …. 
-Μου δίνετε ένα παράδειγµα; 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του σχεδιασµού έγιναν ανάλογα µε τις 

περιστάσεις (δηλαδή στις περιπτώσεις που δεν είχαν προκύψει σχετικοί σχολιασµοί) 

συµπληρωµατικές ερωτήσεις σε σχέση µε την αντίληψη των εκπαιδευτικών για πιθανές 

οµοιότητες και διαφορές του προγράµµατος που σχεδίασαν µε τις επίσηµες προτάσεις του 

Π.Σ. και σε σχέση µε τα προγράµµατα για το συγκεκριµένο φαινόµενο που υλοποιούν 

συνήθως στην τάξη τους (στην περίπτωση συνέβαινε αυτό). Οι λεκτικές διατυπώσεις που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

 

-Μπορείτε να διακρίνετε οµοιότητες ή/και διαφορές ανάµεσα στο Πρόγραµµα 
Σπουδών και στο πρόγραµµα που σχεδιάσατε εσείς; (διευκρινίσεις σχετικά µε τις 
αιτίες οµοιοτήτων ή/και διαφορών) 
-Θα υλοποιούσατε το πρόγραµµα που σχεδιάσατε στο νηπιαγωγείο σας; 
(διευκρινίσεις σχετικά µε τις αιτίες θετικής ή αρνητικής απάντησης) 
-Αυτό το φαινόµενο συνήθως το προσεγγίζετε στις τάξεις που εργάζεστε; 
(διευκρινίσεις σχετικά µε τον συνήθη τρόπο προσέγγισης, τις πιθανές διαφορές, τα 
αίτια διαφοροποιήσεων) 

 

Τέλος ζητήθηκε η άποψη των εκπαιδευτικών για τη διαδικασία του Ιου και του ΙΙου 

µέρους της συνέντευξης, για πιθανούς προβληµατισµούς, καθώς και η άποψή τους για 

πιθανούς τρόπους διευκόλυνσής τους στο έργο τους, όσον αφορά τη διδασκαλία εννοιών 

και φαινοµένων από τον κόσµο της Φυσικής, µε εκκίνηση τα επίσηµα κείµενα. Οι λεκτικές 

διατυπώσεις που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

 

-Όταν σχολιάζατε τα κείµενα του Προγράµµατος, υπήρξε κάτι που σας 
προβληµάτισε, πώς σας φάνηκε η διαδικασία; 
-Όταν σχεδιάζατε το δικό σας πρόγραµµα, και µετά το παρουσιάζατε, υπήρξε κάτι 
που σας προβληµάτισε, πώς σας φάνηκε αυτή η διαδικασία; 
-Γενικότερα, στην προσπάθειά σας να οργανώσετε εκπαιδευτικά προγράµµατα για 
την προσέγγιση αντικειµένων από τον κόσµο της Φυσικής (σύµφωνα µε το ισχύον 
κάθε φορά Πρόγραµµα), υπάρχει κάτι που θα σας διευκόλυνε; 

 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συνεντεύκτρια και η εκπαιδευτικός είχαν 

µπροστά τους από ένα αντίτυπο του οδηγού ερωτήσεων, καθώς και τα τεύχη των επίσηµων 

κειµένων του Π.Σ. Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν στην έρευνα πέρα από το σχολιασµό 

των αποσπασµάτων και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που έθετε η συνεντεύκτρια, είχαν τη 

δυνατότητα σε κάθε στιγµή της συνέντευξης να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο ήθελαν. Η 
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συνεντεύκτρια επιβεβαίωνε αυτή τη δυνατότητα µε ανάλογες προτροπές, όπως για 

παράδειγµα: 

 

-Να προχωρήσουµε στο επόµενο απόσπασµα ή µήπως σκέφτεστε κάτι ακόµη που 
θα θέλατε να σχολιάσετε; (στο Ιο µέρος) 
-Μήπως υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να σχολιάσετε σχετικά; (στο Ιο και ΙΙο 
µέρος) 
-Υπάρχει κάτι που δεν το ρώτησα και θα θέλατε να το σχολιάσετε; (στο Ιο και ΙΙο 
µέρος) 

 

Συµπερασµατικά, ο οδηγός συνέντευξης περιελάµβανε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά 

µε το θέµα, καθώς αυτά είχαν εντοπιστεί εκ των προτέρων -µέσω της ποιοτικής ανάλυσης 

περιεχοµένου των κειµένων των Π.Σ. που είχε προηγηθεί- αλλά παράλληλα οι ερωτήσεις 

που διαµορφώθηκαν ήταν «ανοικτές», όπως και ο ζητούµενος σχεδιασµός εκπαιδευτικού 

προγράµµατος, ώστε να διασφαλίζουν τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν 

στην έρευνα για ελεύθερη διατύπωση των απόψεών τους, να µην υποβάλλουν στις 

συµµετέχουσες την άποψη ότι υπάρχει µία ‘σωστή’ απάντηση (Hatch, 2002, σ. 102), και να 

επιτρέπουν στη συνεντεύκτρια να κινηθεί σε ευέλικτα πλαίσια επικοινωνίας αναζητώντας 

ανάλογα µε τις περιστάσεις περισσότερα δεδοµένα (βλ. σχετικά Patton, 1987, σ. 343-344, 

347-348, Cohen & Manion 1997, σ. 381). 

 

5.2.2.5 Πριν από την κυρίως συνέντευξη: η συλλογή δηµογραφικών στοιχείων 

Η συνέντευξη ξεκινούσε µε συζήτηση γύρω από τη βασική εκπαίδευση και την 

επαγγελµατική σταδιοδροµία των εκπαιδευτικών, κατά την οποία ανάλογα µε τις 

περιστάσεις διατυπώνονταν διευκρινιστικές ερωτήσεις για την ηλικία τους, το ίδρυµα και 

το έτος ολοκλήρωσης των βασικών τους σπουδών, το Π.Σ. στο οποίο εκπαιδεύτηκαν και το 

οποίο χρησιµοποιούσαν κατά τη βασική τους εκπαίδευση, την ενασχόλησή τους µε τη 

∆ιδακτική Φ.Ε. κατά τις βασικές σπουδές ή έπειτα σε κάποιο πλαίσιο επιµόρφωσης, 

γενικότερα για τυχόν επιπλέον σπουδές πέραν των βασικών, για τον τρόπο διορισµού τους 

στο δηµόσιο νηπιαγωγείο, τα έτη διδακτικής τους εµπειρίας, το Π.Σ. που εφάρµοζαν κατά 

την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Τέλος οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να επιλέξουν τα 

κείµενα του Π.Σ. µε τα οποία θεωρούσαν οι ίδιες ότι ήταν περισσότερο εξοικειωµένες. 

Ανάλογα µε την επιλογή των εκπαιδευτικών τα αποσπάσµατα που σχολιάζονταν κατά το Ιο 

µέρος της συνέντευξης διαφοροποιούνταν. 
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Στον οδηγό της συνέντευξης24 αφιερώθηκαν δύο σελίδες µε πίνακες για τη 

συµπλήρωση των προαναφερθέντων στοιχείων, και για την καταγραφή διαφόρων άλλων 

δεδοµένων που θεωρούνταν απαραίτητα, έτσι ώστε να είναι φανερά στις εκπαιδευτικούς 

που συµµετείχαν στην έρευνα, τα δεδοµένα που αναζητούσε η συνεντεύκτρια. Ωστόσο δεν 

ζητήθηκε από τις ίδιες να τα συµπληρώσουν, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις για συζήτηση µέσω της οποίας συλλέγονταν συγκεκριµένες πληροφορίες. 

Αυτή η αρχική διαδικασία επιλέχθηκε προκειµένου να εξοικειωθεί η εκπαιδευτικός µε τη 

διαδικασία της συνέντευξης, αλλά κυρίως για να δηµιουργηθεί ένα φιλικό και χαλαρό 

πλαίσιο επικοινωνίας (Hatch, 2002, σ. 103, 107-108) και να γίνει αντιληπτός ο σεβασµός 

και η αξία που αποδίδει η έρευνα στην προσωπική ιστορία κάθε εκπαιδευτικού. 

 

5.2.2.6 Η διαδικασία της συνέντευξης και ζητήµατα ερευνητικής δεοντολογίας 

Οι συνεντεύξεις από τις οποίες αντλήθηκαν τα δεδοµένα της έρευνας, 

υλοποιήθηκαν στο χρονικό διάστηµα Νοέµβριος 2009 - Ιανουάριος 2010, για πρακτικούς 

κυρίως λόγους. Στο διάστηµα αυτό, οι περισσότερες νηπιαγωγοί έχουν ξεπεράσει τα 

προβλήµατα που συνήθως αντιµετωπίζουν στην αρχή της σχολικής χρονιάς µε την 

προσαρµογή των νηπίων στη νέα εκπαιδευτική κατάσταση, µεσολαβούν οι διακοπές των 

Χριστουγέννων κατά τις οποίες έχουν ελεύθερο χρόνο, αλλά και το εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα είναι πιο ‘χαλαρό’ ή στηρίζεται σε διαδικασίες εορταστικής ρουτίνας. 

 

Η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για τους σκοπούς της έρευνας έγινε κατά την 

πρώτη τηλεφωνική επαφή. Σε δεύτερη τηλεφωνική επαφή ζητήθηκε από τις 

εκπαιδευτικούς να επιβεβαιώσουν την πρόθεση συµµετοχής στην έρευνα, διασφαλίζοντας 

έτσι τη συνειδητή συναίνεση των συµµετεχόντων (Cohen & Manion, 1997, σελ. 475-477). 

Σε κάθε περίπτωση συναίνεσης για συµµετοχή στην έρευνα οριζόταν ένα ραντεβού για την 

ηµέρα και ώρα που βόλευε τις εκπαιδευτικούς. Οι συνεντεύξεις υλοποιήθηκαν είτε στις 

οικίες των εκπαιδευτικών ή της ερευνήτριας ή στις αίθουσες των σχολείων (εκτός 

διδακτικού ωραρίου), ανάλογα µε την επιλογή των εκπαιδευτικών. 

 

Κατά τις πρώτες τηλεφωνικές επαφές πληροφορούνταν οι εκπαιδευτικοί για τη 

φύση, τη διαδικασία και το σκοπό της έρευνας, αλλά όχι για το φαινόµενο που είχε 

επιλεγεί ως παράδειγµα µελέτης, ώστε να αποφευχθεί η σχετική προετοιµασία τους (Cohen 
                                                 
24 Βλ. Έντυπο Οδηγού Συνέντευξης στο Παράρτηµα ΙΙ.α 
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& Manion, 1997, σελ. 361). Τόσο κατά την τηλεφωνική επαφή, όσο και εκτενέστερα στην 

κατά πρόσωπο επαφή, πριν την έναρξη της συνέντευξης, τονίστηκε ότι η ερευνητική 

διαδικασία δεν επιδίωκε την αξιολόγηση ή τον έλεγχο των γνώσεων των εκπαιδευτικών ή 

του Π.Σ. που εφαρµόζουν, ότι η έρευνα δεν αναζητούσε ‘σωστές’ απαντήσεις, αλλά την 

προσωπική άποψη και τον τρόπο δουλειάς κάθε εκπαιδευτικού (οπ.π., σ. 365). Η 

συνεντεύκτρια διευκρίνιζε σε κάθε ατοµική περίπτωση συνέντευξης, ότι η διαφοροποίηση 

στον τρόπο δουλειάς, στις απόψεις και στις επιλογές κάθε νηπιαγωγού θεωρείται δεδοµένη, 

και διαβεβαίωνε τις συµµετέχουσες στην έρευνα για την ανωνυµία και την εχεµύθεια της 

διαδικασίας. Σε συνεννόηση µε κάθε συµµετέχουσα εκπαιδευτικό επιλεγόταν ένα 

ψευδώνυµο, το οποίο χρησιµοποιήθηκε στη συγγραφή των σχετικών κειµένων της 

διατριβής. 

 

Η διαδικασία της συνέντευξης διαρκούσε από µία έως µία και µισή ώρα, και µε τη 

σύµφωνη γνώµη των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα, γινόταν καταγραφή σε 

ψηφιακή συσκευή µαγνητοφώνησης, προκειµένου η συνεντεύκτρια να επικεντρώσει την 

προσοχή της κατά κύριο λόγο στα νοήµατα που εκφράζονταν ή στη σηµείωση µόνο µη 

λεκτικών περιστατικών επικοινωνίας και να µην αλλοιωθεί η αλληλεπιδραστική φύση της 

συνέντευξης (Patton, 1987, σ. 381). Προκειµένου να µην παρεµποδιστεί η ελεύθερη 

έκφραση απόψεων λόγω της χρήσης µαγνητοφώνου (βλ. σχετικά Hitchcock & Hughes, σ. 

170-171), δόθηκε η διευκρίνιση στις συµµετέχουσες εκπαιδευτικούς ότι τα δεδοµένα θα 

χρησιµοποιούνταν µε εχεµύθεια και αποκλειστικά στα πλαίσια της έρευνας. 

Χρησιµοποιήθηκε υψηλής ακρίβειας συσκευή µαγνητοφώνησης, µικρών διαστάσεων, η 

οποία δεν ήταν απαραίτητο να βρίσκεται πολύ κοντά στις συµµετέχουσες (Nils & Rimé, 

2003, σ. 181), και µε στόχο την εξοικείωσή τους µε τη διαδικασία, η µαγνητοφώνηση 

εκκινούσε ήδη από τα πρώτα λεπτά της κατά πρόσωπο συνάντησης και τερµατιζόταν όταν 

ολοκληρωνόταν η διαδικασία. Όπως φάνηκε από την υλοποίηση των συνεντεύξεων, καµία 

εκπαιδευτικός δεν εξέφρασε την επιθυµία να κλείσει το µαγνητόφωνο σε κάποια στιγµή 

της διαδικασίας, και οι περισσότερες σχολίαζαν ότι είχαν ξεχάσει τη µαγνητοφώνηση, όταν 

στο τέλος η συνεντεύκτρια έθετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. 

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειώσουµε δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

συγκεκριµένων συνεντεύξεων. Καθώς η συνεντεύκτρια και οι συµµετέχουσες 

εκπαιδευτικοί µοιράζονται την ίδια επαγγελµατική ταυτότητα και επειδή το περιεχόµενο 

της συνέντευξης αφορούσε ζητήµατα που συνηθίζεται να αποτελούν θέµατα συζήτησης 
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µεταξύ εκπαιδευτικών, κρίθηκε σηµαντικό να δοθούν ορισµένες αρχικές διευκρινίσεις 

σχετικά µε το ρόλο της συνεντεύκτριας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Έτσι 

προσδιορίστηκε ότι προκειµένου να µην επηρεαστούν οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν 

στην έρευνα και προκειµένου να ‘ακουστεί’ η δική τους άποψη, η συνεντεύκτρια δεν θα 

εξέφραζε τις δικές της απόψεις κατά τη συνέντευξη, καθώς και ότι θα ζητούνταν 

διευκρινίσεις ακόµη και για ζητήµατα που πιθανόν θεωρούνται δεδοµένα µεταξύ 

εκπαιδευτικών, επειδή µπορεί κάθε εκπαιδευτικός να τα αντιµετωπίζει διαφορετικά ή/και 

να τους δίνει διαφορετικό νόηµα (βλ. σχετικά οπ.π., σ. 167). Οι συµµετέχουσες 

διαβεβαιώθηκαν ότι, µετά το τέλος της συνέντευξης, θα αφιερωθεί χρόνος για ελεύθερη 

άτυπη συζήτηση µεταξύ των δύο, κατά την οποία η συνεντεύκτρια θα απαντούσε σε όλες 

τις ερωτήσεις που τυχόν θα ήθελαν να θέσουν οι συµµετέχουσες συνάδελφοι 

εκπαιδευτικοί. Ένα επιπλέον στοιχείο αφορά τη θετική στάση των εκπαιδευτικών µετά το 

τέλος των συνεντεύξεων, η οποία εκφράστηκε αυθόρµητα στις περισσότερες περιπτώσεις, 

σηµειώνοντας ότι τελικώς επρόκειτο για απλή και ευχάριστη διαδικασία. Η πλειονότητα 

των εκπαιδευτικών δήλωνε ότι τις ικανοποίησε η διαδικασία αναλυτικής µελέτης των 

κειµένων, η λεπτοµερής έκφραση των απόψεών τους, και η µελέτη του τρόπου εργασίας 

τους. Φαίνεται ότι η διαδικασία της συνέντευξης κινητοποίησε στις εκπαιδευτικούς 

νοητικές διεργασίες επί των διδακτικών διαδικασιών και δηµιούργησε επικοινωνιακές 

συνθήκες, τις οποίες προσέλαβαν ως θετική εµπειρία. 

 

5.2.2.7 Χαρακτηριστικά του ερευνητικού δείγµατος 

Οι νηπιαγωγοί, οι οποίες κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας εργάζονταν στο 

δηµόσιο νηπιαγωγείο, προέρχονται από τρία αρκετά διαφορετικά µεταξύ τους πλαίσια. Η 

διαφορετικότητα αυτή ανάγεται σε παράγοντες που αφορούν τις εκπαιδευτικές 

µεταρρύθµισης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και στους θεσµούς επαγγελµατικής 

επιµόρφωσης που έζησαν αυτές οι νηπιαγωγοί, οι οποίοι βεβαίως δεν είναι ανεξάρτητοι 

από το έτος ολοκλήρωσης των βασικών σπουδών τους, το έτος και τη διαδικασία 

εισαγωγής στο επάγγελµα, και εποµένως τα έτη της εκπαιδευτικής τους εµπειρίας. 

 

α. Οι απόφοιτες των Σχολών Νηπιαγωγών 

Οι Σχολές Νηπιαγωγών, ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα διετούς φοίτησης, 

λειτούργησαν κατά το χρονικό διάστηµα 1971 ως 1990, µε κύριο χαρακτηριστικό τους τον 
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κεντρικό σχεδιασµό του Π.Σ., την άµεση εξάρτησή τους από τα κρατικά όργανα, και τη 

χρονική καθυστέρηση του εκσυγχρονισµού τους σε σχέση µε τις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες 

κατάρτισης των δασκάλων (Μπουζάκης κ.α., 2000, σ. 78). Το Π.Σ. των Σχολών 

Νηπιαγωγών ουσιαστικά τους κληροδοτήθηκε από παλαιότερα ανάλογα ιδρύµατα 

κατάρτισης νηπιαγωγών µονοετούς φοίτησης (οπ.π., σ. 37). Οι νηπιαγωγοί που 

αποφοίτησαν από τις Σχολές Νηπιαγωγών περίπου µέχρι το 1985, εργάστηκαν άµεσα στη 

δηµόσια εκπαίδευση µέσω του θεσµού της επετηρίδας εκπαιδευτικών, ενώ όσες 

αποφοίτησαν τα επόµενα έτη αντιµετώπισαν πρόβληµα επαγγελµατικής αποκατάστασης, 

λόγω του κατ’ έτος αυξανόµενου αριθµού αποφοίτων από τα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα 

που ιδρύθηκαν εκείνη την περίοδο (οπ.π., σ. 73). Κατά το χρονικό διάστηµα διεξαγωγής 

της έρευνας οι εν ενεργεία νηπιαγωγοί, απόφοιτες Σχολών Νηπιαγωγών, διαθέτουν πια άνω 

των 15 ετών εκπαιδευτικής εµπειρίας και αρκετές έχουν παρακολουθήσει Πρόγραµµα 

εξοµοίωσης του πτυχίου τους προς τα πτυχία των αποφοίτων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων. 

Προγράµµατα εξοµοίωσης των πτυχίων υλοποιούνται από το 1995 σε Πανεπιστηµιακά 

Τµήµατα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις25, αλλά ο κύριος όγκος αυτών υλοποιήθηκε 

στο χρονικό διάστηµα 1997 - 2000 (βλ. Μαυροειδής & Τύπας, 2001, Μπουζάκης κ.ά., 

2000), δηλαδή προς το τέλος της πρώτης δεκαετίας λειτουργίας αυτών των Τµηµάτων. Οι 

φοιτήτριες αυτών των Σχολών, τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστηµα 1980-1990, 

εκπαιδεύτηκαν στο Α.Π. του ’80 και στη µεθοδολογία της Ενιαίας Συγκεντρωτικής 

∆ιδασκαλίας, δηλαδή στην οργάνωση της διδασκαλίας γύρω από θέµατα, τα οποία 

αντλούνται από περιεχόµενα της ευρύτερης ενότητας «Πατριδογνωσία» και είναι συναφή 

µε τα βιώµατα των παιδιών (∆ιδάχου & Μπαγάκης, 2009, σ. 184-186). 

 

β. Οι απόφοιτες των Πανεπιστηµιακών Παιδαγωγικών Τµηµάτων Νηπιαγωγών 

Το 1984 ιδρύθηκαν τα πρώτα δύο Πανεπιστηµιακά Παιδαγωγικά Τµήµατα 

Νηπιαγωγών (Πάτρας και Θεσσαλονίκης), τετραετούς φοίτησης, και περίπου µέχρι το 

1990 ιδρύθηκαν σταδιακά και τα υπόλοιπα επτά σε διάφορα Πανεπιστήµια (Σταµέλος & 

Εµβαλωτής, 2001). Η εκπαίδευση των νηπιαγωγών στα νεοσύστατα Παιδαγωγικά 

Τµήµατα έλαβε χώρα σε µία φάση εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης και καθορίστηκε από τα 

                                                 
25 Σύµφωνα µε το Π.∆. 130/1990 οι Νηπιαγωγοί µε διδακτική εµπειρία λιγότερη από 5 έτη παρακολουθούν 
κύκλο µαθηµάτων που αντιστοιχεί σε 4 εξάµηνα σπουδών (28 µαθήµατα), ενώ οι Νηπιαγωγοί µε διδακτική 
εµπειρία µεταξύ 5 και 20 ετών κύκλο µαθηµάτων που αντιστοιχεί στ 2 εξάµηνα σπουδών (20 µαθήµατα) (βλ. 
ενδεικτικά http://www.psed.duth.gr/index.php?rm=1&pm=75&sm=68, ιστοσελίδα του ΤΕΕΠΗ Παν/µίου 
Θράκης για το Πρόγραµµα εξοµοίωσης, και http://www.doe.gr/index.php?categoryid=19&p2_articleid=75, 
ιστοσελίδα της ∆.Ο.Ε. µε τις θέσεις της οργάνωσης κατά τα έτη 2003-2004 σχετικά µε την εξοµοίωση). 
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προβλήµατα λειτουργίας και προσανατολισµού που αντιµετώπισαν αυτά τα Τµήµατα στην 

πρώτη φάση λειτουργίας τους26. Οι νηπιαγωγοί που φοίτησαν σε αυτά τα Τµήµατα, κατά 

την πρώτη δεκαετία λειτουργίας τους, εκπαιδεύτηκαν στο ισχύον τότε Π.Σ. του 

νηπιαγωγείου, δηλαδή στο Α.Π. του ’89. Ανεξάρτητα από τις ποικίλες προτεινόµενες στα 

επίσηµα κείµενα του Α.Π. του ’89 στρατηγικές διαχείρισης διδακτικών περιεχοµένων 

βάσει των «κύκλων εµπειριών και γνώσεων» των παιδιών, δηλαδή την υλοποίηση 

ανεξάρτητων δραστηριοτήτων από διάφορους κύκλους ή από έναν κύκλο µικρής ή 

µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 1991, σ. 317-335, ∆ιδάχου & 

Μπαγάκης, 2009, σ. 186-188), η βασική αρχή της Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας, 

δηλαδή η οργάνωση της διδασκαλίας βάσει θεµάτων, εξοβελίστηκε από την καθηµερινή 

πρακτική των νηπιαγωγών, περισσότερο µε τη λογική της αλλαγής από τα «παλιά» 

(Χρυσαφίδης, 2004, σ. 256-257). Επικράτησε η εφαρµογή σύντοµων σε διάρκεια 

δραστηριοτήτων από τους πέντε τοµείς ανάπτυξης, ανεξάρτητων µεταξύ τους από άποψη 

θέµατος (οπ.π.). 

 

γ. Οι απόφοιτες των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην 

Προσχολική Ηλικία 

Από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 και έπειτα, τα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα 

εκπαίδευσης των νηπιαγωγών, είχαν κατορθώσει να επιλύσουν ορισµένα από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα λειτουργίας τους και είχαν προσελκύσει επιστηµονικό 

προσωπικό µε πρόσφατες σπουδές σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες (Ravanis et al., 2010, σ. 

35). Άρχισε να διαφαίνεται ο προσανατολισµός αυτών των Τµηµάτων προς τις Επιστήµες 

της Εκπαίδευσης, αφενός από τον εµπλουτισµό του Π.Σ. που προσέφεραν µε σχετικά 

περιεχόµενα, αλλά και από την αλλαγή του ονόµατός τους από Παιδαγωγικά Τµήµατα 

Νηπιαγωγών σε Τµήµατα Επιστηµών της Εκπαίδευσης (οπ.π., 36). Οι πρακτική 

εκπαίδευση των φοιτητών από τις αρχές του 2000 περίπου και έπειτα, άρχισε σταδιακά να 

βασίζεται όλο και περισσότερο στο νέο ∆.Π. που είχε ανακοινωθεί στην επίσηµη 

ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από το 2001 και δοκιµάστηκε πιλοτικά τη 

χρονική περίοδο 2001-200327. Σύµφωνα µε το ισχύον ∆.Π., η νηπιαγωγός οργανώνει το 

διδακτικό περιεχόµενο των εκπαιδευτικών παρεµβάσεων χρησιµοποιώντας κάποια θέµατα 

                                                 
26 Για αναλυτική παρουσίαση αυτών των προβληµάτων βλ. Ravanis et al., 2010, Komis et al., 2009, Σταµέλος 
& Εµβαλωτής, 2001, Σταµέλος, 1999. 
27 Για τα επίσηµα αρχεία του ∆ΕΠΠΣ βλ. ιστοσελίδα http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ και σχετικά 
µε την πιλοτική εφαρµογή του ∆ΕΠΠΣ και της Ευέλικτης Ζώνης http://www.pi-schools.gr/programs/EuZin/ 
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ως άξονες (∆ιδάχου & Μπαγάκης, 2009, σ. 188). Τα θέµατα αυτά επιλέγονται ανάλογα µε 

τις εµπειρίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, άλλοτε από τα ίδια τα παιδιά και οδηγούν 

στην υλοποίηση σχεδίων εργασίας, άλλοτε από τη νηπιαγωγό, οπότε εφαρµόζεται θεµατική 

προσέγγιση και το θέµα ‘εξακτινώνεται’ ώστε να καλύψει περιεχόµενα και στόχους από τις 

διάφορες µαθησιακές περιοχές (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002, σ. 7). Εποµένως µε το ∆.Π. η 

διδακτική µεθοδολογία επιστρέφει στη θεµατική οργάνωση και µάλιστα αποκλειστικά σε 

αυτή, καθώς δεν προβλέπεται άλλη στρατηγική διαχείρισης της διδασκόµενης ύλης. 

 

Παράλληλα, µία ακόµη µεταρρύθµιση έρχεται να σφραγίσει το προφίλ των 

νηπιαγωγών που ολοκληρώνουν τις βασικές σπουδές τους στα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα 

Επιστηµών της Εκπαίδευσης: η κατάργηση της επετηρίδας εκπαιδευτικών και ο διορισµός 

τους στο δηµόσιο νηπιαγωγείο µέσω διαγωνισµού που διοργανώνεται από τον Α.Σ.Ε.Π., 

δηλαδή µέσα από µία διαδικασία κατά την οποία ο υποψήφιος εκπαιδευτικός εξετάζεται 

κυρίως στις γνώσεις που διαθέτει σχετικά µε το ισχύον και τα παλαιότερα Π.Σ.28. 

 

5.2.2.8 Επιλογή του ερευνητικού δείγµατος 

Η επιλογή του ερευνητικού δείγµατος καθοδηγήθηκε από το στόχο να περιλαµβάνει 

«οµάδα σηµαντικών για το σκοπό της µελέτης µονάδων που να σχετίζονται µε το ευρύτερο 

σύνολο, χωρίς όµως να το αντιπροσωπεύουν άµεσα» (Mason, 2003, σ. 203). Επειδή η 

προτεραιότητα της συγκεκριµένης έρευνας δεν αφορά τη γενίκευση των αποτελεσµάτων 

στον ευρύτερο πληθυσµό, οι µονάδες του ερευνητικού δείγµατος, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, 

επιλέχθηκαν µε τη λογική να διευκολυνθούν συγκρίσεις σηµαντικές σε σχέση µε τα 

ερευνητικά ερωτήµατα (οπ.π., σ. 210, βλ. και Miles & Huberman, 1994, σ. 29). 

 

Έτσι χρησιµοποιήθηκε σκόπιµη δειγµατοληψία (Cohen et al., 2007, σ. 114), ώστε 

να συµπεριληφθούν στο δείγµα νηπιαγωγοί από τα τρία προαναφερθέντα πλαίσια βασικών 

σπουδών, οι οποίες δεν είχαν εξειδίκευση σε µεταπτυχιακό επίπεδο σχετικά µε τη 

∆ιδακτική Φ.Ε., όπως δηλαδή, οι περισσότερες εν ενεργεία εκπαιδευτικοί. 

 

Επιλέχθηκε ο συνδυασµός δύο τεχνικών για την προσέγγιση των εκπαιδευτικών 

που συµµετείχαν στο δείγµα. Οι αρχικές συνεντεύξεις ξεκίνησαν µε βολικό δείγµα (Hatch, 

                                                 
28 Βλ. ύλη και θέµατα για το διαγωνισµό ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών (από το 1998 που διεξήχθη ο πρώτος) στην 
ιστοσελίδα του οργανισµού: http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/downloads/oldSiteContest.csp 
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2002, σ. 99, Patton, σ. 241-242), δηλαδή µε νηπιαγωγούς στις οποίες η ερευνήτρια είχε 

πρόσβαση, είτε από άµεσα συναδελφικές σχέσεις, είτε έµµεσα µέσω άλλων γνωριµιών, και 

στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της χιονοστιβάδας (οπ.π., σ. 237-238, Cohen et 

al., 2007, σ. 116) για να συµπληρωθεί το δείγµα προς τις απαραίτητες κατευθύνσεις. 

Εποµένως, το δείγµα αποτελείται από εθελόντριες νηπιαγωγούς (οπ.π.), γεγονός που θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ανάγνωση των αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται στα 

κεφάλαια που ακολουθούν (βλ. σχετικά Rosenthal & Rosnow, 1969). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών που αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας. 

Α/Α Ψευδώνυµα Οικείο 
Π.Σ. 

Ολοκλήρωση 
βασικών σπουδών

Επιµόρφωση 
σε σχέση µε την εκπαιδευτική 

διαδικασία στο νηπ/γείο 

Μαθήµατα 
∆ιδ. Φ.Ε. 

Έτη ∆ιδ. 
Εµπειρίας

1 Ανδριάνα ∆.Π. Σχολή Νηπ/γών -Εξοµοίωση (20 µαθήµατα) - 25 
2 Ελένη ∆.Π. Σχολή Νηπ/γών -Εξοµοίωση (28 µαθήµατα) 1 12 
3 Κονδυλία Α.Π. '89 Σχολή Νηπ/γών  - 31 
4 Κρυσταλία ∆.Π. Σχολή Νηπ/γών -Παν/µιο, Α.Π. '89 1 23 

5 Κων/να ∆.Π. Σχολή Νηπ/γών 
-Εξοµοίωση (10 µαθήµατα) 
-Συµµετοχή σε πιλοτική εφαρµογή 
Π.Σ. Γλώσσας 

- 32 

6 Λαµπρινή ∆.Π. Σχολή Νηπ/γών  - 20 
7 Παγώνα Α.Π. '89 Σχολή Νηπ/γών -Εξοµοίωση (20 µαθήµατα) - 22 
8 Πένη ∆.Π. Σχολή Νηπ/γών -Εξοµοίωση (28 µαθήµατα) 1 16 
9 Σία ∆.Π. Σχολή Νηπ/γών -Εξοµοίωση (28 µαθήµατα) 1 17 

10 Σπυριδούλα ∆.Π. Σχολή Νηπ/γών -Εξοµοίωση (10 µαθήµατα) 
-3µηνα ΠΕΚ υποχρεωτικά - 25 

11 Άννα ∆.Π. Παν/µιο, Α.Π. '89  2 8 
12 Βάγια Α.Π. '89 Παν/µιο, Α.Π. '89  1 8 
13 Γεωργία Α.Π. '89 Παν/µιο, Α.Π. '89  - 10 
14 ∆ανάη Α.Π. '89 Παν/µιο, Α.Π. '89  - 10 
15 Ελευθερία ∆.Π. Παν/µιο, Α.Π. '89 -Μτπτχ. 1 9 
16 Κάκια ∆.Π. Παν/µιο, Α.Π. '89  - 13 
17 Κανέλλα Α.Π. '89 Παν/µιο, Α.Π. '89  - 3 
18 Κική ∆.Π. Παν/µιο, Α.Π. '89  - 9 
19 Κυριακή ∆.Π. Παν/µιο, Α.Π. '89  - 10 
20 Λυδία ∆.Π. Παν/µιο, Α.Π. '89  - 10 
21 Μαντώ Α.Π. '89 Παν/µιο, Α.Π. '89  - 16 
22 Μένια Α.Π. '89 Παν/µιο, Α.Π. '89  - 11 

23 Μόνικα ∆.Π. Παν/µιο, Α.Π. '89 -Μτπτχ., Συµµετοχή σε πιλοτική 
εφαρµογή Π.Σ. Γλώσσας 1 5 

24 Νίκη Α.Π. '89 Παν/µιο, Α.Π. '89  - 16 
25 Παναγιώτα Α.Π. '89 Παν/µιο, Α.Π. '89  - 7 
26 Πία ∆.Π. Παν/µιο, Α.Π. '89  1 4 
27 Σούλα ∆.Π. Παν/µιο, Α.Π. '89  - 16 
28 Σταυρούλα Α.Π. '89 Παν/µιο, Α.Π. '89  - 12 
29 Τζένη ∆.Π. Παν/µιο, Α.Π. '89  1 2 
30 Φράγκα ∆.Π. Παν/µιο, Α.Π. '89  1 5 
31 Χρύσα Α.Π. '89 Παν/µιο, Α.Π. '89  1 5 
32 Αθανασία ∆.Π. Παν/µιο, ∆.Π.  1 3 
33 Βενετία ∆.Π. Παν/µιο, ∆.Π.  3 3 
34 Γαρυφαλλία ∆.Π. Παν/µιο, ∆.Π.  2 3 
35 Γιάννα ∆.Π. Παν/µιο, ∆.Π.  3 4 
36 Ευγενία ∆.Π. Παν/µιο, ∆.Π.  1 3 
37 Θεοφανία ∆.Π. Παν/µιο, ∆.Π.  - 5 
38 Φανούλα ∆.Π. Παν/µιο, ∆.Π. -Μτπτχ. 3 4 
39 Φραγκίσκη ∆.Π. Παν/µιο, ∆.Π.  4 6 
40 Χριστίνα ∆.Π. Παν/µιο, ∆.Π.  2 3 

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
Μτπτχ.: Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης µη σχετικό µε τη ∆ιδακτική Φ.Ε. 
Με σκούρες αποχρώσεις σηµειώνονται τα παλαιότερα στοιχεία κατά σειρά χρονικής εξέλιξης, ή τα περισσότερα έτη 
διδακτικής εµπειρίας και µε ανοικτόχρωµες τα πιο πρόσφατα ή τα λιγότερα έτη διδακτικής εµπειρίας 
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Το µέγεθος του δείγµατος κρίθηκε κατά τη διαδικασία συλλογής δεδοµένων, 

σύµφωνα µε κάποιες πρώτες αναλύσεις, και ανάλογα µε τις παρατηρήσεις της ερευνήτριας 

περί «θεωρητικού κορεσµού». Πιο συγκεκριµένα, η διαδικασία συλλογής δεδοµένων 

ολοκληρώθηκε, όταν δεν προέκυπταν πια νέα στοιχεία από τα δεδοµένα των 

συνεντεύξεων, ή όταν τα νέα στοιχεία που εντοπίζονταν δεν παρουσίαζαν αξιόλογες 

διαφοροποιήσεις από τα προηγούµενα (Strauss & Corbin, 1998, σ.136, 212). 

 

Ένα σηµαντικό στοιχείο που θα πρέπει να διευκρινιστεί αφορά την επιλογή από τις 

νηπιαγωγούς του δείγµατος του Π.Σ. µε το οποίο θεωρούσαν ότι είναι πιο εξοικειωµένες. 

Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, αν και από το 2006 το επίσηµα ισχύον Π.Σ. για το 

νηπιαγωγείο είναι το ∆ιαθεµατικό, ορισµένες νηπιαγωγοί εξακολουθούν να εφαρµόζουν το 

Α.Π. του ’89 και δεν είναι εξοικειωµένες µε τα κείµενα του νέου Προγράµµατος. 

Θεωρήσαµε σηµαντικό να δώσουµε στις νηπιαγωγούς της έρευνας τη δυνατότητα να 

επιλέξουν το Π.Σ. που θα σχολιάσουν, και από το οποίο θα επιχειρήσουν την εκκίνηση του 

∆.Μ. του διδακτέου αντικειµένου σε διδασκόµενο, ώστε να διασφαλίσουµε ότι η 

διαδικασίες αυτές θα µελετηθούν σε ένα πλαίσιο οικείο στις νηπιαγωγούς, µε το Π.Σ. που 

γνωρίζουν καλύτερα και χρησιµοποιούν περισσότερο. 

 

Σταδιακά ενηµερώθηκαν τηλεφωνικώς περίπου εκατό εκπαιδευτικοί για τους 

στόχους και τη διαδικασία της έρευνας, από τις οποίες σαράντα επιβεβαίωσαν την πρόθεσή 

τους να συµµετάσχουν στην έρευνα και αποτέλεσαν το τελικό δείγµα. Στον Πίνακα 4 

παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα. 

 

5.2.2.9 Πιλοτική εφαρµογή 

Ο οδηγός και η διαδικασία της συνέντευξης δοκιµάστηκαν πιλοτικά για να 

διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στους στόχους της έρευνας, να εντοπιστούν τυχόν 

προβλήµατα, να ελεγχθεί η σαφήνεια των λεκτικών διατυπώσεων, ώστε από τη µία µεριά 

να γίνουν βελτιώσεις και να οριστικοποιηθεί το εργαλείο συλλογής δεδοµένων (Gilham, 

2005, σ. 74), και από την άλλη µεριά προκειµένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία της έρευνας 

(Cohen et al., 2005, σ. 121). 

 

Υλοποιήθηκαν τέσσερις πιλοτικές συνεντεύξεις µε νηπιαγωγούς που είχαν 

ολοκληρώσεις τις βασικές σπουδές τους σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Νηπιαγωγών την 
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εποχή ισχύος του Α.Π. του ’89, και διέθεταν 10-15 έτη διδακτικής εµπειρίας. Σύντοµα 

εντοπίστηκε ένα ζήτηµα που αφορούσε τη διαδικασία µελέτης των αποσπασµάτων των 

κειµένων από τις νηπιαγωγούς. Φάνηκε ότι είναι καλύτερα να διατρέχουν πρώτα τα 

κείµενα συνολικά και έπειτα να µελετούν και να σχολιάζουν κάθε απόσπασµα ξεχωριστά, 

και η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε κατά την κυρίως έρευνα. 

 

Σε ότι αφορά τις διατυπώσεις των ερωτήσεων, φάνηκε ότι η διατύπωση των 

βασικών ερωτήσεων για τη σχέση του αποσπάσµατος µε το φαινόµενο της διάλυσης και 

για τη σαφήνειά του, χρειάζονταν επιπλέον διατυπώσεις και αναδιατυπώσεις, ώστε να µην 

περιορίζονται οι εκπαιδευτικοί σε µονολεκτικές απαντήσεις, αλλά να σχολιάζουν 

εκτεταµένα και εις βάθος τα νοήµατα των αποσπασµάτων (Bogdan & Biklen, 2003, σ. 97). 

Για το λόγο αυτό προστέθηκαν για εναλλακτική χρήση κατά περίσταση οι ερωτήσεις: «Τι 

σας έρχεται στο µυαλό καθώς διαβάζετε αυτό το απόσπασµα;» και «Μπορείτε να µου το 

πείτε µε δικά σας λόγια;» 

 

Στη ΙΙη φάση της συνέντευξης, κατά το σχεδιασµό και την παρουσίαση 

εκπαιδευτικής παρέµβασης, κρίθηκε σκόπιµο, σε περίπτωση που δεν ανέφεραν αυθόρµητα 

οι εκπαιδευτικοί τα υλικά που θα χρησιµοποιούσαν, να τους ζητηθούν παραδείγµατα 

υλικών, ώστε να αναπτυχθεί σχετική συζήτηση, καθώς η επιλογή των διδακτικών υλικών, 

τουλάχιστον όσον αφορά τη διδασκαλία θεµάτων από τις Φ.Ε., συνδέεται εγγενώς µε 

ζητήµατα εννοιολογικών και µεθοδολογικών επιλογών. 

 

Η αρχική συζήτηση που αναπτυσσόταν µε αφορµή τις βασικές σπουδές και την 

επαγγελµατική σταδιοδροµία των εκπαιδευτικών φάνηκε ήδη από τις πιλοτικές 

συνεντεύξεις ότι εξυπηρετούσε τους στόχους για τους οποίους επιλέχθηκε, δηµιουργώντας 

προϋποθέσεις για χαλαρή συζήτηση και άνετη επικοινωνία. 

 

5.2.2.10 Μεθοδολογία ανάλυσης των κειµένων των συνεντεύξεων 

α. ∆ιαδικασία µεταγραφής 

Το ζήτηµα της µεταγραφής του προφορικού λόγου σε γραπτό έχει απασχολήσει 

εκτενώς τους ερευνητές και τελικώς φαίνεται να αποτελεί κοινό τόπο η παραδοχή ότι το 

κείµενο που τελικώς προκύπτει από τη µεταγραφή του προφορικού λόγου αποτελεί 

αναγκαστικώς µερική αναπαράσταση της επικοινωνιακής πραγµατικότητας που έλαβε 
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χώρα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (βλ. Flick, 2002, σ. 173-174, Kowall & O’Connell, 

2004, σ. 248-252, Cohen et al., 2007, σ. 367). Θεωρώντας δεδοµένο αυτό τον περιορισµό, 

στόχος κάθε µεταγραφής είναι να διασφαλίσει την πληρέστερη δυνατή αποτύπωση του 

επικοινωνιακού περιστατικού που παρουσιάζει, στα πλαίσια των ερωτηµάτων της έρευνας 

(Seidman, 2006, σ. 114, Flick, 2002, σ. 171-172), ώστε η ανάλυση που θα ακολουθήσει να 

πλησιάζει κατά το δυνατό περισσότερο στο ζητούµενο αξιοπιστίας και εγκυρότητας. 

Καθώς η παρούσα έρευνα δεν εµπίπτει στα πλαίσια γλωσσολογικής µελέτης, οι επιλογές 

που έγιναν κατά τη φάση µεταγραφής των συνεντεύξεων, αποσκοπούσαν κυρίως στην 

ανάδειξη των εννοιολογικών και µεθοδολογικών επιλογών των εκπαιδευτικών. 

 

Τα ψηφιακά αρχεία ήχου από τις µαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις µε τις 

εκπαιδευτικούς µεταφέρθηκαν σε αρχεία κειµένου στον υπολογιστή, και αποτέλεσαν τα 

κείµενα ανάλυσης σε αυτή τη φάση της έρευνας. Η ερευνήτρια αποµαγνητοφώνησε 

αρχικώς τις πέντε πρώτες συνεντεύξεις και στη συνέχεια συνεργάστηκε µε δεύτερο άτοµο, 

το οποίο εκπαιδεύτηκε αναλόγως και ολοκλήρωσε τις υπόλοιπες µεταγραφές, για λόγους 

καλύτερης αξιοποίησης του χρόνου. Όλες οι αποµαγνητοφωνήσεις ελέγχθηκαν τελικώς 

από την ερευνήτρια ως προς την πληρότητά τους, ως προς τη συνεπή χρήση των 

σηµειογραφικών στοιχείων για την αποτύπωση παραγλωσσικών στοιχείων, όπως ζητήµατα 

τονισµού και ροής του λόγου29, και συµπληρώθηκαν σύµφωνα µε σηµειώσεις που είχαν 

τηρηθεί κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων σε σχέση µε διάφορα εξωγλωσσικά στοιχεία, 

π.χ. χειρονοµίες ή άλλα συµβάντα, που συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των 

νοηµάτων. 

 

β. ∆ιαδικασία ανάλυσης 

Για την προσέγγιση των ειδικών ερωτηµάτων της έρευνας σχετικά µε τις διδακτικές 

επιλογές των νηπιαγωγών εφαρµόστηκε ποιοτική ανάλυση του έκδηλου περιεχοµένου των 

κειµένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις (Κυριαζή, 1999, σ. 292, 289), µε σκοπό την 

οργάνωση των πληροφοριών που αντλήθηκαν από τα δεδοµένα σε κατηγορίες που να 

αναδεικνύουν το νόηµα (Patton, 2002, σ. 453) των εννοιολογικών και µεθοδολογικών 

επιλογών των νηπιαγωγών, κατά τη διαδικασία αναπλαισίωσης των επίσηµων διδακτικών 

προτάσεων σε σχεδιαζόµενες διδακτικές παρεµβάσεις. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

                                                 
29 Βλ. Παράρτηµα ΙΙ.β «Σηµειογραφικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη µεταγραφή των 
συνεντεύξεων». 
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κυρίως αφορούσε την αρχική θεµατική ανάλυση των κειµένων, στη συνέχεια την ανάλυση 

των εννοιολογικών προσδιορισµών που εντοπίστηκαν στις συνεντεύξεις και τέλος την 

ανάλυση των διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών στις οποίες προσφεύγουν οι 

νηπιαγωγοί της έρευνας κατά το σχεδιασµό εκπαιδευτικού προγράµµατος. Οι διαδικασίες 

αυτές παρουσιάζονται αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

 

β.1 Θεµατική ανάλυση: κριτήρια προσδιορισµού θεµατικών ενοτήτων 

Με στόχο τον εντοπισµό των θεµάτων-περιεχοµένων που σχετίζονται µε το 

φαινόµενο της διάλυσης στις συνεντεύξεις µε τις νηπιαγωγούς, τη σύγκριση µε τα σχετικά 

θέµατα-περιεχόµενα που αναπτύσσουν τα επίσηµα κείµενα των Π.Σ. και των εγχειριδίων, 

και την αρχική κατάτµηση των κειµένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις σε 

µικρότερες µονάδες κειµένου, έγινε αφενός συµπληρωµατική θεµατική ανάλυση των 

επίσηµων κειµένων, και αφετέρου ανάλογη θεµατική ανάλυση των κειµένων των 

συνεντεύξεων. 

 

Σε αυτή τη διαδικασία χρησιµοποιήθηκε ο συνδυασµός δύο κριτηρίων. Το πρώτο 

κριτήριο σχετίζεται µε τη διάκριση των αποσπασµάτων των επίσηµων κειµένων που 

σχολίαζαν οι νηπιαγωγοί κατά το Ιο µέρος της συνέντευξης (π.χ. τίτλος, στόχος, υλικά), και 

τη διάκριση διαφορετικών φάσεων στη διδακτική προσέγγιση που σχεδίασαν οι 

νηπιαγωγοί (όπως προκύπτουν από το γραπτό σχεδιασµό των νηπιαγωγών σε συνδυασµό 

µε την προφορική παρουσίασή του), ή την απάντηση σε διαφορετικές ερωτήσεις που 

προέκυπταν ή έθετε η ερευνήτρια κατά το ΙΙο µέρος της συνέντευξης. Το δεύτερο κριτήριο 

αφορά την εγγύτητα του θέµατος σχολιασµού προς συγκεκριµένα περιεχόµενα που 

σχετίζονται µε το φαινόµενο της διάλυσης (π.χ. επικέντρωση σε διαλυόµενες ουσίες, 

διάκριση διαλυόµενων και µη διαλυόµενων ουσιών, η έννοια του διαλύτη). Έτσι, 

εντοπίστηκαν τα θέµατα-περιεχόµενα που σχετίζονται µε το φαινόµενο της διάλυσης και 

που απασχόλησαν τις νηπιαγωγούς της έρευνας, και κατατµήθηκαν τα κείµενα των 

συνεντεύξεων σε µικρότερες µονάδες κειµένου. Αυτές οι µικρότερες µονάδες κειµένου 

ονοµάστηκαν θεµατικές ενότητες για λόγους διευκόλυνσης στις γραπτές διατυπώσεις του 

κειµένου της διατριβής, και επί αυτών εφαρµόστηκαν οι αναλύσεις που ακολούθησαν. 
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β.2 Εννοιολογική ανάλυση: κριτήρια δηµιουργίας κατηγοριών 

Με στόχο την οργάνωση των εννοιολογικών προσδιορισµών των νηπιαγωγών σε 

κατηγορίες, ώστε να καταστεί δυνατός ο συσχετισµός των διαφόρων κατηγοριών 

εννοιολογικών προσδιορισµών µε άλλα στοιχεία που αναδεικνύονται από τα δεδοµένα ή µε 

τα χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών που συµµετείχαν στο δείγµα της έρευνας, 

µελετήθηκαν όλες οι θεµατικές ενότητες προκειµένου να εντοπιστεί σε κάθε µία η ύπαρξη 

ή η απουσία αναφορών εννοιολογικού προσδιορισµού και να προσδιοριστεί το είδος 

αυτών. Χρησιµοποιώντας ως µονάδα ανάλυσης τη µονάδα των συµφραζοµένων, δηλαδή το 

τµήµα εκείνο του κειµένου (λέξη ή φράση ή φράσεις) που συντελεί πληρέστερα στην 

κατανόηση του νοήµατος και άρα στην πιο έγκυρη κωδικοποίηση των δεδοµένων 

(Κυριαζή, 1999, σ. 289) -το οποίο περιγράφεται στα κείµενα της διατριβής ως αναφορά-, 

εντοπίσαµε διάφορα είδη αναφοράς εννοιολογικών προσδιορισµών που πλησιάζουν ή που 

αποµακρύνονται από ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και 

εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης. 

 

Έτσι, µε κριτήρια αφενός τον εντοπισµό ή όχι αναφορών εννοιολογικού 

προσδιορισµού σε κάθε θεµατική ενότητα, και αφετέρου την εγγύτητα των εννοιολογικών 

προσδιορισµών που εντοπίστηκαν προς ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 

περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης, συγκροτήθηκαν τρεις βασικές 

κατηγορίες θεµατικών ενοτήτων: «1. Προς το επιστηµονικό µοντέλο», µε θεµατικές 

ενότητες στις οποίες εντοπίστηκαν αναφορές που προσεγγίζουν ένα µετασχηµατισµένο 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης, «2. 

Αποµάκρυνση από το επιστηµονικό µοντέλο», µε θεµατικές ενότητες στις οποίες 

περιλαµβάνονται αναφορές οι οποίες αποµακρύνονται από το επιστηµονικό µοντέλο, «3. 

Χωρίς στοιχεία», µε θεµατικές ενότητες στις οποίες δεν εντοπίστηκαν στοιχεία για τον 

εννοιολογικό προσδιορισµό του φαινοµένου της διάλυσης. 

 

Η αρχική ανάγνωση των κειµένων των συνεντεύξεων ανέδειξε ότι συχνά οι 

νηπιαγωγοί εκφράζουν απορίες, καθώς και ότι συχνά εµπλέκουν στα σχόλιά στους και 

άλλα διδακτικά αντικείµενα. Κρίθηκε σκόπιµη η ανάλυση των συνθηκών έκφρασης 

αποριών και εµπλοκής άλλων διδακτικών αντικειµένων, καθώς θεωρήθηκε ότι µπορεί να 

συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των ζητηµάτων που αφορούν τον εννοιολογικό 

προσδιορισµό του φαινοµένου από τις νηπιαγωγούς. Έτσι, επιπλέον των δύο 
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προαναφερθέντων κριτηρίων δηµιουργήθηκαν και αναλύθηκαν κατηγορίες θεµατικών 

ενοτήτων στις οποίες οι νηπιαγωγοί που συµµετείχαν στην έρευνα: α) εκφράζουν απορίες 

σχετικά µε το φαινόµενο ή το διδακτικό µετασχηµατισµό του, β) αποµακρύνονται από 

περιεχόµενα που σχετίζονται µε το φαινόµενο προς περιεχόµενα που αφορούν άλλα 

διδακτικά αντικείµενα ή θέµατα, και τα οποία µε κάποια λογική συσχετίζουν µε το 

φαινόµενο της διάλυσης. 

 

β.3 Ανάλυση διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών: κριτήρια διάκρισης τριών πλαισίων 

επιρροής 

Εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν οι διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές που 

κινητοποιούν οι νηπιαγωγοί της έρευνας κατά το σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης για το 

φαινόµενο της διάλυσης, δηλαδή κατά το ΙΙο µέρος της συνέντευξης, και επιχειρήθηκε ο 

προσδιορισµός των επιρροών από ρεύµατα της Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και ∆ιδακτικής 

Φ.Ε. που εκφράζουν οι µεθοδολογικές επιλογές των νηπιαγωγών. Τα κριτήρια 

χαρακτηρισµού των διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών που εντοπίστηκαν στις 

συνεντεύξεις των νηπιαγωγών πηγάζουν από το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, καθώς και 

από τα ευρήµατα της σχετικής ανάλυσης που έγινε στα επίσηµα κείµενα των Π.Σ. και των 

εγχειριδίων. Σύµφωνα µε αυτά τα κριτήρια δηµιουργήθηκαν τρεις κατηγορίες διδακτικών 

στρατηγικών και πρακτικών. Εποµένως, αυτές οι κατηγορίες αποτελούν µεν 

προσδιορισµένες από πριν κατηγορίες, αλλά η συγκρότησή τους στηρίζεται τόσο σε 

θεωρητικές παραδοχές όσο και στην επαγωγική ανάλυση των κειµένων που προηγήθηκε 

(για σχετικές διευκρινίσεις βλ. Scott & Morrison, 2006, σ. 23). 

 

Στην πρώτη κατηγορία συγκεντρώθηκαν διδακτικές στρατηγικές, πρακτικές και 

κριτήρια επιλογής υλικών, τα οποία παραπέµπουν στις αρχές του εµπειρισµού, τη γενική 

διδακτική, διάφορες παιδαγωγικές αρχές και τη διδακτική εµπειρία ή ρουτίνα. Στο πλαίσιο 

αυτό κυριαρχεί η σηµασία των αισθήσεων, η µετάδοση γνώσεων µε αναφορά σε ορθό 

πρότυπο, η διαχείριση του διδακτικού αντικειµένου µε στόχο την προσαρµογή του στις 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές συνθήκες και διδακτικές ανάγκες, είτε µε όρους απλούστευσης, 

είτε µε όρους εµπλουτισµού, στη βάση εµπειρικών µη συστηµατικών επιχειρηµάτων, και ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού κατά τη διδακτική διαδικασία προσδιορίζεται µάλλον ως 

«πρωταγωνιστικός». Στην ουσία πρόκειται για διδακτικές επιλογές, οι οποίες συχνά δεν 

αιτιολογούνται και δεν στηρίζονται σε ορθολογικά πρότυπα διδακτικού σχεδιασµού 
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(Ραβάνης, 1999, σ. 177-180), αλλά µάλλον επιβάλλουν την «αξία» τους στη διδακτική 

πρακτική λόγω διευρυµένης, συστηµατικής και µακροχρόνιας χρήσης από την 

εκπαιδευτική ή γενικότερα την παιδαγωγική κοινότητα. Αυτή η κατηγορία τιτλοφορήθηκε: 

«Α. Εµπειρισµός, γενική διδακτική, παιδαγωγικές αρχές, διδακτική εµπειρία/ρουτίνα». 

 

Η δεύτερη κατηγορία συγκεντρώνει διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές 

επηρεασµένες από την πιαζετική θεωρία για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης, µία θεωρία η 

οποία αν και δεν δηµιουργήθηκε µε στόχο την επεξεργασία του διδακτικού πλαισίου, 

άσκησε σηµαντική επιρροή στην εκπαιδευτική πράξη, λειτούργησε ως αντίποδας του 

εµπειρισµού και χρησιµοποιήθηκε ως βάση για την ανάπτυξη Α.Π. και διδακτικών 

στρατηγικών. Στα πλαίσια επιρροής από την πιαζετική θεωρία οι διδακτικές στρατηγικές, 

οι πρακτικές και τα κριτήρια επιλογής των υλικών εκφράζουν κυρίως την προτεραιότητα 

που δίνεται στην αλληλεπίδραση του υποκειµένου που µαθαίνει µε τα αντικείµενα και τα 

υλικά, αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στη δράση του µαθητή µε στόχο την ανακάλυψη της 

γνώσης, και προσδιορίζοντας συνακόλουθα το ρόλο του εκπαιδευτικού ως υποκινητή και 

διευκολυντή της δράσης του µαθητή (Ravanis, 2010b, σ. 3). Αυτή η κατηγορία 

τιτλοφορήθηκε: «Β. Πιαζετική θεωρία». 

 

Στην τρίτη κατηγορία οµαδοποιήσαµε διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές στις 

οποίες διαφαίνονται επιρροές από µεταπιαζετικά ρεύµατα, από τη θεωρία του Vygotsky 

και από σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής των Φ.Ε., δηλαδή από θεωρητικές παραδοχές οι 

οποίες θέτουν προτεραιότητα στο ρόλο του κοινωνικού παράγοντα για την ανάπτυξη της 

ανθρώπινης νοηµοσύνης και αντιµετωπίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και την 

επιστήµη ως κοινωνικές πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σηµασία έχει η 

αλληλεπίδραση των µαθητών µεταξύ τους και µε τον εκπαιδευτικό, η οικειοποίηση και 

χρήση συµβολικών συστηµάτων, η λειτουργία των µαθητών υπό κοινωνικούς 

περιορισµούς και σηµατοδοτήσεις, η διαχείριση των διδακτικών αντικειµένων µε κριτήρια 

ορθολογικά, τα οποία λαµβάνουν υπόψη τους τόσο το πλαίσιο αναφοράς των διδακτικών 

αντικειµένων, όσο και τις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών στους οποίους απευθύνεται το 

όλο διδακτικό εγχείρηµα, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού προσδιορίζεται ως 

καθοδηγητικός ή διαµεσολαβητικός στη σχέση των µαθητών µε το διδακτικό αντικείµενο 

(οπ.π.). Στην κατηγορία αυτή δώσαµε τον τίτλο: «Γ. Θεωρίες κοινωνικής ψυχογένεσης ή/& 

σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε.». 
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β.4 Πίνακες ανάλυσης για κάθε συνέντευξη 

Προκειµένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ανάλυσης και παρουσίασης (βλ. Miles 

& Huberman, 1994, σ. 10-11) των δεδοµένων από τη θεµατική και εννοιολογική ανάλυση 

των κειµένων που προέκυψαν από τη µεταγραφή των συνεντεύξεων µε τις νηπιαγωγούς, 

καθώς και των διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών που κινητοποιούν οι νηπιαγωγοί 

του δείγµατος κατά το σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης για το φαινόµενο της διάλυσης, 

µε εκκίνηση τα επίσηµα κείµενα, δηµιουργήθηκαν δύο Πίνακες για κάθε νηπιαγωγό30. 

 

Στον πρώτο Πίνακα (Πίνακας Α.) καταχωρήθηκαν τα δεδοµένα από το Ιο και ΙΙο 

µέρος της συνέντευξης σε σχέση µε: α) τη θεµατική και εννοιολογική ανάλυση31, β) τα 

υλικά στα οποία αναφέρεται η νηπιαγωγός (βλ. τελευταία στήλη Πίνακα 5), γ) 

χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από τα κείµενα της συνέντευξης σε κάθε κατηγορία 

θεµατικής ή/και εννοιολογικής ανάλυσης (βλ. τελευταία γραµµή Πίνακα 5). Στο δεύτερο 

Πίνακα (Πίνακας Β.) καταχωρήθηκαν τα δεδοµένα από την ανάλυση των διδακτικών 

στρατηγικών, πρακτικών και κριτηρίων επιλογής υλικών που χρησιµοποίησε κάθε 

νηπιαγωγός κατά το ΙΙο µέρος της συνέντευξης. Πιο συγκεκριµένα καταχωρήθηκαν: α) 

περιληπτικά οι γραπτές σηµειώσεις της νηπιαγωγού για τη διδακτική παρέµβαση που 

σχεδίασε, καθώς και επιπλέον σχετικές πληροφορίες που προέκυψαν κατά την προφορική 

παρουσίαση του διδακτικού σχεδιασµού ή σε οποιαδήποτε άλλη φάση της συνέντευξης 

(βλ. πρώτο µέρος της πρώτης στήλης του Πίνακα 6), β) περιληπτικά τα κριτήρια επιλογής 

των υλικών που ανέφεραν οι νηπιαγωγοί ότι σκόπευαν να χρησιµοποιήσουν κατά τη 

διδακτική πράξη (βλ. δεύτερο µέρος της πρώτης στήλης του Πίνακα 6), και γ) οι διδακτικές 

πρακτικές και στρατηγικές που εντοπίστηκαν σε αυτό το σχεδιασµό, µε σειρά ανάλογη της 

σειράς εντοπισµού τους στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό (βλ. τρεις τελευταίες στήλες του 

Πίνακα 6). 

 

 

 

                                                 
30 Οι Πίνακες αυτοί περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 
31 Οι κατηγορίες της θεµατικής και εννοιολογικής ανάλυσης των συνεντεύξεων µε τις νηπιαγωγούς 
παρουσιάζονται στο 7ο Κεφάλαιο, ενότητες 7.1.1 και 7.1.2 αντίστοιχα  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Παράδειγµα Πίνακα θεµατικής και εννοιολογικής ανάλυσης των κειµένων της συνέντευξης κάθε νηπιαγωγού. 

Εννοιολογικός προσδιορισµός του φαινόµενου της 
διάλυσης Συναφείς κατηγορίες ΠΙΝΑΚΑΣ Α. 

Θεµατική & εννοιολογική ανάλυση της 
συνέντευξης µε τη νηπιαγωγό:……….. Προς το 

επιστηµονικό µοντέλο 
Αποµάκρυνση από το 
επιστηµονικό µοντέλο 

Χωρίς 
στοιχεία 

Σύνολα 
Εκφράζει απορία Παράλληλα µε 

Είδη υλικών 
στα οποία αναφέρεται η νηπιαγωγός 

∆ιάλυση / ∆ιαλύεται: 5 Θ.Ε.       

Υλικά διαλ. & µη: 6 Θ.Ε.       
∆ιαλύτης       
∆ιαλύµατα       

Ιο Μέρος 
Συνέντευξης 
σχολιασµός 
κειµένων του 
Α.Π. του ’89 
 
11 θεµατικές 
ενότητες Άλλο       

Σύνολα στο Ιο Μέρος της Συνέντευξης       

 
 
 
∆ιαλυόµενα: 
Μη διαλυόµενα: 
∆ιαλύτης: 

∆ιάλυση / ∆ιαλύεται: 1 Θ.Ε.       

Υλικά διαλ. & µη: 14 Θ.Ε.       

∆ιαλύτης       
∆ιαλύµατα       

ΙΙο Μέρος 
Συνέντευξης 
σχεδιασµός & 
παρουσίαση 
διδ/λίας 
 
18 θεµατικές 
ενότητες Άλλο: 3 Θ.Ε.       

Σύνολα στο ΙΙο Μέρος της Συνέντευξης       

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ       

∆ιαλυόµενα: 
Μη διαλυόµενα:
∆ιαλύτης: 

Αντιπροσωπευτικά αποσπάσµατα από τη 
συνέντευξη (σε παρένθεση σηµειώνεται το µέρος 

της συνέντευξης από το οποίο 
προέρχεται κάθε απόσπασµα, και η υπο-

κατηγορία στην οποία εντάχθηκε) 

      

Σηµειώσεις για τα υλικά 
 
 
 
Τα υλικά που χρησιµοποιεί στη διδασκαλία: 
∆ιαλυόµενα & µη:  
∆ιαλύτης: 

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
Θ.Ε.: Θεµατικές ενότητες. Προσδιορίζεται ο αριθµός ενοτήτων που εντοπίστηκαν σε κάθε θέµα στο Ιο και ΙΙο µέρος της συνέντευξης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Παράδειγµα Πίνακα ανάλυσης διδακτικών στρατηγικών, πρακτικών και 
κριτηρίων επιλογής υλικών που χρησιµοποίησε κάθε νηπιαγωγός κατά το σχεδιασµό και 
την παρουσίαση διδακτικής παρέµβασης για το φαινόµενο της διάλυσης. 

∆ιδακτικές στρατηγικές, πρακτικές & κριτήρια επιλογής υλικών - Επιρροές από: ΠΙΝΑΚΑΣ Β. 
Σχεδιασµός, παρουσίαση 
& σχολιασµός διδακτικής 
προσέγγισης 
για το φ. της διάλυσης 
από τη νηπ/γό:……. 

Εµπειρισµό, γενική διδακτική, 
παιδαγωγικές αρχές, διδακτική 

εµπειρία/ρουτίνα. 
Πιαζετική θεωρία 

Θεωρίες κοινωνικής 
ψυχογένεσης ή/& σύγχρονα 
ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. 
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   Κριτήρια 

επιλογής 
υλικών 

 
   

Χαρακτηρισµός επιρροής: Κυρίαρχη επιρροή Αυξηµένη επιρροή Περιορισµένη επιρροή 
 

Στους δύο Πίνακες προβλέφθηκε ειδικός χώρος για την καταχώρηση δεδοµένων 

σχετικά µε τα υλικά που σχολιάζει και χρησιµοποιεί η νηπιαγωγός (βλ. Πίνακα 5) καθώς 

και σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής τους κατά τη διδακτική παρέµβαση (βλ. Πίνακα 6), 

επειδή σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία οι ιδέες των παιδιών για τις ιδιότητες των υλικών και 

τη φυσική τους κατάσταση µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε το υλικό και τη µορφή 

του (βλ. Stavy, 1991). Έτσι, τα υλικά που χρησιµοποιούνται στις διδακτικές παρεµβάσεις 

µπορεί να προσδιορίζουν σε καθοριστικό βαθµό τις παραστάσεις των παιδιών για το 

φαινόµενο, αλλά και να παρέχουν πολύτιµες πληροφορίες σε σχέση µε τις διδακτικές 

επιλογές της νηπιαγωγού. 

 

Ειδικότερα, οι διδακτικές πρακτικές και στρατηγικές καθώς και τα κριτήρια 

επιλογής των υλικών καταχωρήθηκαν σε τρεις διακριτές στήλες του Πίνακα Β., ανάλογα 

µε την επιρροή που φάνηκε να εκφράζουν από τρία πλαίσια: Α. τον εµπειρισµό και τη 

γενική διδακτική, γενικές παιδαγωγικές αρχές και τη διδακτική εµπειρία / ρουτίνα, Β. την 

πιαζετική θεωρία για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης, Γ. τις θεωρίες κοινωνικής 

ψυχογένεσης ή/και σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. 

 

Στις περιπτώσεις όπου η διάκριση επιρροών στις διδακτικές στρατηγικές, πρακτικές 

και στα κριτήρια επιλογής των υλικών δεν ήταν σαφής, είτε λόγω σύνθετων διδακτικών 
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επιλογών, είτε λόγω ελλιπούς προσδιορισµού, η κατηγοριοποίηση επιχειρήθηκε µε 

κριτήριο τα συµφραζόµενα, δηλαδή το ευρύτερο πλαίσιο που νοηµατοδοτεί τις επιµέρους 

διδακτικές επιλογές. 

 

Στους πίνακες ανάλυσης διδακτικών στρατηγικών, πρακτικών και κριτηρίων 

επιλογής υλικών που δηµιουργήθηκαν για κάθε νηπιαγωγό (Πίνακας Β.), σηµειώθηκε και η 

γενικότερη τάση που εντοπίζεται σε κάθε κατηγορία επιρροής. Αποδόθηκαν τρεις 

χαρακτηρισµοί σε κάθε κατηγορία επιρροής, οι οποίοι εκφράζουν συµβατικές διαβαθµίσεις 

αυτών των τάσεων. Έτσι, στην κατηγορία όπου εντοπίζονται πολλές και χαρακτηριστικές 

διδακτικές στρατηγικές, πρακτικές ή/και κριτήρια επιλογής υλικών αποδόθηκε ο 

χαρακτηρισµός κατηγορία «κυρίαρχης επιρροής», στην κατηγορία όπου εντοπίζονται 

αρκετές αλλά όχι οι περισσότερες ή οι πιο χαρακτηριστικές διδακτικές στρατηγικές, 

πρακτικές ή/και κριτήρια επιλογής υλικών αποδόθηκε ο χαρακτηρισµός κατηγορία 

«αυξηµένης επιρροής» και στην κατηγορία όπου εντοπίστηκαν λίγες διδακτικές 

στρατηγικές, πρακτικές ή/και κριτήρια επιλογής υλικών αποδόθηκε ο χαρακτηρισµός 

κατηγορία «περιορισµένης επιρροής». 

 

5.3 Ζητήµατα εγκυρότητας, αξιοπιστίας και γενίκευσης 

Έχει αναπτυχθεί σηµαντικός διάλογος µεταξύ των ερευνητών σχετικά µε τα 

ζητήµατα που αφορούν την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τη γενίκευση των 

αναλύσεων της ποιοτικής προσέγγισης, και έχουν επιχειρηθεί διάφορες προσαρµογές, 

εναλλακτικές ερµηνείες ή/και προτάσεις νέων κριτηρίων, µε το σκεπτικό ότι δεν είναι 

δυνατή η άµεση µεταφορά των κριτηρίων ποιότητας που αφορούν την ποσοτική έρευνα 

στην ποιοτική (βλ. Cohen et al., 2007, σ. 133-164, Flick, 2002, σ. 218-237, Strauss & 

Corbin 1998, σ. 265-274, Creswell, 1998, σ. 193-218, Miles & Huberman, 1994, σ. 277-

280). Παρά την αµφισβήτηση της εφαρµογής των συµβατικών µετρήσεων αξιοπιστίας, 

εγκυρότητας και γενίκευσης στις ποιοτικές έρευνες, και την εφαρµογή διαφορετικών 

κριτηρίων, τεχνικών ελέγχου και επιχειρηµάτων κατά περίπτωση, η εξασφάλιση της 

ποιότητας των µεθόδων, της ερευνητικής πρακτικής, των αναλύσεων και των 

συµπερασµάτων, αποτελεί κοινή προτεραιότητα για τους ερευνητές που εφαρµόζουν 

ποιοτική προσέγγιση. 
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Ανάµεσα στις διάφορες σχετικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για τα 

ζητήµατα αυτά, σηµειώνουµε το κριτήριο της πειστικότητας32 των αναλύσεων και 

εξηγήσεων της ποιοτικής έρευνας, ως πρωταρχικό κριτήριο, το οποίο κάθε επιλογή 

επιχειρεί να διασφαλίσει, σε όλες τις φάσεις µιας ποιοτικής έρευνας (βλ. Mason, 2003, 

σ. 305-368). Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο της 

πειστικότητας ως άξονας για κάθε ερευνητική επιλογή, και παράλληλα υιοθετήθηκε η 

οπτική βάσει της οποίας η αξιοπιστία και εγκυρότητα στην ποιοτική έρευνα είναι 

αλληλένδετες, εκφράζονται µέσα από την προσπάθεια διασφάλισης διεξοδικής, έντιµης 

και ακριβούς διαδικασίας συλλογής και ανάλυσης των δεδοµένων, διαφάνειας στη 

διαδικασία διασύνδεσης των ερωτηµάτων της έρευνας µε τις µεθοδολογικές επιλογές, 

ενώ η γενίκευση αφορά περισσότερο τις δυνατότητες που παρέχει ο ερευνητής και το 

κείµενο της έρευνας στους αναγνώστες, ώστε να κρίνουν το πλαίσιο ισχύς των 

επιχειρηµάτων (οπ.π.). 

 

Προκειµένου λοιπόν να διασφαλιστεί ο µέγιστος δυνατός βαθµός αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας, και προκειµένου να είναι σε θέση οι αναγνώστες να κρίνουν το βαθµό 

γενίκευσης των συµπερασµάτων της έρευνας, επιχειρήθηκε η συστηµατική παρουσίαση 

και εξήγηση των επιλογών που έγιναν κατά τις δύο φάσεις της έρευνας, τόσο σε σχέση 

µε τα ερωτήµατα της έρευνας, όσο και σε σχέση µε τις διαδικασίες που εφαρµόστηκαν 

κατά την προσέγγιση των κειµένων που αναλύθηκαν, κατά την επιλογή του δείγµατος, 

κατά την υλοποίηση των συνεντεύξεων, κατά την ανάλυση των δεδοµένων. Επιπλέον 

και στα δύο επόµενα κεφάλαια, όπου περιγράφεται η ανάλυση και παρουσιάζονται τα 

δεδοµένα, επιλέχθηκε να συµπεριληφθούν σηµαντικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τη 

διαδικασία και τους κανόνες ανάλυσης, καθώς και διαδικασίες που επιτρέπουν στον 

/στην αναγνώστη/τρια της διατριβής να ανατρέχει σε όσο το δυνατό πιστές 

αναπαραστάσεις των δεδοµένων (αποσπάσµατα, παραδείγµατα, περιληπτικές 

παρουσιάσεις, κωδικοποιηµένα δεδοµένα σε συνδυαστικούς πίνακες κλπ.), και να έχει 

πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν τα χαρακτηριστικά του δείγµατος. Προκειµένου 

δε να αναδειχθεί η σχέση ανάµεσα στα ερωτήµατα της έρευνας, την ανάλυσης και τα 

αποτελέσµατα αυτής, έγινε συγγραφή σχετικής υποενότητας σε κάθε φάση της έρευνας. 

 

                                                 
32 Πρόκειται για µετάφραση του αγγλικού όρου “convincing” που χρησιµοποιεί η συγγραφέας (Mason, 
2002). 
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Επίσης, τέθηκαν σε εφαρµογή ορισµένες ακόµη τεχνικές µε στόχο την 

αντιµετώπιση ειδικότερων ζητηµάτων, τα οποία µάλλον είναι εγγενή της ποιοτικής 

ανάλυσης περιεχοµένου που εφαρµόστηκε στα κείµενα (των Π.Σ., των εγχειριδίων και 

των συνεντεύξεων) και της συλλογής δεδοµένων µέσω συνέντευξης. Προκειµένου να 

διασφαλιστεί σε πρώτο επίπεδο η στήριξη της ανάλυσης και κάθε ερµηνείας στα 

δεδοµένα, και να αποφευχθεί η πρόωρη εξαγωγή συµπερασµάτων σε σχέση µε το τι 

είναι σηµαντικό και τι όχι, µελετήθηκε το σύνολο των κειµένων των Π.Σ. και των 

εγχειριδίων, ώστε να εντοπιστούν οι επίσηµες προτάσεις σχετικά µε το διδακτικό 

αντικείµενο που τελικώς επιλέχθηκε, µελετήθηκε και αναλύθηκε το σύνολο των 

κειµένων των συνεντεύξεων και όχι µόνο αντιπροσωπευτικά αποσπάσµατα (Seidman, 

2006, σ. 115). Η διαδικασία µεταγραφής των συνεντεύξεων έγινε παράλληλα µε τη 

διαδικασία διεξαγωγής τους, ώστε να διατηρείται η επαφή της ερευνήτριας µε τις 

λεπτοµέρειες διεξαγωγής τους, να κινητοποιούνται αναστοχαστικές διαδικασίες σε 

σχέση µε τη διατύπωση των συµπληρωµατικών ερωτήσεων, την καταλληλότητα του 

χρόνου διατύπωσης, να γίνονται άµεσα οι συµπληρώσεις από τις σηµειώσεις που 

τηρούνταν κατά τη διαδικασία και γενικότερα να είναι όσο το δυνατό πιο πρόσφατο το 

επικοινωνιακό περιστατικό µε το κείµενο που προέκυπτε από τη µεταγραφή (οπ.π., σ. 

113). Πέρα από µια πρώτη διαδικασία ανάλυσης, η οποία έγινε κατά τη διάρκεια της 

συλλογής δεδοµένων, ώστε να γίνουν παρατηρήσεις που επιτρέπουν κρίσεις περί 

«θεωρητικού κορεσµού», και έτσι να καθοριστεί το µέγεθος του δείγµατος, η κυρίως 

διαδικασία της ανάλυσης των κειµένων των συνεντεύξεων ακολούθησε τη διαδικασία 

συλλογής των δεδοµένων, ώστε να αποφευχθεί, στο µέτρο του δυνατού, η επιβολή 

νοηµάτων από τη µία συνέντευξη στην άλλη (οπ.π.). Εφαρµόστηκε σκόπιµη 

δειγµατοληψία ώστε να ανταποκρίνεται το δείγµα στους στόχους και στα ερωτήµατα 

της έρευνας, καθώς και στα χαρακτηριστικά που έχουν οι εν ενεργεία νηπιαγωγοί 

(Cohen et al., 2007, σ. 114). Υιοθετήθηκαν επιµέρους πρακτικές µε στόχο τη διεύρυνση 

του δείγµατος µε νηπιαγωγούς που δεν έχουν τα κατεξοχήν χαρακτηριστικά των 

εθελοντών, όπως η προσέγγιση των νηπιαγωγών σε πρώτη φάση µέσω συναδέλφων που 

ήδη είχαν συµµετάσχει στη διαδικασία, η επισήµανση σε όλες τις φάσεις της 

διαδικασίας ότι αναζητείται η άποψη κάθε νηπιαγωγού και η µελέτη του δικού της 

τρόπου εργασίας, ο τονισµός της σηµασίας να συµπεριληφθούν στο δείγµα νηπιαγωγοί 

από όλες τις κατηγορίες βασικής εκπαίδευσης, µε λιγότερα ή περισσότερα έτη 

διδακτικής εµπειρίας (βλ. σχετικά Rosnow & Rosenthal, 1976). Επιλέχθηκε ο ηµι-

δοµηµένος χαρακτήρας της συνέντευξης και η χρήση οδηγού συνέντευξης ώστε να 
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διασφαλιστεί η απαραίτητη ευελιξία, και παράλληλα η προσέγγιση ανάλογων θεµάτων 

µε όλα τα µέλη του δείγµατος (Patton, 2002, σ. 343-344). 

 

Επιπλέον, θεωρήθηκε σηµαντική η συστηµατική παρουσίαση των κανόνων 

κωδικοποίησης, η τακτική έκθεση των κατηγοριών και της υποκείµενης λογικής 

διασύνδεσης των κατηγοριών που προέκυπταν, σε «τρίτους», ώστε να ελεγχθεί -στο 

µέτρο που είναι δυνατό- η εµπλοκή της ερευνήτριας στη διαδικασία ανάλυσης, κατά τη 

διαδικασία ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των δεδοµένων (Creswell, 1998, σ. 203, 

Miles & Huberman, 1994, σ. 281-282). Το σκοπό αυτό εξυπηρέτησαν κατά κύριο λόγο 

οι τακτικές σχετικές συναντήσεις συνεργασίας µε τον επιβλέποντα καθηγητή της 

διδακτορικής διατριβής, και συνεπικουρικά η συµµετοχή της ερευνήτριας σε οµάδα 

συναδέλφων νηπιαγωγών - ερευνητριών που λειτούργησε σε εθελοντική βάση καθ’ όλο 

το χρονικό διάστηµα της ανάλυσης των δεδοµένων, µε έργο την αµοιβαία στήριξη στις 

ερευνητικές προσπάθειες κάθε µέλους της οµάδας33. 

                                                 
33 Σε αυτή την οµάδα εργασίας συµµετείχαν κατά διαφορετικά χρονικά διαστήµατα η ερευνήτρια και οι 
νηπιαγωγοί –ερευνήτριες σε µεταπτυχιακό επίπεδο– Ελένη ∆ιδάχου, Γεωργία Γκολφινοπούλου, Βασιλική 
Μαντζουράτου και Αναστασία Μισιρλή, µέλη ∆.Σ. της ΟΜΕΡ Πάτρας. Οι συναντήσεις της οµάδας 
διεξήχθησαν κατά τα έτη 2008-2010, σε συχνότητα που καθοριζόταν από τις ανάγκες των µελών της οµάδας 
(από δύο συναντήσεις εβδοµαδιαίως έως µια συνάντηση το δίµηνο). Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ 
στα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης οµαδικής εργασίας που θεωρώ ότι συνέβαλαν µε θετικό τρόπο στην 
υλοποίηση των στόχων λειτουργίας της: ο εθελοντικός χαρακτήρας της σε συνδυασµό µε την αυτοδέσµευση 
κάθε µέλους λόγω συναισθηµατικής εµπλοκής και προσωπικών κινήτρων, η ποικιλία οπτικών λόγω διαφοράς 
σε προοπτικές θεωρητικής και µεθοδολογικής φύσης, αλλά και λόγω διαφορετικού επιπέδου εξοικείωσης µε 
τις ερευνητικές διαδικασίες, η µακροχρόνια συνεργασία των µελών της οµάδας στα πλαίσια των 
επιµορφωτικών δράσεων της ΟΜΕΡ Πάτρας και η µεγάλη εµπειρία τους από την επαφή µε τον 
επαγγελµατικό κλάδο των νηπιαγωγών. 
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6ο Κεφάλαιο: Πρώτη φάση της έρευνας – Οι διδακτικές επιλογές των 
επίσηµων κειµένων 

Επιχειρώντας να απαντήσει στο ερώτηµα «τι είναι ένα Α.Π.» ο Chevallard (1992) 

προσδιορίζει ότι είναι το προϊόν εργασίας της νοόσφαιρας. Αναφέρεται στη διαδικασία 

ανάπτυξης του Α.Π. από τα άτοµα ή τις οµάδες ατόµων που συµµετέχουν στη νοόσφαιρα, 

περιγράφοντάς την ως διαδικασία διαπραγµάτευσης µε τις απαιτήσεις που προβάλλει η 

κοινωνία επί του εκπαιδευτικού συστήµατος. Τελικώς αναγνωρίζει το έργο της νοόσφαιρας 

ως µετατροπή των κοινωνικών απαιτήσεων σε συνθήκες που µπορούν να γίνουν αποδεκτές 

και από τα δύο µέρη: την κοινωνία και το εκπαιδευτικό σύστηµα (οπ.π.). Το προϊόν αυτών 

των διαδικασιών αποτυπώνεται στα επίσηµα κείµενα των Π.Σ. και των συνοδευτικών 

εγχειριδίων, στα οποία καθορίζεται ρητώς η γνώση προς διδασκαλία και παρουσιάζεται 

προς στιγµή παγιωµένη (Chevallard, 1991, σ. 39). 

 

Η µελέτη των επίσηµων κειµένων των Π.Σ. και η ανάλυση των διδακτικών τους 

επιλογών µπορεί να αναδείξει το σηµείο εκκίνησης των διαδικασιών που κινητοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί στη συνέχεια, προκειµένου να µετασχηµατίσουν το διδακτέο αντικείµενο σε 

διδασκόµενο. Στο κεφάλαιο αυτό εντοπίζονται και αναλύονται οι διδακτικές προτάσεις των 

δύο τελευταίων Π.Σ. του ελληνικού νηπιαγωγείου, σχετικά µε έννοιες και φαινόµενα που 

αφορούν την Ύλη και τις ιδιότητές της. Στόχος της ανάλυσης αυτής είναι η ανάδειξη των 

σχετικών εννοιολογικών προσδιορισµών και των προτάσεων διδακτικής µεθοδολογίας που 

αποτυπώνονται στα επίσηµα κείµενα, τα οποία αποτελούν το σηµείο αφετηρίας των 

διαδικασιών ∆.Μ. που θα αναµένεται να υιοθετήσει στη συνέχεια η νηπιαγωγός, κατά το 

σχεδιασµό της διδασκαλίας. 

 

6.1 Ο ∆ιδακτικός Μετασχηµατισµός του αντικειµένου Ύλη και ιδιότητές της στα 
επίσηµα κείµενα του Π.Σ. του νηπιαγωγείου 

Κατά την προκαταρτική µελέτη των κειµένων των δύο Π.Σ. και των συνοδευτικών 

εγχειριδίων εντοπίστηκαν γνωστικά περιεχόµενα που σχετίζονται µε διάφορες έννοιες και 

φαινόµενα από τον κόσµο της Φυσικής, όπως: η Ύλη και οι ιδιότητές της, µαγνητικά 

φαινόµενα (π.χ. µαγνήτες, µαγνητιζόµενα και µη υλικά), φαινόµενα οπτικής (π.χ. το φως, 

χρώµα, διαφανή αντικείµενα, διάθλαση του φωτός, σκιά), ηχητικά φαινόµενα (π.χ. ήχος, 

χαρακτηριστικά, διάδοση), θερµικά φαινόµενα (π.χ. πηγές θερµότητας, τήξη – πήξη, 

εξαέρωση), µηχανικά φαινόµενα (π.χ. κίνηση, επιτάχυνση, τριβή, δυνάµεις), η Ενέργεια 
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(π.χ. πηγές ενέργειας, ηλεκτρισµός). Τα γνωστικά περιεχόµενα που σχετίζονται µε την Ύλη 

και τις ιδιότητές της παρουσιάζονται και στα δύο Π.Σ. εκτενέστερα από όλα τα υπόλοιπα 

θέµατα. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε το συγκεκριµένο διδακτικό αντικείµενο ως 

αντιπροσωπευτικό παράδειγµα προκειµένου να µελετήσουµε φαινόµενα ∆.Μ. δευτέρου 

επιπέδου σχετικά µε τη διδασκαλία εννοιών και φαινόµενων από τον κόσµο της Φυσικής. 

 

Η ανάλυση και παρουσίαση των δεδοµένων που ακολουθεί οργανώνεται σε τρεις 

ενότητες. Στην ενότητα 6.1.1 περιγράφονται βασικά χαρακτηριστικά του διδακτικού 

αντικειµένου «Ύλη» στα δύο Π.Σ. και διευκρινίζονται ειδικά ζητήµατα µεθοδολογίας. 

Στην ενότητα 6.1.2 παρουσιάζονται και αναλύονται τα σχετικά δεδοµένα που 

εντοπίστηκαν στο Α.Π. του 89, και στην ενότητα 6.1.3 εκείνα που αναδείχθηκαν από τα 

κείµενα του ∆.Π. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που 

συγκροτήθηκαν προκειµένου να αναδειχθεί ο εννοιολογικός προσδιορισµός του διδακτικού 

αντικειµένου, καθώς και οι επίσηµες µεθοδολογικές προτάσεις για την προσέγγισή του. 

Στην ενότητα 6.1.4 επιχειρείται συγκεντρωτική παρουσίαση των δεδοµένων που 

εντοπίστηκαν στα δύο Π.Σ. και ο συσχετισµός αυτών µε τα ερωτήµατα της έρευνας, και 

τέλος στην ενότητα 6.1.5 περιγράφεται ο τρόπος αξιοποίησης των ευρηµάτων στην 

επόµενη φάση της έρευνας. 

 

6.1.1 Η «Ύλη»: µεθοδολογικές διευκρινίσεις για ένα διδακτικό αντικείµενο µε πολλά 
γνωστικά περιεχόµενα 

Τόσο στο Α.Π. του ’89, όσο και στο ∆.Π., εντοπίστηκαν πολλές αναφορές που 

προσδιορίζουν την Ύλη και της ιδιότητές της ως προτεινόµενο διδακτέο αντικείµενο. 

∆ηµιουργήθηκε, µία κατηγορία διδακτικού αντικειµένου µε τίτλο «Ύλη», για κάθε Π.Σ., 

στην οποία συγκεντρώθηκαν λέξεις, φράσεις ή µικρά κείµενα, που αφορούν την 

προσέγγιση της Ύλης, των ιδιοτήτων της και σχετικών φαινοµένων. 

 

Πιο συγκεκριµένα, στο Α.Π. του ’89 εντοπίστηκαν 50 σχετικές αναφορές και στο 

∆.Π. 68 (βλ. Πίνακα 7). Οι αναφορές αυτές συναντώνται κυρίως στα κεφάλαια, όπου 

εντοπίζονται οι περισσότερες έννοιες που σχετίζονται µε τον κόσµο της Φυσικής, δηλαδή 

στο Τέταρτο Μέρος του Α.Π. του ’89, και στη µαθησιακή περιοχή της Μελέτης Φυσικού 

Περιβάλλοντος στο ∆.Π., εκτός από κάποιες εξαιρέσεις στις οποίες θα αναφερθούµε 

διεξοδικά κατά περίπτωση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Ενότητες των επίσηµων κειµένων όπου εντοπίστηκαν αναφορές που 
προσδιορίζουν την Ύλη και τις ιδιότητές της ως προτεινόµενο διδακτέο αντικείµενο. 
Προγράµµατα 
Σπουδών Τίτλοι ενοτήτων Αριθµός 

αναφορών 
Σύνολα 

αναφορών 
Μέρος Τέταρτο: 
Αγωγή & νοητική ανάπτυξη του νηπίού 32 

Μέρος Πέµπτο: Αγωγή & καλλιέργεια δεξιοτήτων 
(κινητικών & νοητικών) Α. Προµαθηµατικό στάδιο 9 Α.Π. του ’89 

Μεθοδολογικές Εισηγήσεις 9 

50 

Μελέτη Περιβάλλοντος: 
Φυσικό Περιβάλλον 61 

∆.Π. ∆ηµιουργία – Έκφραση: 
Η Εικαστική έκφραση 7 

68 

 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να περιγράψουµε µία σηµαντική δυσκολία που 

συναντήσαµε στο επίπεδο της συγκρότησης της κατηγορίας του διδακτικού αντικειµένου 

«Ύλη». Οι λέξεις υλικό, υλικά χρησιµοποιούνται ορισµένες φορές στα κείµενα των 

Προγραµµάτων αντί της έκφρασης παιδαγωγικό / εποπτικό / φωτογραφικό υλικό κλ.π. 

Επιπλέον, κυρίως στα κείµενα του Α.Π του ’89, τα νοήµατα των λέξεων υλικό/ά, 

αντικείµενο/α, ιδιότητες, χαρακτηριστικά γνωρίσµατα συγχέονται µεταξύ τους και η 

ερµηνεία τους εξαρτάται αποκλειστικά από τα συµφραζόµενα. Προκειµένου να 

διασφαλίσουµε την εννοιολογική συνάφεια των αναφορών που συγκροτούν την κατηγορία 

«Ύλη», χρησιµοποιήσαµε ως κριτήριο κατηγοριοποίησης την άµεση συσχέτιση των 

αναφορών αυτών (λέξεων, φράσεων, ή µικρών κειµένων) σε υλικά σώµατα και στις 

ιδιότητές τους ή τη συσχέτισή τους µέσω των συµφραζοµένων, και αποκλείσαµε κάθε 

άλλη αναφορά. 

 

Με το σκεπτικό αυτό, αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα φράσεων που δεν 

συµπεριλάβαµε στην ανάλυση είναι τα ακόλουθα: «Το υλικό πρέπει να αντλείται κατά 

προτίµηση από το φυσικό περιβάλλον και να χρησιµοποιείται ατοµικά ή από µικρές οµάδες 

ή και από όλη την οµάδα της τάξης.» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 1991, σ. 202), «∆ε διορθώνει τα 

παιδιά [ενν. η νηπιαγωγός], αλλά, για όσα έχουν δυσκολίες, προετοιµάζει ανάλογες 

δραστηριότητες µε κατάλληλο υλικό […]» (οπ.π., σ. 227), «Το αναλυτικό πρόγραµµα του 

νηπιαγωγείου υποβάλλει την ανάγκη οργάνωσης του χώρου της αίθουσας σε ‘γωνιές’, µε 

κατάλληλο υλικό, που ευνοούν την ατοµική και οµαδική δραστηριότητα και υποβοηθούν 

την ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου.» (οπ.π., σ. 308). Στις φράσεις αυτές, η λέξη υλικό 

χρησιµοποιείται αντί της ορολογίας παιδαγωγικό υλικό (π.χ. οικοδοµικό υλικό, παζλ, 
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επιτραπέζια παιχνίδια, τόµπολες ταύτισης). Σε κάθε περίπτωση, δεν διαφαίνεται η πρόθεση 

προσέγγισης των ιδιοτήτων των υλικών στα οποία αναφέρεται το κείµενο, ούτε στις ίδιες 

τις φράσεις, ούτε στα συµφραζόµενα. 

 

Στο Α.Π. του ’89 η φράση χαρακτηριστικά των αντικειµένων ή βασικά 

χαρακτηριστικά συχνά ακολουθεί τη φράση ιδιότητες των αντικειµένων ή φυσικές ιδιότητες 

των αντικειµένων (οπ.π., σ. 201, 202, 209), ενώ παράλληλα δεν γίνεται σαφής διάκριση του 

περιεχοµένου των δύο αυτών φράσεων. ∆εν καταχωρήσαµε στην κατηγορία «Ύλη-υλικά, 

ιδιότητες» φράσεις όπως: «[…] τα χαρακτηριστικά των αντικειµένων» (οπ.π., σ. 202) «Τα 

νήπια ανακαλύπτουν τα χαρακτηριστικά των αντικειµένων» (οπ.π., σ. 204), όταν αυτές 

συνοδεύονται από φράσεις που αφορούν σαφώς τις ιδιότητες των αντικειµένων, ή όταν 

αυτές αναφέρονται ρητώς σε άλλα αντικείµενα που δε σχετίζονται µε την Ύλη και τις 

ιδιότητές της (π.χ. το µέγεθος των αντικειµένων, αισθητηριακά δεδοµένα -οσµή, γεύση, 

αφή-, την κοινωνική σηµασία και χρησιµότητα των αντικειµένων). Εποµένως 

καταχωρήσαµε κάθε φράση που εµπεριέχει τις λέξεις ιδιότητες ή/και ύλη, αλλά από τις 

φράσεις που περιλαµβάνουν τις λέξεις χαρακτηριστικά ή/και γνωρίσµατα, καταχωρήθηκαν 

µόνο εκείνες, οι οποίες σχετίζονται µε ή προσδιορίζουν τις ιδιότητες των υλικών σωµάτων, 

άµεσα ή µέσω των συµφραζοµένων. 

 

Ένα επιπλέον ζήτηµα προέκυψε µε τις λέξεις αντικείµενο, πράγµα, υλικό, οι οποίες 

συχνά χρησιµοποιούνται σε αντικατάσταση η µία της άλλης. Στην κατηγορία «Ύλη» 

καταχωρήσαµε µόνο τις φράσεις εκείνες που περιλαµβάνουν κάποια ή κάποιες από τις 

προαναφερθείσες λέξεις, όταν αυτές αναφέρονται σαφώς (άµεσα ή µέσω των 

συµφραζοµένων) στην Ύλη και στις ιδιότητες των υλικών σωµάτων. Για παράδειγµα, 

καταχωρήσαµε φράσεις όπως «Τα νήπια, κατά τη διάρκεια των συγκεκριµένων αυτών 

χειρισµών των αντικειµένων, συζητούν, κάνουν υποθέσεις, ανταλλάσσουν ιδέες και 

περιγράφουν τα αποτελέσµατα των πειραµατισµών τους.» (οπ.π., σ. 204), διότι αν και δεν 

προσδιορίζεται η λέξη αντικείµενα στη συγκεκριµένη πρόταση, η µελέτη των αµέσως 

προηγούµενων προτάσεων, «[…] υλικά που διαλύονται και υλικά που δεν διαλύονται […] 

να πειραµατιστούν µε τα υλικά αυτά και να παρατηρήσουν […]» (οπ.π., σ. 204), µας 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µε τη λέξη αυτή εννοούνται υλικά που διαλύονται ή όχι στο 

νερό και βαζάκια µε νερό, εποµένως πρόκειται για αντικείµενα – υλικά που 

χρησιµοποιούνται για την προσέγγιση του φαινοµένου της διάλυσης. 

 

 97



Η µη συστηµατική χρήση ορολογίας που σχετίζεται µε έννοιες και φαινόµενα από 

τον κόσµο της Φυσικής, στα επίσηµα κείµενα των Π.Σ. που αναφέρονται στην Ύλη και τις 

ιδιότητές της, δηµιουργεί προβλήµατα σύγχυσης. Τέτοιου τύπου προβλήµατα αναφέρονται 

εκτενέστερα και αναλύονται σε κάθε υποκατηγορία γνωστικού αντικειµένου και 

γνωστικού περιεχοµένου όπου εντοπίστηκαν. 

 

Οι αναφορές της κατηγορίας «Ύλη» παρουσιάζονται και αναλύονται, στη συνέχεια, 

σε δύο υποενότητες, ανάλογα µε το Π.Σ. στο οποίο εντοπίστηκαν. 
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6.1.2 Το διδακτικό αντικείµενο «Ύλη» στο Α.Π. του ’89 

Στα κείµενα του Α.Π. του ’89 εντοπίστηκαν 50 αναφορές, οι οποίες προτείνουν 

ρητώς τη διδασκαλία θεµάτων που σχετίζονται µε την Ύλη, τα υλικά, και τις ιδιότητες των 

υλικών (βλ. Πίνακα 7). Η ανάλυση των 50 καταχωρήσεων που συγκρότησαν την 

κατηγορία «Ύλη» ανέδειξε επιµέρους υποκατηγορίες: µία κατηγορία αναφορών, οι οποίες 

προσδιορίζουν γενικώς την Ύλη, τα υλικά, και τις ιδιότητες των υλικών, ως γνωστικό 

αντικείµενο διδακτικών παρεµβάσεων, και ορισµένες ακόµη υποκατηγορίες, οι οποίες 

προσδιορίζουν επιµέρους σχετικά γνωστικά περιεχόµενα. 

 

Πιο συγκεκριµένα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 8, στο Α.Π. του ’89 εντοπίστηκαν 

15 αναφορές, στα κείµενα του Τέταρτου Μέρους – Νοητική Ανάπτυξη, που προσδιορίζουν 

την Ύλη και τις ιδιότητες των υλικών ως προτεινόµενη γενική διδακτική ενότητα, και 35 

αναφορές που προσδιορίζουν, σχετικά µε την Ύλη και τις ιδιότητές της, γνωστικά 

περιεχόµενα, οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν σε 3 επιµέρους διδακτικές υποενότητες: 15 

αναφορές (στα κείµενα του Τέταρτου και Πέµπτου Μέρους) σχετίζονται µε την 

προσέγγιση του Βάρους των υλικών σε περιστάσεις που συσχετίζονται µε τον όγκο και την 

πυκνότητά τους, 10 αναφορές µε το φαινόµενο της ∆ιάλυσης ορισµένων υλικών στο νερό 

(στα κείµενα του Τέταρτου Μέρους και στις Μεθοδολογικές Εισηγήσεις), και 10 αναφορές 

µε το φαινόµενο της Πλεύσης ορισµένων αντικειµένων στο νερό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ∆ιδακτικό αντικείµενο «Ύλη» στο Α.Π. του ’89: γενική διδακτική ενότητα 
και διδακτικές υποενότητες. 

Σχετικές αναφορές στο Α.Π. του ’89 
 Τέταρτο Μέρος 

Νοητική 
Ανάπτυξη 

Μέρος Πέµπτο 
Προµαθηµατικό 

στάδιο 

Μεθοδολογικές 
Εισηγήσεις 

Σύνολα 
αναφορών 

Γενική 
διδακτική 
ενότητα 

Ύλη-Υλικά, 
Ιδιότητες 15   15 

 Βάρος-Όγκος-
Πυκνότητα 6 9  15 

 ∆ιαλυόµενα/µη 9  1 10 
∆ιδακτικές 
υποενότητες 

 Επιπλέοντα/µη 2  8 10 
Σύνολα αναφορών 32 9 9 50 

 

Οι περισσότερες αναφορές (32 αναφορές), του διδακτικού αντικειµένου «Ύλη», 

εντοπίστηκαν στα κείµενα του Τέταρτου Μέρους– Νοητική Ανάπτυξη, µε εξαίρεση 9 
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αναφορές, σχετικές µε τη διδακτική υποενότητα «Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα», οι οποίες 

εντοπίστηκαν στα κείµενα του Πέµπτου Μέρους – ∆εξιότητες, Προµαθηµατικό Στάδιο, και 

9 αναφορές σχετικές µε τις διδακτικές υποενότητες «∆ιαλυόµενα/µη» και 

«Επιπλέοντα/µη», οι οποίες εντοπίστηκαν στο τελευταίο κεφάλαιο του Βιβλίου 

∆ραστηριοτήτων µε τίτλο «Μεθοδολογικές Εισηγήσεις» (βλ. Πίνακα 8). 

 

Η περαιτέρω ανάλυση των αναφορών κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας, θα 

συµβάλλει στον εννοιολογικό προσδιορισµό του διδακτικού αντικειµένου «Ύλη» στα 

επίσηµα κείµενα του Α.Π. του ’89, καθώς και στον προσδιορισµό της επίσηµα 

προτεινόµενης για την προσέγγιση του συγκεκριµένου αντικειµένου διδακτικής 

µεθοδολογίας. 
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6.1.2.1 Γενική διδακτική ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» στο Α.Π. του ’89 

Στα κείµενα του Α.Π. του ’89 εντοπίστηκαν 15 αναφορές που προσδιορίζουν την 

Ύλη και τις ιδιότητές της, ως προτεινόµενο προς διδασκαλία γνωστικό αντικείµενο (βλ. 

Πίνακα 8). Οι αναφορές αυτές εντοπίστηκαν στην επιµέρους ενότητα 1α του Τέταρτου 

Μέρους – Νοητική Ανάπτυξη, και συγκρότησαν µία κατηγορία γενικής διδακτικής 

ενότητας, η οποία τιτλοφορήθηκε «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες». Οι τρεις αυτές λέξεις 

επιλέχθηκαν ως τίτλος αυτής της κατηγορίας, επειδή αναδείχθηκαν από τα κείµενα και 

αποδίδουν την εννοιολογική σηµασία των αναφορών αυτής της κατηγορίας. 

 

Η παρουσίαση και ο χαρακτηρισµός των αναφορών µε κριτήριο το µήνυµα που 

µεταφέρουν, ως αποσπάσµατα των επίσηµων κειµένων του Π.Σ., θα διευκολύνει την 

ανάδειξη των στοιχείων που διατυπώνονται στο Α.Π. του ’89 σχετικά µε τον εννοιολογικό 

προσδιορισµό της διδακτικής υποενότητας «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» και τις αντίστοιχες 

προτάσεις διδακτικής µεθοδολογίας. 

 

Παρουσίαση των αναφορών 

Η παρουσίαση των αναφορών που ακολουθεί δοµείται µε βάση τα επίσηµα κείµενα 

του Α.Π. του’89 και τις αντίστοιχες ενότητες, όπου εντοπίστηκαν οι αναφορές. Η σειρά 

παρουσίασης ανταποκρίνεται γενικώς στη σειρά εµφάνισης των αναφορών σε κάθε 

κείµενο, γίνεται όµως και ενοποίηση ορισµένων αναφορών εφόσον αυτές αφορούν σχετικά 

θέµατα. Στο τέλος κάθε αναφοράς ή κάθε ενότητας αναφορών, µέσα σε παρένθεση 

παρουσιάζεται ο κωδικός34 των αναφορών, ο οποίος χρησιµοποιείται στη συνέχεια για την 

παραποµπή σε αυτές, και διευκολύνει στον εντοπισµό κάθε αναφοράς στο Παράρτηµα Ι 

(βλ. Πίνακα Ι-1), όπου παρουσιάζεται το πλήρες κείµενο των αναφορών. Στις περιπτώσεις, 

κατά τις οποίες τα συµφραζόµενα συµβάλλουν σηµαντικά στη νοηµατοδότηση των 

αναφορών35 συµπεριλαµβάνονται και αυτά στην παρουσίαση. 

 

Οι 15 αναφορές που εντοπίστηκαν στο Α.Π. του ’89 (βλ. Πίνακα 8 και Πίνακα 9), 

στην 1α επιµέρους ενότητα των κειµένων του Τέταρτου Μέρους – Νοητική Ανάπτυξη, οι 

                                                 
34 Ο κωδικός των αναφορών περιλαµβάνει τα αρχικά γράµµατα των κειµένων όπου εντοπίστηκαν οι 
αναφορές, και έναν αριθµό, ο οποίος ανταποκρίνεται στη σειρά εµφάνισης κάθε αναφοράς στα κείµενα. Όλες 
οι συντοµογραφίες εξηγούνται στο Παράρτηµα Ι.α Συντοµογραφίες / Επεξηγήσεις Πινάκων Ι-1 έως Ι-1.7. 
35 Σε περίπτωση που τα συµφραζόµενα θεωρούνται σηµαντικά για τη νοηµατοδότηση των αναφορών, 
περιλαµβάνονται σε αγκύλες πριν ή/και µετά τις αναφορές που παρουσιάζονται στους Πίνακες Ι-1 έως Ι-1.7, 
στο Παράρτηµα Ι. 
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οποίες προσδιορίζουν την προτεινόµενη προς διδασκαλία γενική ενότητα «Ύλη-Υλικά, 

Ιδιότητες», αφορούν: 

στα κείµενα του Συγκεντρωτικού Πίνακα: 
• τον τίτλο της επιµέρους ενότητας 1α του Τέταρτου Μέρους – Νοητική Ανάπτυξη, 

στον οποίο προσδιορίζεται ως αντικείµενο η «γνωριµία των παιδιών µε τα 
αντικείµενα» και συγκεκριµένα µε τις φυσικές ιδιότητες των αντικειµένων 
(ακολουθεί η φράση «και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα» των αντικειµένων) 
(αναφορά Σ.Π.Ν.1η 1), 

• τη διατύπωση γενικού διδακτικού στόχου για τη γνωριµία των παιδιών µε τα 
αντικείµενα – επενεργώντας πάνω σε αυτά- (µεταξύ άλλων και) ως προς τη 
σύσταση της ύλης τους (αναφορά Σ.Π.Ν.1η 2), 

• τη διατύπωση πρότασης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
που υποκινούν την αντιληπτική λειτουργία των νηπίων σε συσχετισµούς ανάµεσα 
στα αντικείµενα, οι οποίοι οδηγούν στη γνώση των φυσικών γνωρισµάτων των 
αντικειµένων (αναφορά Σ.Π.Ν.1η 3), π.χ. διάκριση και κατονοµασία των 
γνωρισµάτων των αντικειµένων µε βάση ερεθίσµατα που προκαλούνται από 
διάφορους παράγοντες, µεταξύ των οποίων και τη σύσταση της ύλης (αναφορά 
Σ.Π.Ν.1η 4), η οποία εξηγείται ως η «ιδιότητα των αντικειµένων να σπάζουν, να 
καίγονται, να λιώνουν, να σχίζονται, να βυθίζονται, να επιπλέουν, να είναι ζεστά ή 
κρύα, να είναι βαριά ή ελαφριά, να παράγουν διάφορους ήχους όταν κρούονται, να 
έχουν γεύση, οσµή, κ.ά» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 1991, σ. 187, αναφορά Σ.Π.Ν.1η 5), 

στα κείµενα του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων: 
• τον τίτλο της επιµέρους ενότητας 1α του Τέταρτου Μέρους – Νοητική Ανάπτυξη 

(ταυτίζεται µε τον αντίστοιχο τίτλο του Συγκεντρωτικού Πίνακα), στον οποίο 
προσδιορίζεται ως αντικείµενο η «γνωριµία των παιδιών µε τα αντικείµενα» και 
συγκεκριµένα µε τις φυσικές ιδιότητες των αντικειµένων (ακολουθεί η φράση «και 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατά τους») (αναφορά Β.∆.Ν.1η 1), και µέρος του 
υπότιτλου «∆ραστηριότητες […] οδηγούν στη γνώση των φυσικών γνωρισµάτων 
των αντικειµένων […]» (αναφορά Β.∆.Ν.1η 2), ο οποίος αποτελεί περίληψη της 
αναφοράς Σ.Π.Ν.1η 4, 

• διευκρινίσεις µεθοδολογικής φύσης, σύµφωνα µε τις οποίες: 
o οι δραστηριότητες µε τις οποίες το παιδί θα γνωρίσει τις ιδιότητες των 

αντικειµένων, µεταξύ των οποίων η σύσταση της ύλης (άλλες ιδιότητες των 
αντικειµένων που αναφέρονται είναι το χρώµα, το σχήµα, το µέγεθος, το 
βάρος, η θερµοκρασία, ο ήχος, η γεύση, η οσµή, εννοείται όµως ότι 
υπάρχουν και άλλες καθώς η παράθεση των διαφόρων ιδιοτήτων κλείνει µε 
τη συντοµογραφία «κτλ.»), ενσωµατώνονται σε ένα σύνολο ευρύτερων 
δραστηριοτήτων και εντάσσονται στη συνολική ζωή της τάξης (αναφορές 
Β.∆.Ν.1η 3, 4), 

o οι αυθόρµητες και προγραµµατισµένες δραστηριότητες που εµπεριέχουν 
ποικιλία υλικών (π.χ. υλικό για συµβολικό παιχνίδι, για καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες, για δραστηριότητες εξερεύνησης περιβάλλοντος) δίνουν 
στα παιδιά τη δυνατότητα να ανακαλύψουν ιδιότητες των αντικειµένων (και 
χαρακτηριστικά τους) (Β.∆.Ν.1η 5), 

o αφορµή για σχετικές δραστηριότητες µπορεί να αποτελέσει µεταξύ άλλων 
ένα ασυνήθιστο υλικό (Β.∆.Ν.1η 6), 

o η διδακτική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί η νηπιαγωγός για να 
προσεγγίσει στόχους από τη συγκεκριµένη ενότητα είναι η ακόλουθη: 
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εµπλουτίζουµε την κατάλληλη γωνιά µε το ανάλογο υλικό, παρακινούµε τα 
νήπια να το παρατηρήσουν και να το χειριστούν ελεύθερα, να το 
διερευνήσουν και να προχωρήσουν σε συσχετισµούς και οµαδοποιήσεις, 
αποκτώντας συγχρόνως και το σχετικό λεξιλόγιο (Β.∆.Ν.1η 7), 

o τα νήπια ανακαλύπτουν τις ιδιότητες των αντικειµένων (και τα 
χαρακτηριστικά τους) άλλοτε µόνα τους, µε ελεύθερους συσχετισµούς, και 
άλλοτε µε οργανωµένες από τη νηπιαγωγό δραστηριότητες (αναφορά 
Β.∆.Ν.1η 8), 

• τίτλο ενότητας δραστηριοτήτων: «∆ιακρίσεις ως προς τη σύσταση της ύλης» 
(αναφορά Β.∆.Ν.1η 9), 

• διευκρίνιση µεθοδολογικής φύσης, σύµφωνα µε την οποία οι ιδιότητες των 
πραγµάτων (να καίγονται, να σκίζονται, να σπάζουν, να λιώνουν, να τεντώνονται, 
να επιπλέουν ή το αντίθετο) είναι αντιληπτές και κατανοητές από τα νήπια, και µας 
δίνουν πολλές ευκαιρίες για συζητήσεις και διαπιστώσεις (αναφορά Β.∆.Ν.1η 10). 
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Ένταξη των αναφορών στα κείµενα και χαρακτηρισµός τους 

Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τα κείµενα του Α.Π. του ’89, 

όπου εντοπίστηκαν οι 15 αναφορές που συγκρότησαν την κατηγορία γενικής διδακτικής 

ενότητας «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες». Παρουσιάζονται επίσης στοιχεία σχετικά µε το είδος 

της πληροφορίας που µεταφέρουν οι αναφορές αυτές σε επίπεδο εννοιολογικών / 

µεθοδολογικών προσδιορισµών και σε επίπεδο δοµικών οντοτήτων ενός Π.Σ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Γενική διδακτική ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» στο Α.Π. του ’89: οι 
αναφορές στα κείµενα όπου εντοπίστηκαν και το είδος της πληροφορίας που µεταφέρουν. 

Σχετικές αναφορές στα επιµέρους κείµενα 
Τέταρτο Μέρος Νοητική Ανάπτυξη  Στοιχεία Π.Σ. 

Σ.Π. Επιµέρους 
Ενότητα 1α 

Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων, 
Επιµέρους Ενότητα 1α 

Σύνολο 
αναφορών για 
κάθε στοιχείο 
Π.Σ. 

Σύνολα 
αναφορών 

Γενικοί Στόχοι Σ.Π.Ν.1η 2  1 

Α
να
φο
ρέ
ς 

εν
νο
ιο
λο
γι
κή
ς 

φύ
ση
ς 

Άλλα Στοιχεία Σ.Π.Ν.1η 1 Β.∆.Ν.1η 1 2 

3 

Ειδικοί Στόχοι     

Προτάσεις 
∆ραστηριοτήτων Σ.Π.Ν.1η 3-5  3 

Α
να
φο
ρέ
ς 

µε
θο
δο
λο
γι
κή
ς 

φύ
ση
ς 

Άλλα Στοιχεία  Β.∆.Ν.1η 2-10 9 

12 

Σύνολο 
αναφορών σε κάθε κείµενο 5 10   

Σύνολα αναφορών 15 15 15 
Επεξηγήσεις Πίνακα: 
Σ.Π.: Ο συγκεντρωτικός πίνακας κάθε Μέρους του Α.Π. του ’89, στον οποίο παρουσιάζονται οι ενότητες, οι στόχοι και περιληπτικά 
ορισµένες δραστηριότητες 
Σ.Π.Ν.1η: Συγκεντρωτικός Πίνακας / Νοητικός Τοµέας / 1η Ενότητα 
Β.∆.Ν.1η: Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων / Νοητικός Τοµέας / 1η Ενότητα 
 

α. Εννοιολογικός προσδιορισµός 

Στον Πίνακα 9 παρατηρούµε ότι, από τις 15 αναφορές που συγκρότησαν τη γενική 

διδακτική ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», οι 3 αφορούν εννοιολογικούς προσδιορισµούς 

του αντικειµένου: 1 αναφορά χαρακτηρίστηκε «Γενικός Στόχος» και 2 «Άλλα Στοιχεία 

εννοιολογικής φύσης», και οι υπόλοιπες 14 εµπεριέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη 

διδακτική µεθοδολογία: 3 αναφορές χαρακτηρίστηκαν «Πρόταση ∆ραστηριότητας» 

(ουσιαστικά αποτελούν µέρη της ίδιας πρότασης δραστηριοτήτων) και 11 αναφορές «Άλλα 

Στοιχεία µεθοδολογικής φύσης». Αν και πρόκειται για προτεινόµενη προς διδασκαλία 

γενική ενότητα, ο προσδιορισµός της επιχειρείται κατά κύριο λόγο µε κείµενα που 
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εµπεριέχουν πληροφορίες σχετικά µε την πράξη της διδασκαλίας. Εποµένως, στοιχεία που 

αφορούν το ίδιο το γνωστικό αντικείµενο, τη σχέση του µε άλλα γνωστικά αντικείµενα 

ή/και περιεχόµενα, το πλαίσιο αναφοράς του, µπορεί να επισκιάζονται, προς όφελος των 

µεθοδολογικών επιλογών. Πάντως, γενικότερα, η παροχή µεθοδολογικών διευκρινίσεων 

µπορεί να διευκολύνει στην εργασία του/της εκπαιδευτικού σχετικά µε τη µετατροπή του 

διδακτέου σε διδασκόµενο αντικείµενο. Η µελέτη των ίδιων των αναφορών και η ένταξή 

τους στα κείµενα, θα φωτίσουν περισσότερο τον προσδιορισµό της γενικής διδακτικής 

ενότητας «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» που επιχειρείται στα επίσηµα κείµενα του Α.Π. του ’89. 

 

Στις αναφορές που παρουσιάστηκαν πιο πάνω παρατηρούµε ότι, ενώ η φράση 

ιδιότητες των αντικειµένων σε κάποιες αναφορές ακολουθείται από τη φράση 

χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των αντικειµένων (αναφορές Σ.Π.Ν.1η 1, 

Β.∆.Ν.1η 1, 5, 8), υπονοώντας ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές ενότητες, σε άλλες 

αναφορές οι εκφράσεις: φυσικές ιδιότητες των αντικειµένων, φυσικά γνωρίσµατα των 

αντικειµένων, χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των αντικειµένων, ιδιότητες των αντικειµένων, 

ιδιότητες των πραγµάτων, σύσταση της ύλης των αντικειµένων, χρησιµοποιούνται η µία σε 

αντικατάσταση της άλλης. 

 

Πιο συγκεκριµένα, στην αναφορά Σ.Π.Ν.1η 2, η σύσταση της ύλης, το χρώµα, το 

σχήµα, το µέγεθος, η µορφή, η οσµή, η γεύση, και η παραγωγή ήχου, αποτελούν διακριτά 

αντικείµενα προς διδασκαλία, ενώ παράλληλα δε διευκρινίζεται ποια από αυτά θεωρούνται 

φυσικές ιδιότητες και ποια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Στις αναφορές Σ.Π.Ν.1η 3, 4, και 5 

(οι οποίες ανήκουν στην ίδια πρόταση), ως φυσικά γνωρίσµατα ή γνωρίσµατα των 

αντικειµένων ορίζονται το χρώµα, το σχήµα, η µορφή, το µέγεθος, και η σύσταση της ύλης, 

η οποία εξηγείται ως η «ιδιότητα των αντικειµένων να σπάζουν να καίγονται, να λιώνουν, 

να σχίζονται, να βυθίζονται, να επιπλέουν, να είναι ζεστά ή κρύα, να είναι βαριά ή 

ελαφριά, να παράγουν διάφορους ήχους όταν κρούονται, να έχουν γεύση, οσµή κ.α.» 

(ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 1991, σ. 197). Στην αναφορά Β.∆.Ν.1η 4, ως ιδιότητες των 

αντικειµένων ορίζονται: το χρώµα, το σχήµα, η µορφή, το µέγεθος, η σύσταση της ύλης, το 

βάρος, η θερµοκρασία, ο ήχος, η γεύση, η οσµή κτλ. Η αναφορά Β.∆.Ν.1η 9 είναι ένας 

τίτλος ενότητας δραστηριοτήτων οι οποίες αφορούν τη σύσταση της ύλης. Στην ενότητα 

αυτή εντάσσεται η αναφορά Β.Σ.Ν.1η 10, όπου οι ιδιότητες προσδιορίζονται διαφορετικά: 

«Οι ιδιότητες των πραγµάτων να καίγονται, να σκίζονται, να σπάζουν, να λιώνουν, να 

επιπλέουν ή το αντίθετο […].» (οπ.π., σ. 204). 
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∆ιαπιστώνουµε ότι στο Α.Π. του ’89, οι φυσικές ιδιότητες των υλικών σωµάτων 

δεν προσδιορίζονται µε σαφή και συστηµατικό τρόπο. Επιπλέον, σε δύο προτάσεις, όπου 

παρατίθενται ιδιότητες των αντικειµένων, υπονοείται ότι υπάρχουν και άλλες ιδιότητες, οι 

οποίες παραλείπονται για λόγους συντοµίας -οι προτάσεις ολοκληρώνονται µε τις 

συντοµογραφίες «κ.ά», «κτλ.»- (βλ. προτάσεις αναφορών Σ.Π.Ν.1η 3, 4, Β.∆.Ν.1η 3, 4). 

Εκτός από ιδιότητες των υλικών σωµάτων, οι επεξηγήσεις των κειµένων του Α.Π. του ’89 

για τη φράση «ιδιότητες των αντικειµένων», συχνά συναθροίζουν γνωστικά περιεχόµενα, 

που παραπέµπουν σε διαφορετικά από την «Ύλη» διδακτικά αντικείµενα, όπως ο ήχος και 

η θερµότητα, αλλά και σε διδακτικά αντικείµενα από διαφορετικό πλαίσιο αναφοράς, όπως 

το σχήµα και το µέγεθος, που παραπέµπουν στην περιοχή της µαθηµατικής γνώσης. 

 

Μελετώντας το σύνολο των 15 αναφορών που καταχωρήθηκαν στην κατηγορία 

«Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», διαπιστώνουµε ότι σε 7 περιπτώσεις χρησιµοποιείται η λέξη ύλη, 

υλικό/ά, ή γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένο υλικό (αναφορές Σ.Π.Ν.1η 2, 4, Β.∆.Ν.1η 4-7, 

9), και σε 10 περιπτώσεις χρησιµοποιείται ή εννοείται η λέξη αντικείµενο/α ή πράγµα 

(αναφορές Σ.Π.Ν.1η 1-3, 5, Β.∆.Ν.1η 1-3, 5, 8, 10). Στις 10 τελευταίες περιπτώσεις, 

διευκρινίζεται ότι οι ιδιότητες που θα προσεγγιστούν είναι ιδιότητες / χαρακτηριστικά / 

γνωρίσµατα των αντικειµένων, ενώ σε καµία από τις 15 αναφορές δεν αναφέρεται ότι οι 

ιδιότητες αυτές αφορούν τα υλικά από τα οποία αποτελούνται ή έχουν κατασκευαστεί τα 

διάφορα αντικείµενα. Είναι πιθανό, διατυπώσεις όπως: ιδιότητες των αντικειµένων, ή 

φυσικά γνωρίσµατα των αντικειµένων, να χρησιµοποιούνται για λόγους απλοποίησης, αντί 

για πιο δόκιµες από επιστηµονικής άποψης διατυπώσεις, όπως: ιδιότητες της ύλης, ή 

ιδιότητες των υλικών, ή ιδιότητες των υλικών σωµάτων. Ωστόσο, η έµφαση που διακρίνεται 

στα κείµενα του Α.Π. του ’89 για τη γνωριµία των παιδιών µε τα αντικείµενα, και όχι µε τα 

υλικά, δε λειτουργεί προς όφελος του προσδιορισµού των διακριτών γνωστικών 

αντικειµένων και περιεχοµένων που θα µπορούσε να περιλαµβάνει µία ευρύτερη διδακτική 

ενότητα µε τίτλο «γνωριµία µε τα αντικείµενα», ούτε συµβάλει στη διάκριση ανάµεσα στα 

αντικείµενα και το υλικό από το οποίο αποτελούνται. Αυτό το γεγονός µπορεί εν δυνάµει 

να αποτελέσει πρόβληµα στο επίπεδο του ∆.Μ. από τους εκπαιδευτικούς σχετικών 

διδακτικών περιεχοµένων καθώς όπως είναι γνωστό από σχετικές έρευνες τα παιδιά 

τείνουν να συγχέουν το όνοµα ενός αντικειµένου µε το όνοµα του υλικού από το οποίο 

αποτελείται (Driver κ.ά., 1998, σ. 147-148). 
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Η µη συστηµατική χρήση της ορολογίας που παρατηρείται στα κείµενα του Α.Π. 

του ’89, στα οποία προσδιορίζεται η γενική διδακτική ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», 

καθιστά δυσδιάκριτα τα όρια ανάµεσα στην επιστηµονική και την καθηµερινή γνώση, 

δηµιουργεί σύγχυση στο επίπεδο του εννοιολογικού προσδιορισµού του γνωστικού 

αντικειµένου που µελετάµε, και είναι πιθανό είτε να δηµιουργεί προβληµατισµούς στις 

νηπιαγωγούς που θα ανατρέξουν σε αυτά τα κείµενα για να οργανώσουν σχετικές 

διδακτικές παρεµβάσεις, είτε να τους παραπέµπει στην αντίληψη ότι η διδασκαλία τους 

µάλλον θα πρέπει να βασίζεται στην εµπειρική καθηµερινή γνώση, παρά σε 

µετασχηµατισµένη επιστηµονική. 

 

Συγκρίνοντας τις αναφορές που εντοπίστηκαν στα κείµενα του Συγκεντρωτικό 

Πίνακα, µε εκείνες που εντοπίστηκαν στα κείµενα του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων, του 

Τέταρτου Μέρους – Νοητική Ανάπτυξη (βλ. Πίνακα 9 και περιληπτική παρουσίασή 

σχετικών αναφορών), διαπιστώνουµε ότι όλες οι αναφορές, και στα δύο κείµενα, 

εντάσσονται στην ίδια επιµέρους ενότητα «1α Γνωριµία µε τα αντικείµενα», µεταφέρουν 

συναφείς πληροφορίες και προσδιορίζουν µε εξίσου ασαφή τρόπο τη γενική διδακτική 

ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες». 

 

Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη αναφορά που εντοπίστηκε στο Συγκεντρωτικό Πίνακα 

(αναφορά Σ.Π.Ν.1η 1), η οποία προσδιορίζει τον τίτλο της επιµέρους ενότητας 1α, 

ταυτίζεται µε την πρώτη αναφορά που εντοπίστηκε στα κείµενα του Βιβλίου 

∆ραστηριοτήτων (αναφορά Β.∆.Ν.1η 1). Η δεύτερη αναφορά του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων 

(αναφορά Β.∆.Ν.1η 2), η οποία παρουσιάζει υποενότητα του κειµένου, συνοψίζει την τρίτη 

αναφορά του Συγκεντρωτικού Πίνακα (αναφορά Σ.Π.Ν.1η 3), η οποία παρουσιάζει 

περιληπτικές «Προτάσεις ∆ραστηριοτήτων». Στην τρίτη, τέταρτη και πέµπτη αναφορά του 

Συγκεντρωτικού Πίνακα (αναφορές Σ.Π.Ν.1η 3-5) προτείνεται η προσέγγιση της γενικής 

διδακτικής ενότητας «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» µε δραστηριότητες «διάκρισης και 

κατονοµασίας». Κατά συναφή τρόπο στο Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων, στην αναφορά Β.∆.Ν.1η 

9, ο τίτλος ενότητας κειµένου που παρουσιάζει ιδέες δραστηριοτήτων, αφορά «∆ιακρίσεις 

ως προς τη σύσταση της ύλης». Ο «Γενικός Στόχος» που εντοπίστηκε στο Συγκεντρωτικό 

Πίνακα (αναφορά Σ.Π.Ν.1η 2) δεν περιλαµβάνεται στα κείµενα του Βιβλίου 

∆ραστηριοτήτων και αντίστοιχα οι µεθοδολογικές διευκρινίσεις Β.∆.Ν.1η 3-8, και 10, δεν 

εντοπίστηκαν στο Συγκεντρωτικό Πίνακα. Οι διαφοροποιήσεις αυτές δικαιολογούνται από 

τις διαφορετικές λειτουργίες που καλούνται να επιτελέσουν τα δύο κείµενα: περιληπτική 
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παρουσίαση δοµής περιεχοµένων, στόχων και προτάσεων δραστηριοτήτων ο 

Συγκεντρωτικός Πίνακας, «σύντοµη θεωρητική ενηµέρωση και πρακτική µεθοδολογική 

αντιµετώπιση» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 1991, σ. 9) ενδεικτικών δραστηριοτήτων, το Βιβλίο 

∆ραστηριοτήτων. Πάντως, τα δύο κείµενα ακολουθούν την ίδια δοµή παρουσίασης και οι 

αναφορές που εντοπίστηκαν σε αυτά παρουσιάζουν συναφείς πληροφορίες. 

 

β. Προσδιορισµός προτάσεων διδακτικής µεθοδολογίας 

Όπως προκύπτει από τη µελέτη των αναφορών που παρουσιάστηκαν περιληπτικά 

πιο πάνω, σε συνδυασµό µε όσα προηγούνται και έπονται στα κείµενα, στο Α.Π. του ’89 

διατυπώνονται συγκεκριµένες διδακτικές προτάσεις για την προσέγγιση της γενικής 

διδακτικής ενότητας «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες». Αυτές οι διδακτικές προτάσεις αφορούν: 

• τη διατύπωση του γενικού στόχου να γνωρίσουν, να ανακαλύψουν τα παιδιά τα 
αντικείµενα και τις ιδιότητές τους (αναφορές Σ.Π.Ν.1η 1, 2, Β.∆.Ν.1η 1-3, 5, 8), 
στόχος ο οποίος, σύµφωνα µε τα κείµενα, θα επιτευχθεί µε κινητοποίηση της 
αντιληπτικής λειτουργίας (αναφορές Σ.Π.Ν.1η 3, Β.∆.Ν.1η 2), µε παρατήρηση, 
διακρίσεις, διαπιστώσεις, διερεύνηση (αναφορές Σ.Π.Ν.1η 4, Β.∆.Ν.1η 5, 9, 10), µε 
χειρισµό αντικειµένων και υλικών από τα παιδιά (αναφορές Σ.Π.Ν.1η 2, Β.∆.Ν.1η 5, 
7), διαδικασίες που κινητοποιούν συσχετισµούς, οµαδοποιήσεις, (αναφορές Σ.Π.Ν.1η 
3, Β.∆.Ν.1η 2, 5, 7, 8), και µε τη χρήση του ειδικού κάθε φορά λεξιλογίου (αναφορές 
Σ.Π.Ν.1η 4, Β.∆.Ν.1η 7, 10), 

• τη διδακτική εξίσωση της αυθόρµητης ενασχόλησης των παιδιών µε αντικείµενα και 
υλικά, µε τις προγραµµατισµένες και οργανωµένες από τη νηπιαγωγό εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, καθώς η άποψη που παρουσιάζεται στα κείµενα είναι ότι και στις 
δύο περιπτώσεις τα παιδιά µπορούν να ανακαλύψουν, να γνωρίσουν τα αντικείµενα 
και τις ιδιότητές τους (αναφορές Β.∆.Ν.1η 5, 8), 

• το ρόλο της νηπιαγωγού, ο οποίος συνίσταται κυρίως στην εκµετάλλευση διαφόρων 
αφορµών και ευκαιριών (π.χ. δραστηριότητες συµβολικού παιχνιδιού, εικαστικών, 
µία τυχαία παρατήρηση, µία ιστορία, ένα ασυνήθιστο υλικό), ώστε να ξεκινήσει η 
επεξεργασία σχετικών θεµάτων –µε αυθόρµητες ή µε προγραµµατισµένες 
δραστηριότητες– (αναφορές Β.∆.Ν.1η 5, 6, 10), στον εµπλουτισµό του σχολικού 
περιβάλλοντος µε ανάλογο υλικό, στην παρακίνηση των νηπίων να παρατηρήσουν, 
χειριστούν ελεύθερα, διερευνήσουν το υλικό / τα αντικείµενα, να κάνουν 
συσχετισµούς και οµαδοποιήσεις, να χρησιµοποιήσουν το σχετικό λεξιλόγιο (π.χ. 
αναφορές Σ.Π.Ν.1η 3, Β.∆.Ν.1η 2, 7), 

• το ρόλο των νηπίων, τα οποία θα γνωρίσουν, θα ανακαλύψουν τα αντικείµενα και τις 
ιδιότητές τους µε χειρισµό υλικών και αντικειµένων, συσχετίσεις και χρήση σχετικού 
λεξιλογίου, είτε µε αυθόρµητο τρόπο, είτε κατόπιν υιοθέτησης των παρακινήσεων 
της νηπιαγωγού (π.χ. αναφορές Σ.Π.Ν.1η 2, Β.∆.Ν.1η 3, 5, 7, 8). 

 

Όπως φαίνεται, τα αντιληπτικά δεδοµένα που προκύπτουν από χειρισµό και 

παρατήρηση αντικειµένων και υλικών, κατέχουν ιδιαίτερη θέση στις διδακτικές προτάσεις 

των κειµένων του Τέταρτου Μέρους – Νοητική Ανάπτυξη, για την προσέγγιση από τα 
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παιδιά της γενικής διδακτικής ενότητας «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες». Αν και προτείνεται η 

κινητοποίηση νοητικών διεργασιών, όπως η συσχέτιση, διάκριση, οµαδοποίηση, κατά 

κάποιο τρόπο φαίνεται πως θεωρείται ότι και µόνα τους τα παιδιά, χωρίς την παρέµβαση 

της νηπιαγωγού, οδηγούνται σε αυτές τις νοητικές διεργασίες. Επιπλέον, υποδεικνύεται η 

αξία χρήσης λεξιλογίου σχετικού µε το διδακτέο αντικείµενο από τα παιδιά, χωρίς να 

διευκρινίζεται ακριβώς σε τι συνίσταται αυτή η αξία, υπονοώντας ότι η εκφορά των 

κατάλληλων λέξεων συνεπάγεται την κατανόηση. 

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να παραθέσουµε µία αναφορά που εντοπίστηκε στο Βιβλίο 

∆ραστηριοτήτων, στην ενότητα µε τίτλο «∆ιακρίσεις ως προς τη σύσταση της ύλης», η 

οποία παρουσιάζει συνοπτικά και µε σαφήνεια την άποψη που προβάλλεται στα κείµενα 

του Α.Π. του ’89 σχετικά µε τη διαδικασία προσέγγισης της γενικής διδακτικής ενότητας 

«Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» από τα νήπια. 

Οι ιδιότητες των πραγµάτων […] είναι αντιληπτές και κατανοητές από τα νήπια και 
µας δίνουν πολλές ευκαιρίες για συζητήσεις και διαπιστώσεις. 

(αναφορά Β.∆.Ν.1η 10, ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 1991, σ. 204) 
 

Η αξία που αποδίδεται στις αισθήσεις, η θέση ότι η αντίληψη αρκεί για την 

κατανόηση, ότι η χρήση σχετικού λεξιλογίου συνεπάγεται αυτόµατα τη συγκρότηση της 

γνώσης, και ότι οι συσχετισµοί απορρέουν, αυθόρµητα ή υπό καθοδήγηση, από τα 

δεδοµένα των αισθήσεων, µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι, στα κείµενα του Α.Π. του 

’89, η διδακτική µεθοδολογία που προτείνεται για την προσέγγιση της γενικής διδακτικής 

ενότητας «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», χαρακτηρίζεται από εµπειριστικές αντιλήψεις (βλ. 

Ραβάνης, 1999, σ. 177-181). Έτσι, παραβλέπονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

αντικειµένου, τα ειδικά χαρακτηριστικά της σκέψης των παιδιών, δηλαδή γνωστικά ή 

άλλης φύσης εµπόδια που µπορεί να συναντούν τα παιδιά, κατά τη διαδικασία 

οικοδόµησης σχετικών γνώσεων, εξισώνονται τα επιµέρους γνωστικά περιεχόµενα ως προς 

τη δυσκολία που µπορεί να παρουσιάζει η κατάκτησή τους, και επιπλέον, ακυρώνεται το 

όλο διδακτικό εγχείρηµα, εφόσον θεωρείται ότι µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάποια 

στιγµή τα παιδιά «θα αντιληφθούν» και αυθόρµητα «θα καταλάβουν». 
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6.1.2.2 ∆ιδακτική υποενότητα «Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα» στο Α.Π. του ’89 

Αρχικώς θα προσδιορίσουµε ορισµένα στοιχεία που αφορούν την έννοια του 

βάρους και τις σχέσεις ανάµεσα στις έννοιες βάρος, όγκος και πυκνότητα, ώστε να 

δικαιολογήσουµε την ένταξη περιεχόµενων που σχετίζονται µε αυτή την έννοια στη γενική 

διδακτική ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες». 

 

∆ιευκρινίσεις - προσδιορισµοί36

Το βάρος, ως µέγεθος, µπορεί να αποτελέσει υποενότητα γνωστικών αντικειµένων 

στα πλαίσια της διδακτικής µαθηµατικών εννοιών και δεξιοτήτων. Ως δύναµη µε την οποία 

έλκει η Γη ένα σώµα, µπορεί να προσεγγιστεί στα πλαίσια της διδασκαλίας εννοιών και 

φαινοµένων από τον κόσµο της Φυσικής. Ωστόσο, στην καθηµερινή ζωή, η µάζα συγχέεται 

µε το βάρος. Η µονάδα µέτρησης της µάζας είναι το χιλιόγραµµο, το οποίο συνήθως 

ονοµάζουµε κιλό, και τα κιλά παραπέµπουν σε αυτό που συνήθως ονοµάζουµε βάρος. 

Ορισµένες εκτιµήσεις για το βάρος στηρίζονται αποκλειστικά σε αισθητηριακά δεδοµένα, 

σχετικά µε το είδος του υλικού από το οποίο αποτελείται ένα σώµα, ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις το βάρος των σωµάτων εκτιµάται αυτόµατα από δεδοµένα που αφορούν τον 

όγκο των υλικών σωµάτων. 

 

Είναι χαρακτηριστικό το παιδικό λογοπαίγνιο: «Τι είναι πιο βαρύ; Ένα κιλό σίδερο 

ή ένα κιλό βαµβάκι;», το οποίο αποτυπώνει την έµφαση που λαµβάνουν αισθητηριακά 

δεδοµένα σχετικά µε το βάρος ορισµένων υλικών (π.χ. το σίδερο είναι πιο βαρύ από το 

βαµβάκι), λειτουργώντας ως αποκλειστικό κριτήριο για εκτιµήσεις της ποσότητας της 

µάζας ενός σώµατος και επισκιάζοντας τον παράγοντα όγκο37. Σε άλλες περιπτώσεις 

επικρατεί στη σκέψη των παιδιών η αντίληψη ότι το µεγαλύτερο/περισσότερο είναι και 

βαρύτερο (Χατζηγεωργίου, 2004, σ. 231), αντίληψη στην οποία κεντρικό ρόλο κατέχει ο 

όγκος ως κριτήριο εκτιµήσεων της µάζας, επισκιάζοντας τον παράγοντα πυκνότητα του 

υλικού. Πράγµατι, εφόσον πρόκειται για το ίδιο υλικό, στις ίδιες συνθήκες, όσο 

µεγαλύτερο είναι το σώµα, δηλαδή όσο µεγαλύτερο όγκο έχει, τόσο µεγαλύτερη είναι η 

                                                 
36 Για τις γνώσεις αναφοράς που περιλαµβάνει αυτή η ενότητα, καθώς και για δεδοµένα που αφορούν τις 
ιδέες των παιδιών για το βάρος, τη µάζα και την πυκνότητα βλ. Driver κ.ά., 1998, σ. 154-156, 
Χατζηγεωργίου, 2004, σ. 230-231, http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=cdog&oid=99, 
http://www.pi-schools.gr/programs/epimorfosi/epimorfotiko_yliko/dimotiko/fisiki.pdf 
37 ∆εν είναι τυχαία η ανάπτυξη σχετικού διαδραστικού εκθέµατος στα πλαίσια λειτουργίας του κοινωφελούς 
Ιδρύµατος Ευγενίδου, σε συνεργασία µε την «Cité des Sciences et de l´Industrie», ενός από τα µεγαλύτερα 
και πλέον πρωτοπόρα ιδρύµατα στο χώρο της επιστηµονικής µουσειολογίας. Βλ. 
http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=cdog&oid=99 
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µάζα του (στην καθοµιλουµένη το βάρος του). Ωστόσο, στις περιπτώσεις που υπεισέρχεται 

ο παράγοντας της πυκνότητας (π.χ. µε διαφοροποίηση του υλικού) διαφοροποιούνται τα 

δεδοµένα ως προς τη σχέση όγκου/µάζας, οπότε µπορεί ένα σώµα µικρού όγκου να έχει 

µεγάλη µάζα. Πάντως, όταν οι εκτιµήσεις για το βάρος ενός σώµατος απαιτούν το 

συνυπολογισµό του όγκου και της πυκνότητας του υλικού, τότε στην ουσία πρόκειται για 

εκτιµήσεις που αφορούν τη µάζα ενός σώµατος, και το πλαίσιο αναφοράς είναι η Ύλη και 

οι ιδιότητές της. 

 

«Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα» στο Α.Π. του ’89 

Στο Α.Π. του ’89 εντοπίστηκαν αναφορές, οι οποίες προσδιορίζουν το βάρος, ως 

προτεινόµενο γνωστικό περιεχόµενο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ορισµένες από αυτές 

τις αναφορές εντοπίστηκαν στο Τέταρτο Μέρος – Νοητική Ανάπτυξη και κάποιες άλλες 

στο Πέµπτο Μέρος – Προµαθηµατικό Στάδιο. Καµία από αυτές τις αναφορές δεν 

προσεγγίζει το βάρος ως ελκτική δύναµη. Ορισµένες από τις αναφορές προσεγγίζουν το 

βάρος αποκλειστικά ως µέγεθος και το χρησιµοποιούν ως ευκαιρία για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων µέτρησης, κάποιες άλλες περιλαµβάνουν συλλογισµούς, οι οποίοι αναφέρονται 

άµεσα ή έµµεσα στις ιδιότητες του όγκου και της πυκνότητας των υλικών, ενώ υπάρχουν 

και κάποιες αναφορές που προσδιορίζουν το πλαίσιο αναφοράς αποκλειστικά µε την 

ένταξή τους στην ενότητα «Γνωριµία µε τα φυσικά γνωρίσµατα των αντικειµένων» του 

Τέταρτου Μέρους – Νοητική Ανάπτυξη. Έτσι, από το σύνολο των αναφορών που 

εντοπίσαµε στα κείµενα του Α.Π. του ’89, οι οποίες προσδιορίζουν το βάρος ως γνωστικό 

περιεχόµενο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διακρίναµε τις περιπτώσεις εκείνες στις 

οποίες το βάρος συσχετίζεται µε την Ύλη και τις ιδιότητες των υλικών σωµάτων, και τις 

καταχωρήσαµε σε µία διδακτική υποενότητα µε τίτλο «Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα». Κατ’ 

εξαίρεση λοιπόν για τη διδακτική υποενότητα «Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα» αναλύσαµε ως 

βασικά, τόσο τα κείµενα του Τέταρτου Μέρους – Νοητική Ανάπτυξη, όσο και τα κείµενα 

του Πέµπτου Μέρους – Προµαθηµατικό Στάδιο. 

 

Για τον τίτλο αυτής της κατηγορίας επιλέχθηκε η λέξη βάρος, η οποία 

αναδεικνύεται από τα επίσηµα κείµενα του Α.Π. του ’89, σε συνδυασµό όµως µε τις λέξεις 

όγκος και πυκνότητα, ώστε να αποδίδεται η εννοιολογική σηµασία των αναφορών που 

συνιστούν αυτή την κατηγορία, δηλαδή ο προσδιορισµός των σχέσεων ανάµεσα στη µάζα, 

τον όγκο και την πυκνότητα, ως βασικές ιδιότητες της Ύλης. 
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Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αναφορών που σχετίζονται µε το βάρος αλλά δεν 

καταχωρήθηκαν στην κατηγορία γνωστικού περιεχοµένου που µας απασχολεί είναι τα 

ακόλουθα κείµενα: «Να προσεγγίζουν βασικές ποσοτικές σχέσεις όπως: […] ελαφρότερο 

από…, […]» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 1991, σ. 239), «Γεµίζουµε µε άµµο ποτήρια και πιατάκια 

πλαστικά και ζητάµε από τα νήπια να κρατήσουν στα χέρια τους δύο πιατάκια ή δύο 

ποτήρια ή ένα πιατάκι κι ένα ποτήρι και να πουν αν αυτά που κρατούν κάθε φορά έχουν το 

ίδιο βάρος.» (οπ.π., σ. 255). Στις αναφορές αυτές, οι εκτιµήσεις βάρους δεν απαιτούν 

συσχετίσεις που να αφορούν τον όγκο ή την πυκνότητα του υλικού. Το βάρος νοείται 

αποκλειστικά ως µέγεθος και χρησιµοποιείται ως αφορµή για συγκρίσεις και εκτιµήσεις 

ποσότητας. 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 8, εντοπίστηκαν 15 αναφορές που προσδιορίζουν τη 

διδακτική υποενότητα «Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα». Η παρουσίαση και ο χαρακτηρισµός 

των αναφορών µε κριτήριο το µήνυµα που µεταφέρουν, ως αποσπάσµατα των επίσηµων 

κειµένων του Π.Σ., θα διευκολύνει την ανάδειξη των στοιχείων που διατυπώνονται στο 

Α.Π. του ’89 σχετικά µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό της διδακτικής υποενότητας 

«Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα» και τις αντίστοιχες προτάσεις διδακτικής µεθοδολογίας. 

 

Παρουσίαση των αναφορών 

Η παρουσίαση των αναφορών που ακολουθεί δοµείται µε βάση τα επίσηµα κείµενα 

του Α.Π. του’89 και τις αντίστοιχες ενότητες, όπου εντοπίστηκαν οι αναφορές. Η σειρά 

παρουσίασης ανταποκρίνεται γενικώς στη σειρά εµφάνισης των αναφορών σε κάθε 

κείµενο, γίνεται όµως και ενοποίηση ορισµένων αναφορών εφόσον αυτές αφορούν σχετικά 

θέµατα. Στο τέλος κάθε αναφοράς ή κάθε ενότητας αναφορών, µέσα σε παρένθεση 

παρουσιάζεται ο κωδικός38 των αναφορών, ο οποίος χρησιµοποιείται στη συνέχεια για την 

παραποµπή σε αυτές, και διευκολύνει στον εντοπισµό κάθε αναφοράς στο Παράρτηµα Ι 

(βλ. Πίνακα Ι-1.2), όπου παρουσιάζεται το πλήρες κείµενο των αναφορών. Στις 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα συµφραζόµενα συµβάλλουν σηµαντικά στη 

νοηµατοδότηση των αναφορών39 συµπεριλαµβάνονται και αυτά στην παρουσίαση. 

 
                                                 
38 Ο κωδικός των αναφορών περιλαµβάνει τα αρχικά γράµµατα των κειµένων όπου εντοπίστηκαν οι 
αναφορές, και έναν αριθµό, ο οποίος ανταποκρίνεται στη σειρά εµφάνισης κάθε αναφοράς στα κείµενα. Όλες 
οι συντοµογραφίες εξηγούνται στο Παράρτηµα Ι.α Συντοµογραφίες / Επεξηγήσεις Πινάκων Ι-1 έως Ι-1.7. 
39 Σε περίπτωση που τα συµφραζόµενα θεωρούνται σηµαντικά για τη νοηµατοδότηση των αναφορών, 
περιλαµβάνονται σε αγκύλες πριν ή/και µετά τις αναφορές που παρουσιάζονται στους Πίνακες Ι-1 έως Ι-1.7, 
στο Παράρτηµα Ι. 
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Οι 15 αναφορές (βλ. Πίνακα 8 και 10), που προσδιορίζουν ως γνωστικό 

περιεχόµενο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων το βάρος αντικειµένων σε σχέση µε τον όγκο 

που καταλαµβάνουν και την πυκνότητα των υλικών από τα οποία αποτελούνται, 

εντοπίστηκαν σε δύο Μέρη του Α.Π. του ’89: στο Τέταρτο Μέρος – Νοητική Ανάπτυξη, 

επιµέρους ενότητα «1α Γνωριµία µε τα φυσικά γνωρίσµατα των αντικειµένων» (στο 

Συγκεντρωτικό Πίνακα και στα κείµενα του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων), και στο Πέµπτο 

Μέρος – Προµαθηµατικό Στάδιο, 2η επιµέρους ενότητα «Συγκρίσεις, εκτιµήσεις µεγεθών» 

(στα κείµενα του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων). Πιο συγκεκριµένα, οι αναφορές αυτές 

σχετίζονται µε: 

στο Τέταρτο Μέρος – Νοητική Ανάπτυξη, στα κείµενα του Συγκεντρωτικού Πίνακα: 
• τη διατύπωση γενικού διδακτικού στόχου για τη γνωριµία των παιδιών µε τα 

αντικείµενα –επενεργώντας πάνω σε αυτά– (µεταξύ άλλων και) ως προς το βάρος 
(αναφορά Σ.Π.Ν.1η 1), 

• τη διατύπωση πρότασης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
που υποκινούν την αντιληπτική λειτουργία των νηπίων σε συσχετισµούς ανάµεσα 
στα αντικείµενα, οι οποίοι οδηγούν στη γνώση των φυσικών γνωρισµάτων των 
αντικειµένων, π.χ. διάκριση και κατονοµασία των γνωρισµάτων των αντικειµένων 
µε βάση ερεθίσµατα που προκαλούνται από διάφορους παράγοντες, µεταξύ των 
οποίων και την ιδιότητά τους να είναι βαριά ή ελαφριά (αναφορά Σ.Π.Ν.1η 2), 

στο Τέταρτο Μέρος – Νοητική Ανάπτυξη, στα κείµενα του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων: 
• διευκρινίσεις µεθοδολογικής φύσης, σύµφωνα µε τις οποίες: 

o οι δραστηριότητες µε τις οποίες το παιδί θα γνωρίσει τις ιδιότητες των 
αντικειµένων, µεταξύ των οποίων το βάρος (άλλες ιδιότητες των 
αντικειµένων που αναφέρονται είναι η σύσταση της ύλης, το χρώµα, το 
σχήµα, το µέγεθος, η θερµοκρασία, ο ήχος, η γεύση, η οσµή κτλ.), 
ενσωµατώνονται σε ένα σύνολο ευρύτερων δραστηριοτήτων και 
εντάσσονται στη συνολική ζωή της τάξης (αναφορές Β.∆.Ν.1η 1), 

o τα νήπια ανακαλύπτουν τα χαρακτηριστικά των αντικειµένων, µεταξύ των 
οποίων και το βάρος, άλλοτε µόνα τους, µε ελεύθερους συσχετισµούς, κατά 
τη διάρκεια αυθόρµητων δραστηριοτήτων και άλλοτε µέσα από τις 
προγραµµατισµένες δραστηριότητες (αναφορά Β.∆.Ν.1η 3), 

• τίτλο ενότητας δραστηριοτήτων: «∆ιακρίσεις ως προς το βάρος» (στον ίδιο τίτλο 
αναφέρονται ως κριτήρια διακρίσεων και το σχήµα, µέγεθος, µορφή) (αναφορά 
Β.∆.Ν.1η 2), 

• τη διατύπωση πρότασης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
σύγκρισης αντικειµένων ως προς το βάρος, δηλαδή αντικείµενα βαριά και ελαφριά, 
όπως ξύλινες ή µάλλινες µπάλες, πλαστικούς ή ξύλινους κύβους κτλ. (αναφορά 
Β.∆.Ν.1η 4), 

στο Πέµπτο Μέρος – Προµαθηµατικό Στάδιο, στα κείµενα του Βιβλίου 
∆ραστηριοτήτων: 
• τη διατύπωση συνοπτικών προτάσεων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 

σύµφωνα µε τις οποίες: 
o τα νήπια µπορούν να κρατήσουν ένα κοµµάτι βαµβάκι, µία πέτρα, ένα 

τούβλο και να συγκρίνουν το βάρος τους (αναφορά Β.∆.∆.Πρ.2η 1), 
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o τα νήπια µπορούν να ανακαλύψουν εµπειρικά ότι ένα άδειο κουτί από 
σοκολάτες είναι πιο ελαφρύ από ένα γεµάτο ή από ένα τούβλο που έχει 
σχεδόν τις ίδιες διαστάσεις (αναφορά Β.∆.∆.Πρ.2η 2), 

o η νηπιαγωγός τοποθετεί στη ζυγαριά δύο όµοια ποτήρια µε ίση ποσότητα 
άµµου, ώστε να βεβαιώσει την ισότητα βάρους των δύο αντικειµένων, 
αντικαθιστά το περιεχόµενο του ενός ποτηριού µε φύλλα ή βαµβάκι και 
ζητά από τα παιδιά προβλέψεις σχετικά µε το βάρος των δύο ποτηριών, τα 
νήπια ζυγίζουν εµπειρικά τα δύο ποτήρια, σχολιάζουν τις προβλέψεις τους, 
και τέλος επαληθεύουν µε τη ζυγαριά (αναφορά Β.∆.∆.Πρ.2η 3*-6*), 

o η νηπιαγωγός γεµίζει κουτιά ίδιων διαστάσεων ανά τρία µε διαφορετικά 
υλικά (π.χ. άµµο, φύλλα, όσπρια, βότσαλα), ή ίδιο υλικό σε διαφορετική 
ποσότητα, προτρέπει τα νήπια να εκτιµήσουν εµπειρικά ή µε ζυγαριά το 
βάρος των κουτιών, να οµαδοποιήσουν εκείνα που έχουν το ίδιο βάρος και 
να τα διατάξουν (αναφορά Β.∆.∆.Πρ.2η 7 -9 ). 
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Ένταξη των αναφορών στα κείµενα και χαρακτηρισµός τους 

Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τα κείµενα του Α.Π. του ’89, 

όπου εντοπίστηκαν οι 15 αναφορές που συγκρότησαν την κατηγορία διδακτικής 

υποενότητας «Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα». Παρουσιάζονται επίσης στοιχεία σχετικά µε το 

είδος της πληροφορίας που µεταφέρουν οι αναφορές αυτές σε επίπεδο εννοιολογικών / 

µεθοδολογικών προσδιορισµών και σε επίπεδο δοµικών οντοτήτων ενός Π.Σ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ∆ιδακτική υποενότητα «Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα» στο Α.Π. του ’89: οι 
αναφορές στα κείµενα όπου εντοπίστηκαν και το είδος της πληροφορίας που µεταφέρουν. 

Σχετικές αναφορές στα επιµέρους κείµενα 
Τέταρτο Μέρος 

Νοητική Ανάπτυξη, Επιµέρους 
Ενότητα 1α Γνωριµία µε τις 

φυσικές ιδιότητες των 
αντικειµένων 

Πέµπτο Μέρος 
Προµαθηµατικό Στάδιο 
Επιµέρους Ενότητα 2: 
Συγκρίσεις, εκτιµήσεις 

µεγεθών 

 Στοιχεία Π.Σ. 

Σ.Π. Βιβλίο 
∆ραστηριοτήτων

Βιβλίο 
∆ραστηριοτήτων 

Σύνολο 
αναφορών 
για κάθε 
στοιχείο 
Π.Σ. 

Σύνολα 
αναφορών
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Προτάσεις 
∆ραστηριοτήτων Σ.Π.Ν.1η 2 Β.∆.Ν.1η 4 Β.∆.∆.Πρ.2η 1-2, 
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Άλλα Στοιχεία  Β.∆.Ν.1η 1-3  3 

14 

Σύνολο 
αναφορών σε κάθε κείµενο 2 4 9 15  

Σύνολο 
αναφορών σε κάθε Μέρος 6 9  15 

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
Σ.Π.: Ο συγκεντρωτικός πίνακας κάθε Μέρους του Α.Π. του ’89, στον οποίο παρουσιάζονται οι ενότητες, οι στόχοι και 
περιληπτικά ορισµένες δραστηριότητες 
Σ.Π.Ν.1η: Συγκεντρωτικός Πίνακας / Νοητικός Τοµέας / 1η Ενότητα 
Β.∆.Ν.1η: Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων / Νοητικός Τοµέας / 1η Ενότητα 
Β.∆.∆.Πρ.2 η: Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων / Τοµέας ∆εξιοτήτων – Προµαθηµατικό Στάδιο / 2η Ενότητα 
* ή : Με σύµβολα σε µορφή εκθέτη σηµειώνονται οι αναφορές – τµήµατα ενιαίου κειµένου, όπου περιγράφεται 
αναλυτικά µία διδακτική δραστηριότητα (σε κάθε περίπτωση συσχετιζόµενων αναφορών χρησιµοποιείται διαφορετικό 
σύµβολο) 
 

α. Εννοιολογικός προσδιορισµός 

Από τις 15 αναφορές που προσδιορίζουν τη διδακτική υποενότητα «Βάρος-Όγκος-

Πυκνότητα», 6 εντοπίστηκαν στα κείµενα του Τέταρτου Μέρους – Νοητική Ανάπτυξη, 

δηλαδή εκεί όπου εντοπίστηκαν τα περισσότερα γνωστικά αντικείµενα και περιεχόµενα 

που σχετίζονται µε τον κόσµο της Φυσικής, και 9 εντοπίστηκαν στα κείµενα του Πέµπτου 
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Μέρους – Προµαθηµατικό Στάδιο, όπου κυρίως συναντώνται έννοιες και δεξιότητες που 

σχετίζονται µε τη διδασκαλία των Μαθηµατικών. Μία αναφορά είναι εννοιολογικής φύσης 

και 14 αναφορές εµπεριέχουν στοιχεία διδακτικής µεθοδολογίας (βλ. Πίνακα 10). 

 

Πιο συγκεκριµένα, οι 6 αναφορές που εντοπίστηκαν στο Τέταρτο Μέρος – Νοητική 

Ανάπτυξη, αποτελούν µέρη των κειµένων της επιµέρους ενότητας 1α. (η οποία αφορά τη 

γνωριµία των παιδιών µε τις φυσικές ιδιότητες των αντικειµένων), και προσδιορίζουν το 

βάρος ως ιδιότητα των αντικειµένων. Οι 9 αναφορές που εντοπίστηκαν στο Πέµπτο Μέρος 

– Προµαθηµατικό Στάδιο, εντάσσονται στη 2η επιµέρους ενότητα µε τίτλο «Συγκρίσεις, 

εκτιµήσεις µεγεθών» (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1991, σ. 254), και καταχωρήθηκαν στο συγκεκριµένο 

γνωστικό περιεχόµενο επειδή, εκτός από την προσέγγιση του βάρους ως µεγέθους, 

εµπεριέχουν στοιχεία που αφορούν τη σχέση του βάρους µε την πυκνότητα των υλικών. 

Πέρα από την απλή αναφορά του βάρους, ως προτεινόµενης προς διδασκαλία 

υποενότητας, που σχετίζεται µε τις ιδιότητες της Ύλης, περισσότερα στοιχεία για τον 

προσδιορισµό του εντοπίζουµε, έµµεσα, από τις περιγραφές των αντικειµένων που 

προτείνεται να χρησιµοποιηθούν, στις αναφορές που χαρακτηρίστηκαν συνοπτικές 

«Προτάσεις ∆ραστηριοτήτων», στα δύο Μέρη του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων (αναφορές 

Β.∆.Ν.1η 4, Β.∆.∆.Πρ.2η 1-2, 3*-6*, 7 -9 ). 

 

Στις προτάσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που εντοπίστηκαν στο Τέταρτο και 

στο Πέµπτο Μέρος του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων, η έµφαση δίνεται στα υλικά και όχι στα 

αντικείµενα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της αναφοράς Β.∆.Ν.1η 4, όπου 

διατυπώνεται πρόταση σύγκρισης του βάρους µίας µάλλινης και µιας ξύλινης µπάλας, ενός 

πλαστικού και ενός ξύλινου κύβου. Τα αντικείµενα των οποίων το βάρος θα εκτιµήσουν τα 

παιδιά, δεν είναι τυχαία αντικείµενα (π.χ. ένα αυτοκινητάκι και ένα ψαλίδι), αλλά 

προτείνονται αντικείµενα που αποτελούνται από ένα υλικό (µάλλινα ή ξύλινα) και έχουν 

συµπαγές σχήµα (µπάλα ή κύβος). Έτσι, αν και προσδιορίζεται το σχήµα και το υλικό των 

συγκρινόµενων αντικειµένων, δεν διευκρινίζονται στοιχεία που αφορούν τον όγκο αυτών 

των αντικειµένων. Το ίδιο συµβαίνει και στην αναφορά Β.∆.∆.Πρ.2η 1, που εντοπίστηκε 

στο Πέµπτο Μέρος – Προµαθηµατικό Στάδιο. Αντίθετα, στις αναφορές Β.∆.∆.Πρ.2η 2 και 

3*-6*, στο ίδιο Μέρος, διευκρινίζεται ότι ο όγκος των συγκρινόµενων αντικειµένων 

παραµένει σταθερός. Η συγκεκριµένη διδακτική επιλογή είναι σηµαντική διότι, 

διαφορετικοί συνδυασµοί µεταξύ των παραγόντων: υλικό (δηλαδή πυκνότητα υλικού) και 

σχήµα-µέγεθος (δηλαδή όγκος), µπορούν να καταστήσουν φανερό, ή αντίθετα να 
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επισκιάσουν, το ρόλο κάθε παράγοντα, και των µεταξύ τους σχέσεων, στην εκτίµηση του 

βάρους των αντικειµένων. 

 

Γενικότερα, οι «Προτάσεις ∆ραστηριοτήτων» που εντοπίστηκαν και στα δύο Μέρη 

του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων, µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: 

α. εκείνες που δεν διευκρινίζουν δεδοµένα σχετικά µε τον όγκο των αντικειµένων 

προς σύγκριση, υποχρεώνοντας τη νηπιαγωγό να αποφασίσει για σηµαντικές 

διδακτικές επιλογές, χωρίς να παρέχονται στα επίσηµα κείµενα στοιχεία σχετικά µε 

τις διδακτικές δυνατότητες που έχει ή τα πιθανά προβλήµατα στα οποία µπορεί να 

οδηγήσει κάθε διδακτική επιλογή, 

β. εκείνες που διευκρινίζουν ότι ο όγκος των αντικειµένων προς σύγκριση παραµένει 

σταθερός, µε διαφοροποίηση µόνο των παραγόντων υλικό και βάρος, 

προσδιορίζοντας διδακτικές καταστάσεις που καθοδηγούν προς συλλογισµούς του 

τύπου «το σίδερο είναι βαρύ, το βαµβάκι είναι ελαφρύ». 

 

Στις αναφορές Β.∆.∆.Πρ.2η 7 -9  προτείνεται η εκτίµηση του βάρους 

αντικειµένων ίδιου όγκου / διαφορετικού υλικού, αλλά και ίδιου υλικού / διαφορετικού 

όγκου, εποµένως τα παιδιά µπορούν να επεξεργαστούν το ρόλο του υλικού αλλά και το 

ρόλο του όγκου σε σχέση µε το βάρος του αντικειµένου. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο αν 

προτείνεται να δοθούν στα παιδιά όλες οι σχετικές πληροφορίες. Πιο συγκεκριµένα, 

προτείνεται να τοποθετηθούν σε ίδια κουτιά διαφορετικά υλικά, ή διαφορετικές ποσότητες 

από το ίδιο υλικό, να επιχειρήσουν τα παιδιά να εκτιµήσουν το βάρος των κουτιών 

(εµπειρικά ή µε χρήση ζυγαριάς), να τα οµαδοποιήσουν µε κριτήριο το βάρος, και να τα 

διατάξουν αναλόγως. ∆εν διευκρινίζεται, όµως, αν η τοποθέτηση των υλικών στα κουτιά 

θα γίνει µπροστά στα παιδιά, αν τα ίδια τα παιδιά θα λάβουν µέρος στη διαδικασία 

τοποθέτησης των υλικών στα κουτιά, ή αν τελικά θα χειριστούν κουτιά, πανοµοιότυπα σε 

εµφάνιση και όγκο, αλλά διαφορετικού βάρους. Στην τελευταία περίπτωση, το βάρος 

χρησιµοποιείται απλώς ως ευκαιρία για την προσέγγιση λογικοµαθηµατικών δεξιοτήτων, 

χωρίς να παρέχεται στα παιδιά η ευκαιρία να συλλογιστούν πάνω στις σχέσεις βάρους-

όγκου-υλικού. Η αναφορά αυτή καταχωρήθηκε στη διδακτική υποενότητα «Βάρος-Όγκος-

Πυκνότητα» επειδή, σε περίπτωση που τα παιδιά έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που 

αφορούν το περιεχόµενο των κουτιών, τότε αυτή είναι η µόνη διδακτική πρόταση που 

εντοπίστηκε στο Α.Π. του ’89, στην οποία εξετάζονται παράλληλα και οι τρεις 

παράγοντες: βάρος, όγκος, πυκνότητα. 
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Όπως ήδη αναφέραµε, από τις αναφορές που εντοπίστηκαν στο Τέταρτο Μέρος – 

Νοητική Ανάπτυξη, 2 εντοπίστηκαν στο Συγκεντρωτικό Πίνακα και 4 στο Βιβλίο 

∆ραστηριοτήτων. Η διαφορετική λειτουργία των δύο κειµένων –συνοπτική παρουσίαση 

στον Πίνακα, αναλυτική παρουσίαση στο Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων–, δικαιολογεί τη 

διαφορά στον αριθµό των αναφορών. Οι αναφορές στα δύο κείµενα, εντάσσονται στην ίδια 

ενότητα, προτείνουν αντίστοιχες δραστηριότητες –διάκρισης και κινητοποίησης της 

αντιληπτικής λειτουργίας των νηπίων σε συσχετισµούς–, και προσδιορίζουν µε συναφή 

τρόπο το βάρος, ως ιδιότητα των αντικειµένων. 

 

Οι σχετικές αναφορές που εντοπίστηκαν στο Πέµπτο Μέρος – Προµαθηµατικό 

Στάδιο, αποτελούν µέρη των κειµένων του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων. Στον αντίστοιχο 

Συγκεντρωτικό Πίνακα, οι αναφορές που γίνονται στο βάρος, αφορούν αποκλειστικά το 

βάρος ως µέγεθος και προτείνουν την προσέγγισή του µε τον ίδιο τρόπο που προτείνουν 

την προσέγγιση του µήκους, πλάτους, βάθους, χρονικής διάρκειας, δηλαδή ως 

περιστάσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων σύγκρισης µεγεθών. Η απουσία αναφορών σχετικών 

µε την επεξεργασία των σχέσεων µεταξύ βάρους-όγκου-πυκνότητας στο Συγκεντρωτικό 

Πίνακα του Πέµπτου Μέρους – Προµαθηµατικό Στάδιο, δικαιολογείται καθώς πρόκειται 

για διαφορετικό πλαίσιο αναφοράς από εκείνο που ορίζεται κατά τη διδασκαλία εννοιών, 

φαινοµένων και ιδιοτήτων από τον κόσµο της Φυσικής. Ωστόσο η ένταξη των 9 σχετικών 

αναφορών σε αυτό το Μέρος του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων δε συµβάλλει στην αναγνώριση 

από τους εκπαιδευτικούς του γνωστικού περιεχοµένου που µελετάµε (βάρος-όγκος-

πυκνότητα), ως προτεινόµενου προς διδασκαλία, και δεν διευκολύνει τη συσχέτιση των 

διδακτικών προτάσεων που αφορούν τη διδακτική υποενότητα «Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα» 

στο Τέταρτο Μέρος, µε εκείνες που παρουσιάζονται στο Πέµπτο Μέρος. 

 

Συµπερασµατικά, στα κείµενα του Α.Π. του ’89, προτείνεται ρητώς η προσέγγιση 

του βάρους, ως ιδιότητας των αντικειµένων να είναι βαριά ή ελαφριά, και η διευκόλυνση 

των παιδιών να συγκροτήσουν τις νοητικές παραστάσεις «αντικείµενα ελαφρύτερα», 

«αντικείµενα βαρύτερα». Ωστόσο, κατά την παρουσίαση των προτεινόµενων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, από την περιγραφή των αντικειµένων που προτείνεται να 

συγκριθούν, διαπιστώνουµε ότι το βάρος συσχετίζεται µε το υλικό κατασκευής των 

αντικειµένων, και σε ορισµένες περιπτώσεις µε τον όγκο. Στις διδακτικές αυτές προτάσεις, 

προτείνεται πάντοτε η διαφοροποίηση των αντικειµένων ως προς το υλικό, ενώ σε σχέση 
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µε τον όγκο, άλλοτε παρέχεται η σύσταση να παραµένει σταθερός, και άλλοτε δεν 

παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις, υποβάλλοντας στους/στις εκπαιδευτικούς την ανάγκη 

να λάβουν αυθαίρετα σχετικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, η προσέγγιση της σχέσης 

ενός µόνο παράγοντα, του όγκου ή του υλικού (δηλαδή της πυκνότητας), µε το βάρος ενός 

αντικειµένου, δεν φαίνεται να διευκολύνει την οικοδόµηση των σχέσεων ανάµεσα στους 

παράγοντες βάρος/µάζα, όγκος, πυκνότητα του υλικού, αλλά καθοδηγεί τα παιδιά σε 

συλλογισµούς που µάλλον ενισχύουν αντιλήψεις – γνωστικά εµπόδια για την οικοδόµηση 

σχετικών γνώσεων (βλ. Χατζηγεωργίου, 2004, σ. 231, Driver κ.ά, 1998, σ. 154-156). 

 

β. Προσδιορισµός προτάσεων διδακτικής µεθοδολογίας 

Από το σύνολο των 15 σχετικών αναφορών που εντοπίστηκαν στα κείµενα του 

Α.Π. του ’89, 11 είναι προτάσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στις οποίες προτείνεται 

η προσέγγιση του βάρους αντικειµένων σε συσχετισµό µε τις ιδιότητες των υλικών 

σωµάτων (2 αναφορές εντοπίστηκαν στο Τέταρτο Μέρος – Νοητική Ανάπτυξη, και 9 στο 

Πέµπτο Μέρος – Προµαθηµατικό Στάδιο, βλ. Πίνακα 10). Εξετάζοντας τις 11 

προτεινόµενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, και λαµβάνοντας υπόψη ορισµένες από τις 

υπόλοιπες αναφορές, στο µέτρο που προσδιορίζουν τη διδασκαλία της υποενότητας 

«Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα», οδηγούµαστε σε διαπιστώσεις σχετικά µε την προτεινόµενη 

στο Α.Π. του ’89, διδακτική µεθοδολογία. 

 

Στο Τέταρτο Μέρος – Νοητική Ανάπτυξη, οι διδακτικές προτάσεις που 

διατυπώνονται αφορούν: 

• τα διδακτικό σκοπό να γνωρίσουν, να ανακαλύψουν τα παιδιά το βάρος, να 
οδηγηθούν στη γνώση του (αναφορές Σ.Π.Ν.1η 1, 2, Β.∆.Ν.1η 1, 2), ο οποίος 
θεωρείται ότι θα επιτευχθεί µε κινητοποίηση της αντιληπτικής λειτουργίας σε 
συσχετισµούς, (αναφορές Σ.Π.Ν.1η 2, Β.∆.Ν.1η 3), µε συγκρίσεις και διακρίσεις 
(αναφορές Σ.Π.Ν.1η 1, Β.∆.Ν.1η 2, 4), µε χειρισµό αντικειµένων και υλικών από τα 
παιδιά (αναφορές Σ.Π.Ν.1η 1, Β.∆.Ν.1η 3), 

• τη διδακτική εξίσωση της αυθόρµητης ενασχόλησης των παιδιών µε αντικείµενα και 
υλικά, µε τις προγραµµατισµένες και οργανωµένες από τη νηπιαγωγό εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, καθώς η άποψη που παρουσιάζεται στα κείµενα είναι ότι και στις 
δύο περιπτώσεις τα παιδιά µπορούν να ανακαλύψουν, τα αντικείµενα και τις 
ιδιότητές τους, µεταξύ των οποίων και το βάρος (αναφορά Β.∆.Ν.1η 3), 

• την πρόταση υλοποίησης δραστηριοτήτων σύγκρισης και διάκρισης αντικειµένων ως 
προς το βάρος τους, χωρίς να διευκρινίζεται αν η εκτίµηση του βάρους θα γίνει µε 
εµπειρικό τρόπο ή µε κάποια ζυγαριά (αναφορά Β.∆.Ν.1η 4), 
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• το ρόλο των νηπίων, τα οποία θα γνωρίσουν, θα ανακαλύψουν το βάρος των 
αντικειµένων, µε χειρισµό αντικειµένων, συσχετισµούς και συγκρίσεις (π.χ. 
αναφορές Σ.Π.Ν.1η 1, 2, Β.∆.Ν.1η 3, 4). 

 

Αν και οι αναφορές που εξετάζουµε είναι λίγες (µόνο 6) και συνοπτικές, 

διακρίνουµε ότι αποδίδουν ιδιαίτερο ρόλο στην αξία των αντιληπτικών δεδοµένων που 

προκύπτουν από χειρισµό αντικειµένων και υλικών, για την προσέγγιση από τα παιδιά της 

διδακτικής υποενότητας «Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα», όπως αντίστοιχα γίνεται και στην 

περίπτωση της γενικής διδακτικής ενότητας «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες». Επιπλέον 

προτείνεται η κινητοποίηση νοητικών διεργασιών, όπως η συσχέτιση, σύγκριση, διάκριση, 

αλλά περισσότερο φαίνεται να πρόκειται για αυθόρµητες διαδικασίες που θα 

κινητοποιηθούν και χωρίς την παρέµβαση της νηπιαγωγού. Έτσι, τα νήπια «θα γνωρίσουν» 

και «θα ανακαλύψουν» το βάρος, συσχετίζοντας τα δεδοµένα των αισθήσεων. Όµως, 

γνωρίζουµε ότι τα δεδοµένα των αισθήσεων συχνά παραπλανούν στην περίπτωση 

εµπειρικών εκτιµήσεων του βάρους αντικειµένων (βλ. Χατζηγεωργίου, 2004, σ. 231). 

Εξάλλου, ήδη διαµορφωµένες αντιλήψεις στη σκέψη των παιδιών εµποδίζουν  την 

κατανόηση των παραγόντων και των µεταξύ τους σχέσεων που επηρεάζουν το βάρος των 

υλικών σωµάτων (βλ. Driver κ.ά., σ. 154-156). 

 

Η άποψη που προβάλλεται στα κείµενα του Α.Π. του ’89, ότι οι αισθήσεις και η 

αντίληψη αποτελούν επαρκή συνθήκη για τη συγκρότηση της γνώσης, η παράβλεψη κάθε 

εµποδίου (γνωστικής ή άλλης φύσης) που µπορεί να συναντούν τα παιδιά, κατά τη 

διαδικασία οικοδόµησης σχετικών γνώσεων, η εξίσωση της λειτουργίας των αυθόρµητων 

και των οργανωµένων δραστηριοτήτων για τη νοητική ανάπτυξη, µας οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι η διδακτική µεθοδολογία που προτείνεται για την προσέγγιση της 

διδακτικής υποενότητας «Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα», χαρακτηρίζεται από εµπειριστικές 

αντιλήψεις (βλ. Ραβάνης, 1999, σ. 177-181) και στηρίζεται µάλλον στην πεποίθηση 

έµφυτης τάσης των παιδιών για µάθηση. 

 

Στο Πέµπτο Μέρος – Προµαθηµατικό Στάδιο, οι διδακτικές προτάσεις αφορούν: 

• την προτροπή για υλοποίηση δραστηριοτήτων: 
o αυθόρµητων µε εµπειρική εκτίµηση αντικειµένων από διαφορετικό υλικό 

και µε διαφορετικό όγκο: κοµµάτι βαµβάκι, µία πέτρα, ένα τούβλο 
(αναφορά Β.∆.∆.Πρ.2η 1), 
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o αυθόρµητων µε εµπειρική εκτίµηση αντικειµένων από διαφορετικό υλικό, 
µε ίδιο όγκο: άδειο / γεµάτο κουτί, τούβλο µε σχετικά ίδιες διαστάσεις 
(αναφορά Β.∆.∆.Πρ.2η 2), 

o οργανωµένων από τη νηπιαγωγό, που απαιτούν συγκρίσεις αντικειµένων 
ίδιου όγκου – διαφορετικού υλικού, οι οποίες θέτουν σε αµφισβήτηση το 
κριτήριο ισότητας όγκου ως µοναδικό κριτήριο για εκτιµήσεις βάρους 
αντικειµένων, παρέχοντας δυνατότητες ελέγχου σχετικών εκτιµήσεων των 
παιδιών, µε χρήση ζυγαριάς (αναφορά Β.∆.∆.Πρ.2η 3*-6*), 

o οργανωµένων που απαιτούν εκτιµήσεις βάρους, εµπειρικά ή µε ζυγαριά, 
αντικειµένων διαφορετικού υλικού και διαφορετικού όγκου, οµαδοποιήσεις 
και διατάξεις των αντικειµένων µε κριτήριο το βάρος (αναφορά 
Β.∆.∆.Πρ.2η 7 -9 ), 

• το ρόλο της νηπιαγωγού, ο οποίος συνίσταται κυρίως στον προγραµµατισµό και την 
οργάνωση των δραστηριοτήτων, το συντονισµό της διδακτικής διαδικασίας: 
προετοιµασία υλικού, διατύπωση οδηγιών (αναφορές Β.∆.∆.Πρ.2η 3*-6* και 7 -
9 ), 

• το ρόλο των νηπίων, τα οποία θα χειριστούν τα αντικείµενα αυθόρµητα (αναφορές 
Β.∆.∆.Πρ.2η 1, 2) ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της νηπιαγωγού (αναφορές 
Β.∆.∆.Πρ.2η 4*, 6* και 7 -9 ), θα κάνουν εµπειρικές εκτιµήσεις βάρους 
αντικειµένων (σε όλες τις αναφορές), θα επαληθεύσουν τις εκτιµήσεις τους µε 
χρήση ζυγαριάς (αναφορές Β.∆.∆.Πρ.2η 6* και 7 ), θα οµαδοποιήσουν και θα 
διατάξουν αντικείµενα σύµφωνα µε τις οδηγίες της νηπιαγωγού (αναφορά 
Β.∆.∆.Πρ.2η 8 , 9 ). 

 

Οι 4 δραστηριότητες που προτείνονται στα κείµενα του Πέµπτου Μέρους – 

Προµαθηµατικό Στάδιο για την προσέγγιση από τα παιδιά του βάρους σε συνάρτηση µε 

δεδοµένα που αφορούν την Ύλη και τις ιδιότητες των υλικών, χαρακτηρίζονται κυρίως από 

την έµφαση που δίνουν σε εκτιµήσεις και συγκρίσεις που βασίζονται στην αίσθηση του 

βάρους αντικειµένων και υλικών. Σε 2 από τις 4 δραστηριότητες προτείνεται και η χρήση 

ζυγαριάς, αλλά µόνο σε µία χρησιµοποιείται ως µέσο ελέγχου των αισθητηριακών 

δεδοµένων (αναφορά Β.∆.∆.Πρ.2η 6*). Εκτός από τις 2 πρώτες δραστηριότητες, στις 

οποίες περιγράφεται µία µάλλον αυθόρµητη διαδικασία ενασχόλησης των παιδιών µε το 

ζήτηµα του βάρους, στις 2 επόµενες, η δράση των παιδιών καθορίζεται από διαδικασίες 

δεδοµένες που έχει προγραµµατίσει και συντονίζει η νηπιαγωγός. 

 

∆ιαπιστώνουµε ότι και στα κείµενα του Πέµπτου Μέρους – Προµαθηµατικό Στάδιο 

(όπως και στα κείµενα που εξετάσαµε πιο πάνω, του Τέταρτου Μέρους – Νοητική 

Ανάπτυξη), η αυθόρµητη ενασχόληση των παιδιών εξισώνεται µε τις οργανωµένες 

διδακτικές παρεµβάσεις του/της εκπαιδευτικού ως προς τη διδακτική αξία. Η χρήση 

οργάνων και διαδικασιών ελέγχου των αισθητηριακών δεδοµένων ενσωµατώνεται µόνο σε 

µία σχετική δραστηριότητα, και δεν προτείνεται γενικότερα ως διδακτική στρατηγική 
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αντιµετώπισης των πιθανών εµποδίων που τίθενται από την αντίληψη. Σε 2 από αυτές τις 

δραστηριότητες (αναφορές Β.∆.∆.Πρ.2η 2, & 3*-6*) προτείνεται η προσέγγιση και 

συσχέτιση και των τριών παραγόντων: βάρος, όγκος, υλικό, κάτι που όπως φάνηκε δεν 

προτείνεται στις αναφορές του Τέταρτου Μέρους – Νοητική Ανάπτυξη, αν και δεν 

εξηγείται στα κείµενα αυτή η διδακτική επιλογή. Σε µία δραστηριότητα ενσωµατώνονται 

διαδικασίες οµαδοποίησης και διάταξης των αντικειµένων ως προς το βάρος τους 

(αναφορά Β.∆.∆.Πρ.2η 7 -9 ), χωρίς να διευκρινίζεται αν οι διαδικασίες αυτές 

αποσκοπούν στη συστηµατοποίηση των εµπειριών των παιδιών, και εποµένως αν 

προτείνονται ως εργαλεία συγκρότησης σχετικών παραστάσεων, ή αν η έµφαση 

τοποθετείται στην καλλιέργεια των ίδιων των λογικοµαθηµατικών δεξιοτήτων, οπότε η 

προσέγγιση της έννοιας του βάρους προτείνεται ως περίσταση για την επεξεργασία τους. 

 

Σε κάθε περίπτωση, η ένταξη των αναφορών αυτών στα κείµενα που σχετίζονται µε 

την προσέγγιση εννοιών και δεξιοτήτων λογικοµαθηµατικής φύσης, η αντιµετώπισή τους 

ως επιµέρους δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην «εισαγωγή του νηπίου στις βασικές 

προµαθηµατικές διαδικασίες και έννοιες» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 1991, σ. 239), καθιστά 

δυσδιάκριτο το συσχετισµό τους µε την πρόθεση προσέγγισης του βάρους στο πλαίσιο που 

ορίζεται από τις ιδιότητες των υλικών σωµάτων και τις σχετικές αναφορές που 

εντοπίστηκαν στο Τέταρτο Μέρος – Νοητική Ανάπτυξη. Η νηπιαγωγός που θα ανατρέξει 

στα κείµενα του Πέµπτου Μέρους – Προµαθηµατικό Στάδιο, θα έχει ήδη επιλέξει στόχους 

που αφορούν τη µαθηµατική εκπαίδευση, και είναι πολύ πιθανό να παραβλέψει στοιχεία 

που αφορούν το συνδυασµό των τριών παραγόντων και τις διδακτικές στρατηγικές ελέγχου 

των αισθητηριακών δεδοµένων. 
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6.1.2.3 ∆ιδακτική υποενότητα «∆ιαλυόµενα/µη» στο Α.Π. του ’89 

Στα κείµενα του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων εντοπίστηκαν 10 αναφορές που 

προσδιορίζουν το φαινόµενο της διάλυσης ορισµένων υλικών στο νερό, ως προτεινόµενο 

προς διδασκαλία γνωστικό περιεχόµενο. Από αυτές τις αναφορές, οι 9 αποτελούν µέρη των 

κειµένων του Τέταρτου Μέρους – Νοητική Ανάπτυξη, επιµέρους ενότητα 1α. «γνωριµία 

µε τις φυσικές ιδιότητες των αντικειµένων» και παρουσιάζουν «Προτάσεις 

∆ραστηριοτήτων» και µεθοδολογικές διευκρινίσεις, ενώ 1 ακόµη αναφορά εντοπίστηκε 

στο τελευταίο Μέρος του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων, που τιτλοφορείται «Μεθοδολογικές 

Εισηγήσεις», και αφορά υποσηµείωση του κειµένου όπου η διάλυση υλικών στο νερό 

παρουσιάζεται ως πιθανό αναδυόµενο θέµα δραστηριοτήτων διερεύνησης. 

 

∆ηµιουργήθηκε µία κατηγορία διδακτικής υποενότητας, που σχετίζεται µε το 

διδακτικό αντικείµενο «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», η οποία τιτλοφορήθηκε «∆ιαλυόµενα/µη» 

και σε αυτήν καταχωρήθηκαν οι προαναφερθείσες 10 αναφορές. Ο τίτλος της κατηγορίας 

αναδείχθηκε από τα κείµενα του Α.Π. του ’89 και προσδιορίζει την εννοιολογική σηµασία 

των αναφορών που εντάχθηκαν σε αυτή, δηλαδή την προσέγγιση γνωστικών περιεχοµένων 

που σχετίζεται µε το φαινόµενο της διάλυσης, µε έµφαση στις κατηγορικές έννοιες40 

«διαλυόµενα» και «µη διαλυόµενα» υλικά στο νερό. 

 

Παρουσίαση των αναφορών 

Η παρουσίαση των αναφορών που ακολουθεί δοµείται µε βάση τα επίσηµα κείµενα 

του Α.Π. του’89 και τις αντίστοιχες ενότητες, όπου εντοπίστηκαν οι αναφορές. Η σειρά 

παρουσίασης ανταποκρίνεται γενικώς στη σειρά εµφάνισης των αναφορών σε κάθε 

κείµενο, γίνεται όµως και ενοποίηση ορισµένων αναφορών εφόσον αυτές αφορούν σχετικά 

θέµατα. Στο τέλος κάθε αναφοράς ή κάθε ενότητας αναφορών, µέσα σε παρένθεση, 

παρουσιάζεται ο κωδικός41 των αναφορών, ο οποίος χρησιµοποιείται στη συνέχεια για την 

παραποµπή σε αυτές, και διευκολύνει στον εντοπισµό κάθε αναφοράς στο Παράρτηµα Ι 

(βλ. Πίνακα Ι-1.4), όπου παρουσιάζεται το πλήρες κείµενο των αναφορών. Στις 
                                                 
40 Οι κατηγορικές έννοιες δοµούνται µέσα από διαδικασίες εµπειρικής αφαίρεσης, αναφέρονται σε 
κατηγορίες αντικειµένων που συγκροτούνται µε κριτήριο ένα σύνολο σύµφυτων ιδιοτήτων, και διακρίνονται 
από τις τυπικές έννοιες, καθώς για την οικοδόµηση των τελευταίων απαιτείται η αποστασιοποίηση από την 
εµπειρία (για τον προσδιορισµό των κατηγορικών εννοιών βλ. Leimeignan & Weil-Barais, 1997, σ. 84-93, 
για θέµατα σχετικά µε την εµπειρική αφαίρεση και τη διάκρισή της από τη σκεπτόµενη βλ. σχετικά von 
Glaserfeld, 1991). 
41 Ο κωδικός των αναφορών περιλαµβάνει τα αρχικά γράµµατα των κειµένων όπου εντοπίστηκαν οι 
αναφορές, και έναν αριθµό, ο οποίος ανταποκρίνεται στη σειρά εµφάνισης κάθε αναφοράς στα κείµενα. Όλες 
οι συντοµογραφίες εξηγούνται στο Παράρτηµα Ι.α Συντοµογραφίες / Επεξηγήσεις Πινάκων Ι-1 έως Ι-1.7. 
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περιπτώσεις κατά τις οποίες τα συµφραζόµενα συµβάλλουν σηµαντικά στη 

νοηµατοδότηση των αναφορών42 συµπεριλαµβάνονται και αυτά στην παρουσίαση. 

 

Οι 10 αναφορές (βλ. Πίνακες 8 και 11), που προσδιορίζουν ως γνωστικό 

περιεχόµενο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τη διάλυση υλικών στο νερό, σχετίζονται µε: 

στο Τέταρτο Μέρος – Νοητική Ανάπτυξη, στα κείµενα του Συγκεντρωτικού Πίνακα: 
• τη διατύπωση πρότασης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

που υποκινούν την αντιληπτική λειτουργία των νηπίων σε συσχετισµούς ανάµεσα 
στα αντικείµενα, οι οποίοι οδηγούν στη γνώση των φυσικών γνωρισµάτων των 
αντικειµένων, π.χ. διάκριση και κατονοµασία των γνωρισµάτων των αντικειµένων 
µε βάση ερεθίσµατα που προκαλούνται από διάφορους παράγοντες, µεταξύ των 
οποίων και την ιδιότητά τους να λιώνουν (αναφορά Σ.Π.Ν.1η 1), 

στο Τέταρτο Μέρος – Νοητική Ανάπτυξη, στα κείµενα του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων: 
• τη διατύπωση πρότασης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

πειραµατισµού που αποσκοπούν στην ανακάλυψη από τα παιδιά αντικειµένων που 
διαλύονται στο νερό, όπως η ζάχαρη και το αλάτι (αναφορά Β.∆.Ν.1η 1), η 
αναφορά αυτή εντάσσεται σε υποενότητα του κειµένου µε τίτλο «∆ιακρίσεις ως 
προς τη σύσταση της ύλης» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 1991, σ. 204), 

• την αναλυτική σχετική δραστηριότητα πειραµατισµού που εντοπίζεται στην ίδια 
υποενότητα του κειµένου (αναφορές Β.∆.Ν.1η 2*-8*): 

o στην οποία προτείνεται συγκεκριµένη διαδικασία: 
 η νηπιαγωγός εµπλουτίζει τη γωνιά φυσικών επιστηµών µε βαζάκια 
γεµάτα νερό και υλικά που διαλύονται / δεν διαλύονται στο νερό π.χ. 
αλάτι, ζάχαρη, αλεύρι, µπογιά σε σκόνη, ξίδι, λάδι, κουµπιά, 
καραµέλες, κοµµάτι σοκολάτας, παρακινεί τα νήπια να 
πειραµατιστούν µε τα υλικά, ανακοινώνοντας το στόχο του 
πειραµατισµού: να παρατηρήσουν «τι συµβαίνει όταν ρίξουµε 
καθένα απ’ αυτά στο νερό», παράλληλα τα νήπια χειρίζονται τα 
αντικείµενα σύµφωνα µε τις οδηγίες της νηπιαγωγού και συζητούν, 
διατυπώνουν υποθέσεις, ανταλλάσσουν ιδέες, περιγράφουν τα 
αποτελέσµατα των πειραµατισµών τους, κατά τη διάρκεια αυτή η 
νηπιαγωγός εισάγει κατάλληλο λεξιλόγιο π.χ. υγρό, στερεό, σκόνη, 
διαλύεται / δε διαλύεται (αναφορά Β.∆.Ν.1η 2*), 

o προτείνονται πιθανές προεκτάσεις της δραστηριότητας, οι οποίες αφορούν: 
 την επέκταση της συζήτησης, όπου τα νήπια κάνουν υποθέσεις και 
για άλλα υλικά που µπορεί να έχουν αυτή την ιδιότητα, 
µεταφέροντας εµπειρίες από το οικογενειακό τους περιβάλλον π.χ. 
σχετικά µε το σαπούνι, το γάλα, τον καφέ (αναφορά Β.∆.Ν.1η 3*), 

 τη δοκιµή µε τη γεύση των υγρών στα οποία έχουµε διαλύσει τα 
υλικά που τρώγονται, όπως αλάτι, ζάχαρη, καραµέλα, σοκολάτα, 
λάδι, ξύδι (αναφορά Β.∆.Ν.1η 4*), 

 την οµαδοποίηση των αντικειµένων (αναφορά Β.∆.Ν.1η 5*) και τη 
δηµιουργία σχετικών πινάκων (αναφορά Β.∆.Ν.1η 6*), για την οποία 

                                                 
42 Σε περίπτωση που τα συµφραζόµενα θεωρούνται σηµαντικά για τη νοηµατοδότηση των αναφορών, 
περιλαµβάνονται σε αγκύλες πριν ή/και µετά τις αναφορές που παρουσιάζονται στους Πίνακες Ι-1 έως Ι-1.7, 
στο Παράρτηµα Ι. 
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παρατίθεται εικόνα σχετικού πίνακα που αποτελείται από δύο 
στήλες: διαλύεται / δεν διαλύεται, και τέσσερις γραµµές στις οποίες 
αντιστοιχούν τέσσερα υλικά που διαλύονται: αλάτι, ζάχαρη, ξίδι, 
αλεύρι, και τέσσερα που δεν διαλύονται: κουµπί, καρφάκια, ξύλο, 
πλαστελίνη (αναφορά Β.∆.Ν.1η 7*), 

o σε σηµείωση παρουσιάζεται η δυνατότητα διαφορετικής εκκίνησης της όλης 
διαδικασίας, µε αφήγηση κάποιου σχετικού παραµυθιού (αναφορά Β.∆.Ν.1η 
8*), 

στις Μεθοδολογικές Εισηγήσεις του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων: 
• τη διατύπωση πρότασης θέµατος για δραστηριότητες διερεύνησης µε πιθανή 

εκκίνηση τον προβληµατισµό «Τι συµβαίνει µε άλλα αντικείµενα και υλικά από το 
άµεσο περιβάλλον µας, όταν πέσουν στο νερό;» (διαλύονται, χρωµατίζουν το νερό, 
λιώνουν κ.ά.) –πρόκειται για υποσηµείωση κειµένου στο οποίο παρουσιάζεται 
αναλυτικά δραστηριότητα για την προσέγγιση του φαινοµένου επίπλευσης/βύθισης 
αντικειµένων στο νερό– (αναφορά Β.∆.Μ. 1). 
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Ένταξη των αναφορών στα κείµενα και χαρακτηρισµός τους 

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τα κείµενα του Α.Π. του ’89, 

όπου εντοπίστηκαν οι 10 αναφορές που συγκρότησαν την κατηγορία διδακτικής 

υποενότητας «∆ιαλυόµενα/µη». Παρουσιάζονται επίσης στοιχεία σχετικά µε το είδος της 

πληροφορίας που µεταφέρουν αυτές οι αναφορές σε επίπεδο εννοιολογικών / 

µεθοδολογικών προσδιορισµών και σε επίπεδο δοµικών οντοτήτων ενός Π.Σ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11. ∆ιδακτική υποενότητα «∆ιαλυόµενα/µη» στο Α.Π. του ’89: οι αναφορές 
στα κείµενα όπου εντοπίστηκαν και το είδος της πληροφορίας που µεταφέρουν. 

Σχετικές αναφορές στα επιµέρους κείµενα 
Τέταρτο Μέρος Νοητική 

Ανάπτυξη 
 Στοιχεία Π.Σ. 

Σ.Π. 
Επιµέρους 
Ενότητα 1α 
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Προτάσεις 
∆ραστηριοτήτων Σ.Π.Ν.1η 1 Β.∆.Ν.1η 2*-7*-

8*,  8 

Α
να
φο
ρέ
ς 

µε
θο
δο
λο
γι
κή
ς 

φύ
ση
ς 

Άλλα Στοιχεία  Β.∆.Ν.1η 1 Β.∆.Μ. 1 2 

10 

Σύνολο 
αναφορών σε κάθε κείµενο 1 8 1   

Σύνολο 
αναφορών σε κάθε Μέρος 9 1   

Σύνολα αναφορών 10 10 10 

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
Σ.Π.: Ο συγκεντρωτικός πίνακας κάθε Μέρους του Α.Π. του ’89, στον οποίο παρουσιάζονται οι ενότητες, οι στόχοι και 
περιληπτικά ορισµένες δραστηριότητες 
Σ.Π.Ν.1η: Συγκεντρωτικός Πίνακας / Νοητικός Τοµέας / 1η Ενότητα 
Β.∆.Ν.1η: Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων / Νοητικός Τοµέας / 1η Ενότητα 
Β.∆.Μ.: Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων / Μεθοδολογικές Εισηγήσεις 
*: Με αστερίσκο σηµειώνονται οι αναφορές – τµήµατα ενιαίου κειµένου, όπου περιγράφεται αναλυτικά µία διδακτική 
δραστηριότητα 
7*: Με υπογράµµιση σηµειώνονται οι αναφορές – εικόνες ή πίνακες (µε ή χωρίς λεζάντες) 
 

α. Εννοιολογικός προσδιορισµός 

∆ιαπιστώνουµε ότι όλες οι αναφορές που συγκρότησαν την κατηγορία 

«∆ιαλυόµενα/µη» είναι µεθοδολογικής φύσης, και ότι οι περισσότερες από αυτές (9) 

εντοπίστηκαν στο Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων (βλ. Πίνακα 11). 
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ΕΙΚΟΝΑ 1. Συνοδευτική εικόνα στο Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων: πίνακας ταξινόµησης 
διαλυόµενων και µη υλικών (αναφορά Β.∆.Ν.1η 7*, χωρίς τίτλο, χωρίς υπότιτλο). 

 
 

Σε αυτές τις αναφορές κυρίως προσδιορίζεται ως γνωστικό περιεχόµενο των 

σχετικών διδακτικών προτάσεων των κειµένων, η προσέγγιση από τα παιδιά των 

κατηγορικών εννοιών (βλ. σχετικά Leimeignan & Weil-Barais, 1997, σ. 84-93) 

«διαλυόµενα» και «µη διαλυόµενα υλικά». Προτείνονται συχνά διάφορα υλικά προς 

εκπαιδευτική χρήση, προκειµένου να διαπιστωθεί αν διαλύονται ή όχι στο νερό, τα οποία 

είναι υγρά, στερεά σε µικρότερα ή µεγαλύτερα κοµµάτια και υλικά σε σκόνη (π.χ. ζάχαρη, 

αλάτι, αλεύρι, µπογιά σε σκόνη, κουµπιά, καραµέλες, κοµµάτι σοκολάτας, καρφάκια, 

κοµµάτι ξύλου, πλαστελίνης, ξύδι, λάδι). Επίσης, γίνεται αναφορά και σε υλικά όπως το 

σαπούνι, το γάλα και ο καφές, τα οποία θεωρείται, στα κείµενα του Α.Π. του ’89, ότι 

διαλύονται στο νερό (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 1991, σ. 205). Στον Πίνακα οµαδοποίησης υλικών, 

που παρατίθεται στο Τέταρτο Μέρος – Νοητική Ανάπτυξη, ως παραδείγµατα υλικών που 

διαλύονται στο νερό, απεικονίζονται το αλάτι, η ζάχαρη, το ξίδι και το αλεύρι (οπ.π., 

αναφορά Β.∆.Ν.1η 7*, βλ. Εικόνα 1). Σε σχετική διδακτική πρόταση για δοκιµή µε τη 

γεύση υλικών που διαλύονται στο νερό και τρώγονται, αναφέρεται και το λάδι (αναφορά 

Β.∆.Ν.1η 4*). Παρατηρούµε δηλαδή ότι στις αναφορές της κατηγορίας «∆ιαλυόµενα/µη» 

που παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα πιο πάνω γίνεται συχνά σύγχυση των διαλυόµενων µε 

τα µη διαλυόµενα υλικά, αλλά και συσχετίζεται µε κάποιον τρόπο η φυσική τους 
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κατάσταση, αφού προτείνεται προς τη νηπιαγωγό η χρήση ορολογίας σχετικής µε τη 

φυσική κατάσταση των υλικών που δοκιµάζονται (αναφορά Β.∆.Ν.1η 2*). 

 

Η διάλυση είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται κατά την ανάµιξη ορισµένων 

υλικών, έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή οµογενούς διαλύµατος, δύο ή περισσότερων 

ουσιών, δηλαδή διαλύµατος που έχει την ίδια σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες σε 

οποιοδήποτε σηµείο του, και εποµένως δεν µπορούµε να διακρίνουµε τα επιµέρους 

συστατικά του (βλ. Driver et al., 1998, σ. 149, 192-193, Ραβάνης, 2003α, σ. 129-130). Η 

διάλυση και η ανάµιξη είναι διαφορετικά φαινόµενα, και βεβαίως όλα τα µείγµατα δεν 

είναι διαλύµατα. 

 

Ωστόσο, στην καθηµερινή ζωή χρησιµοποιούµε συχνά τις λέξεις διάλυση ή διαλύω, 

για να περιγράψουµε καταστάσεις που στα πλαίσια των Φυσικών Επιστηµών ορίζονται ως 

ανάµιξη υλικών και όχι ως διάλυση. Αυτή η σύγχυση των φαινοµένων διάλυσης και 

ανάµιξης υλικών στο νερό, φαίνεται ότι υιοθετείται και στα κείµενα του Α.Π. του ’89, 

καθώς τα υλικά που προτείνονται ως κατάλληλα για την προσέγγιση του φαινοµένου της 

διάλυσης, δεν είναι όλα ουσίες που διαλύονται στο νερό. Για παράδειγµα το αλεύρι, το 

γάλα, και το σαπούνι δεν είναι υλικά που διαλύονται στο νερό. Κάποια από αυτά 

αναµειγνύονται στο νερό, αλλά δε σχηµατίζουν οµογενή διαλύµατα (όπως το γάλα), και 

κάποια άλλα σχηµατίζουν χηµικές ενώσεις (όπως το αλεύρι). 

 

Έρευνες που εντάσσονται στο πλαίσιο ανίχνευσης των νοητικών παραστάσεων των 

παιδιών για τα φυσικά φαινόµενα, έχουν διαπιστώσει ότι, βασικό εµπόδιο για την 

προσέγγιση του φαινοµένου της διάλυσης αποτελεί η ιδέα της «εξαφάνισης» της 

διαλυµένης στο νερό ουσίας (όπως το αλάτι ή η ζάχαρη), ιδέα που συσχετίζεται άµεσα µε 

τα αισθητηριακά δεδοµένα, καθώς η ουσία που διαλύθηκε στο νερό δεν είναι πια ορατή 

(Ραβάνης, 1999, σ. 187-188, Καραλή & Ραβάνης, 2001, σ. 186, 191, Ραβάνης, 2003α, σ. 

131). Στην αναλυτική παρουσίαση της δραστηριότητας (αναφορές Β.∆.Ν.1η 2*-8*) που 

περιλαµβάνεται στο Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων, δεν παρέχονται πληροφορίες πάνω σε αυτό 

το ζήτηµα, αν και προτείνεται η δοκιµή µε τη γεύση των υγρών που προέκυψαν από την 

ανάµιξη ουσιών που τρώγονται, διαδικασία η οποία θα µπορούσε να λειτουργήσει ως 

διαδικασία διάψευσης των ορατών δεδοµένων «εξαφάνισης» της διαλυµένης ουσίας (βλ. 

Ραβάνης, 1999, σ. 188-189). Αφενός επειδή προτείνεται η δοκιµή µε τη γεύση όλων των 

υγρών που προκύπτουν, είτε η ουσία που προστέθηκε είναι ορατή είτε όχι, και αφετέρου 
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επειδή στην ενότητα της γνωριµίας µε τις φυσικές ιδιότητες των αντικειµένων εντάσσεται 

και η εξοικείωση των παιδιών µε διάφορες γεύσεις (αλµυρό, γλυκό, ξινό, κτλ.) (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

– Π.Ι., 1991, σ. 209), είναι πιθανό η δοκιµή που προτείνεται να µη γίνει αντιληπτή ως 

διαδικασία ελέγχου, αλλά ως προέκταση της προτεινόµενης δραστηριότητας προς την 

επεξεργασία ζητηµάτων που αφορούν τις γεύσεις. 

 

Επιπλέον, στην αναφορά που εντοπίστηκε στο κεφάλαιο µε τίτλο «Μεθοδολογικές 

Εισηγήσεις» (αναφορά Β.∆.Μ. 1), το φαινόµενο της διάλυσης συσχετίζεται µε το 

χρωµατισµό του νερού, και µε την τήξη («χρωµατίζουν το νερό», «λιώνουν»). Για το λόγο 

αυτό εντάχθηκε στην κατηγορία διδακτικής υποενότητας και η αναφορά που εντοπίστηκε 

στον Συγκεντρωτικό Πίνακα (αναφορά Σ.Π.Ν.1η 1), στην οποία χρησιµοποιείται το ρήµα 

λιώνουν, καθώς –ελλείψει επεξηγηµατικών διατυπώσεων– είναι πιθανό η χρήση αυτής της 

λέξης στα κείµενα του Π.Σ. να εµπεριέχει εννοιολογικό προσδιορισµό για το φαινόµενο 

της διάλυσης. Η αντίληψη ότι τα στερεά υλικά που διαλύονται στο νερό «λιώνουν», κατ’ 

αναλογία µε το φαινόµενο της τήξης, αποτελεί επίσης ένα από τα εµπόδια που έχουν 

ανιχνευτεί για την προσέγγιση του φαινοµένου της διάλυσης (βλ. Driver et al., 1998, σ. 

164-166). Κατά τη διαδικασία µετατροπής επιστηµονικών αντικειµένων σε διδακτέα 

αντικείµενα, συχνά επιχειρείται η αντικατάσταση σύνθετων επιστηµονικών όρων, µε λέξεις 

οικείες στα παιδιά. Όµως η αντικατάσταση αυτή δεν µπορεί να γίνεται σε µια εµπειρική 

βάση απλοποίησης, καθώς έτσι προκύπτουν προβλήµατα συµβατότητας της 

χρησιµοποιούµενης ορολογίας µε το επιστηµονικό πλαίσιο, όπως αυτό που εξετάζουµε. Με 

άλλα λόγια διαπιστώνονται αντιφάσεις ανάµεσα στο αρχικό γνωστικό αντικείµενο 

αναφοράς (τη διάλυση ως επιστηµονική έννοια) και το προτεινόµενο από το Π.Σ. 

διδακτικό αντικείµενο (τη διάλυση ως υγροποίηση, στη συγκεκριµένη περίπτωση). Η 

χρήση της λέξης «λιώνει» αντί για τη λέξη «διαλύεται» δεν είναι κατάλληλη, διότι 

διευκολύνει τη σύγχυση των δύο φαινοµένων, και εφόσον υιοθετηθεί από τις νηπιαγωγούς 

κατά την οργάνωση της διδακτικής πράξης θα οδηγήσει σε διδακτικές δραστηριότητες που 

ενισχύουν αντιλήψεις – εµπόδια για τη προσέγγιση από τα παιδιά του φαινοµένου της 

διάλυσης. 

 

Συµπερασµατικά, το φαινόµενο της διάλυσης προσδιορίζεται ρητώς στα κείµενα 

του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων ως προτεινόµενη προς διδασκαλία διδακτική υποενότητα µε 

κύριο γνωστικό περιεχόµενο την προσέγγιση των κατηγορικών εννοιών «διαλυόµενα» και 

«µη διαλυόµενα» υλικά. Τα υλικά που προτείνονται στο κείµενο αυτής της δραστηριότητας 
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περιλαµβάνουν διαλυόµενες ουσίες, µη διαλυόµενες ουσίες, και ουσίες που δεν διαλύονται 

στο νερό αλλά µπορεί να αναµιγνύονται µε το νερό. Λαµβάνοντας υπόψη αυτό το γεγονός 

παράλληλα µε τη χρήση του όρου λιώνει σε αντικατάσταση του όρου διαλύεται, 

οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι στο Α.Π. του ’89 το φαινόµενο της διάλυσης συχνά 

συγχέεται µε τα φαινόµενα της ανάµιξης και της υγροποίησης στερών. Η σύγχυση αυτή, σε 

συνδυασµό µε µη συστηµατική χρήση ορολογίας αναφοράς στο φαινόµενο, πιθανότατα 

υποβάλλει στους/στις εκπαιδευτικούς τη διδακτική χρήση ορολογίας και υλικών µε τρόπο 

µη συµβατό µε ένα επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της 

διάλυσης. 

 

β. Προσδιορισµός προτάσεων διδακτικής µεθοδολογίας 

Η µελέτη των 10 αναφορών που εντοπίστηκαν στα κείµενα του Βιβλίου 

∆ραστηριοτήτων σχετικά µε την προσέγγιση του φαινοµένου της διάλυσης, αναδεικνύει 

συγκεκριµένα διδακτικά στοιχεία που αφορούν: 

• την πρόταση διδακτικής προσέγγισης του θέµατος «διάλυση» υλικών στο νερό 
(όλες οι αναφορές από το Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων), όπου ορισµένες φορές τα υλικά 
ονοµάζονται και αντικείµενα (αναφορές Σ.Π.Ν.1η 1, Β.∆.Ν.1η 1, 5*, Β.∆.Μ. 1), 

• την πρόταση υλοποίησης δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται «διακρίσεις», 
«πειραµατισµός» (αναφορές Σ.Π.Ν.1η 1, Β.∆.Ν.1η 1), οι οποίες έχουν συγκεκριµένη 
πορεία: 

o οποιαδήποτε αφορµή εκκίνησης (π.χ. παραµύθι, τυχαίο γεγονός), 
o εµπλουτισµός της γωνιάς φυσικών επιστηµών µε κατάλληλα αντικείµενα 

και υλικά, 
o ανακοίνωση στόχου χειρισµού των αντικειµένων και υλικών από τη 

νηπιαγωγό, 
o υιοθέτηση του στόχου από τα παιδιά, χειρισµός των υλικών, δοκιµή και 

παρατήρηση, 
o διατύπωση υποθέσεων από τα παιδιά για τους χειρισµούς και τα 

αποτελέσµατα που αυτοί µπορεί να έχουν, σχετικές συζητήσεις, ανταλλαγή 
ιδεών και περιγραφή αποτελεσµάτων των χειρισµών, 

o παράλληλη εισαγωγή κατάλληλου λεξιλογίου από τη νηπιαγωγό, 
o επεκτάσεις σε προφορικό επίπεδο για άλλα υλικά που γνωρίζουν τα παιδιά 

από την καθηµερινή τους εµπειρία που διαλύονται στο νερό, δοκιµή 
γεύσεων των υγρών που τρώγονται, οµαδοποιήσεις των υλικών σε 
διαλυόµενα και µη, δηµιουργία σχετικού πίνακα µε απεικονίσεις και λέξεις, 

• το ρόλο της νηπιαγωγού, στις δραστηριότητες πειραµατισµού, ο οποίος συνίσταται 
σε εκµετάλλευση ή δηµιουργία αφορµών, παροχή σχετικών υλικών και 
αντικειµένων, καθοδήγηση των παιδιών και συντονισµό της δράσης τους προς 
διαδικασίες χειρισµού των αντικειµένων, λεκτικής έκφρασης υποθέσεων, 
παρατηρήσεων, συµπερασµάτων, εισαγωγή κατάλληλου λεξιλογίου, επέκταση σε 
σχετικά θέµατα από την καθηµερινή εµπειρία των παιδιών, σε θέµατα προσέγγισης 
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της γεύσης των υγρών, σε ζητήµατα οµαδοποίησης και δηµιουργίας σχετικών 
πινάκων (αναφορές Β.∆.Ν.1η 2*-8*), 

• το ρόλο των νηπίων, τα οποία θα πειραµατιστούν και θα ανακαλύψουν υλικά που 
διαλύονται στο νερό, θα υιοθετήσουν τους στόχους που διατυπώνει η νηπιαγωγός, 
θα χειριστούν τα αντικείµενα και υλικά που τους προσφέρει σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της, θα εκφραστούν λεκτικά, θα διατυπώσουν υποθέσεις, συµπεράσµατα, 
θα περιγράψουν τα αποτελέσµατα των χειρισµών τους, θα χρησιµοποιήσουν το 
λεξιλόγιο που προτείνει η νηπιαγωγός, θα αναφερθούν σε άλλα υλικά από την 
καθηµερινή τους εµπειρία που έχουν παρόµοιες ιδιότητες, θα δοκιµάσουν τις 
γεύσεις των υγρών, θα οµαδοποιήσουν τα υλικά και θα δηµιουργήσουν σχετικό 
πίνακα (αναφορές Β.∆.Ν.1η 2*-8*), 

• την πρόταση υλοποίησης δραστηριοτήτων «διερεύνησης», χωρίς να παρέχεται 
παράδειγµα σχετικής δραστηριότητας µε θέµα τη διάλυση (αναφορά Β.∆.Μ. 1). 

 

Κεντρικό ρόλο στις διδακτικές προτάσεις του Τέταρτου Μέρους – Νοητική 

Ανάπτυξη, για την προσέγγιση από τα παιδιά της διδακτικής υποενότητας 

«∆ιαλυόµενα/µη», φαίνεται ότι κατέχει ο χειρισµός υλικών και αντικειµένων από τα 

παιδιά, σε ένα δοµηµένο πλαίσιο δράσης που συντονίζει η νηπιαγωγός. Στο πλαίσιο αυτό 

τα αντιληπτικά δεδοµένα, που προκύπτουν από χειρισµό αντικειµένων, αποτελούν τη βάση 

για κάθε νοητική επεξεργασία. Έτσι, ο όρος πειραµατισµός που χρησιµοποιείται στα 

κείµενα, νοείται ως κατευθυνόµενος χειρισµός υλικών, µε στόχο διατυπωµένο από τη 

νηπιαγωγό, ο οποίος εµπεριέχει διαδικασίες διατύπωσης υποθέσεων, παρατήρησης, 

λεκτικής έκφρασης, περιγραφής, και χρήσης σχετικού λεξιλογίου. Επιπλέον, προβλέπεται 

επέκταση της δραστηριότητας µε αναφορές σε εµπειρίες που διαθέτουν τα νήπια από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον, και µε επεξεργασία άλλων θεµάτων που προκύπτουν από 

την ενασχόληση µε γνωστικά περιεχόµενα που σχετίζονται µε το φαινόµενο της διάλυσης 

(π.χ. γεύσεις διαλυµάτων, οµαδοποιήσεις, δηµιουργία σχετικών πινάκων). 

 

Στις αναφορές Β.∆.Ν.1η 4*, 5*, 6* και 7* δεν διευκρινίζεται αν η δοκιµή των 

υγρών µε τη γεύση, η οµαδοποίηση υλικών σε διαλυόµενα και µη, και η δηµιουργία 

σχετικού πίνακα, αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της προτεινόµενης διδακτικής πορείας ή 

απλώς προτάσεις επέκτασης. Κατά την παρουσίαση αυτών των διαδικασιών 

χρησιµοποιούνται οι φράσεις: «Επίσης τα νήπια µπορούν να δοκιµάσουν τη γεύση […]», 

και «Οι παρατηρήσεις των νηπίων µπορούν να οδηγήσουν σε οµαδοποιήσεις των 

αντικειµένων αυτών και στη δηµιουργία σχετικών πινάκων» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 1991, σ. 

205). Μελετώντας τα κείµενα που προηγούνται και εκείνα που ακολουθούν, τα οποία 

αναφέρονται σε διαφορετικά γνωστικά περιεχόµενα (π.χ. οσµή, γεύση) διαπιστώνουµε ότι 

και σε άλλες περιπτώσεις προτείνονται διαδικασίες οµαδοποίησης και δηµιουργίας 
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πινάκων, πάντα µε τη χρήση αντίστοιχων εκφράσεων, που αφήνουν να εννοηθεί ότι 

µάλλον πρόκειται για επιπρόσθετες προτάσεις επέκτασης των προτεινόµενων 

δραστηριοτήτων. Αν και αυτές οι διαδικασίες αφορούν πιθανώς τη συστηµατοποίηση των 

εµπειριών των νηπίων, δεν φαίνεται να προτείνονται ως απαραίτητα στοιχεία. Εποµένως οι 

εκπαιδευτικοί που θα συµβουλευτούν το Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων, είναι δυνατό να 

παρακάµψουν αυτές τις προτάσεις θεωρώντας ότι πρόκειται για προτάσεις επέκτασης και 

όχι για απαραίτητες διαδικασίες. 

 

Η πρόταση που διατυπώνεται σχετικά µε την υλοποίηση δραστηριοτήτων 

διερεύνησης διαλυόµενων και µη υλικών στο νερό (αναφορά Β.∆.Μ.Ε. 1), είναι γενική, 

αποσπασµατική, δεν περιλαµβάνεται στα κείµενα του Τέταρτου Μέρους, όπου εντάσσεται 

η προσέγγιση του φαινοµένου της διάλυσης ως υποενότητα της γενικής διδακτικής 

ενότητας «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», αλλά σε κείµενο που αφορά γενικότερες µεθοδολογικές 

συστάσεις, και δεν συνοδεύεται από παραδείγµατα εφαρµογής σχετικά µε το συγκεκριµένο 

φαινόµενο. Έτσι, είναι πιθανό να µην γίνει αντιληπτή από τους εκπαιδευτικούς η 

συγκεκριµένη διδακτική πρόταση. Οι δραστηριότητες διερεύνησης παρουσιάζονται από το 

Α.Π. του ’89, ως είδος δραστηριοτήτων για την προσέγγιση κάθε γνωστικού αντικειµένου 

ή περιεχοµένου που σχετίζεται µε το Φυσικό Περιβάλλον, και αποσκοπούν κυρίως στη 

µύηση των παιδιών στην «επιστηµονική µέθοδο» (Υ.Π.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 1991, σ. 211-213). 

Ωστόσο, οι διδακτικές στρατηγικές που στηρίζονται σε φάσεις, όπως αυτές που 

προτείνονται στη συγκεκριµένη περίπτωση από τα επίσηµα κείµενα, οι οποίες 

προϋποθέτουν τη διατύπωση υποθέσεων από τα παιδιά, χωρίς όµως να λαµβάνονται υπόψη 

οι ιδέες των παιδιών που θα καθορίσουν οποιαδήποτε προσπάθειά τους να διατυπώσουν 

σχετικές υποθέσεις ουσιαστικά ανάγονται στο πεδίο των εµπειριστικών προσεγγίσεων (βλ. 

Ραβάνης, 1999, 203-206). 

 

Συµπερασµατικά, για την προσέγγιση του φαινοµένου της διάλυσης, στα κείµενα 

του Α.Π. του ’89, προβάλλονται κυρίως διδακτικές διαδικασίες, στις οποίες προεξέχοντα 

ρόλο κατέχει ο χειρισµός υλικών και αντικειµένων από τα παιδιά, στα πλαίσια ενός 

οργανωµένου διδακτικού πλαισίου. Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την επιλογή και 

ανακοίνωση συγκεκριµένων στόχων που θα κατευθύνουν τη δράση των παιδιών, για την 

ενσωµάτωση διαδικασιών διατύπωσης υποθέσεων, παρατήρησης, περιγραφής των 

αποτελεσµάτων των χειρισµών, εισαγωγής του κατάλληλου λεξιλογίου. Επίσης, έχουν τη 

δυνατότητα να επεκτείνουν τις προτεινόµενες διαδικασίες «πειραµατισµού» µε την 
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επεξεργασία σχετικών εµπειριών των παιδιών από το οικογενειακό τους περιβάλλον, 

άλλων θεµάτων που προκύπτουν από την ενασχόληση µε το φαινόµενο της διάλυσης 

υλικών στο νερό (π.χ. δοκιµή µε τη γεύση), µε υλοποίηση δραστηριοτήτων οµαδοποίησης 

υλικών και δηµιουργίας σχετικών πινάκων. Εποµένως, αν και στο Α.Π. του ’89 

προτείνονται διδακτικές στρατηγικές που αξιοποιούν στοιχεία της «επιστηµονικής 

µεθόδου» και διαδικασίες συστηµατοποίησης της εµπειρίας των παιδιών, η έµφαση στις 

αισθήσεις και η παράβλεψη στοιχείων που αφορούν τις ιδιαιτερότητες του διδακτικού 

αντικειµένου σε σχέση µε τις ιδιαιτερότητες της σκέψης των παιδιών, φανερώνει ένα 

κυρίως εµπειριστικού χαρακτήρα προτεινόµενο διδακτικό πλαίσιο για την προσέγγιση του 

φαινοµένου της διάλυσης. 
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6.1.2.4 ∆ιδακτική υποενότητα «Επιπλέοντα/µη» στο Α.Π. του ’89 

Στα κείµενα του Α.Π. του ’89 εντοπίστηκαν 10 αναφορές, οι οποίες προσδιορίζουν 

το φαινόµενο της πλεύσης αντικειµένων στο νερό, ως προτεινόµενη προς διδασκαλία 

υποενότητα. Όλες οι σχετικές αναφορές εντάσσονται στο Τέταρτο Μέρος – Νοητική 

Ανάπτυξη, επιµέρους ενότητα «1α Γνωριµία µε τις φυσικές ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των αντικειµένων», και εποµένως συσχετίζονται µε τη γενική 

διδακτική ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες». ∆ύο αναφορές εντοπίστηκαν στα κείµενα του 

Τέταρτου Μέρους – Νοητική Ανάπτυξη (µία στο Συγκεντρωτικό Πίνακα και µία στο 

Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων), και 8 εντοπίστηκαν στο τελευταίο κεφάλαιο του Βιβλίου 

∆ραστηριοτήτων µε τίτλο «Μεθοδολογικές Εισηγήσεις». Οι 10 αναφορές συγκρότησαν µία 

κατηγορία διδακτικής υποενότητας µε τίτλο «Επιπλέοντα/µη». Ο τίτλος της κατηγορίας 

αναδείχθηκε από τα κείµενα του Α.Π. του ’89 και προσδιορίζει την εννοιολογική σηµασία 

των αναφορών που εντάχθηκαν σε αυτή, δηλαδή την προσέγγιση των κατηγορικών 

εννοιών (βλ. σχετικά Leimeignan & Weil-Barais, 1997, σ. 84-93): υλικά που «επιπλέουν» 

και υλικά που «βυθίζονται» στο νερό. 

 

Παρουσίαση των αναφορών 

Η παρουσίαση των αναφορών που ακολουθεί δοµείται µε βάση τα επίσηµα κείµενα 

του Α.Π. του’89 και τις αντίστοιχες ενότητες, όπου εντοπίστηκαν οι αναφορές. Η σειρά 

παρουσίασης ανταποκρίνεται γενικώς στη σειρά εµφάνισης των αναφορών σε κάθε 

κείµενο, γίνεται όµως και ενοποίηση ορισµένων αναφορών εφόσον αυτές αφορούν σχετικά 

θέµατα. Στο τέλος κάθε αναφοράς ή κάθε ενότητας αναφορών, µέσα σε παρένθεση 

παρουσιάζεται ο κωδικός43 των αναφορών, ο οποίος χρησιµοποιείται στη συνέχεια για την 

παραποµπή σε αυτές, και διευκολύνει στον εντοπισµό κάθε αναφοράς στο Παράρτηµα Ι 

(βλ. Πίνακα Ι-1.7), όπου παρουσιάζεται το πλήρες κείµενο των αναφορών. Στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες τα συµφραζόµενα συµβάλλουν σηµαντικά στη 

νοηµατοδότηση των αναφορών44 συµπεριλαµβάνονται και αυτά στην παρουσίαση. 

 

                                                 
43 Ο κωδικός των αναφορών περιλαµβάνει τα αρχικά γράµµατα των κειµένων όπου εντοπίστηκαν οι αναφορές, και έναν 
αριθµό, ο οποίος ανταποκρίνεται στη σειρά εµφάνισης κάθε αναφοράς στα κείµενα. Όλες οι συντοµογραφίες 
εξηγούνται στο Παράρτηµα Ι.α Συντοµογραφίες / Επεξηγήσεις Πινάκων Ι-1 έως Ι-1.7. 
44 Σε περίπτωση που τα συµφραζόµενα θεωρούνται σηµαντικά για τη νοηµατοδότηση των αναφορών, περιλαµβάνονται 
σε αγκύλες πριν ή/και µετά τις αναφορές που παρουσιάζονται στους Πίνακες Ι-1 έως Ι-1.7, στο Παράρτηµα Ι. 
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Οι 10 αναφορές (βλ. Πίνακα 8 & 12), που προσδιορίζουν ως γνωστικό περιεχόµενο 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων το φαινόµενο της πλεύσης αντικειµένων στο νερό, 

σχετίζονται µε: 

στα κείµενα του Τέταρτου Μέρους – Νοητική Ανάπτυξη, στο Συγκεντρωτικό Πίνακα: 
• τη διατύπωση πρότασης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

που υποκινούν την αντιληπτική λειτουργία των νηπίων σε συσχετισµούς ανάµεσα 
στα αντικείµενα, οι οποίοι οδηγούν στη γνώση των φυσικών γνωρισµάτων των 
αντικειµένων, π.χ. διάκριση και κατονοµασία των γνωρισµάτων των αντικειµένων 
µε βάση ερεθίσµατα που προκαλούνται από διάφορους παράγοντες, µεταξύ των 
οποίων και τη σύσταση της ύλης, η οποία εξηγείται ως η «ιδιότητα των 
αντικειµένων […] να βυθίζονται, να επιπλέουν […] κ.ά» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 1991, 
σ. 187, αναφορά Σ.Π.Ν.1η 1), 

στα κείµενα του Τέταρτου Μέρους – Νοητική Ανάπτυξη, στο Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων: 
• διευκρίνιση µεθοδολογικής φύσης, σύµφωνα µε την οποία οι ιδιότητες των 

πραγµάτων, µεταξύ των οποίων και η ιδιότητά τους να επιπλέουν ή το αντίθετο, 
είναι αντιληπτές και κατανοητές από τα νήπια, και µας δίνουν πολλές ευκαιρίες για 
συζητήσεις και διαπιστώσεις (αναφορά Β.∆.Ν.1η 1), 

στο τελευταίο κεφάλαιο του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων µε τίτλο «Μεθοδολογικές 
Εισηγήσεις»: 
• την παρουσίαση αναλυτικής δραστηριότητας (αναφορά Β.∆.Μ. 1*-8*), η οποία 

καλείται να υλοποιήσει στόχο του νοητικού τοµέα «γνωριµία µε τα αντικείµενα»: 
«να γνωρίσουν τα αντικείµενα επενεργώντας πάνω σ’ αυτά, ως προς τη σύσταση 
της ύλης» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 1991, σ. 318, αναφορά Β.∆.Μ. 1*), θεωρείται ότι 
«υποβοηθεί τα νήπια να αντιληφθούν την ιδιότητα που έχουν τα αντικείµενα να 
βυθίζονται ή να επιπλέουν» (οπ.π., αναφορά Β.∆.Μ. 2*), το γνωστικό περιεχόµενό 
της αντλείται από τον κύκλο γνώσης «φυσικά φαινόµενα» (οπ.π., αναφορά Β.∆.Μ. 
3*), τα υλικά που χρησιµοποιούνται είναι: διάφορα µικροαντικείµενα, κλαδάκια, 
φύλλα, πετραδάκια, καπάκια µπουκαλιών, φελλοί, κοµµάτια φελιζόλ, πλαστικά, 
µπίλιες γυάλινες/µεταλλικές/πλαστικές κτλ. (αναφορά Β.∆.Μ. 5*), και έχει 
συγκεκριµένη πορεία (Β.∆.Μ. 6*-7*): 

o η νηπιαγωγός χρησιµοποιεί ένα τυχαίο ερέθισµα (π.χ. µια λακκούβα µε νερό 
στην αυλή, ελεύθερο παιχνίδι στη γωνιά του νερού -αναφορά Β.∆.Μ. 4*) ως 
αφετηρία για προβληµατισµό, διερεύνηση και ανακαλύψεις, 

o αρχικώς αφήνει τα νήπια να κάνουν ελεύθερους πειραµατισµούς µε τα 
υλικά, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητά µαζί τους για να διαπιστώσει το 
επίπεδο των εµπειριών τους πάνω στη συγκεκριµένη κατάσταση, 

o εισάγει κατάλληλο λεξιλόγιο που βοηθά τα νήπια στη συστηµατικότερη 
παρατήρηση του φαινοµένου και τα προτρέπει να απαντήσουν σε ανοιχτές 
ερωτήσεις – πρόβληµα προς επίλυση π.χ. «Τι συµβαίνει µε τα αντικείµενα 
όταν πέφτουν στο νερό;» (οπ.π., σ. 319), ενώ παράλληλα τα ενθαρρύνει να 
είναι περίεργα, να κάνουν υποθέσεις και να βγάζουν συµπεράσµατα, 

o βοηθά τα παιδιά να καταλήξουν σε ταξινοµήσεις του υλικού σε αντικείµενα 
που βυθίζονται/επιπλέουν, 

• την παρουσίαση της ίδιας δραστηριότητας συνοπτικά (αναφορά Β.∆.Μ. 8*), σε 
πίνακα που αποτυπώνει παράδειγµα «προγραµµατισµού ηµερήσιας ενασχόλησης», 
όπου αναφέρεται 

o ο τοµέας της δραστηριότητας: Νοητικός, 
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o η ενότητα: γνωριµία µε τα αντικείµενα, 
o ο στόχος: να γνωρίσουν τα αντικείµενα επενεργώντας πάνω σ’ αυτά, ως 

προς τη σύσταση της ύλης, 
o η δραστηριότητα που θεωρείται ότι «υποβοηθεί τα νήπια να αντιληφθούν 

την ιδιότητα που έχουν τα αντικείµενα να βυθίζονται ή να επιπλέουν» 
(οπ.π., σ. 321), και όπου περιγράφεται περιληπτικά η πορεία που 
ακολουθείται: 

• ελεύθερος πειραµατισµός, 
• επίπεδο εµπειριών των νηπίων, 
• παρατήρηση, 
• πειραµατισµός, 
• ταξινοµήσεις. 
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Ένταξη των αναφορών στα κείµενα και χαρακτηρισµός τους 

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τα κείµενα του Α.Π. του ’89, 

όπου εντοπίστηκαν οι 10 αναφορές που συγκρότησαν την κατηγορία διδακτικής 

υποενότητας «Επιπλέοντα/µη». Παρουσιάζονται επίσης στοιχεία σχετικά µε το είδος της 

πληροφορίας που µεταφέρουν αυτές οι αναφορές σε επίπεδο εννοιολογικών / 

µεθοδολογικών προσδιορισµών και σε επίπεδο δοµικών οντοτήτων ενός Π.Σ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. ∆ιδακτική υποενότητα «Επιπλέοντα/µη» στο Α.Π. του ’89: οι αναφορές 
στα κείµενα όπου εντοπίστηκαν και το είδος της πληροφορίας που µεταφέρουν. 

Σχετικές αναφορές στα επιµέρους κείµενα 
Τέταρτο Μέρος Νοητική 

Ανάπτυξη 
 Στοιχεία Π.Σ. 

Σ.Π. 
Επιµέρους 
Ενότητα 1α 

Βιβλίο 
∆ραστηριοτήτων, 

Επιµέρους 
Ενότητα 1α 

Μεθοδολογικές 
Εισηγήσεις 
Βιβλίο 

∆ραστηριοτήτων 

Σύνολο 
αναφορών για 
κάθε στοιχείο 
Π.Σ. 

Σύνολα 
αναφορών

Γενικοί Στόχοι   Β.∆.Μ. 1*-2* 2 

Α
να
φο
ρέ
ς 

εν
νο
ιο
λο
γι
κή
ς 

φύ
ση
ς 

Άλλα Στοιχεία   Β.∆.Μ. 3* 1 
3 

Ειδικοί Στόχοι      

Προτάσεις 
∆ραστηριοτήτων Σ.Π.Ν.1η 1  Β.∆.Ν.1η 6*-7* 3 

Α
να
φο
ρέ
ς 

µε
θο
δο
λο
γι
κή
ς 

φύ
ση
ς 

Άλλα Στοιχεία  Β.∆.Ν.1η 1 Β.∆.Ν.1η 4*-5*, 
8* 4 

7 

Σύνολο 
αναφορών σε κάθε κείµενο 1 1 8   

Σύνολο 
αναφορών σε κάθε Μέρος 2 8   

Σύνολα αναφορών 10 10 10 

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
Σ.Π.: είναι ο συγκεντρωτικός πίνακας κάθε Μέρους του Α.Π. του ’89, στον οποίο παρουσιάζονται οι ενότητες, οι στόχοι 
και περιληπτικά ορισµένες δραστηριότητες 
Σ.Π.Ν.1η: Συγκεντρωτικός Πίνακας / Νοητικός Τοµέας / 1η Ενότητα 
Β.∆.Ν.1η: Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων / Νοητικός Τοµέας / 1η Ενότητα 
Β.∆.Μ.: Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων / Μεθοδολογικές Εισηγήσεις 
*: Με αστερίσκο σηµειώνονται οι αναφορές – τµήµατα ενιαίου κειµένου, όπου περιγράφεται αναλυτικά µία διδακτική 
δραστηριότητα 
8*: Με υπογράµµιση σηµειώνονται οι αναφορές – εικόνες ή πίνακες (µε ή χωρίς λεζάντες) 
 

α. Εννοιολογικός προσδιορισµός 

Αν και οι 10 αναφορές που συγκρότησαν την κατηγορία «Επιπλέοντα/µη 

επιπλέοντα» εντοπίστηκαν σε δύο διακριτά κεφάλαια, 2 στο Τέταρτο Μέρος – Νοητική 

Ανάπτυξη και 8 στο τελευταίο κεφάλαιο µε τίτλο «Μεθοδολογικές Εισηγήσεις», στα 

κείµενα του Α.Π. του ’89 προσδιορίζεται ότι, όλες οι αναφορές εντάσσονται στην 
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επιµέρους ενότητα 1α «γνωριµία µε τις φυσικές ιδιότητες των αντικειµένων» του Νοητικού 

Τοµέα. Τρεις αναφορές προσδιορίζουν εννοιολογικά το γνωστικό περιεχόµενο των 

διδακτικών προτάσεων και 7 εµπεριέχουν πληροφορίες µεθοδολογικής φύσης. 

 

Στις περισσότερες από τις 10 αναφορές προτείνεται ο πειραµατισµός µε διάφορα 

µικροαντικείµενα που καταλήγει σε ταξινόµηση των αντικειµένων σε δύο κατηγορίες, 

εκείνα που επιπλέουν και εκείνα που βυθίζονται. Εποµένως στα κείµενα του Α.Π. του ’89, 

το γνωστικό περιεχόµενο της διδακτική υποενότητας «Επιπλέοντα/µη» προσδιορίζεται σε 

σχέση µε τη διαπίστωση ότι υπάρχουν αντικείµενα που επιπλέουν και άλλα που 

βυθίζονται, χωρίς να γίνεται αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα 

αυτή των αντικειµένων. Η µελέτη των χαρακτηριστικών των αντικειµένων που προτείνεται 

να χρησιµοποιηθούν στην αναλυτική παρουσίαση της δραστηριότητας που εντοπίστηκε 

στο τελευταίο κεφάλαιο του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων (αναφορές Β.∆.Μ. 1*-8*), 

αναδεικνύει ορισµένες επιπλέον πληροφορίες για τον προσδιορισµό του συγκεκριµένου 

γνωστικού περιεχοµένου. 

 

Τα αντικείµενα που προτείνεται να χρησιµοποιηθούν είναι: διάφορα 

µικροαντικείµενα, κλαδάκια, φύλλα, πετραδάκια, καπάκια µπουκαλιών, φελλοί, κοµµάτια 

φελιζόλ, πλαστικά, µπίλιες (γυάλινες, µεταλλικές, πλαστικές) κτλ. (αναφορά Β.∆.Μ. 5*) 

Εποµένως, τα αντικείµενα που αναφέρονται παραδειγµατικά έχουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

• ως προς το υλικό: ξύλινα, πέτρινα, πλαστικά, γυάλινα, µεταλλικά, από φελλό, 

φελιζόλ, και οποιοδήποτε άλλο υλικό, 

• ως προς τον όγκο: γενικώς µικρά, αλλά όχι απαραίτητα ίδιου όγκου, 

• ως προς το σχήµα: συµπαγή στρογγυλά ή άλλου σχήµατος, και καπάκια 

µπουκαλιών, δηλαδή αντικείµενα µε κοιλότητες. 

 

Κατά τη διδακτική προσέγγιση του φαινοµένου πλεύσης/βύθισης των σωµάτων, 

στο Α.Π. του ’89, φαίνεται ότι δίνεται έµφαση, κυρίως, σε διαφοροποιήσεις του υλικού 

κατασκευής των αντικειµένων, χωρίς να αποκλείονται όµως και µικρές διαφοροποιήσεις 

ως προς τον όγκο και το σχήµα τους. Πάντως, το γεγονός ότι δεν προσδιορίζονται ρητώς οι 

παράγοντες που προτείνεται να µελετηθούν σε σχέση µε το φαινόµενο της 

πλεύσης/βύθισης σωµάτων, αφήνει περιθώρια διαφόρων ερµηνειών στις νηπιαγωγούς που 
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θα χρησιµοποιήσουν τα κείµενα, για την προετοιµασία σχετικής εκπαιδευτικής 

παρέµβασης, ερµηνειών που οδηγούν σε διαφοροποίηση σηµαντικών διδακτικών 

στοιχείων. 

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να τονίζουµε ότι, στα κείµενα του Α.Π. του ’89, δεν 

προτείνεται η επεξεργασία του υλικού των αντικειµένων και η ταξινόµησή τους µε βάση το 

υλικό, αλλά η ταξινόµηση των ίδιων των αντικειµένων σε εκείνα που επιπλέουν και εκείνα 

που βυθίζονται. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι µε την ενεργοποίηση διαδικασιών απλής 

αφαίρεσης, είναι δυνατό να οδηγηθούν τα παιδιά στη συγκρότηση των κατηγορικών 

εννοιών «αντικείµενα που επιπλέουν» και «αντικείµενα που βυθίζονται», ωστόσο αυτές οι 

διαδικασίες δεν επιτρέπουν την επεξεργασία του ρόλου διαφορετικών παραγόντων και των 

µεταξύ τους σχέσεων που επηρεάζουν την ικανότητα πλεύσης των διαφόρων αντικειµένων. 

 

Η συγκεκριµένη διδακτική επιλογή παρουσιάζει ορισµένα προβλήµατα, το 

κυριότερο από τα οποία αφορά την τυχαία επιλογή µικοαντικειµένων, που προτείνεται στα 

κείµενα. Είναι πιθανό, οι εκπαιδευτικοί να επιλέξουν αντικείµενα µικρά/λεπτά/ελαφριά 

(κλαδάκι, φύλλο) ως αντικείµενα που επιπλέουν, και µεγαλύτερα/παχύτερα/βαρύτερα 

(κοµµάτι πλαστικού, ξύλινο τουβλάκι) ως αντικείµενα που βυθίζονται. Σε αυτή την 

περίπτωση όµως, οι συσχετισµοί στους οποίους θα οδηγηθούν τα παιδιά µέσα από την 

παρατήρηση των δεδοµένων, οδηγούν στο σχήµα: «τα µικρά/λεπτά/ελαφριά επιπλέουν», 

«τα µεγάλα/χοντρά/βαριά βυθίζονται», δηλαδή σε συλλογισµούς που δεν είναι συµβατοί µε 

ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου. 

 

Σχετικές έρευνες έχουν δείξει, ότι στην ηλικία των 5-6 ετών, τα παιδιά έχουν την 

τάση να ερµηνεύουν την πλεύση/βύθιση αντικειµένων µε κριτήριο το βάρος ή/και το 

µέγεθός τους, µε επικρατέστερο µάλλον το βάρος (βλ. Κακανά & Ιωαννίδης, 2001). 

Παράλληλα έρευνες µικρής κλίµακας έχουν δείξει ότι πολλές ελληνίδες νηπιαγωγοί θέτουν 

ως διδακτικό στόχο για το φαινόµενο της πλεύσης την ανάπτυξη ανάλογων ερµηνευτικών 

σχηµάτων, τα οποία βεβαίως δεν είναι συµβατά µε το επιστηµονικό µοντέλο, ενισχύοντας 

ή και συµβάλλοντας ενδεχοµένως στη δηµιουργία τέτοιου τύπου εναλλακτικών ιδεών στα 

παιδιά (βλ. Ιωαννίδης κ.ά., 2008). 

 

Έχει διαπιστωθεί η δυνατότητα των παιδιών να προσεγγίσουν ένα ερµηνευτικό 

σχήµα συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης 
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του φαινοµένου της πλεύσης/βύθισης, το οποίο στηρίζεται σε διαισθητικές παραστάσεις 

των µικρών παιδιών για την πυκνότητα των υλικών από τα οποία αποτελούνται τα διάφορα 

αντικείµενα, καθώς και σε ζητήµατα που σχετίζονται µε τη µορφή των αντικειµένων 

(συµπαγή, µε τρύπες) (βλ. Κακανά & Ιωαννίδης, 2001, Ραβάνης, 2003α, Koliopoulos et al., 

2004). Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν προτείνεται από τα επίσηµα κείµενα του Α.Π. του ’89, 

αφού η έµφαση τοποθετείται στα αντικείµενα και όχι στο είδος του υλικού από το οποίο 

αποτελούνται. 

 

Εξετάζοντας την ένταξη των αναφορών στα κείµενα του Α.Π. του ’89, και τη 

µεταξύ τους συνάφεια, διαπιστώνουµε ότι, αν και εντοπίστηκαν αναφορές που σχετίζονται 

µε τη διδακτική προσέγγιση του φαινοµένου πλεύσης/βύθισης σωµάτων στο νερό, τόσο 

στο Συγκεντρωτικό Πίνακα του Τέταρτου Μέρους – Νοητική Ανάπτυξη, όσο και στο 

Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων, η αναλυτική παρουσίαση σχετικής δραστηριότητας εντοπίστηκε 

στο τελευταίο κεφάλαιο του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων µε τίτλο «Μεθοδολογικές 

Εισηγήσεις», ένα κεφάλαιο στο οποίο δεν αναµένεται να παρέχονται νέες πληροφορίες, 

σχετικές µε τα προτεινόµενα προς διδασκαλία γνωστικά περιεχόµενα. Αν και στο 

εννοιολογικό επίπεδο οι αναφορές που εντοπίστηκαν και στα δύο Μέρη του Βιβλίου 

∆ραστηριοτήτων, είναι συναφείς µεταξύ τους, και προσδιορίζουν το φαινόµενο της 

πλεύσης/βύθισης αντικειµένων στο νερό ως προτεινόµενο διδακτέο γνωστικό περιεχόµενο, 

η µελέτη των χαρακτηριστικών των αντικειµένων που προτείνεται στη σχετική 

δραστηριότητα, στην ενότητα «Μεθοδολογικές Εισηγήσεις» (αναφορά Β.∆.Μ. 5*), 

παρέχει έµµεσα επιπρόσθετα στοιχεία για τον εννοιολογικό προσδιορισµό του γνωστικού 

περιεχοµένου. Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι, προτείνονται επεξεργασίες του 

συσχετισµού υλικό-πλεύση/βύθιση, αλλά σε περιστάσεις που είναι δυνατό να εµπλακούν 

µε τυχαίο τρόπο παράγοντες που αφορούν το µέγεθος των αντικειµένων. 

 

Συµπερασµατικά, η διδακτική υποενότητα «Επιπλέοντα/µη» προσδιορίζεται σε 

όλες τις αναφορές που εντοπίστηκαν στα επίσηµα κείµενα του Α.Π. του ’89, κατά κύριο 

λόγο, ως διαφοροποίηση της αλληλεπίδρασης των αντικειµένων µε το νερό: ορισµένα 

αντικείµενα βυθίζονται, ορισµένα επιπλέουν. Οι περισσότερες αναφορές απλώς προτείνουν 

το φαινόµενο της πλεύσης/βύθισης ως προτεινόµενο διδακτέο γνωστικό περιεχόµενο, 

χωρίς να προσδιορίζουν περαιτέρω την επεξεργασία πιθανών παραγόντων στους οποίους 

οφείλεται το φαινόµενο. Αν και προτείνεται αναλυτική δραστηριότητα για την προσέγγιση 

του φαινοµένου, αυτή εντάσσεται σε κεφάλαιο που αφορά γενικά τις µεθοδολογικές 
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συστάσεις του Π.Σ., και όχι στο Τέταρτο – Μέρος Νοητική Ανάπτυξη, όπου παρουσιάζεται 

το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων και τα γνωστικά περιεχόµενα του διδακτικού 

αντικειµένου «Ύλη». 

 

β. Προσδιορισµός προτάσεων διδακτικής µεθοδολογίας 

Η µελέτη της αναλυτικής «Πρότασης ∆ραστηριότητας» και των υπόλοιπων 

αναφορών, που εντοπίστηκαν στα κείµενα του Α.Π. του ’89, σχετικά µε την προσέγγιση 

της διδακτικής υποενότητας «Επιπλέοντα/µη», αναδεικνύει συγκεκριµένα διδακτικά 

στοιχεία που αφορούν: 

• τη ρητή πρόταση διδακτικής προσέγγισης του θέµατος «πλεύση/βύθιση» 
αντικειµένων στο νερό (όλες οι αναφορές του Τέταρτου Μέρους και οι 
περισσότερες από αυτές που εντοπίστηκαν στο τελευταίο κεφάλαιο του Βιβλίου 
∆ραστηριοτήτων), 

• την πρόταση υλοποίησης δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται «διακρίσεις» 
(αναφορά Σ.Π.Ν.1η 1), τη δυνατότητα που δίνει το θέµα να γίνονται «συζητήσεις» 
και «διαπιστώσεις» (αναφορά Β.∆.Ν.1η 1), 

• την αναλυτική πρόταση δραστηριότητας (αναφορές Β.∆.Μ. 1*-8*), η οποία 
περιλαµβάνει –σύµφωνα µε τα κείµενα- προβληµατισµό, διερεύνηση, ανακαλύψεις, 
πειραµατισµούς, ταξινοµήσεις, και έχει συγκεκριµένη πορεία : 

o ως αφετηρία σχετικού προβληµατισµού λειτουργεί οποιοδήποτε ερέθισµα 
(π.χ. λακκούβα µε νερό στην αυλή), 

o τα νήπια πειραµατίζονται ελεύθερα µε διάφορα υλικά, ενώ η νηπιαγωγός 
συζητά µαζί τους για να διαπιστώσει το επίπεδο εµπειριών των παιδιών 
πάνω στη συγκεκριµένη κατάσταση, παράλληλα, η νηπιαγωγός εισάγει 
κατάλληλο λεξιλόγιο, το οποίο βοηθά τα νήπια να παρατηρήσουν 
συστηµατικότερα το φαινόµενο, η νηπιαγωγός προτρέπει τα νήπια να 
απαντήσουν σε ανοιχτές ερωτήσεις και έτσι εµφανίζεται το πρόβληµα «Τι 
συµβαίνει µε τα αντικείµενα όταν πέφτουν στο νερό;», τα νήπια 
ενθαρρύνονται να είναι περίεργα, να κάνουν υποθέσεις, να βγάζουν 
συµπεράσµατα, 

o τελικά η νηπιαγωγός βοηθά τα νήπια να ταξινοµήσουν το υλικό τους σε 
αντικείµενα που βυθίζονται και αντικείµενα που επιπλέουν. 

• το ρόλο της νηπιαγωγού, ο οποίος συνίσταται σε (αναφορές Β.∆.Μ. 6*-7*, 8*): 
o εκµετάλλευση διαφόρων τυχαίων ερεθισµάτων ως αφετηρία 

προβληµατισµού, 
o το συντονισµό ελεύθερου πειραµατισµού και συζητήσεων για τη 

διαπίστωση του επιπέδου σχετικών εµπειριών των παιδιών, 
o την εισαγωγή κατάλληλου λεξιλογίου, το οποίο θα οδηγήσει σε 

συστηµατικότερη παρατήρηση του φαινοµένου, 
o τη διατύπωση συγκεκριµένου προβληµατισµού που θα καθοδηγήσει τον 

πειραµατισµό των παιδιών µε τα υλικά, 
o την ενθάρρυνση προς τα παιδιά να είναι περίεργα, να απαντούν σε 

ερωτήσεις, να διατυπώνουν υποθέσεις, να βγάζουν συµπεράσµατα, 
o την υποβοήθηση των παιδιών να ταξινοµήσουν το υλικό τους, 
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• το ρόλο των νηπίων, τα οποία θα πειραµατιστούν ελεύθερα µε τα υλικά, θα 
εκφράσουν τις σχετικές εµπειρίες τους απαντώντας σε ερωτήσεις της νηπιαγωγού, 
θα υιοθετήσουν τον προβληµατισµό που διατυπώνει η νηπιαγωγός και θα 
χειριστούν τα υλικά, ώστε να δοθούν απαντήσεις στον προβληµατισµό που θέτει η 
ίδια, θα παρατηρήσουν συστηµατικά, θα διατυπώσουν υποθέσεις, συµπεράσµατα, 
θα ταξινοµήσουν τα υλικά (αναφορές Β.∆.Μ. 6*-7*). 

 

Στις διδακτικές προτάσεις που διατυπώνονται στο Α.Π. του ’89, για την προσέγγιση 

από τα παιδιά της διδακτικής υποενότητας «Επιπλέοντα/µη επιπλέοντα», φαίνεται ότι τα 

αντιληπτικά δεδοµένα, που προκύπτουν από χειρισµό αντικειµένων, ελεύθερο ή 

κατευθυνόµενο από τη νηπιαγωγό, αποτελούν τη βάση για κάθε νοητική επεξεργασία. Ο 

όρος «πειραµατισµός» που χρησιµοποιείται στα κείµενα, διακρίνεται σε ελεύθερο 

πειραµατισµό, ο οποίος νοείται ως ελεύθερος χειρισµός αντικειµένων και υλικών από τα 

παιδιά, και σε πειραµατισµό, ο οποίος κατευθύνεται από συγκεκριµένο πρόβληµα-ερώτηµα, 

που διατυπώνει η νηπιαγωγός. Την όλη διαδικασία συντονίζει η νηπιαγωγός, η οποία 

εισάγει το κατάλληλο λεξιλόγιο, ενθαρρύνει τα παιδιά να διατυπώνουν υποθέσεις, να 

παρατηρούν συστηµατικά, να βγάζουν συµπεράσµατα, και να ταξινοµούν το υλικό, 

εποµένως πρόκειται για ένα οργανωµένο πλαίσιο διδασκαλίας. 

 

Η αναλυτική διδακτική πρόταση που παρουσιάζεται στο τελευταίο κεφάλαιο του 

Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων ξεκινά µε ελεύθερο πειραµατισµό των παιδιών µε τα 

αντικείµενα, ο οποίος ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία στη νηπιαγωγό να ανιχνεύσει το 

«επίπεδο εµπειριών των παιδιών, πάνω στη συγκεκριµένη κατάσταση» (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1991, 

σ. 319, αναφορά Β.∆.Μ. 6*). Ωστόσο, οι πληροφορίες που θα ανιχνεύσει η νηπιαγωγός δεν 

φαίνεται να καθορίζουν διδακτικές επιλογές που θα κάνει στη συνέχεια για να οργανώσει 

τις επόµενες φάσεις της δραστηριότητας, αφού έπειτα από το στάδιο της ανίχνευσης, 

ακολουθείται η ίδια πορεία, που συναντήσαµε και σε άλλες διδακτικές προτάσεις, στις 

οποίες δεν περιλαµβάνεται η ανίχνευση. Ανεξάρτητα, λοιπόν, από το επίπεδο εµπειριών 

των παιδιών, η νηπιαγωγός εισάγει το κατάλληλο λεξιλόγιο, θέτει το βασικό ερώτηµα που 

θα κατευθύνει τον πειραµατισµό των παιδιών µε τα αντικείµενα, τη συστηµατική 

παρατήρηση του φαινοµένου, και θα οδηγήσει στο τέλος σε ανάλογη ταξινόµηση. 

 

Η διαδικασία ταξινόµησης που προτείνεται, παρουσιάζεται ως κατάληξη της όλης 

διδακτικής πορείας, και όχι ως ανεξάρτητη πιθανή προέκταση (αναφορά Β.∆.Μ. 7*). Ως 

κριτήριο ταξινόµησης χρησιµοποιείται η πλεύση ή βύθιση αντικειµένων, µε τυχαίες 

διαφοροποιήσεις ως προς τον όγκο, το υλικό κατασκευής και τη µορφή τους. Ωστόσο, οι 
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συλλογισµοί των παιδιών θα εξαρτηθούν από αυτήν ακριβώς τη διδακτική παράµετρο, που 

αφήνεται στην τύχη. Εποµένως, εξίσου τυχαίος είναι ο συσχετισµός που πιθανόν θα 

κάνουν τα παιδιά ανάµεσα στο φαινόµενο της πλεύσης/βύθισης και τους παράγοντες: 

όγκος, υλικό, µορφή. Φαίνεται ότι η ταξινόµηση, στην περίπτωση της διδακτικής 

υποενότητας «Επιπλέοντα/µη», χρησιµοποιείται ως διαδικασία συστηµατοποίησης των 

εµπειριών που απέκτησαν τα παιδιά κατά τον πειραµατισµό και αποσκοπεί στη 

συγκρότηση κατηγορικών εννοιών για την πλεύση και τη βύθιση, αλλά όχι και στην 

ανακάλυψη των παραγόντων ή/και των µεταξύ τους σχέσεων, που εµπλέκονται στο 

φαινόµενο πλεύσης/βύθισης των υλικών σωµάτων. 

 

Η αναλυτική «Πρόταση ∆ραστηριότητας» που διατυπώνεται (αναφορές Β.∆.Μ. 1*-

8*), εντάσσεται στα περιεχόµενα του Τέταρτου Μέρους – Νοητική Ανάπτυξη, αλλά 

περιλαµβάνεται στα κείµενα του τελευταίου κεφαλαίου του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων, το 

οποίο αφορά γενικές µεθοδολογικές συστάσεις. Το κεφάλαιο αυτό δεν έχει την ίδια 

λειτουργική αξία που έχουν τα προηγούµενα πέντε κεφάλαια, στα οποία παρουσιάζονται 

τα διδακτικά αντικείµενα και περιεχόµενα, και οι σχετικές σε κάθε περίπτωση 

µεθοδολογικές προτάσεις. ∆εν είναι αναµενόµενο να παρέχονται στο κεφάλαιο αυτό, νέες 

πληροφορίες σχετικά µε τα επιµέρους αντικείµενα και γνωστικά περιεχόµενα ή σχετικά µε 

συγκεκριµένες µεθοδολογικές διαδικασίες, εποµένως είναι πιθανό να µην γίνει αντιληπτή 

από τους εκπαιδευτικούς η συγκεκριµένη διδακτική πρόταση. 

 

Συµπερασµατικά, για την προσέγγιση του φαινοµένου της πλεύσης υλικών 

σωµάτων στο νερό, στα κείµενα του Α.Π. του ’89, παρουσιάζεται µία αναλυτική 

«Πρόταση ∆ραστηριότητας», η οποία εντάσσεται στο Τέταρτο Μέρος – Νοητική 

Ανάπτυξη, όπου περιλαµβάνονται όλα τα αντικείµενα και περιεχόµενα που σχετίζονται µε 

τον κόσµο της Φυσικής, αλλά περιλαµβάνεται σε κεφάλαιο γενικών µεθοδολογικών 

πληροφοριών, καθιστώντας έτσι δύσκολο τον εντοπισµό της από τους/τις εκπαιδευτικούς 

που θα ανατρέξουν στα κείµενα για να προετοιµάσουν µια σχετική διδακτική παρέµβαση. 

Στη δραστηριότητα αυτή, διακρίνεται µία εµπειριστικού χαρακτήρα προτεινόµενη 

διδακτική µεθοδολογία, όπου προεξέχοντα ρόλο κατέχει ο χειρισµός υλικών και 

αντικειµένων από τα παιδιά, στα πλαίσια ενός οργανωµένου διδακτικού πλαισίου, το οποίο 

θεωρείται ότι θα επιτρέψει τη συστηµατοποίηση των εµπειριών των παιδιών και τη 

συγκρότηση βιωµατικών νοητικών παραστάσεων «αντικείµενα που επιπλέουν / δεν 

επιπλέουν» στο νερό, χωρίς ωστόσο να λαµβάνονται υπόψη οι περιορισµοί που τίθενται 
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από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωστικού περιεχοµένου και τα ειδικά 

χαρακτηριστικά της σκέψης των παιδιών. Αν και προτείνεται διαδικασία ανίχνευσης των 

αρχικών σχετικών εµπειριών των παιδιών, η ανίχνευση αυτή δεν καθορίζει τις διδακτικές 

επιλογές που θα ακολουθήσουν, και πάντως δεν φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν 

να αξιοποιηθούν από τη νηπιαγωγό τα δεδοµένα που θα συλλέξει. Οι εκπαιδευτικοί είναι 

υπεύθυνοι για την επιλογή και ανακοίνωση συγκεκριµένων στόχων-ερωτηµάτων που θα 

κατευθύνουν τη δράση των παιδιών, για την ενσωµάτωση διαδικασιών διατύπωσης 

υποθέσεων, παρατήρησης, περιγραφής των αποτελεσµάτων των χειρισµών, για την 

εισαγωγή του κατάλληλου λεξιλογίου, και για να διευκολύνουν τα παιδιά να καταλήξουν 

σε σχετική ταξινόµηση του υλικού. Πιθανοί συλλογισµοί που κάνουν τα παιδιά για να 

εξηγήσουν το φαινόµενο που προσεγγίζουν, δεν λαµβάνονται υπόψη στην όλη διδακτική 

διαδικασία. 

 144



6.1.3 Το διδακτικό αντικείµενο «Ύλη» στο ∆.Π. 

Οι 68 αναφορές που εντοπίστηκαν στα κείµενα του ∆.Π., οι οποίες προσδιορίζουν 

την Ύλη ως προτεινόµενο διδακτικό αντικείµενο, αναλύθηκαν περαιτέρω µε σκοπό τη 

διάκριση γενικών διδακτικών ενοτήτων ή/και σχετικών διδακτικών υποενοτήτων. 

Αναδείχθηκαν 7 κατηγορίες (βλ. Πίνακα 13): 21 αναφορές προτείνουν γενικώς την 

προσέγγιση θεµάτων σχετικών µε την Ύλη, τα υλικά και τις ιδιότητες των υλικών και 

συγκρότησαν µία κατηγορία µε τίτλο «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», η οποία αντιπροσωπεύει 

µία προτεινόµενη γενική διδακτική ενότητα, 47 αναφορές προτείνουν την προσέγγιση 

ειδικότερων θεµάτων που σχετίζονται µε την Ύλη και κατηγοριοποιήθηκαν σε 6 

υποκατηγορίες – διδακτικές υποενότητες. Οι 6 διδακτικές υποενότητες σχετίζονται µε την 

προσέγγιση των ακόλουθων θεµάτων: υγρά (11 αναφορές), αναµίξεις υλικών (2 

αναφορές), διάλυση ουσιών στο νερό (16 αναφορές), διαπερατότητα υλικών από το νερό (2 

αναφορές), απορροφητικότητα νερού από ορισµένα υλικά (14 αναφορές), και 

πλεύση/βύθιση σωµάτων στο νερό (2 αναφορές). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. ∆ιδακτικό αντικείµενο «Ύλη» στο ∆.Π.: γενική διδακτική ενότητα και 
διδακτικές υποενότητες. 

Σχετικές αναφορές στο ∆.Π. 
 Μελέτη Περιβάλλοντος: 

Φυσικό Περιβάλλον 
Έκφραση - ∆ηµιουργία: 
Η Εικαστική Έκφραση 

Σύνολα 
αναφορών

Γενική 
διδακτική 
ενότητα 

Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες 21  21 

 Υγρά 11  11 
 Αναµίξεις 2  2 
 ∆ιάλυση 16  16 
 ∆ιαπερατά/µη 2  2 
 Απορροφητικότητα 7 7 14 

∆ιδακτικές 
υποενότητες 

 Επιπλέοντα/µη 2  2 
Σύνολα αναφορών 61 7 68 

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
∆.Π.: ∆ιαθεµατικό Πρόγραµµα για το Νηπιαγωγείο, το οποίο αποτυπώνεται στα κείµενα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και στα κείµενα 
του Οδηγού Νηπιαγωγού 
 

Παρατηρούµε ότι, από τις 68 αναφορές που προσδιορίζουν το διδακτικό 

αντικείµενο «Ύλη», οι 61 εντοπίστηκαν στη µαθησιακή περιοχή45 της Μελέτης 

                                                 
45 Ο Οδηγός Νηπιαγωγού χρησιµοποιεί συχνότερα την ορολογία «µαθησιακές περιοχές» και σπανιότερα 
«γνωστικές περιοχές» για να αναφερθεί στα επιµέρους διδακτικά αντικείµενα, ενώ το ∆.Ε.Π.Π.Σ. 
χρησιµοποιεί κυρίως ολόκληρο τον τίτλο κάθε προγράµµατος (π.χ. Π.Σ. για τη γλώσσα) και σπανιότερα 
αναφέρεται σε αυτά ως διδακτικά αντικείµενα. Υιοθετούµε την ορολογία του Οδηγού Νηπιαγωγού για να 
αναφερθούµε στις διάφορες περιοχές που περιλαµβάνει το ∆.Π. για λόγους συντοµίας. 
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Περιβάλλοντος, και ειδικότερα στα κείµενα που αφορούν την προσέγγιση του Φυσικού 

Περιβάλλοντος, και οι 7 εντοπίστηκαν, στη µαθησιακή περιοχή Έκφραση – ∆ηµιουργία: Η 

Εικαστική Έκφραση (βλ. Πίνακα 13). 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι στις αναφορές που εντοπίστηκαν 

στα κείµενα του ∆.Π., οι οποίες συγκρότησαν το διδακτικό αντικείµενο «Ύλη», δεν 

συµπεριλάβαµε όσες εµπεριέχουν γνωστικά περιεχόµενα σχετικά µε τη µεταβολή φυσικής 

κατάστασης των υλικών στα πλαίσια µελέτης θερµικών φαινοµένων (π.χ. τήξη-πήξη). Στα 

κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, εντοπίστηκαν αναφορές, στις οποίες επιχειρείται η 

συσχέτιση της προσέγγισης των ιδιοτήτων των υλικών µε καταστάσεις µεταβολής της 

φυσικής τους κατάστασης. Τέτοιου τύπου αναφορές είναι για παράδειγµα οι φράσεις: «Το 

νερό […]. Χάρη […] στις πολλές µεταβολές κατάστασης που υφίσταται […]» (∆αφέρµου 

κ.ά., σ. 223), «Να γνωρίσουν τις δύο από τις τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού στο 

άµεσο κοντινό τους περιβάλλον (νερό, χιόνι)» (οπ.π., σ. 248). Στην κατηγορία «Ύλη» 

καταχωρήθηκαν αναφορές που σχετίζονται µε τη µεταβολή ή αλλαγή των υλικών µόνον 

όταν η σηµασία της λέξης αυτής ήταν ευρύτερη και περιελάµβανε το σύνολο πιθανών 

µεταβολών, και όχι όταν η σηµασία της λέξης παραπέµπει σε συγκεκριµένα φυσικά 

φαινόµενα (π.χ. τήξη-πήξη) που συνήθως εξετάζονται σε συνάρτηση µε τα αίτια µεταβολής 

(π.χ. θερµότητα). 

 

Η περαιτέρω ανάλυση των αναφορών κάθε κατηγορίας, θα συµβάλλει στην 

απόκτηση συνολικότερης άποψης για τον εννοιολογικό προσδιορισµό του διδακτικού 

αντικειµένου «Ύλη» και των σχετικών προτάσεων διδακτικής µεθοδολογίας, στα επίσηµα 

κείµενα του ∆.Π. για το Νηπιαγωγείο. 
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6.1.3.1 Γενική διδακτική ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» στο ∆.Π. 

Στο ∆.Π., και συγκεκριµένα στα κείµενα της Μελέτης Περιβάλλοντος: Φυσικό 

Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση, εντοπίστηκαν 21 αναφορές που προσδιορίζουν θέµατα 

σχετικά µε την Ύλη, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υλικών, και τις φυσικές καταστάσεις 

των υλικών ως θέµατα που µπορεί να προσεγγιστούν στο πλαίσιο εκπαίδευσης των παιδιών 

στο νηπιαγωγείο. 

 

Οι αναφορές αυτές συγκρότησαν µία κατηγορία γενικής διδακτικής ενότητας, η 

οποία τιτλοφορήθηκε «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», αφενός επειδή οι λέξεις αναδείχθηκαν από 

τα ίδια τα κείµενα, και αφετέρου επειδή αποδίδουν την εννοιολογική σηµασία των 

αναφορών αυτής της κατηγορίας, προσδιορίζοντας µια ενότητα συναφών αντικειµένων που 

σχετίζονται µε την Ύλη και τις ιδιότητές της. 

 

Η παρουσίαση και ο χαρακτηρισµός των αναφορών µε κριτήριο το µήνυµα που 

µεταφέρουν, ως αποσπάσµατα των επίσηµων κειµένων του Π.Σ., θα διευκολύνει την 

ανάδειξη των στοιχείων που αφορούν τον εννοιολογικό προσδιορισµό του γνωστικού 

περιεχοµένου και των σχετικών προτάσεων διδακτικής µεθοδολογίας της γενικής 

διδακτικής ενότητας «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» στο συγκεκριµένο Πρόγραµµα. 

 

Παρουσίαση των αναφορών 

Η παρουσίαση των αναφορών που ακολουθεί, δοµείται µε βάση τα επίσηµα κείµενα 

και τις ενότητες όπου εντοπίστηκαν, καθώς και µε βάση τη σειρά εµφάνισής τους σε αυτά. 

Όταν, κάποιες αναφορές αφορούν σχετικά θέµατα παρουσιάζονται παράλληλα, 

ανεξάρτητα από τη σειρά εµφάνισής τους στα κείµενα. Στο τέλος κάθε αναφοράς, µέσα σε 

παρένθεση, παρουσιάζεται ο κωδικός της αναφοράς46. Οι κωδικοί αυτοί χρησιµοποιούνται 

στη συνέχεια για την παραποµπή στις αναφορές, και διευκολύνουν τον εντοπισµό τους στο 

Παράρτηµα Ι (βλ. Πίνακα Ι-1), όπου παρουσιάζεται το πλήρες κείµενο των αναφορών. Στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες τα συµφραζόµενα συµβάλλουν σηµαντικά στη 

νοηµατοδότηση των αναφορών47 περιλαµβάνονται και αυτά στην παρουσίαση. Ορισµένες 

                                                 
46 Ο κωδικός των αναφορών περιλαµβάνει τα αρχικά γράµµατα των κειµένων όπου εντοπίστηκαν οι 
αναφορές, και έναν αριθµό, ο οποίος ανταποκρίνεται στη σειρά εµφάνισης κάθε αναφοράς στα κείµενα. Όλες 
οι συντοµογραφίες εξηγούνται στο Παράρτηµα Ι.α Συντοµογραφίες / Επεξηγήσεις Πινάκων Ι-1 έως Ι-1.7. 
47 Σε περίπτωση που τα συµφραζόµενα θεωρούνται σηµαντικά για τη νοηµατοδότηση των αναφορών, 
περιλαµβάνονται σε αγκύλες πριν ή/και µετά τις αναφορές που παρουσιάζονται στους Πίνακες Ι-1 έως Ι-1.7, 
στο Παράρτηµα Ι. 
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αναφορές εντοπίζονται στα ίδια κελιά του Πίνακα του ∆.Ε.Π.Π.Σ., ή σε κελιά τα οποία 

ανήκουν στην ίδια γραµµή. Οι αναφορές αυτές συσχετίζονται άµεσα µεταξύ τους, 

αντιστοιχώντας, ή αποτελώντας συνέχεια η µία της άλλης. Στους κωδικούς αυτών των 

αναφορών, τοποθετείται σε µορφή εκθέτη ένα σχήµα (π.χ. αστερίσκος, τρίγωνο), για να 

συµβολίσει τη µεταξύ τους σχέση. 

 

Οι 21 αναφορές που εντοπίστηκαν στα κείµενα της Μελέτης Φυσικού 

Περιβάλλοντος στο ∆.Π., οι οποίες συνιστούν τη γενική διδακτική ενότητα «Ύλη-Υλικά, 

Ιδιότητες» (βλ. Πίνακα 8 και Πίνακα 13), αφορούν: 

στο ∆.Ε.Π.Π.Σ.: 
• τη διατύπωση γενικών διδακτικών στόχων σχετικά µε 

o την κατανόηση, από τα παιδιά, της σηµασίας που έχουν η παρατήρηση, τα 
«πειράµατα»48 και η περιγραφή, για τη µελέτη υλικών (αναφορά ∆.Φ.Π. 
1*), η αναφορά αυτή παρουσιάζεται σε κελί του σχετικού πίνακα του 
∆.Ε.Π.Π.Σ. µε τίτλο στήλης «Ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν» 
και αντιστοιχεί στο κελί µε τίτλο στήλης «Περιεχόµενο/Ενδεικτικές 
διαθεµατικές δραστηριότητες» (Υ.Π.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002, σ. 22), όπου 
εντάσσονται οι αναφορές ∆.Φ.Π. 2*-6*, 

o το χειρισµό υλικών από τα παιδιά (αναφορά ∆.Φ.Π. 2*), 
o την ανακάλυψη από τα παιδιά των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υλικών 

που χειρίζονται (αναφορά ∆.Φ.Π. 3*), 
o τη σύγκριση των υλικών που χειρίζονται τα παιδιά (αναφορά ∆.Φ.Π. 4*), 
o τη µελέτη των ιδιοτήτων των υλικών που χειρίζονται (αναφορά ∆.Φ.Π. 5*), 
o την ταξινόµηση των υλικών που χειρίζονται (αναφορά ∆.Φ.Π. 6*), χωρίς να 

προσδιορίζονται κριτήρια ταξινόµησης, 
• τη διατύπωση γενικών διδακτικών στόχων σχετικά µε: 

o την ανακάλυψη βασικών χαρακτηριστικών γύρω από τη δοµή και τις 
ιδιότητες των υλικών (αναφορά ∆.Φ.Π. 7 ), η αναφορά αυτή παρουσιάζεται 
σε κελί του σχετικού πίνακα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. µε τίτλο στήλης «Ικανότητες 
που επιδιώκεται να αναπτυχθούν» και αντιστοιχεί στο κελί µε τίτλο στήλης 
«Περιεχόµενο/Ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες» (Υ.Π.Ε.Π.Θ. – 
Π.Ι., 2002, σ. 22), όπου εντάσσονται οι αναφορές ∆.Φ.Π. 8 -12 , 

o την παρατήρηση και αναγνώριση οµοιοτήτων και διαφορών ανάµεσα στα 
υλικά που χρησιµοποιούν τα παιδιά (αναφορά ∆.Φ.Π. 8 ), 

o την ταξινόµηση των υλικών που χειρίζονται τα παιδιά ανάλογα µε κοινές 
τους ιδιότητες (αναφορά ∆.Φ.Π. 9 ), 

o τη γνωριµία των παιδιών µε διάφορα υλικά, π.χ. ξύλινα, γυάλινα, σιδερένια 
κ.ά. (αναφορά ∆.Φ.Π. 10 ), 

o την παρατήρηση των αλλαγών που γίνονται σε κάποια υλικά υπό ορισµένες 
συνθήκες (αναφορά ∆.Φ.Π. 11 ), 

o την περιγραφή των αλλαγών που γίνονται σε κάποια υλικά υπό ορισµένες 
συνθήκες (αναφορά ∆.Φ.Π. 12 ) –ως παράδειγµα αλλαγών αναφέρονται οι 
ακόλουθες καταστάσεις: όταν αναµιγνύονται, διαλύονται, τεντώνονται, 

                                                 
48 Η λέξη «πειράµατα» τοποθετείται εντός εισαγωγικών στο πρωτότυπο κείµενο (Υ.Π.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002, σ. 
24). 
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διπλώνουν, σπάνε, θερµαίνονται ή κρυώνουν, η πήξη και τήξη υλικών, η 
εξαέρωση, η φράση ολοκληρώνεται µε τη συντοµογραφία κ.ά.–, 

στον Οδηγό Νηπιαγωγού, Κεφάλαιο 10: 
• την αιτιολόγηση της καταλληλότητας για προσέγγιση στο νηπιαγωγείο του 

θέµατος «νερό», µε αναφορά στις δυνατότητες που προσφέρει για την προσέγγιση 
αντικειµένων από διάφορες περιοχές µεταξύ των οποίων: οι ιδιότητες του νερού 
(αναφορά Ο.Μ.Π. 1, 2), η έννοια της διατήρησης της ύλης (αναφορά Ο.Μ.Π. 3), 

• την πρόταση θέµατος προς επεξεργασία µε τίτλο «Φυσικές ιδιότητες του νερού» 
(αναφορά Ο.Μ.Π. 4, 5), 

• τη διατύπωση γενικού διδακτικού στόχου να αντιληφθούν τα παιδιά τις φυσικές 
ιδιότητες του νερού (αναφορά Ο.Μ.Π. 6), 

• τη διατύπωση γενικών διδακτικών στόχων, να παρατηρούν τα παιδιά µεταβολές 
που πραγµατοποιούνται κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις και συνθήκες (αναφορά 
Ο.Μ.Π. 7), να τις συζητούν (αναφορά Ο.Μ.Π. 8) και να τις καταγράφουν (αναφορά 
Ο.Μ.Π. 9). 
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Ένταξη των αναφορών στα κείµενα και χαρακτηρισµός τους 

Στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τα κείµενα του ∆.Π., όπου 

εντοπίστηκαν οι 21 αναφορές που συγκρότησαν την κατηγορία γενικής διδακτικής 

ενότητας «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες». Παρουσιάζονται επίσης στοιχεία σχετικά µε το είδος 

της πληροφορίας που µεταφέρουν αυτές οι αναφορές σε επίπεδο εννοιολογικών / 

µεθοδολογικών προσδιορισµών και σε επίπεδο δοµικών οντοτήτων ενός Π.Σ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Γενική διδακτική ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» στο ∆.Π.: οι αναφορές 
στα κείµενα όπου εντοπίστηκαν και το είδος της πληροφορίας που µεταφέρουν. 

Σχετικές αναφορές στα επιµέρους κείµενα 

Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσικό Περιβάλλον  Στοιχεία Π.Σ. 

∆.Ε.Π.Π.Σ. Οδηγός Νηπ/γού 

Σύνολο 
αναφορών 
για κάθε 

στοιχείο Π.Σ. 

Σύνολα 
αναφορών 

Γενικοί Στόχοι ∆.Φ.Π. 1*-6* 
∆.Φ.Π. 7 -12 Ο.Μ.Π. 6-9 16 

Α
να
φο
ρέ
ς 

εν
νο
ιο
λο
γι
κή
ς 

φύ
ση
ς 

Άλλα Στοιχεία  Ο.Μ.Π.1-5 5 

21 

Ειδικοί Στόχοι     

Προτάσεις 
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Σύνολο 
αναφορών σε κάθε κείµενο 12 9 21 21 

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
∆.Φ.Π.: ∆.Ε.Π.Π.Σ. / Μελέτη Περιβάλλοντος / Φυσικό Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση 
Ο.Μ.Π.: Οδηγός Νηπιαγωγού / Μελέτη Περιβάλλοντος 
* ή : Με σύµβολα σε µορφή εκθέτη σηµειώνονται οι αναφορές - φράσεις ενός κελιού στον πίνακα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. ή δύο 
σύστοιχων κελιών π.χ. επιδιώξεις µε αντίστοιχες ενδεικτικές δραστηριότητες (σε κάθε περίπτωση συσχετιζόµενων 
αναφορών χρησιµοποιείται διαφορετικό σύµβολο) 
 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 14, όλες οι αναφορές που εντάχθηκαν στην κατηγορία 

«Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» εντοπίστηκαν σε κείµενα που αφορούν τη µαθησιακή περιοχή της 

Μελέτης Φυσικού Περιβάλλοντος, 12 στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. και 9 στον Οδηγό Νηπιαγωγού, και 

όλες αφορούν προσδιορισµούς εννοιολογικής φύσης. Φαίνεται, λοιπόν ότι, στα κείµενα 

του ∆.Π., η γενική διδακτική ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» προσδιορίζεται κυρίως σε 

εννοιολογικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο διδακτικής µεθοδολογίας. 

 

Πράγµατι, στο επίπεδο προσδιορισµού γνωστικών αντικειµένων ή θεµάτων προς 

διδασκαλία, δηλαδή στο επίπεδο προσδιορισµού γενικής διδακτικής ενότητας, είναι 

αναµενόµενο να γίνεται περισσότερο αναφορά στις ίδιες τις έννοιες και τα φαινόµενα, και 

λιγότερο σε στοιχεία διδακτικής µεθοδολογίας. Τα αρχικά αυτά δεδοµένα θα εξεταστούν, 
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στη συνέχεια, σε συνάρτηση µε τις ίδιες τις αναφορές, προκειµένου να αναδειχθούν 

περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τους εννοιολογικούς και µεθοδολογικούς 

προσδιορισµούς της γενικότερης διδακτικής ενότητας «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» στα 

κείµενα του ∆.Π. 

 

α. Εννοιολογικός προσδιορισµός 

Από τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 14 παρατηρούµε ότι, οι 12 

αναφορές που εντοπίστηκαν στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. χαρακτηρίστηκαν όλες «Γενικοί Στόχοι», αν 

και όπως φαίνεται από τα δεδοµένα της παρουσίασης των αναφορών, 2 από αυτές 

εντάσσονται σε στήλη του ∆.Ε.Π.Π.Σ. όπου παρουσιάζονται ικανότητες που επιδιώκεται 

να αναπτυχθούν (∆.Φ.Π. 1* & 7 ), και οι υπόλοιπες σε στήλη όπου παρουσιάζονται τα 

περιεχόµενα ή/και ενδεικτικές δραστηριότητες. Πάντως, οι 6 από τις 12 αναφορές, 

προτείνουν την παρατήρηση, περιγραφή, σύγκριση, µελέτη, ταξινόµηση υλικών που 

χειρίζονται τα παιδιά, και την εκτέλεση σχετικών «πειραµάτων»49 (∆.Φ.Π. 1*, 2*, 4*, 6*, 

8 , 10 ), οι 4 προτείνουν την ανακάλυψη και µελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

υλικών, των ιδιοτήτων τους, των βασικών χαρακτηριστικών γύρω από τη δοµή και τις 

ιδιότητες των υλικών, και την ταξινόµηση υλικών ανάλογα µε τις κοινές τους ιδιότητες 

(∆.Φ.Π. 3*, 5*, 7 , 9 ), οι 2 προτείνουν την παρατήρηση και περιγραφή των αλλαγών που 

γίνονται σε κάποια υλικά υπό ορισµένες συνθήκες (∆.Φ.Π. 11 , 12 ). ∆ιαπιστώνουµε ότι 

όλες οι αναφορές χρησιµοποιούν τη λέξη υλικά και προβάλλουν ως γνωστικό περιεχόµενο 

την προσέγγιση των υλικών, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των υλικών ή των ιδιοτήτων 

τους, καθώς και των αλλαγών των υλικών υπό συνθήκες. 

 

Ωστόσο είναι λίγες οι αναφορές που διευκρινίζουν σε ποια υλικά, ιδιότητες και 

αλλαγές των υλικών αναφέρονται. Στην πρόταση της αναφοράς ∆.Φ.Π. 9 , αναφέρονται 

παραδειγµατικά ως ιδιότητες το χρώµα και η διαφάνεια. Η πρόταση αυτή, ολοκληρώνεται 

µε τη συντοµογραφία κ.ά, εννοώντας ότι υπάρχουν και άλλες ιδιότητες που µπορούν να 

προσεγγίσουν τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο. Στην αναφορά ∆.Φ.Π. 10  αναφέρονται, εντός 

παρενθέσεως, ως παραδείγµατα υλικών, το ξύλο, το γυαλί, το σίδερο, και η πρόταση 

ολοκληρώνεται µε τη συντοµογραφία κ.ά, εννοώντας και εδώ ότι τα παιδιά στο 

Νηπιαγωγείο µπορούν να προσεγγίσουν και άλλα υλικά, πέραν αυτών που παρατίθενται. 

Στην πρόταση που εντάσσονται οι αναφορές ∆.Φ.Π. 11  και 12  αναφέρονται 
                                                 
49 Η λέξη πειράµατα είναι εντός εισαγωγικών στο πρωτότυπο κείµενο. 
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παραδειγµατικά, εντός παρενθέσεως, ορισµένες καταστάσεις που προσδιορίζονται ως 

αλλαγές των υλικών «όταν αναµιγνύονται, διαλύονται, τεντώνονται, διπλώνουν, σπάνε, 

θερµαίνονται ή κρυώνουν όπως η πήξη και η τήξη του νερού, του ζελέ, της σοκολάτας, η 

εξαέρωση του νερού κ.ά» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002, σ. 25), εποµένως οι αλλαγές των 

υλικών, τις οποίες συχνά αναφέρουν τα κείµενα, αφορούν το φαινόµενο της ανάµιξης, της 

διάλυσης, χηµικά φαινόµενα, µηχανικά φαινόµενα, θερµικά φαινόµενα, και εννοείται ότι 

υπάρχουν και άλλες αλλαγές που µπορούν να προσεγγίσουν τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο. 

 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι, οι 12 αναφορές που εντοπίστηκαν στο ∆.Ε.Π.Π.Σ., οι οποίες 

προσδιορίζουν τη γενικότερη διδακτική ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», προτείνουν την 

προσέγγιση από τα παιδιά διαφόρων υλικών, των ιδιοτήτων τους, και αλλαγών που τα 

υλικά υφίστανται, αλλά παρέχουν λίγα σχετικά παραδείγµατα, και δεν διευκρινίζουν 

σαφώς σε ποια υλικά, ιδιότητες και αλλαγές αναφέρονται, ή, µε άλλα λόγια, ποιες 

ενότητες, ιδιότητες, έννοιες ή φαινόµενα, που σχετίζονται µε την Ύλη είναι 

καταλληλότερα για να διδαχθούν στα πλαίσια της νηπιακής εκπαίδευσης. 

 

Στο κεφάλαιο 10 του Οδηγού Νηπιαγωγού, που αφορά τη Μελέτη Περιβάλλοντος, 

παρουσιάζεται µία θεµατική προσέγγιση για τη διδασκαλία θεµάτων σχετικά µε το νερό, 

ένα θέµα που θεωρείται ότι συνδέεται µε το Φυσικό Περιβάλλον και δίνει τη δυνατότητα 

να προσεγγιστούν περιεχόµενα από διαφορετικές µαθησιακές περιοχές, µεταξύ των οποίων 

οι Φυσικές Επιστήµες (∆αφέρµου κ.ά., 2006, σ. 222). Οι 9 αναφορές που εντοπίστηκαν 

στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, εντάσσονται στην παραδειγµατική παρουσίαση της 

θεµατικής προσέγγισης για το νερό, εποµένως όλες χρησιµοποιούν το νερό, ως παράδειγµα 

υλικού για την προσέγγιση ζητηµάτων σχετικά µε τις ιδιότητες των υλικών. Αυτές οι 

αναφορές περιγράφουν ως διδακτικό θέµα την προσέγγιση των φυσικών ιδιοτήτων του 

νερού, χωρίς να προσδιορίζουν σαφώς σε ποιες ιδιότητες αναφέρονται. Σε µία µόνο 

αναφορά προσδιορίζεται η διατήρηση της Ύλης ως πιθανό γνωστικό περιεχόµενο που 

σχετίζεται µε τις φυσικές ιδιότητες του νερού (Ο.Μ.Π. 3). Γενικότερα παρατηρούµε ότι οι 

αναφορές που εντοπίστηκαν στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού σχετικά µε την 

ευρύτερη διδακτική ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» είναι πολύ συνοπτικές και δεν 

παρουσιάζουν ξεκάθαρα τα πιθανά θέµατα προς διδασκαλία. 

 

Για να σχολιάσουµε την αντιστοιχία και τη συνάφεια των σχετικών αναφορών που 

εντοπίστηκαν στα κείµενα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και εκείνων που εντοπίστηκαν στα κείµενα του 
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Οδηγού Νηπιαγωγού, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τις λειτουργίες που καλούνται να 

υπηρετήσουν τα δύο είδη κειµένων. Τα κείµενα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο, 

θέτουν το πλαίσιο µάθησης και διδασκαλίας, και σκιαγραφούν αυτό που θα πρέπει να 

µάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες µε τις οποίες επιτυγχάνονται οι γενικές επιδιώξεις που 

καθορίζονται, και αυτό που θα πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός, όπως συγκεκριµένα 

δηλώνεται στα ίδια τα κείµενα (βλ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι, 2002, σ. 2). Αντίθετα, στον Οδηγό 

Νηπιαγωγού, ο οποίος φιλοδοξεί να αποτελέσει αφενός «µια βάση θεωρητικής και 

µεθοδολογικής υποστήριξης» (∆αφέρµου κ.ά., 2006, σ. 11), και αφετέρου «µια βάση 

άµεσων παραδειγµάτων» (οπ.π., σ. 12), διευκρινίζεται ότι τα περιεχόµενα που 

παρουσιάζονται σε κάθε κεφάλαιο αντίστοιχης µαθησιακής περιοχής, δεν «αποτελούν σε 

καµία περίπτωση την ύλη που θα έπρεπε να αναπτύξουν όλες οι εκπαιδευτικοί στην τάξη 

τους» (οπ.π., σ. 96). Ειδικότερα στο Κεφάλαιο 10, που αφορά τη Μελέτη Περιβάλλοντος 

αναφέρεται ότι τα παραδείγµατα δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικά, 

«δεν αποτελούν την ύλη και δεν καλύπτουν θεµατικά αυτή τη µαθησιακή περιοχή» (οπ.π., 

σ. 216). Πέρα από τη διαπίστωση ότι, τα δύο κείµενα θέτουν διαφορετικούς στόχους και 

είναι επόµενο να µην παρουσιάζουν αντιστοιχία οι διδακτικές τους προτάσεις, τελικώς τα 

πιθανά ή καταλληλότερα διδακτικά περιεχόµενα της ενότητας που εξετάζουµε δεν 

προσδιορίζονται µε σαφήνεια σε κανένα από τα δύο επίσηµα κείµενα. Πάντως, οι 

διδακτικές προτάσεις που διατυπώνονται στα δύο κείµενα, θα πρέπει να παρουσιάζουν 

συνάφεια, εφόσον ο Οδηγός Νηπιαγωγού αναπτύχθηκε βασιζόµενος στο ∆.Ε.Π.Π.Σ., στα 

πλαίσια δηµιουργίας υποστηρικτικού υλικού για τον διδάσκοντα (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002, 

σ. 9). Εξάλλου και στα κείµενα του Οδηγού αναφέρεται ότι, τα κεφάλαια-ενότητες του 

Οδηγού «διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ενότητες του ∆.Ε.Π.Π.Σ. 2003» 

(∆αφέρµου κ.ά., 2006, σ. 13). 

 

Όπως διαπιστώσαµε από την εξέταση των αναφορών, στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. προτείνεται η 

προσέγγιση διαφόρων υλικών, των ιδιοτήτων τους, και των µεταβολών που υφίστανται 

διάφορα υλικά υπό συγκεκριµένες συνθήκες. Στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, µε την 

ευκαιρία παρουσίασης ‘θεµατικής’ προσέγγισης για το νερό, άλλοτε στην αιτιολόγηση 

επιλογής του θέµατος νερό, άλλοτε σε παρουσίαση σχετικών θεµατικών υποενοτήτων, και 

άλλοτε κατά τη διατύπωση σχετικών διδακτικών στόχων, προτείνεται η προσέγγιση των 

φυσικών ιδιοτήτων του νερού και των µεταβολών του υπό συγκεκριµένες συνθήκες. 

Εποµένως, οι αναφορές στα δύο κείµενα είναι συναφείς, καθώς προσδιορίζουν αντίστοιχα 

γνωστικά περιεχόµενα, µε ανάλογο τρόπο. 
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Συµπερασµατικά, οι 21 αναφορές που συγκρότησαν την κατηγορία γενικής 

διδακτικής ενότητας «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», φαίνεται ότι σχετίζονται µε τις Φυσικές 

Επιστήµες, κυρίως λόγω της ορολογίας που χρησιµοποιούν. Οι αναφορές αυτές 

παρουσιάζουν ορισµένα θέµατα ως προτεινόµενα προς διδασκαλία: τις ιδιότητες των 

υλικών, τις φυσικές καταστάσεις της Ύλης, τη διατήρηση της Ύλης και τις µεταβολές των 

υλικών υπό συγκεκριµένες συνθήκες. Αν και οι περισσότερες από αυτές τις αναφορές 

χαρακτηρίστηκαν εννοιολογικής φύσης προσδιορισµοί, δεν παρουσιάζουν µε σαφήνεια το 

εννοιολογικό περιεχόµενο στο οποίο αναφέρονται. 

 

β. Προσδιορισµός προτάσεων διδακτικής µεθοδολογίας 

Η µελέτη των 21 αναφορών, που προσδιορίζουν τη γενική διδακτική ενότητα 

«Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» στο ∆.Π., αναδεικνύει συγκεκριµένες διδακτικές προτάσεις, οι 

οποίες αφορούν κυρίως: 

• τη θέση ότι τα παιδιά θα γνωρίσουν (αναφορά ∆.Φ.Π. 10 ), θα ανακαλύψουν 
(αναφορές ∆.Φ.Π. 3*, 7 ), θα αντιληφθούν (αναφορά Ο.Μ.Π. 6) τα υλικά και τις 
ιδιότητές τους, τις µεταβολές τους και τις φυσικές καταστάσεις τους, 

• προτεινόµενες διδακτικές στρατηγικές για την προσέγγιση σχετικών θεµάτων: 
o παρατήρηση (αναφορές ∆.Φ.Π. 1*, 8 , 11 ), 
o χειρισµός υλικών (αναφορές ∆.Φ.Π. 2*, 5*), 
o περιγραφή (αναφορές ∆.Φ.Π. 1*, 12 ), 
o «πειράµατα»50, πειραµατισµούς (αναφορά ∆.Φ.Π. 1*), 
o σύγκριση, αναγνώριση οµοιοτήτων και διαφορών ανάµεσα στα υλικά 

(αναφορές ∆.Φ.Π. 4*, 8 ), 
o ταξινόµηση υλικών χωρίς προσδιορισµό κριτηρίων (αναφορά ∆.Φ.Π. 6*), 

και ταξινόµηση υλικών ανάλογα µε τις κοινές τους ιδιότητες (αναφορά 
∆.Φ.Π. 9 ), 

o συζήτηση (αναφορά Ο.Μ.Π. 8), 
o καταγραφές (αναφορά Ο.Μ.Π. 9), 

• κριτήρια για την επιλογή θέµατος προς επεξεργασία, τα οποία συνίστανται κυρίως 
στις δυνατότητες που προσφέρει το θέµα για προσέγγιση αντικειµένων από 
διαφορετικές γνωστικές περιοχές (πρόταση στην οποία εντάσσονται οι αναφορές 
Ο.Μ.Π. 1-3). 

 

Η διδακτική διαδικασία που προβάλλεται στα κείµενα του ∆.Π. αποδίδει 

προτεραιότητα στα αντιληπτικά δεδοµένα που αποκτούν τα παιδιά µε χειρισµό υλικών. Επί 

αυτών των αντιληπτικών δεδοµένων θα επιχειρηθεί λεκτική και νοητική επεξεργασία, όπου 

ως νοητική επεξεργασία προτείνονται κυρίως συγκρίσεις και ταξινοµήσεις. ∆εν παρέχονται 

                                                 
50 Με εισαγωγικά σηµειώνεται η λέξη πειράµατα στο πρωτότυπο κείµενο (Υ.Π.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002, σ. 25). 
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πληροφορίες για πιθανές διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τα επιµέρους αντικείµενα που 

σχετίζονται µε την Ύλη και τις ιδιότητές της, οδηγώντας τον/την αναγνώστη/στρια προς 

την αντίληψη ότι όλα τα σχετικά αντικείµενα παρουσιάζουν ανάλογες δυσκολίες και 

προσεγγίζονται µε αντίστοιχο τρόπο. Οι σχετικές αντιλήψεις που µπορεί ήδη να διαθέτουν 

τα παιδιά, η αντιµετώπιση ειδικών διδακτικών προβληµάτων που µπορεί να θέτουν οι 

αισθήσεις, οι χαρακτηριστικές δυσκολίες που µπορεί να παρουσιάζει η προσέγγιση 

επιµέρους υλικών, ιδιοτήτων ή φαινοµένων δεν φαίνεται να έχουν κάποια θέση στον 

προτεινόµενο διδακτικό σχεδιασµό. 

 

Όσον αφορά τις προτεινόµενες διδακτικές στρατηγικές της παρατήρησης, 

περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόµησης και συζήτησης, αυτές παρουσιάζονται στα κείµενα 

του Οδηγού Νηπιαγωγού ως γενικότερες µεθοδολογικές επιλογές που αφορούν κάθε 

αντικείµενο από τον κόσµο της Φυσικής. Οι συγκεκριµένες προτάσεις ωστόσο στερούνται 

διευκρινίσεων ή παραδειγµατικών πλαισίων εφαρµογής και δεν επιτρέπουν την ανάλυση 

πιθανών επιρροών. Εποµένως θα εξεταστούν κατά περίπτωση ανάλογα µε τα δεδοµένα που 

θα αντληθούν από την ανάλυση των επιµέρους διδακτικών υποενοτήτων που προτείνονται 

στα κείµενα του ∆.Π. 

 

Συµπερασµατικά, στο επίπεδο της γενικής διδακτικής ενότητας «Ύλη-Υλικά, 

Ιδιότητες», αν και δεν παρέχονται πολλά και αναλυτικά στοιχεία διδακτικών εφαρµογών, 

αποδίδεται έµφαση στις εµπειρίες που αποκτούν τα παιδιά µέσω χειρισµού αντικειµένων 

και παραβλέπονται στοιχεία που σχετίζονται µε τα επιµέρους διδακτικά αντικείµενα και τις 

ιδέες των παιδιών σχετικά. ∆ιακρίνεται µια εµπειριστικού τύπου διδακτική µεθοδολογία, 

µε επιρροές από το πιαζετικό µοντέλο για τη γνωστική ανάπτυξη, οι οποίες εκφράζονται 

κυρίως µε την απόδοση ιδιαίτερης αξίας στην αλληλεπίδραση των παιδιών µε τα υλικά και 

στη λογικο-µαθηµατική επεξεργασία των εµπειριών που αποκτούν. Περισσότερα στοιχεία 

θα αντλήσουµε από την ανάλυση των διδακτικών προτάσεων που εντοπίζονται στις 

επιµέρους διδακτικές ενότητες, καθώς αναµένεται ότι εκεί θα διατυπώνονται 

αναλυτικότερες προτάσεις εφαρµογής. 
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6.1.3.2 ∆ιδακτική υποενότητα «Υγρά» στο ∆.Π. 

Η προσέγγιση των φυσικών καταστάσεων της Ύλης προτείνεται, όπως ήδη 

διαπιστώσαµε, στο επίπεδο της γενικότερης διδακτικής ενότητας «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», 

τόσο στα κείµενα του ∆.Ε.Π.Π.Σ., όσο και στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού. 

Εντοπίστηκαν 11 αναφορές που προσδιορίζουν ζητήµατα σχετικά µε την προσέγγιση των 

υγρών, και καµία σχετικά µε την προσέγγιση των στερεών σωµάτων ή της αέριας 

κατάστασης (βλ. Πίνακα 13). Όλες οι αναφορές εντοπίστηκαν στα κείµενα του Οδηγού 

Νηπιαγωγού, στο Κεφάλαιο 10, και µάλιστα στην ενότητα που παρουσιάζει τη θεµατική 

προσέγγιση για το νερό, εποµένως στο µέρος του Οδηγού που σχετίζεται µε τη Μελέτη του 

Φυσικού Περιβάλλοντος. Οι αναφορές αυτές συγκρότησαν µία κατηγορία διδακτικής 

υποενότητας, η οποία τιτλοφορήθηκε «Υγρά», επειδή, η λέξη αυτή αναδείχθηκε από τα 

κείµενα, και ανταποκρίνεται στον εννοιολογικό προσδιορισµό των αναφορών. 

 

Η παρουσίαση και ο χαρακτηρισµός των αναφορών µε κριτήριο το µήνυµα που 

µεταφέρουν, ως αποσπάσµατα των επίσηµων κειµένων του ∆.Π., θα διευκολύνει την 

ανάδειξη των στοιχείων που διατυπώνονται στο Πρόγραµµα σχετικά µε τον εννοιολογικό 

προσδιορισµό της διδακτικής υποενότητας «Υγρά» και τις αντίστοιχες προτάσεις 

διδακτικής µεθοδολογίας. 

 

Παρουσίαση των αναφορών 

Η παρουσίαση των αναφορών που ακολουθεί δοµείται µε βάση τα επίσηµα κείµενα 

του ∆.Π. και τις αντίστοιχες ενότητες, όπου εντοπίστηκαν οι αναφορές. Η σειρά 

παρουσίασης ανταποκρίνεται γενικώς στη σειρά εµφάνισης των αναφορών σε κάθε 

κείµενο, γίνεται όµως και ενοποίηση ορισµένων αναφορών εφόσον αυτές συµπίπτουν 

νοηµατικά ή/και σε επίπεδο διατύπωσης. Στις περιπτώσεις αυτές οι αναφορές 

παρουσιάζονται παράλληλα, ανεξάρτητα από τη σειρά εµφάνισης. Στο τέλος κάθε 

αναφοράς, µέσα σε παρένθεση παρουσιάζεται ο κωδικός51 της αναφοράς. Οι κωδικοί αυτοί 

χρησιµοποιούνται στη συνέχεια για την παραποµπή στις αναφορές, και διευκολύνουν τον 

εντοπισµό τους στο Παράρτηµα Ι (βλ. Πίνακα Ι-1.1), όπου παρουσιάζεται το πλήρες 

κείµενο των αναφορών. Στις περιπτώσεις που τα συµφραζόµενα συµβάλλουν σηµαντικά 

                                                 
51 Ο κωδικός των αναφορών περιλαµβάνει τα αρχικά γράµµατα των κειµένων όπου εντοπίστηκαν οι 
αναφορές, και έναν αριθµό, ο οποίος ανταποκρίνεται στη σειρά εµφάνισης κάθε αναφοράς στα κείµενα. Όλες 
οι συντοµογραφίες εξηγούνται στο Παράρτηµα Ι.α Συντοµογραφίες / Επεξηγήσεις Πινάκων Ι-1 έως Ι-1.7. 
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στη νοηµατοδότηση των αναφορών52 συµπεριλαµβάνονται και αυτά στην παρουσίαση. 

Ορισµένες αναφορές εντοπίζονται στην ίδια ενότητα κειµένου, όπου παρουσιάζεται κάποια 

εκπαιδευτική δραστηριότητα. Οι αναφορές αυτές συσχετίζονται άµεσα µεταξύ τους, 

αντιστοιχώντας, ή αποτελώντας συνέχεια η µία της άλλης (π.χ. στόχος - περιγραφή 

δραστηριότητας - προέκταση της δραστηριότητας). Στους κωδικούς αυτών των αναφορών, 

τοποθετείται σε µορφή εκθέτη ένα σχήµα (π.χ. αστερίσκος, τρίγωνο), για να συµβολίσει τη 

µεταξύ τους σχέση. 

 

Οι 11 αναφορές που εντοπίστηκαν στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, οι οποίες 

προσδιορίζουν την προτεινόµενη διδακτική υποενότητα «Υγρά» (βλ. Πίνακες 13 & 15), 

αφορούν: 

• τη διατύπωση ερώτησης προς τα παιδιά «πώς είναι το νερό» (αναφορά Ο.Μ.Π. 1), η 
αναφορά εντάσσεται σε πλαίσιο κειµένου µε τίτλο «Πιθανές ερωτήσεις στα 
παιδιά», όπου διατυπώνονται από τις συγγραφείς του Οδηγού, σχετικές ιδέες 
εφαρµογής (βλ. ∆αφέρµου κ.ά., 2006, σ. 14), 

• τη διατύπωση γενικού διδακτικού στόχου σχετικά µε τη διατήρηση ποσότητας 
υγρών (αναφορά Ο.Μ.Π. 2), 

• τη διατύπωση ειδικού στόχου για τη διαπίστωση προβληµάτων που ανακύπτουν 
κατά τη µεταφορά υγρών και την άσκηση των παιδιών ώστε να τα επιλύουν 
(αναφορές Ο.Μ.Π. 3-4, 6*), 

• τίτλο ενότητας είδους δραστηριοτήτων, ο οποίος προτείνει την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων µεταφοράς νερού µε διάφορους τρόπους (αναφορά Ο.Μ.Π. 5*), σε 
υποσηµείωση διευκρινίζεται ότι οι ιδέες για τις δραστηριότητες που 
παρουσιάζονται αντλήθηκαν από φυλλάδιο της ∆ιεύθυνσης Σχολικής Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας µε τίτλο «Enseigner les sciences à l΄école» 
(οπ.π., σ. 232), 

• την αναλυτική παρουσίαση εκπαιδευτικής δραστηριότητας σχετικά µε την 
προσέγγιση προβληµάτων που προκύπτουν κατά τη µεταφορά υγρών, 

o η δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις και στο 
τέλος κάθε φάσης η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να ζωγραφίσουν αυτό 
που έκαναν και να βάλουν λεζάντες στις ζωγραφιές τους (αναφορά Ο.Μ.Π. 
7*), 

o 1η φάση: η εκπαιδευτικός προτείνει στα παιδιά να µεταφέρουν νερό από 
έναν µεγάλο κουβά σε µικρότερα δοχεία, χωρίς να τους δώσει εργαλεία, 
παρατηρεί και καταγράφει τις κινήσεις και λεκτικές εκφράσεις των παιδιών, 
ως παραδείγµατα καταγραφών αναφέρονται: «κάποια προσπαθούν µε τις 
χούφτες», «δεν µπορώ, φεύγει» κ.ά. (αναφορά Ο.Μ.Π. 8*), 

o 2η φάση: η εκπαιδευτικός επαναλαµβάνει το πρόβληµα και παρέχει στα 
παιδιά µία σειρά σκευών που µπορούν να χρησιµοποιήσουν για την επίλυσή 
του, παρατηρεί και καταγράφει τις κινήσεις και λεκτικές εκφράσεις των 
παιδιών, ως παραδείγµατα καταγραφών αναφέρονται: «να τρέξουµε 

                                                 
52 Σε περίπτωση που τα συµφραζόµενα θεωρούνται σηµαντικά για τη νοηµατοδότηση των αναφορών, 
περιλαµβάνονται σε αγκύλες πριν ή/και µετά τις αναφορές που παρουσιάζονται στους Πίνακες Ι-1 έως Ι-1.7, 
στο Παράρτηµα Ι. 
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γρήγορα για να µην προλάβει να φύγει το νερό», «βάλε το χέρι σου εκεί για 
να µη φεύγει» κ.ά. (αναφορά Ο.Μ.Π. 9*), 

o 3η φάση: η εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να σχολιάσουν την 
αποτελεσµατικότητα διαφόρων σκευών και να αιτιολογήσουν τις απόψεις 
τους, κατονοµάζοντας τα σκεύη, περιγράφοντάς τα και συγκρίνοντάς τα 
(αναφορά Ο.Μ.Π. 10*), στο σηµείο αυτό παρεµβάλλεται πλαίσιο κειµένου 
µε τίτλο «Η εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να συγκρίνουν και να 
αιτιολογούν», όπου παρουσιάζονται παραδείγµατα ερωτήσεων, σχετικά µε 
τις δυνατότητες µεταφοράς νερού του σκεύους που επιλέγεται και την 
αιτιολόγηση των επιλογών, πρόκειται για ιδέες εφαρµογής που 
διατυπώνονται από τις συγγραφείς του Οδηγού (οπ.π., σ. 14) (αναφορά 
Ο.Μ.Π. 11*), 

o 4η φάση: η φάση αυτή αφορά την έννοια της απορροφητικότητας και 
παρουσιάζεται στην αντίστοιχη διδακτική υποενότητα της παρούσας 
εργασίας (βλ. ενότητα 6.1.3.6, σ. 187). 
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Ένταξη των αναφορών στα κείµενα και χαρακτηρισµός τους 

Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τα κείµενα του ∆.Π., όπου 

εντοπίστηκαν οι 11 αναφορές που συγκρότησαν την κατηγορία διδακτικής υποενότητας 

«Υγρά». Παρουσιάζονται επίσης στοιχεία σχετικά µε το είδος της πληροφορίας που 

µεταφέρουν αυτές οι αναφορές σε επίπεδο εννοιολογικών / µεθοδολογικών προσδιορισµών 

και σε επίπεδο δοµικών οντοτήτων ενός Π.Σ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15. ∆ιδακτική υποενότητα «Υγρά» στο ∆.Π.: οι αναφορές στα κείµενα όπου 
εντοπίστηκαν και το είδος της πληροφορίας που µεταφέρουν. 

Σχετικές αναφορές στα επιµέρους κείµενα 
 Στοιχεία Π.Σ. Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσικό Περιβάλλον, 

Οδηγός Νηπιαγωγού 

Σύνολο 
αναφορών για 
κάθε στοιχείο 

Π.Σ. 

Σύνολα 
αναφορών 

Γενικοί Στόχοι Ο.Μ.Π. 2 1 

Α
να
φο
ρέ
ς 

εν
νο
ιο
λο
γι
κή
ς 

φύ
ση
ς 

Άλλα Στοιχεία   

1 

Ειδικοί Στόχοι  Ο.Μ.Π. 3-4, 6* 3 

Προτάσεις 
∆ραστηριοτήτων Ο.Μ.Π. 7*-11* 5 

Α
να
φο
ρέ
ς 

µε
θο
δο
λο
γι
κή
ς 

φύ
ση
ς 

Άλλα Στοιχεία Ο.Μ.Π. 1, 5* 2 

10 

Σύνολα 
αναφορών 11 11 11 

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
Ο.Μ.Π.: Οδηγός Νηπιαγωγού / Μελέτη Περιβάλλοντος 
*: Με αστερίσκο σηµειώνονται οι αναφορές – τµήµατα ενιαίου κειµένου, όπου περιγράφεται αναλυτικά µία διδακτική 
δραστηριότητα 
 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 15, όλες οι αναφορές που συγκρότησαν τη διδακτική 

υποενότητα «Υγρά» εντοπίστηκαν στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, στη µαθησιακή 

περιοχή της Μελέτης Φυσικού Περιβάλλοντος, και µάλιστα στην ενότητα που παρουσιάζει 

τη θεµατική προσέγγιση για το νερό, ένα θέµα που θεωρείται ότι συνδέεται µε το Φυσικό 

Περιβάλλον. Από τις 11 αναφορές, µία αφορά προσδιορισµούς εννοιολογικής φύσης και 

10 προσδιορισµούς µεθοδολογικής φύσης. 

 

Στον Οδηγό Νηπιαγωγού, στις επιµέρους µαθησιακές περιοχές, παρουσιάζεται 

αφενός, το γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο που συνδέεται µε κάθε περιοχή, και αφετέρου 

ένας αριθµός σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (∆αφέρµου κ.ά., 2006, σ. 13). 

Έτσι, στο επίπεδο προσδιορισµού συγκεκριµένων διδακτικών υποενοτήτων, είναι 

αναµενόµενο να παρουσιάζονται περισσότερες αναφορές που εµπεριέχουν στοιχεία 
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σχετικά µε τη διδακτική προσέγγιση των γνωστικών περιεχοµένων, και λιγότερες 

αναφορές που να σχετίζονται αποκλειστικά µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό τους. Τα 

αρχικά αυτά δεδοµένα θα εξεταστούν, στη συνέχεια, σε συνάρτηση µε τις ίδιες τις 

αναφορές, προκειµένου να αναδειχθούν περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τους 

εννοιολογικούς και µεθοδολογικούς προσδιορισµούς της διδακτικής υποενότητας «Υγρά», 

στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού. 

 

α. Εννοιολογικός προσδιορισµός 

Για την προσέγγιση του θέµατος νερό προτείνεται η διερεύνηση των σχετικών 

γνώσεων και αντιλήψεων που έχουν τα παιδιά, µε ερωτήσεις. Μία από αυτές τις ερωτήσεις 

διατυπώνεται ως εξής: «πώς είναι το νερό» (αναφορά Ο.Μ.Π. 1). Είναι πιθανό, η ερώτηση 

αυτή να αφορά τα χαρακτηριστικά του νερού: δεν έχει χρώµα, οσµή, γεύση, είναι διάφανο. 

Ωστόσο, σε κανένα σηµείο των κειµένων δεν προσδιορίζεται το συγκεκριµένο γνωστικό 

περιεχόµενο. Επιπλέον, ενώ προτείνεται η διατήρηση ποσότητας υγρών (αναφορά Ο.Μ.Π. 

2), ως πιθανό διδακτικό θέµα, δεν διευκρινίζεται σε ποιες συνθήκες προτείνεται η 

προσέγγισή της (π.χ. µε τοποθέτηση ίσης ποσότητας νερού σε διαφορετικά δοχεία, µε 

αναφορά στην αλλαγή κατάστασης), και δεν παρέχεται σχετικό παράδειγµα εφαρµογής. 

 

Οι αναφορές Ο.Μ.Π. 3-4 και 5*-11*, αναφέρονται σε επίλυση προβληµάτων που 

προκύπτουν κατά τη µεταφορά υγρών, και πρόκειται για ιδέες που έχουν αντληθεί από 

σχετικό φυλλάδιο του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας (βλ. ∆αφέρµου κ.ά, 2006, σ. 232). 

Σε αυτές τις καταστάσεις δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να εξοικειωθούν µε τη 

µεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων, και να έρθουν σε επαφή µε τις ιδιότητες του νερού, 

το οποίο σύµφωνα µε τα αισθητηριακά δεδοµένα και σε ένα διαισθητικό επίπεδο: «φεύγει, 

δεν πιάνεται» (βλ. αναφορές Ο.Μ.Π. 8*, 9*). Οι διδακτικοί στόχοι όµως που 

προσδιορίζονται για τη δραστηριότητα αυτή αφορούν µόνο το ζήτηµα της επίλυσης 

προβλήµατος. 

 

Οι προτάσεις που διατυπώνονται στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού 

προσδιορίζουν έµµεσα την προσέγγιση των ιδιοτήτων των υγρών, από αισθητηριακά 

δεδοµένα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επίλυσης 

προβληµάτων µεταφοράς νερού. Οι ιδιότητες των υγρών ουσιαστικά δεν προσδιορίζονται. 
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∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι ενώ στο επίπεδο της γενικής διδακτικής ενότητας 

«Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» προτείνεται ρητώς η προσέγγιση των φυσικών καταστάσεων της 

Ύλης, στο επίπεδο των συγκεκριµένων διδακτικών υποενοτήτων, αφενός δεν προτείνονται 

αντίστοιχα γνωστικά περιεχόµενα53, και αφετέρου, ακόµη και στην περίπτωση των υγρών, 

δεν φαίνεται να προσδιορίζονται ρητώς τα προτεινόµενα προς διδασκαλία γνωστικά 

περιεχόµενα. Η έµµεση αναφορά σε γνώσεις σχετικά µε τις ιδιότητες των υγρών, στα 

κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, και η απουσία σχετικών επεξηγηµατικών αναφορών στα 

κείµενα του ∆.Ε.Π.Π.Σ., είναι πιθανό να δυσχεραίνουν την αναγνώρισή τους από τις 

νηπιαγωγούς που ανατρέχουν στα κείµενα αυτά, για να οργανώσουν σχετικές διδακτικές 

παρεµβάσεις. 

 

β. Προσδιορισµός προτάσεων διδακτικής µεθοδολογίας 

Οι 11 αναφορές που καταχωρήθηκαν στην κατηγορία διδακτικής υποενότητας «Υγρά» 

παρέχουν πολλές πληροφορίες µεθοδολογικής φύσεως, οι περισσότερες από τις οποίες 

αφορούν την προσέγγιση του γνωστικού περιεχοµένου ιδιότητες των υγρών. Οι διδακτικές 

προτάσεις που διατυπώνονται σε αυτές τις αναφορές σχετίζονται µε: 

• τη διατύπωση ερωτήσεων διερεύνησης των γνώσεων και αντιλήψεων που ήδη 
διαθέτουν τα παιδιά σχετικά µε το θέµα που θα προσεγγιστεί (αναφορά Ο.Μ.Π. 1), 

• την έµφαση που δίνεται σε διαδικασίες διαπίστωσης και επίλυσης προβληµάτων, ως 
διδακτικές στρατηγικές προσέγγισης του θέµατος (αναφορές Ο.Μ.Π. 3, 6*), και την 
παρουσίαση σχετικής δραστηριότητας (αναφορές Ο.Μ.Π. 7*-11*), η οποία 
αναπτύσσεται σε διαδοχικές φάσεις: 

o στην 1η φάση: η εκπαιδευτικός θέτει το πρόβληµα, παρατηρεί και 
καταγράφει τις κινήσεις και λεκτικές εκφράσεις των νηπίων, τα οποία 
προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβληµα µε αυθόρµητους τρόπους, και τέλος 
τους ζητά να ζωγραφίσουν αυτό που έκαναν και να βάλουν λεζάντες, 

o στη 2η φάση: η εκπαιδευτικός επαναδιατυπώνει το πρόβληµα, παρέχει 
εργαλεία για την επίλυσή του, παρατηρεί και καταγράφει τις κινήσεις και 
λεκτικές εκφράσεις των νηπίων, τα οποία δοκιµάζουν τα διαθέσιµα 
εργαλεία προκειµένου να επιλύσουν το πρόβληµα, και τέλος τους ζητά να 
ζωγραφίσουν αυτό που έκαναν και να βάλουν λεζάντες, 

o στην 3η φάση: η εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά να σχολιάσουν την 
αποτελεσµατικότητα των εργαλείων που χρησιµοποίησαν και να 
αιτιολογήσουν τις απόψεις τους, και τέλος τους ζητά να ζωγραφίσουν αυτό 
που έκαναν και να βάλουν λεζάντες. 

                                                 
53 Αναφορές για την προσέγγιση των στερεών γίνονται µόνο σε συσχετισµό µε το φαινόµενο της τήξης-πήξης 
του νερού. Στα κείµενα αυτά εντοπίστηκε και µία σύντοµη αναφορά στην αέρια φυσική κατάσταση. Επειδή 
οι διδακτικές προτάσεις για την προσέγγιση των στερεών και αερίων αφορούν συγκεκριµένα τη µετατροπή 
της φυσικής κατάστασης του νερού ως αποτέλεσµα παροχής ή αφαίρεσης θερµότητας, οι αναφορές αυτές δεν 
καταχωρήθηκαν στις κατηγορίες διδακτικών ενοτήτων και υποενοτήτων του διδακτικού αντικειµένου «Ύλη-
Υλικά, Ιδιότητες». 
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Ένα σηµαντικό στοιχείο, το οποίο εντοπίζεται στις διδακτικές προτάσεις που 

παρουσιάζονται στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, σχετικά µε την προσέγγιση των 

ιδιοτήτων των υγρών, αφορά τις διαδικασίες διερεύνησης των γνώσεων και αντιλήψεων 

που ήδη διαθέτουν τα παιδιά πάνω στο θέµα. Στα κείµενα του Οδηγού δίνονται ρητές και 

σαφείς οδηγίες προς τη νηπιαγωγό να «παροτρύνει τα παιδιά να διατυπώσουν σκέψεις, να 

αποκαλύψουν γνώσεις και να εκφράσουν αντιλήψεις γύρω από το θέµα» (∆αφέρµου κ.ά., 

2006, σ. 224) που πρόκειται να προσεγγιστεί. Τα δεδοµένα που θα συλλέξει η νηπιαγωγός 

από αυτή τη διερεύνηση, σύµφωνα µε τα κείµενα του Οδηγού, θα την οδηγήσουν σε 

συµπεράσµατα σχετικά µε τις γνώσεις που ήδη διαθέτουν τα παιδιά, και τις γνώσεις που θα 

ήθελαν να αποκτήσουν (οπ.π.). Οι ερωτήσεις που παρατίθενται παραδειγµατικά σε σχετικό 

πλαίσιο κειµένου στον Οδηγό Νηπιαγωγού, δεν περιλαµβάνουν διατυπώσεις του τύπου «τι 

θα ήθελες να µάθεις, τι σου αρέσει να µάθεις», αλλά ερωτήσεις που ανιχνεύουν τις γνώσεις 

των παιδιών µε διατυπώσεις όπως «τι συµβαίνει όταν», «γιατί», «πώς», «πού» (οπ.π.). Η 

άποψη που προβάλλεται από τα κείµενα µάλλον θεωρεί ως δεδοµένο ότι τα παιδιά 

ενδιαφέρονται να µάθουν ό,τι δεν γνωρίζουν. Σε αυτή τη λογική, προτείνεται να 

χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα της διερεύνησης ως κριτήριο για την επιλογή των 

διδακτικών ενοτήτων που ενδιαφέρουν τα παιδιά (οπ.π.). ∆ιαπιστώνουµε ότι η διαδικασία 

διερεύνησης που περιγράφεται στα κείµενα, δεν αφορά την ανίχνευση των βιωµατικών 

νοητικών παραστάσεων που µπορεί να έχουν τα παιδιά για συγκεκριµένα γνωστικά 

περιεχόµενα, και την ανάπτυξη των διδακτικών παρεµβάσεων µε αφετηρία αυτές τις ιδέες. 

 

Οι διδακτικές προτάσεις σχετικά µε τη διαπίστωση και επίλυση προβληµάτων 

µεταφοράς νερού (αναφορές Ο.Μ.Π. 3-4, 5*-11*), οι οποίες στηρίχθηκαν στις διδακτικές 

προτάσεις που διατυπώνονται σε σχετικό φυλλάδιο του Υπουργείου Παιδείας της 

Γαλλίας54, αποτελούν ουσιαστικά µια διδακτική σύλληψη, η οποία επιτρέπει στα παιδιά να 

προσεγγίσουν τις ιδιότητες των υγρών, µέσω χειρισµού υλικών και αντικειµένων, υπό 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις και περιορισµούς που ορίζει το πρόβληµα προς επίλυση, και 

µε την υποστήριξη της νηπιαγωγού ως προς την ανάθεση του έργου προς επίλυση, την 

παροχή υλικών και εργαλείων, και την καθοδήγηση για συστηµατοποίηση των εµπειριών. 

Σε αυτές τις διδακτικές προτάσεις, διακρίνουµε ξεκάθαρα την επιρροή της πιαζετικής 

θεωρίας για την συγκρότηση της νοηµοσύνης, αφού αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στην 
                                                 
54 Βλ. Centre national de documentation pédagogique, 2002, ενότητα µε τίτλο «L’eau à l’école maternelle», 
σ. 111-126. 
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αλληλεπίδραση των παιδιών µε υλικά και αντικείµενα, στην παρατήρηση από τον 

εκπαιδευτικό των δράσεων των παιδιών και στη στήριξη της εκπαιδευτικής παρέµβασης 

επί αυτών των παρατηρήσεων. Παράλληλα διακρίνεται έντονα και η επιρροή από θεωρίες 

που αποδίδουν εξέχοντα ρόλο σε κοινωνικούς παράγοντες, αφού η προτεινόµενη διδακτική 

διαδικασία στηρίζεται σε οργανωµένη συστηµατική παρέµβαση, µε καθοδήγηση από τη 

νηπιαγωγό, ενσωµατώνει διαδικασίες επίλυσης προβλήµατος και αξιοποιεί συµβολικά 

συστήµατα (τη γλώσσα και τις απεικονίσεις) για την έκφραση ιδεών και την επεξεργασία 

των νέων γνώσεων από τα παιδιά. 

 

Μελετώντας την αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης των 

προαναφερθεισών δραστηριοτήτων στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού (αναφορές 

Ο.Μ.Π. 7*-11*), διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν ορισµένες ασάφειες και ελλείψεις ως προς 

τη διατύπωση των στόχων και της αξιοποίησης, αφενός των καταγραφών των 

συµπεριφορών και λεκτικών εκφράσεων των παιδιών που προτείνεται να κάνει η 

νηπιαγωγός, κατά την 1η και 2η φάση, και αφετέρου των ζωγραφιών µε λεζάντες που 

προτείνεται να φτιάξουν τα παιδιά στο τέλος κάθε φάσης. Όταν δεν προσδιορίζονται µε 

σαφήνεια οι στόχοι των προτεινόµενων διδακτικών στρατηγικών κάθε αναγνώστης/στρια 

των κειµένων µπορεί να καταλήξει σε διαφορετικές ερµηνείες ή/και να µην υιοθετήσει τις 

προτεινόµενες διδακτικές προτάσεις λόγω παράβλεψης της αξίας που έχουν αυτές στη 

µαθησιακή διαδικασία. 

 

Συµπερασµατικά, η µελέτη του συνόλου των αναφορών που εντοπίστηκαν στα 

κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού σχετικά µε τη διδακτική υποενότητα «Υγρά», προβάλλει 

ως σηµαντικά στοιχεία του προτεινόµενου διδακτικού πλαισίου, την αλληλεπίδραση των 

παιδιών µε υλικά και αντικείµενα, σε δοµηµένες καταστάσεις επίλυσης προβληµάτων, οι 

οποίες έχουν συγκεκριµένες φάσεις, περιορισµούς και διαδικασίες που ορίζονται από τις 

νηπιαγωγούς, σε συνάρτηση µε τις προηγούµενες γνώσεις, ιδέες και δεξιότητες των 

παιδιών. Στα στοιχεία αυτά αναγνωρίζουµε επιρροές από την πιαζετική θεωρία και από 

θεωρίες που αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία σε κοινωνικούς παράγοντες, καθώς και από 

σύγχρονες προσεγγίσεις της ∆ιδακτικής Φ.Ε. Αν και προτείνεται ρητώς, στα κείµενα του 

Οδηγού Νηπιαγωγού, αφενός η διερεύνηση των βιωµατικών νοητικών παραστάσεων των 

παιδιών σε σχέση µε το υπό εξέταση θέµα, πριν από την οργάνωση της διδασκαλίας, και 

αφετέρου η παρατήρηση και καταγραφή από τους/τις εκπαιδευτικούς των αρχικών 

δράσεων των παιδιών επί των υλικών και αντικειµένων, δεν προσδιορίζεται η διδακτική 
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διαχείριση των δεδοµένων που συλλέγονται από τους/τις εκπαιδευτικούς. Η απουσία 

σχετικών διευκρινίσεων, είναι πιθανό να µην λειτουργεί θετικά για την υιοθέτησή τους από 

τους/τις εκπαιδευτικούς, αφού δεν φαίνεται η διδακτική τους χρησιµότητα. 
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6.1.3.3 ∆ιδακτική υποενότητα «Αναµίξεις» στο ∆.Π. 

Στα κείµενα του ∆.Π. εντοπίστηκαν 2 αναφορές που σχετίζονται µε την ανάµιξη 

υλικών. Και οι 2 αναφορές εντοπίστηκαν στα κείµενα που αφορούν τη Μελέτη του 

Φυσικού Περιβάλλοντος, µία στα κείµενα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και µία στον Οδηγό 

Νηπιαγωγού. ∆ηµιουργήσαµε µία κατηγορία διδακτικής υποενότητας, που σχετίζεται µε τη 

γενικότερη ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», την οποία ονοµάσαµε «Αναµίξεις». Ο τίτλος 

της κατηγορίας αναδείχθηκε από τα κείµενα του ∆.Π. και είναι συµβατός µε την 

εννοιολογική σηµασία των αναφορών που καταχωρήθηκαν σε αυτήν. 

 

Η παρουσίαση και ο χαρακτηρισµός των αναφορών µε κριτήριο το µήνυµα που 

µεταφέρουν, ως αποσπάσµατα των επίσηµων κειµένων του ∆.Π., θα διευκολύνει την 

ανάδειξη των στοιχείων που διατυπώνονται στα κείµενα σχετικά µε τον εννοιολογικό 

προσδιορισµό της διδακτικής υποενότητας «Αναµίξεις» και τις αντίστοιχες προτάσεις 

διδακτικής µεθοδολογίας 

 

Παρουσίαση των αναφορών 

Η παρουσίαση των αναφορών που ακολουθεί δοµείται µε βάση τα επίσηµα κείµενα 

και τις αντίστοιχες ενότητες, όπου εντοπίστηκαν οι αναφορές, καθώς και µε βάση τη σειρά 

εµφάνισής τους στα κείµενα. Στο τέλος κάθε αναφοράς, µέσα σε παρένθεση παρουσιάζεται 

ο κωδικός της αναφοράς55, ο οποίος χρησιµοποιείται στη συνέχεια για την παραποµπή σε 

αυτήν, και διευκολύνει τον εντοπισµό κάθε αναφοράς στο Παράρτηµα Ι (βλ. Πίνακα Ι-1.3), 

όπου παρουσιάζεται το πλήρες κείµενο των αναφορών. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 

συµφραζόµενα συµβάλλουν σηµαντικά στη νοηµατοδότηση των αναφορών56 

συµπεριλαµβάνονται και αυτά στην παρουσίαση. 

 

Οι 2 αναφορές που εντοπίστηκαν στα κείµενα του ∆.Π., οι οποίες προσδιορίζουν 

την προτεινόµενη διδακτική υποενότητα «Αναµίξεις» (βλ. Πίνακα 13), αφορούν: 

στα κείµενα του ∆.Ε.Π.Π.Σ.: 
• τη διατύπωση ειδικού διδακτικού στόχου να παρατηρούν τα παιδιά και να 

περιγράφουν τις αλλαγές που γίνονται σε κάποια υλικά κάτω από ορισµένες 

                                                 
55 Ο κωδικός των αναφορών περιλαµβάνει τα αρχικά γράµµατα των κειµένων όπου εντοπίστηκαν οι 
αναφορές, και έναν αριθµό, ο οποίος ανταποκρίνεται στη σειρά εµφάνισης κάθε αναφοράς στα κείµενα. Όλες 
οι συντοµογραφίες εξηγούνται στο Παράρτηµα Ι.α Συντοµογραφίες / Επεξηγήσεις Πινάκων Ι-1 έως Ι-1.7. 
56 Σε περίπτωση που τα συµφραζόµενα θεωρούνται σηµαντικά για τη νοηµατοδότηση των αναφορών, 
περιλαµβάνονται σε αγκύλες πριν ή/και µετά τις αναφορές που παρουσιάζονται στους Πίνακες Ι-1 έως Ι-1.7, 
στο Παράρτηµα Ι. 
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συνθήκες, όπου εντός παρενθέσεως αναφέρεται παραδειγµατικά η ανάµιξη υλικών, 
η διάλυση υλικών κ.ά. (αναφορά ∆.Φ.Π. 1), 

στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, στη Μελέτη Περιβάλλοντος: 
• την αιτιολόγηση της καταλληλότητας για προσέγγιση στο νηπιαγωγείο του 

θέµατος «νερό», µε αναφορά στις δυνατότητες που προσφέρει για την προσέγγιση 
αντικειµένων από διάφορες περιοχές µεταξύ των οποίων η συµβολή του στη 
µεταβολή κατάστασης άλλων υλικών, όπου εντός παρενθέσεως αναφέρονται 
παραδειγµατικά τα µείγµατα και έπειτα τα διαλύµατα (αναφορά Ο.Μ.Π. 1). 

 

Ένταξη των αναφορών στα κείµενα και χαρακτηρισµός τους 

Η αναφορά που εντοπίστηκε στα κείµενα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. (αναφορά ∆.Φ.Π. 1) 

χαρακτηρίστηκε «Ειδικός ∆ιδακτικός Στόχος», εποµένως πρόκειται για προσδιορισµό 

µεθοδολογικής φύσης, και η αναφορά που εντοπίστηκε στα κείµενα του Οδηγού 

Νηπιαγωγού, εντάσσεται στην παρουσίαση της θεµατική ενότητας νερό (αναφορά Ο.Μ.Π. 

1), προτείνει έµµεσα το θέµα «µείγµατα» ως θέµα προς επεξεργασία στο Νηπιαγωγείο, και 

χαρακτηρίστηκε «Άλλο Στοιχείο εννοιολογικής φύσης». 

 

∆ιαπιστώνουµε ότι και οι 2 αναφορές είναι σύντοµες, εντοπίστηκαν σε κείµενα που 

σχετίζονται µε τη Μελέτη Φυσικού Περιβάλλοντος, στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. και στον Οδηγό 

Νηπιαγωγού, η µία αφορά τον εννοιολογικό προσδιορισµό του προτεινόµενου προς 

διδασκαλία γνωστικού περιεχοµένου, και η άλλη τη µεθοδολογική προσέγγισή του. 

Προκειµένου να αντλήσουµε περισσότερα στοιχεία, αναλύουµε στη συνέχεια τα κείµενα 

των αναφορών. 

 

α. Εννοιολογικός προσδιορισµός 

Το φαινόµενο της ανάµιξης υλικών, στις 2 σχετικές αναφορές που εντοπίστηκαν 

στα κείµενα του ∆.Π., εντάσσεται στην ευρύτερη ενότητα της µελέτης των υλικών και των 

ιδιοτήτων τους, και προσδιορίζεται ως αλλαγή που υφίστανται ορισµένα υλικά υπό 

συγκεκριµένες συνθήκες, αν και δε διευκρινίζεται στα κείµενα το είδος της αλλαγής. ∆εν 

εντοπίστηκε στα κείµενα του ∆.Π. κάποια αναφορά σε σχέση µε την περίπτωση υλικών 

που δεν αναµιγνύονται. Πάντως οι δύο αναφορές που αποτελούν µέρη των κειµένων του 

∆.Ε.Π.Π.Σ. και του Οδηγού Νηπιαγωγού, είναι συναφείς µεταξύ τους, δηλαδή 

προσδιορίζουν το ίδιο γνωστικό περιεχόµενο µε ανάλογο τρόπο. 
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Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειώσουµε ότι και οι δύο αναφορές ακολουθούνται µε 

ορολογία που προσδιορίζει ως γνωστικό περιεχόµενο σχετικών διδακτικών παρεµβάσεων 

ζητήµατα που αφορούν το φαινόµενο της διάλυσης. Πράγµατι, το φαινόµενο της διάλυσης 

σχετίζεται µε αυτό της ανάµιξης, αφού ουσιαστικά τα διαλύµατα αποτελούν υποκατηγορία 

των µειγµάτων. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν σχετικές 

γνώσεις –και όπως γνωρίζουµε από σχετικές έρευνες οι γνώσεις αναφοράς που διαθέτουν 

σε σχέση µε έννοιες και φαινόµενα Φ.Ε. είναι περιορισµένες (βλ. Kallery, 2004, Kallery & 

Psillos, 2001)– µπορεί είτε να παραβλέψουν το φαινόµενο της ανάµιξης υλικών ως 

προτεινόµενη προς διδασκαλία υποενότητα, είτε, ελλείψει αναλυτικών εννοιολογικών 

προσδιορισµών, να ενισχυθεί πιθανή σύγχυση των δύο φαινοµένων. 

 

β. Προσδιορισµός προτάσεων διδακτικής µεθοδολογίας 

Οι αναφορές που εντοπίστηκαν σχετικά µε την προσέγγιση του φαινοµένου της 

ανάµιξης είναι µόνο 2 και πολύ συνοπτικές, εποµένως τα στοιχεία που παρέχουν για τη 

διδακτική προσέγγιση του συγκεκριµένου θέµατος είναι περιορισµένα. 

 

Η αναφορά που εντοπίστηκε στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, εντάσσεται σε 

κείµενο, όπου αιτιολογείται η επιλογή θέµατος προς επεξεργασία (το νερό), προβάλλοντας 

ως κριτήριο επιλογής τις δυνατότητες προσέγγισης διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων 

που σχετίζονται µε τις Φυσικές Επιστήµες, καθώς και γνωστικών αντικειµένων που 

εντάσσονται σε διαφορετικές µαθησιακές περιοχές (πρόταση στην οποία εντάσσεται η 

αναφορά Ο.Μ.Π. 1). Πρόκειται ουσιαστικά για διδακτική πρόταση που εφαρµόζει τις 

αρχές της διαθεµατικότητας, και σχετίζεται µε τη διαδικασία επιλογής θέµατος για την 

ανάπτυξη «θεµατικής προσέγγισης», δηλαδή για διδακτική πρόταση που έχει γενικότερη 

εφαρµογή και αφορά κάθε διδακτέο αντικείµενο, από όλες τις µαθησιακές περιοχές 

(ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002, σ. 7). 

 

Στην αναφορά που εντοπίστηκε στα κείµενα του ∆.Ε.Π.Π.Σ., διαπιστώνουµε ότι 

προτείνονται οι διδακτικές στρατηγικές παρατήρησης και περιγραφής για την προσέγγιση 

των αλλαγών που υφίστανται τα υλικά, µία από τις οποίες και η ανάµιξη (αναφορά ∆.Φ.Π. 

1). Η παρατήρηση και η περιγραφή παρουσιάζονται στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού 

ως γενικότερες ικανότητες και δεξιότητες, η καλλιέργεια των οποίων επιχειρείται σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο µύησης «των παιδιών σε πολιτισµικές πρακτικές που χαρακτηρίζουν την 
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εγγράµµατη κοινωνία» (∆αφέρµου κ.ά, 2006, σ. 217). Αν και δεν προσδιορίζονται τα 

πλαίσια εφαρµογής των συγκεκριµένων διδακτικών στρατηγικών, όσον αφορά περιστάσεις 

ανάµιξης υλικών, η αποσπασµατική αναφορά τους ενδεχοµένως οδηγεί τη νηπιαγωγό – 

αναγνώστρια των κειµένων στο συµπέρασµα ότι η παρατήρηση του φαινοµένου και η 

περιγραφή των αισθητηριακών διαπιστώσεων επαρκούν ώστε να προσεγγίσουν τα παιδιά 

σχετικά γνωστικά περιεχόµενα. 

 

Συµπερασµατικά, διαπιστώνουµε ότι οι αναφορές που εντοπίστηκαν στα κείµενα 

του ∆.Π. σχετικά µε το φαινόµενο της ανάµιξης υλικών, είναι πολύ συνοπτικές, δεν 

περιλαµβάνουν στοιχεία διδακτικής εφαρµογής, αλλά είναι δυνατό να παραπέµπουν σε 

εµπειριστικά πλαίσια προσέγγισης των σχετικών γνωστικών περιεχοµένων, αποδίδοντας 

ιδιαίτερο ρόλο στα αισθητηριακά δεδοµένα. Βεβαίως, ένα Π.Σ. ή Πλαίσιο Προγραµµάτων 

Σπουδών, όπως αυτοπροσδιορίζεται το ∆.Ε.Π.Π.Σ. (βλ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002), και ένας 

Οδηγός Νηπιαγωγού που περιλαµβάνει ενδεικτικές διδακτικές προσεγγίσεις, δεν είναι 

εφικτό να παρουσιάζουν αναλυτικά τις κατάλληλες µεθοδολογικές επιλογές για κάθε 

προτεινόµενη διδακτική ενότητα. Σε περίπτωση, όµως, που οι εκπαιδευτικοί επιλέξουν να 

επιχειρήσουν την προσέγγιση προτεινόµενων διδακτικών αντικειµένων για τα οποία δεν 

παρουσιάζονται παραδείγµατα εφαρµογής, λογικά είτε θα ανατρέξουν σε ανάλογες 

διδακτικές προτάσεις (ανάλογες σύµφωνα µε τις δικές τους ιδέες) που διατυπώνονται στα 

επίσηµα κείµενα του ∆.Π. για άλλα αντικείµενα, είτε θα ανατρέξουν σε σχετική 

βιβλιογραφία για την ανεύρεση ανάλογων διδακτικών προτάσεων, ή ακόµη είναι πιθανό 

απλώς να ανακαλέσουν σχετικές πληροφορίες από την προσωπική τους εµπειρία. Πάντως 

τα περιθώρια ερµηνειών είναι πολύ διευρυµένα και η πληροφόρηση από τα επίσηµα 

κείµενα ανεπαρκής. 
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6.1.3.4 ∆ιδακτική υποενότητα «∆ιάλυση» στο ∆.Π. 

Στα κείµενα του ∆.Π. εντοπίστηκαν 16 αναφορές που σχετίζονται µε το φαινόµενο 

της διάλυσης (βλ. Πίνακα 13). Όλες οι αναφορές εντοπίστηκαν στα κείµενα που αφορούν 

τη Μελέτη του Φυσικού Περιβάλλοντος, µία στα κείµενα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και 15 στον 

Οδηγό Νηπιαγωγού, στην ενότητα όπου παρουσιάζεται η θεµατική προσέγγιση για το 

νερό. Συγκροτήθηκε µία κατηγορία διδακτικής υποενότητας, που σχετίζεται µε τη 

γενικότερη ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», η οποία τιτλοφορήθηκε «∆ιάλυση». Ο τίτλος 

της κατηγορίας αναδείχθηκε από τα κείµενα του ∆.Π. και είναι συµβατός µε την 

εννοιολογική σηµασία των αναφορών που καταχωρήθηκαν σε αυτήν, δηλαδή την 

προσέγγιση γνωστικών περιεχοµένων που σχετίζονται µε το φαινόµενο της διάλυσης όπως 

για παράδειγµα: διαλύτης, διαλυόµενη ουσία, διατήρηση διαλυµένης µη ορατής ουσίας, 

διάλυµα. 

 

Η παρουσίαση και ο χαρακτηρισµός των αναφορών µε κριτήριο το µήνυµα που 

µεταφέρουν, ως αποσπάσµατα των επίσηµων κειµένων του ∆.Σ., θα διευκολύνει την 

ανάδειξη των στοιχείων που διατυπώνονται στα κείµενα σχετικά µε τον εννοιολογικό 

προσδιορισµό της διδακτικής υποενότητας «∆ιάλυση» και τις αντίστοιχες προτάσεις 

διδακτικής µεθοδολογίας 

 

Παρουσίαση των αναφορών 

Η παρουσίαση των αναφορών που ακολουθεί δοµείται µε βάση τα επίσηµα κείµενα 

του ∆.Π. και τις αντίστοιχες ενότητες, όπου εντοπίστηκαν οι αναφορές. Η σειρά 

παρουσίασης ανταποκρίνεται γενικώς στη σειρά εµφάνισης των αναφορών σε κάθε 

κείµενο, γίνεται όµως και ενοποίηση ορισµένων αναφορών εφόσον αυτές αφορούν σχετικά 

θέµατα. Στο τέλος κάθε αναφοράς ή κάθε ενότητας αναφορών, µέσα σε παρένθεση, 

παρουσιάζεται ο κωδικός της αναφοράς57. Οι κωδικοί αυτοί χρησιµοποιούνται στη 

συνέχεια για την παραποµπή στις αναφορές, και διευκολύνουν τον εντοπισµό τους στο 

Παράρτηµα Ι (βλ. Πίνακα Ι-1.4), όπου παρουσιάζεται το πλήρες κείµενο των αναφορών. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα συµφραζόµενα συµβάλλουν σηµαντικά στη 

                                                 
57 Ο κωδικός των αναφορών περιλαµβάνει τα αρχικά γράµµατα των κειµένων όπου εντοπίστηκαν οι 
αναφορές, και έναν αριθµό, ο οποίος ανταποκρίνεται στη σειρά εµφάνισης κάθε αναφοράς στα κείµενα. Όλες 
οι συντοµογραφίες εξηγούνται στο Παράρτηµα Ι.α Συντοµογραφίες / Επεξηγήσεις Πινάκων Ι-1 έως Ι-1.7. 
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νοηµατοδότηση των αναφορών58 συµπεριλαµβάνονται και αυτά στην παρουσίαση. 

Ορισµένες αναφορές εντοπίζονται στην ίδια ενότητα κειµένου, όπου παρουσιάζεται κάποια 

εκπαιδευτική δραστηριότητα. Οι αναφορές αυτές συσχετίζονται άµεσα µεταξύ τους, 

αντιστοιχώντας, ή αποτελώντας συνέχεια η µία της άλλης (π.χ. στόχος - περιγραφή 

δραστηριότητας - προέκταση της δραστηριότητας). Στους κωδικούς αυτών των αναφορών, 

τοποθετείται σε µορφή εκθέτη ένα σχήµα (αστερίσκος), για να συµβολίσει τη µεταξύ τους 

σχέση. Ο κωδικός των αναφορών - εικόνων, µε ή χωρίς λεζάντες, υπογραµµίζεται για να 

διακρίνεται από τις υπόλοιπες αναφορές. 

 

Οι 16 αναφορές που εντοπίστηκαν στο ∆.Π., οι οποίες προσδιορίζουν την 

προτεινόµενη διδακτική υποενότητα «∆ιάλυση» (βλ. Πίνακα 16), αφορούν: 

στα κείµενα του ∆.Ε.Π.Π.Σ.: 
• τη διατύπωση ειδικού διδακτικού στόχου να παρατηρούν τα παιδιά και να 

περιγράφουν τις αλλαγές που γίνονται σε κάποια υλικά κάτω από ορισµένες 
συνθήκες, όπου ως παράδειγµα αλλαγής υλικών αναφέρεται, εντός παρενθέσεως, η 
διάλυση υλικών (αναφορά ∆.Φ.Π. 1), 

στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, στη Μελέτη Περιβάλλοντος: 
• την παραδειγµατική αναφορά των διαλυµάτων, τα οποία προσδιορίζονται ως 

µεταβολή της κατάστασης υλικών που προκαλείται από το νερό, η επισήµανση 
αυτή χρησιµοποιείται ως επιχείρηµα υπέρ της καταλληλότητας της προσέγγισης 
του θέµατος «νερό» στο Νηπιαγωγείο(αναφορά Ο.Μ.Π. 1), 

• την παράθεση γνώσης αναφοράς από το βιβλίο «Οι Φυσικές Επιστήµες στο 
Νηπιαγωγείο - Βοήθηµα Νηπιαγωγού» των Κωνσταντίνου κ.άλ., σχετικά µε την 
έννοια «∆ιαλυτότητα: Το νερό διαλύει ορισµένες ουσίες, ενώ κάποιες άλλες όχι» 
(∆αφέρµου κ.ά., 2006, σ. 226) (αναφορά Ο.Μ.Π. 2), η αναφορά αυτή εντάσσεται σε 
πλαίσιο κειµένου µε τίτλο «Γνώση αναφοράς», όπου παρουσιάζονται πληροφορίες 
που έχουν αντληθεί από σχετική βιβλιογραφία (βλ. οπ.π., σ. 14), 

• τη συνοπτική πρόταση θέµατος δραστηριοτήτων σχετικά µε την έννοια 
«διαλυτότητα» (αναφορά Ο.Μ.Π. 3), 

• τη συνοπτική παρουσίαση δραστηριότητας που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και 
διάλυση αλατιού στο νερό, ως παράδειγµα δραστηριοτήτων πειραµατισµού και 
συζήτησης (αναφορά Ο.Μ.Π. 4), η αναφορά αυτή εντάσσεται σε πλαίσιο κειµένου 
µε τίτλο «Πειραµατισµοί και συζητήσεις», όπου διατυπώνονται από τις συγγραφείς 
του Οδηγού, σχετικές ιδέες εφαρµογής (βλ. οπ.π.), 

• την αναλυτική παρουσίαση δραστηριότητας (αναφορές Ο.Μ.Π. 5*-15*) η οποία 
περιλαµβάνει: 

o τον τίτλο «το νερό ως διαλυτικό µέσο» (αναφορά Ο.Μ.Π. 5*), 
o βασική επιδίωξη σχετικά µε τη συνειδητοποίηση από τα παιδιά ότι, η 

διαλυόµενη στο νερό ουσία εξακολουθεί να υπάρχει και να ανιχνεύεται, αν 
και δεν είναι ορατή (αναφορά Ο.Μ.Π. 6*), 

                                                 
58 Σε περίπτωση που τα συµφραζόµενα θεωρούνται σηµαντικά για τη νοηµατοδότηση των αναφορών, 
περιλαµβάνονται σε αγκύλες πριν ή/και µετά τις αναφορές που παρουσιάζονται στους Πίνακες Ι-1 έως Ι-1.7, 
στο Παράρτηµα Ι. 
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o περιγραφή των απαραίτητων υλικών: διαφανή ποτήρια, νερό, αλάτι και 
ζάχαρη, κουταλάκια του γλυκού, ετικέτες και µαρκαδόρους (αναφορά 
Ο.Μ.Π. 7*), 

o ενδεικτική περιγραφή της δραστηριότητας (αναφορές Ο.Μ.Π. 8*-9*), στην 
οποία παρουσιάζεται µε αριθµηµένη σειρά η πορεία υλοποίησης, και 
παρέχονται οδηγίες προς την εκπαιδευτικό για ενθάρρυνση των παιδιών να 
διατυπώσουν προφορικά ότι, από τη γεύση των διαλυµάτων διακρίνουν την 
παρουσία των υλικών που διαλύθηκαν στο νερό, η πορεία υλοποίησης έχει 
ως εξής: 
 1. τα παιδιά γεµίζουν δύο ποτήρια νερό, 
 2. δοκιµάζουν τη γεύση και συζητούν (δεν διευκρινίζεται το θέµα 
συζήτησης), (το 1 και το 2 αποτελούν την αναφορά Ο.Μ.Π. 8*) 

 3. δύο παιδιά γράφουν στις ετικέτες τις λέξεις αλάτι και ζάχαρη, 
 4. τα παιδιά ξαναγεµίζουν τα ποτήρια µε νερό αν άδειασαν, 
 5. στο ένα ποτήρι ρίχνουν ένα κουταλάκι ζάχαρη και ανακατεύουν, 
κολλούν στο ποτήρι την αντίστοιχη ετικέτα, δοκιµάζουν τη γεύση 
και συζητούν, 

 6. η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε διάλυση αλατιού, (το 3 έως 6 
αποτελούν την αναφορά Ο.Μ.Π. 9*) 

o παράθεση σχετικών γνώσεων αναφοράς (αναφορές Ο.Μ.Π. 10*-11*) από 
βιβλίο των Κουλαϊδή και Ραβάνη µε τίτλο «Νέες Τεχνολογίες, Φυσικές 
Επιστήµες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Προσχολική και Πρώτη 
σχολική ηλικία», 1998, η αναφορά αυτή εντάσσεται σε πλαίσιο κειµένου µε 
τίτλο «Γνώση αναφοράς», όπου παρουσιάζονται πληροφορίες που έχουν 
αντληθεί από σχετική βιβλιογραφία (βλ. ∆αφέρµου κ.ά., 2006, σ. 14), οι 
γνώσεις αναφοράς που παρατίθενται αφορούν: 
 τον ορισµό των διαλυµάτων ως οµοιογενών59 µιγµάτων, τη διάκριση 
διάλυµα / διαλύτης / διαλυόµενη ουσία, την ταξινόµηση των 
διαλυµάτων µε κριτήριο τη φυσική τους κατάσταση (αναφορά 
Ο.Μ.Π. 10*), 

 τον ορισµό του διαλύτη και τη διάκριση διαλύτης / διαλυόµενη 
ουσία, την αναφορά σε ζητήµατα φυσικής κατάστασης του διαλύτη 
και της διαλυόµενης ουσίας (αναφορά Ο.Μ.Π. 11*), 

o εικόνα – φωτογραφία αφίσας που περιλαµβάνει φωτογραφίες και 
καταγραφές των παιδιών από τη διαδικασία υλοποίησης της προτεινόµενης 
δραστηριότητας, µε λεζάντα: «Καταγραφή διαλυµάτων µε ορατές και 
αόρατες διαλυόµενες ουσίες» (αναφορά Ο.Μ.Π. 12*), 

o τη συνοπτική παρουσίαση δραστηριότητας επέκτασης, για τη δηµιουργία 
πίνακα ταξινόµησης µειγµάτων µε κριτήριο τη γεύση που προσδίδουν στα 
διαλύµατα τα υλικά που διαλύονται (αναφορά Ο.Μ.Π. 13*), 

o τη συνοπτική παρουσίαση ιδέας για σχετική συνεργασία µε τους γονείς, 
όπου καθοδηγείται η εκπαιδευτικός να παροτρύνει τους γονείς να 
συζητήσουν µε τα παιδιά τους τις γεύσεις διαφόρων διαλυµάτων -σε 
παρένθεση αναφέρονται παραδείγµατα διαλυµάτων: η βυσσινάδα και η 
βανίλια υποβρύχιο-, η αναφορά εντάσσεται σε πλαίσιο κειµένου µε τίτλο 
«Συνεργασία µε το σπίτι», όπου διατυπώνονται από τις συγγραφείς του 
Οδηγού, προτάσεις συνεργασίας µε τους γονείς (οπ.π.) (αναφορά Ο.Μ.Π. 
14*), 

                                                 
59 Αναφέρουµε ακριβώς την ορολογία που χρησιµοποιείται στο κείµενο. 
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o εικόνα – φωτογραφία από τη διαδικασία δοκιµής µε τη γεύση διαλύµατος 
νερού µε αλάτι από τα παιδιά, µε λεζάντα: «∆ιαλύουν αλάτι στο νερό και 
δοκιµάζουν τη γεύση» (αναφορά Ο.Μ.Π. 15*). 

 

Ένταξη των αναφορών στα κείµενα και χαρακτηρισµός τους 

Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τα κείµενα του ∆.Π., όπου 

εντοπίστηκαν οι 14 αναφορές που συγκρότησαν την κατηγορία διδακτικής υποενότητας 

«∆ιάλυση». Παρουσιάζονται επίσης στοιχεία σχετικά µε το είδος της πληροφορίας που 

µεταφέρουν αυτές οι αναφορές σε επίπεδο εννοιολογικών / µεθοδολογικών προσδιορισµών 

και σε επίπεδο δοµικών οντοτήτων ενός Π.Σ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16. ∆ιδακτική υποενότητα «∆ιάλυση» στο ∆.Π.: οι αναφορές στα κείµενα 
όπου εντοπίστηκαν και το είδος της πληροφορίας που µεταφέρουν. 

Σχετικές αναφορές στα επιµέρους κείµενα 

Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσικό Περιβάλλον  Στοιχεία Π.Σ. 

∆.Ε.Π.Π.Σ. Οδηγός Νηπ/γού 

Σύνολο 
αναφορών 
για κάθε 

στοιχείο Π.Σ. 

Σύνολα 
αναφορών 

Γενικοί Στόχοι  Ο.Μ.Π. 6* 1 

Α
να
φο
ρέ
ς 

εν
νο
ιο
λο
γι
κή
ς 

φύ
ση
ς 

Άλλα Στοιχεία  Ο.Μ.Π. 1-3, 5*, 10*, 11* 6 
7 

Ειδικοί Στόχοι  ∆.Φ.Π. 1  1 

Προτάσεις 
∆ραστηριοτήτων  Ο.Μ.Π. 4, 8*-9*, 13* 4 

Α
να
φο
ρέ
ς 

µε
θο
δο
λο
γι
κή
ς 

φύ
ση
ς 

Άλλα Στοιχεία  Ο.Μ.Π. 7*, 12*, 14*-15* 4 

9 

Σύνολο 
αναφορών σε κάθε κείµενο 1 15 16 16 

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
∆.Φ.Π.: ∆.Ε.Π.Π.Σ. / Μελέτη Περιβάλλοντος / Φυσικό Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση 
Ο.Μ.Π.: Οδηγός Νηπιαγωγού / Μελέτη Περιβάλλοντος 
*: Με αστερίσκο σηµειώνονται οι αναφορές – τµήµατα ενιαίου κειµένου, όπου περιγράφεται αναλυτικά µία διδακτική 
δραστηριότητα 
12*: Με υπογράµµιση σηµειώνονται οι αναφορές – εικόνες ή πίνακες (µε ή χωρίς λεζάντες) 
 

Όπως διαπιστώνουµε από τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 16, όλες 

οι αναφορές που εντοπίστηκαν στα κείµενα του ∆.Π. σχετικά µε τη διδακτική υποενότητα 

«∆ιάλυση», εντάσσονται σε κείµενα που αφορούν τη µαθησιακή περιοχή της Μελέτης 

Φυσικού Περιβάλλοντος. Από τις 16 σχετικές αναφορές, 7 είναι εννοιολογικοί 

προσδιορισµοί και 9 αναφορές µεθοδολογικής φύσης, εποµένως, ο προσδιορισµός της 

συγκεκριµένης ενότητας επιχειρείται παράλληλα και σε εννοιολογικό επίπεδο και σε 

µεθοδολογικό (βλ. Πίνακα 16). 
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Τα αρχικά αυτά δεδοµένα θα εξεταστούν, στη συνέχεια, σε συνάρτηση µε τις ίδιες 

τις αναφορές, προκειµένου να αναδειχθούν περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τους 

εννοιολογικούς και µεθοδολογικούς προσδιορισµούς της διδακτικής υποενότητας 

«∆ιάλυση», στα κείµενα του ∆.Π. 

 

α. Εννοιολογικός προσδιορισµός 

Στην αναφορά ∆.Φ.Π. 1 το φαινόµενο της διάλυσης προσδιορίζεται ως αλλαγή που 

γίνεται σε ορισµένα υλικά υπό ορισµένες συνθήκες, χωρίς να διευκρινίζεται το είδος της 

αλλαγής. Στην αναφορά Ο.Μ.Π. 1, προσδιορίζεται ξεκάθαρα η διάλυση ως µεταβολή 

φυσικής κατάστασης ορισµένων υλικών, παραπέµποντας τον/την αναγνώστη/τρια στην 

περίπτωση στερεών ουσιών που διαλύονται σε υγρούς διαλύτες και στην ιδέα της 

υγροποίησης, η οποία δεν είναι συµβατή µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 

περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης. 

 

Οι αναφορές Ο.Μ.Π. 4, 5*-9*, 12*, 13*, 14* και 15* αφορούν εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες κατά τις οποίες υλοποιούνται πειραµατικές καταστάσεις διάλυσης υλικών 

σε νερό. Τα υλικά στα οποία αναφέρονται τα κείµενα είναι: αλάτι, ζάχαρη, βανίλια 

(υποβρύχιο), τέµπερα σε σκόνη ή υγρή τέµπερα (δεν διευκρινίζεται) σιρόπι βυσσινάδας, 

ξινή διαλυόµενη ουσία (µάλλον εννοείται χυµός λεµονιού ή άλλου φρούτου), δηλαδή 

προτείνεται η δοκιµή στερεών και υγρών υλικών. Επιπλέον, στις αναφορές Ο.Μ.Π. 10* και 

11*, παρατίθενται -σε πλαίσιο κειµένου- γνώσεις αναφοράς σχετικά µε τη φυσική 

κατάσταση του διαλύτη, της διαλυόµενης ουσίας και των διαλυµάτων. ∆ιαπιστώνουµε 

εποµένως ότι στα κείµενα του ∆.Π. προσδιορίζονται γνωστικά περιεχόµενα σχετικά µε το 

φαινόµενο της διάλυσης τα οποία σχετίζονται µε τη φυσική κατάσταση του διαλύτη, της 

διαλυόµενης ουσίας και των διαλυµάτων. Ωστόσο, δεν εντοπίστηκε καµία αναφορά η 

οποία να προσδιορίζει σε επίπεδο εφαρµογής τη συστηµατική προσέγγιση αυτών των 

γνωστικών περιεχόµενων. 

 

Στην αναφορά Ο.Μ.Π. 2 παρέχεται ορισµός της έννοιας «∆ιαλυτότητα», η οποία 

προσδιορίζεται ως η ιδιότητα του νερού να διαλύει ορισµένες ουσίες και κάποιες άλλες όχι. 

Η µελέτη των υπόλοιπων αναφορών που εντοπίστηκαν στα κείµενα, αναδεικνύει ότι σε 

επίπεδο διδακτικών εφαρµογών δεν επιχειρείται η προσέγγιση γνωστικού περιεχοµένου 
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που να σχετίζεται µε τις κατηγορικές έννοιες (βλ. σχετικά Leimeignan & Weil-Barais, 

1997, σ. 84-93) «διαλυόµενες» και «µη διαλυόµενες» ουσίες στο νερό. 

 

Εποµένως, το φαινόµενο της διάλυσης προσδιορίζεται στα κείµενα του ∆.Π. µε 

αναφορά σε γνωστικά περιεχόµενα που αφορούν: την αλλαγή των υλικών, την αλλαγή της 

φυσικής κατάστασης των υλικών, τα διαλυόµενα και µη υλικά στο νερό, την ιδιότητα του 

νερού ως διαλύτη ουσιών που βρίσκονται σε στερεή ή υγρή κατάσταση, τη διατήρηση της 

διαλυµένης στο νερό µη ορατής ουσίας, τη διάκριση του διαλύτη, από τη διαλυόµενη 

ουσία και το διάλυµα, την ταξινόµηση διαλυµάτων σύµφωνα µε τη φυσική κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται. Πέρα από το δεύτερο σε σειρά αναφοράς γνωστικό περιεχόµενο, 

το οποίο έρχεται σε αντίφαση µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής 

και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης, τα υπόλοιπα γνωστικά περιεχόµενα φαίνεται 

να είναι συµβατά µε το επιστηµονικό πλαίσιο. Όµως τα παραδείγµατα εφαρµογής που 

παρουσιάζονται στα κείµενα, αφορούν µόνο τη συστηµατική προσέγγιση των δύο 

τελευταίων, δηλαδή της διάλυσης ουσιών στο νερό και της διατήρησης της διαλυµένης στο 

νερό µη ορατής ουσίας (αναφορές Ο.Μ.Π. 4, 8*-9*, 13*). 

 

Η αναφορά Ο.Μ.Π. 1, που εντοπίστηκε στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, 

εντάσσεται σε πρόταση η οποία αιτιολογεί την επιλογή θέµατος προς επεξεργασία (π.χ. το 

νερό), προβάλλοντας ως κριτήριο τις δυνατότητες προσέγγισης διαφορετικών γνωστικών 

αντικειµένων που σχετίζονται µε τις Φ.Ε., καθώς και γνωστικών αντικειµένων που 

εντάσσονται σε διαφορετικές µαθησιακές περιοχές. Πρόκειται ουσιαστικά για ζητήµατα 

που αφορούν την εφαρµογή της διδακτικής µεθοδολογίας «θεµατική προσέγγιση» 

(ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002, σ. 7), η οποία προτείνεται από τα κείµενα του ∆.Π. για την 

προσέγγιση κάθε διδακτέου αντικειµένου, από όλες τις µαθησιακές περιοχές, καθώς 

θεωρείται ότι υλοποιεί τις αρχές της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης60. 

 

Αν και, κατά την ενδεικτική περιγραφή της πορείας της δραστηριότητας (αναφορά 

Ο.Μ.Π. 8*), προτείνεται η χρήση των αισθητηριακών δεδοµένων της γεύσης, προς την 

κατεύθυνση υλοποίησης του διδακτικού στόχου περί διατήρησης της διαλυόµενης ουσίας, 

στη συνέχεια, όταν παρουσιάζεται πιθανή προέκταση της δραστηριότητας (αναφορά 

Ο.Μ.Π. 13*), και διατυπώνονται ιδέες για την ενεργό συµµετοχή των γονέων στη 
                                                 
60 Βλ. ηλεκτρονικό αρχείο από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Α΄: Γενικό Μέρος, 1. 
Εισαγωγή, σ. 9, http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/1Geniko_Meros.pdf 
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διδακτική διαδικασία (αναφορά Ο.Μ.Π. 14*), παρατηρείται µετατόπιση προς γνωστικά 

περιεχόµενα που σχετίζονται περισσότερο µε τη γενικότερη αισθητηριακή αγωγή για την 

αίσθηση της γεύσης: οι ταξινοµήσεις διαλυµάτων και οι συζητήσεις µε τους γονείς, 

αφορούν τις γεύσεις (π.χ. γλυκό, αλµυρό) που προσδίδουν οι διαλυόµενες ουσίες (ορατές 

και αόρατες) στα διαλύµατα. Έτσι όµως, µετατίθεται και το γνωστικό περιεχόµενο της 

προτεινόµενης διδακτικής διαδικασίας, από την αξιοποίηση συγκεκριµένων εµπειρικών 

δεδοµένων, σε απόκτηση γενικότερων εµπειριών που δεν αφορούν γνωστικό περιεχόµενο 

συναφές µε εκείνο της βασικής επιδίωξης. 

 

Είναι πιθανό, η µετατόπιση προς γνωστικά περιεχόµενα διαφορετικά από εκείνα 

που σχετίζονται µε το φαινόµενο της διάλυσης να εντάσσεται ακριβώς στη λογική της 

διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης. Ωστόσο ο τρόπος µε τον οποίο αποδίδεται στα 

κείµενα του ∆.Π. η αξιοποίηση της διαθεµατικής προσέγγισης για τη διδασκαλία του 

φαινοµένου της διάλυσης, έχει ως αποτέλεσµα την αποµάκρυνση του γνωστικού 

περιεχοµένου από εννοιολογικούς προσδιορισµούς σχετικούς µε το φαινόµενο. 

 

Στην εκπαιδευτική δραστηριότητα που παρουσιάζεται στις αναφορές Ο.Μ.Π. 5*-

15*, παρατηρείται ασυµφωνία ανάµεσα στα γνωστικά περιεχόµενα που προσδιορίζονται 

από: τον τίτλο («το νερό ως διαλυτικό µέσο», αναφορά Ο.Μ.Π. 5*), τη βασική επιδίωξη 

και την περιγραφή της πορείας υλοποίησης της δραστηριότητας (διατήρηση της 

διαλυµένης µη ορατής ουσίας, αναφορές Ο.Μ.Π. 6* και 8*-9*), τις γνώσεις αναφοράς που 

παρεµβάλλονται συνοδευτικά στο κείµενο (διάλυµα, διαλύτης, διαλυόµενη ουσία, φυσική 

κατάσταση αυτών, αναφορές 10*-11*). 

 

Η γνώση αναφοράς, προσδιορίζεται από τις συγγραφείς του Οδηγού Νηπιαγωγού, 

ως «γνώση ενηµερωτική στην οποία η εκπαιδευτικός µπορεί να ανατρέχει όταν χρειαστεί 

και δεν αποτελεί αντικείµενο µάθησης για τα παιδιά» (∆αφέρµου κ.ά., σ. 238). Επιπλέον, 

στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, προβάλλεται η αναγκαιότητα της επιστηµονικής 

ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών για τα θέµατα που θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν 

διδακτικά, και για το λόγο αυτό προτείνεται η συγκρότηση φακέλου ενηµέρωσης του/της 

εκπαιδευτικού (βλ. σχετικά οπ.π., σ. 219, σ. 227). Η παρεµβολή γνώσεων αναφοράς, κατά 

την παρουσίαση διδακτικών εφαρµογών, όπως γίνεται στην περίπτωση της δραστηριότητας 

για τη διατήρηση της διαλυόµενης µη ορατής ουσίας, ενισχύουν τη θέση των κειµένων του 

Οδηγού, περί της επιστηµονικής ενηµέρωσης, καθοδηγώντας τους εκπαιδευτικούς, και σε 
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πρακτικό επίπεδο, προς τη διαµόρφωση της αντίληψης ότι, για κάθε έννοια ή φαινόµενο 

από τον κόσµο της Φυσικής που θα προσεγγίσουν διδακτικά, θα πρέπει να ανατρέξουν σε 

σχετικές γνώσεις αναφοράς από το επιστηµονικό πλαίσιο. 

 

Οι γνώσεις αναφοράς που παρατίθενται στην περίπτωση της προτεινόµενης 

δραστηριότητας, αφορούν κυρίως τον προσδιορισµό των διαλυµάτων σε σχέση µε τα 

µίγµατα, τη διάκριση του διαλύτη, της διαλυόµενης ουσίας και του διαλύµατος, και το 

σχολιασµό της φυσικής κατάστασης του διαλύτη, της διαλυόµενης ουσίας και του 

διαλύµατος (οπ.π., 238). Ωστόσο, οι συγκεκριµένες γνώσεις αναφοράς, δεν σχετίζονται 

άµεσα µε τη βασική επιδίωξη αυτής της δραστηριότητας, δηλαδή τη διατήρηση της 

διαλυόµενης ουσίας (βλ. αναφορά Ο.Μ.Π. 6*). Έτσι, αποδυναµώνεται η θέση που 

προβάλλεται στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, για την αναγκαιότητα επιστηµονικής 

ενηµέρωσης των εκπαιδευτικών (σχετικά µε τη συγκρότηση φακέλου ενηµέρωσης του/της 

εκπαιδευτικού βλ. οπ.π., σ. 219, 227), αφού τελικά δεν φαίνεται η χρησιµότητα των 

γνώσεων αναφοράς που παρατίθενται, σε συνάρτηση µε το γνωστικό περιεχόµενο της 

δραστηριότητας που προτείνεται. 

 

Συνοψίζοντας, τα µέρη του κειµένου του Οδηγού Νηπιαγωγού, στα οποία 

παρουσιάζεται η αναλυτική διδακτική πρόταση για την προσέγγιση του φαινοµένου της 

διάλυσης, δεν διακρίνονται από εννοιολογική συνοχή, αλλά αντίθετα από µη ορθολογική 

συσχέτιση διαφορετικών γνωστικών περιεχοµένων. 

 

Παρόλα αυτά, αξίζει να σχολιάσουµε τη βασική επιδίωξη της αναλυτικής 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας που παρουσιάζεται στον Οδηγό Νηπιαγωγού (αναφορά 

Ο.Μ.Π. 6*), «να συνειδητοποιήσουν ((ενν. τα παιδιά)) ότι µία διαλυόµενη ουσία 

εξακολουθεί να υπάρχει και να ανιχνεύεται, όταν παύει να είναι ορατή µετά τη διάλυσή 

της» (∆αφέρµου κ.ά., 2006, σ. 238). Αυτός ο διδακτικός στόχος ενσωµατώνει δύο είδη 

δεδοµένων, αφενός δεδοµένα που αφορούν την προσέγγιση του γνωστικού περιεχοµένου: 

ορισµένες ουσίες διαλύονται στο νερό και δεν φαίνονται, και αφετέρου δεδοµένα που 

αφορούν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η παιδική σκέψη κατά την προσέγγιση του 

φαινοµένου της διάλυσης: τα άµεσα αισθητηριακά δεδοµένα (η διαλυµένη στο νερό ουσία 

δεν είναι ορατή) αντιβαίνουν στην παραδοχή της διατήρησης της Ύλης και παραπέµπουν 

στην ιδέα της «εξαφάνισης» (Καραλή & Ραβάνης, 2001, σ. 186). Είναι η µοναδική φορά 

που εντοπίζουµε τέτοιου είδους στόχο στα κείµενα του ∆.Π. Βέβαια, στοιχεία που να 
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αιτιολογούν την επιλογή αυτού του στόχου, στοιχεία για το θεωρητικό πλαίσιο που 

στηρίζει αυτή την επιλογή, ή ακόµη δεδοµένα σχετικά µε τις δυσκολίες που συναντούν τα 

παιδιά κατά την προσέγγιση του φαινοµένου της διάλυσης, δεν εντοπίστηκαν σε κανένα 

σηµείο των κειµένων. 

 

Παράλληλα µε τη βασική επιδίωξη που αναλύθηκε πιο πάνω, εντοπίστηκε στα 

κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, εικόνα -συνοδευτική της δραστηριότητας που 

περιγράφεται- στην οποία διατυπώνεται ο όρος «εξαφανίστηκε» αντί του όρου 

«διαλύθηκε» (αναφορά Ο.Μ.Π. 12*). Η εικόνα αυτή έχει τη λεζάντα: «Καταγραφή 

διαλυµάτων µε ορατές και αόρατες διαλυόµενες ουσίες» (οπ.π., σ. 239), και παρουσιάζει 

µία αφίσα µε φωτογραφίες από τη διαδικασία υλοποίησης της δραστηριότητας και 

καταγραφές από τα παιδιά που συµµετείχαν στη δραστηριότητα. Σε µία από τις 

καταγραφές χρησιµοποιείται η ορολογία «εξαφανίστηκε» αντί της πιο δόκιµης διατύπωσης 

«διαλύθηκε», φανερώνοντας έτσι, ότι κατά τη διαδικασία υλοποίησης της δραστηριότητας, 

η ιδέα αυτή έγινε αποδεκτή από τη νηπιαγωγό. Ωστόσο, η αποδοχή της ιδέας της 

«εξαφάνισης», έρχεται σε αντίθεση µε τη βασική επιδίωξη που παρατίθεται στα κείµενα, 

να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι η διαλυόµενη ουσία εξακολουθεί να υπάρχει και µετά 

τη διάλυσή της στο νερό, και για το λόγο αυτό δεν συνίσταται η υιοθέτηση αυτού του όρου 

(βλ. Ραβάνης, 2003α, σ. 138). 

 

Για να εξετάσουµε τη σχέση ανάµεσα στην αναφορά που εντοπίστηκε στα κείµενα 

του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και σε εκείνες που εντοπίστηκαν στον Οδηγό Νηπιαγωγού, ανατρέχουµε 

στην περιληπτική παρουσίασή τους και διαπιστώνουµε ότι, στην αναφορά ∆.Φ.Π. 1, η 

διάλυση προσδιορίζεται ως αλλαγή υλικών, χωρίς να διευκρινίζεται σε τι συνίσταται αυτή 

η αλλαγή. Οι αναφορές που εντοπίστηκαν στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού 

προσδιορίζουν διαφορετικές πτυχές του φαινοµένου της διάλυσης, ως πιθανά γνωστικά 

περιεχόµενα διδακτικών παρεµβάσεων (π.χ. διαλύτης, διαλυόµενες ουσίες, διατήρηση 

διαλυµένων µη ορατών ουσιών). Έχουµε αναφερθεί σε προηγούµενες υποενότητες, στις 

διαφορετικές λειτουργίες που υπηρετούν τα κείµενα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. µε εκείνα του Οδηγού 

Νηπιαγωγού, διαφορά η οποία δεν επιτρέπει στις αναφορές που εντοπίζονται στα δύο 

κείµενα να είναι αντίστοιχες, ούτε ως προς τον αριθµό, ούτε ως προς τη δοµή 

παρουσίασης. Η συνάφεια, όµως, ανάµεσα στις αναφορές των δύο κειµένων, είναι 

ζητούµενη, εφόσον ο Οδηγός Νηπιαγωγού στηρίχθηκε για την ανάπτυξή του στο 

∆.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002, σ. 9, ∆αφέρµου κ.ά., 2006, σ. 
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13). Στην περίπτωση της διδακτικής υποενότητας «∆ιάλυση» δεν φαίνεται να υπάρχει 

συνάφεια ως προς τον εννοιολογικό προσδιορισµό του φαινοµένου της διάλυσης ανάµεσα 

στα κείµενα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού. 

 

Συµπερασµατικά, το φαινόµενο της διάλυσης, προσδιορίζεται ρητώς στα κείµενα 

του ∆.Π., ως προτεινόµενη διδακτέα υποενότητα, η οποία συσχετίζεται µε την ευρύτερη 

ενότητα µελέτης των υλικών και των ιδιοτήτων τους. Ο προσδιορισµός προτεινόµενων 

προς διδασκαλία γνωστικών περιεχοµένων σχετικών µε το φαινόµενο της διάλυσης, 

παρουσιάζει ποικιλία, κυρίως στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού και δεν φαίνεται να 

υπάρχει συνάφεια στον εννοιολογικό προσδιορισµό του φαινοµένου ανάµεσα στα κείµενα 

του ∆.Ε.Π.Π.Σ. και σε εκείνα του Οδηγού Νηπιαγωγού. Παρόλο που στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. η 

διδασκαλία του φαινοµένου προτείνεται στα πλαίσια εξέτασης αλλαγής των υλικών υπό 

συγκεκριµένες συνθήκες, οι περισσότερες σχετικές αναφορές που εντοπίστηκαν στον 

Οδηγό Νηπιαγωγού σχετίζονται µε την προσέγγιση του νερού ως διαλύτη και µε τη 

διατήρηση της ουσίας που διαλύεται στο νερό, όταν αυτή λόγω της διάλυσής της δεν είναι 

ορατή. Ο προσδιορισµός του φαινοµένου της διάλυσης ως αλλαγής, στα κείµενα του 

∆.Ε.Π.Π.Σ. δεν διευκρινίζεται, ενώ ο προσδιορισµός του ως µεταβολής κατάστασης σε µία 

αναφορά του Οδηγού Νηπιαγωγού δεν είναι συµβατός µε ένα µετασχηµατισµένο 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου. Η επιδίωξη της 

προτεινόµενης στον Οδηγό διδακτικής δραστηριότητας, που αφορά τη διαπίστωση από τα 

παιδιά της διατήρησης των διαλυµένων στο νερό, µη ορατών ουσιών, αποδίδει 

χαρακτηριστικά την αξιοποίηση ερευνητικών δεδοµένων στο σχεδιασµό και οργάνωση της 

διδακτικής πράξης. Ωστόσο η δραστηριότητα αυτή τιτλοφορείται µε αναφορά σε 

διαφορετικό γνωστικό περιεχόµενο, οι γνώσεις αναφοράς που παρεµβάλλονται στο κείµενό 

της προσδιορίζουν διάφορα γνωστικά περιεχόµενα, διακριτά από αυτό της 

δραστηριότητας, η ορολογία που χρησιµοποιείται στο κείµενό της είναι αντιφατική σε 

σχέση µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο, και οι διδακτικές επιλογές που 

καθορίζουν τη βασική επιδίωξη της δραστηριότητας και την προτεινόµενη διδακτική 

στρατηγική δεν αιτιολογούνται. Οι αντιφάσεις που εντοπίζονται ανάµεσα στα δύο κείµενα 

του ∆.Π., ως προς τον εννοιολογικό προσδιορισµό της προτεινόµενης προς διδασκαλία 

υποενότητας «∆ιάλυση», η παρουσία αντιφατικής προς ένα µετασχηµατισµένο 

επιστηµονικό µοντέλο ορολογίας και προσδιορισµών, και η αδιάκριτη συνάθροιση και ο 

συσχετισµός σχετικών µε το φαινόµενο της διάλυσης αλλά διαφορετικών γνωστικών 

περιεχοµένων, δεν διευκολύνουν την ορθολογική επιλογή γνωστικών περιεχοµένων προς 
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διδασκαλία και είναι δυνατό να προκαλούν σύγχυση στους/στις εκπαιδευτικούς που θα 

επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν τις προτάσεις των επίσηµων κειµένων για τη διδακτική 

προσέγγιση του φαινοµένου της διάλυσης. 

 

β. Προσδιορισµός προτάσεων διδακτικής µεθοδολογίας 

Από τις 16 αναφορές που προσδιορίζουν την προσέγγιση του φαινοµένου της 

διάλυσης, οι 9 παρέχουν στοιχεία µεθοδολογικής φύσης, καθώς παρουσιάζουν τρεις 

προτεινόµενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (αναφορές Ο.Μ.Π. 4, 8*-9* και 13*). Η 

µελέτη του συνόλου των αναφορών που καταχωρήθηκαν στη διδακτική υποενότητα 

«∆ιάλυση» αναδεικνύει σαφείς πληροφορίες σχετικά µε την προτεινόµενη διδακτική 

προσέγγιση. 

 

Οι σχετικές διδακτικές προτάσεις που διατυπώνονται στα κείµενα του ∆.Π. 

αφορούν: 

• την πρόταση υιοθέτησης διδακτικών στρατηγικών παρατήρησης και περιγραφής 
(αναφορά ∆.Φ.Π. 1), 

• την επιλογή θέµατος προς επεξεργασία (π.χ. το νερό), µε κριτήριο τις δυνατότητες 
προσέγγισης διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων που σχετίζονται µε τις 
Φυσικές Επιστήµες, καθώς και γνωστικών αντικειµένων που εντάσσονται σε 
διαφορετικές µαθησιακές περιοχές (πρόταση στην οποία εντάσσεται η αναφορά 
Ο.Μ.Π. 1), 

• την παράθεση σχετικών µε το διδακτέο αντικείµενο γνώσεων αναφοράς που 
απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς (αναφορές Ο.Μ.Π. 2, 10*-11*), 

• την πρόταση υλοποίησης δραστηριοτήτων πειραµατισµού και συζήτησης για την 
προσέγγιση εννοιών π.χ. διαλυτότητα (Ο.Μ.Π. 3 και 4), 

• την αναλυτική παρουσίαση δραστηριότητας (αναφορές Ο.Μ.Π. 5*-13*), η οποία 
περιλαµβάνει συγκεκριµένη πορεία υλοποίησης (αναφορές Ο.Μ.Π. 8*-9*), όπου 
χωρίς να δηλώνεται άµεσα τα παιδιά εκτελούν οδηγίες που δίνει ο/η εκπαιδευτικός, 
π.χ. γεµίζουν δύο ποτήρια νερό, δοκιµάζουν τη γεύση και συζητούν, γράφουν σε 
ετικέτες τις λέξεις αλάτι και ζάχαρη, ρίχνουν ένα κουταλάκι ζάχαρη στο ένα 
ποτήρι, ανακατεύουν, κολλούν στο ποτήρι την αντίστοιχη ετικέτα, δοκιµάζουν τη 
γεύση και συζητούν, 

• τη διδακτική χρήση αισθητηριακών δεδοµένων που προκύπτουν από δοκιµή των 
διαλυµάτων µε τη γεύση, µε τρόπο που να αντικρούουν τα αισθητηριακά δεδοµένα 
που προκύπτουν από την όραση (αναφορά Ο.Μ.Π. 9*), 

• την έµµεση (από τα στοιχεία που παρέχει συνοδευτική του κειµένου εικόνα) 
πρόταση για καταγραφές από τα παιδιά, σχετικές µε τη διαδικασία διάλυσης 
ουσιών στο νερό και µε την ταξινόµηση διαλυµένων ουσιών σε ορατές και µη, 
(αναφορά - εικόνα Ο.Μ.Π. 12*), 

• την υλοποίηση δραστηριοτήτων επέκτασης π.χ. δηµιουργία πίνακα ταξινόµησης 
µειγµάτων µε κριτήριο τη γεύση που προσδίδουν στα διαλύµατα διαφορετικά 
διαλυόµενα υλικά (αναφορά Ο.Μ.Π. 13*), 
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• την παροχή ιδεών προς τους/τις εκπαιδευτικούς προκείµενου να καθοδηγήσουν 
τους γονείς να επεξεργαστούν µε τα παιδιά τους σχετικά θέµατα (αναφορά Ο.Μ.Π. 
14*), 

• το ρόλο του/της εκπαιδευτικού, ο οποίος συνίσταται σε οργάνωση δραστηριοτήτων, 
καθοδήγηση των παιδιών βήµα-βήµα, µε ανάλογες οδηγίες, παροχή υλικών, 
οργάνωση σχετικής συζήτησης, όπου θα επιχειρηθεί η διατύπωση συγκεκριµένων 
συµπερασµάτων (αναφορές Ο.Μ.Π. 4 και 5*-15*), 

• το ρόλο των παιδιών, ο οποίος συνίσταται σε εκτέλεση οδηγιών του/της 
εκπαιδευτικού για υλοποίηση απλών πειραµάτων και συµµετοχή σε σχετική 
συζήτηση (αναφορές Ο.Μ.Π. 4 και 5*-15*). 

 

Η πρόταση αξιοποίησης διδακτικών στρατηγικών παρατήρησης και περιγραφής για 

την προσέγγιση του φαινοµένου της διάλυσης, που διατυπώνεται στα κείµενα του 

∆.Ε.Π.Π.Σ. (αναφορά ∆.Φ.Π. 1), δεν φαίνεται να ενσωµατώνεται µε ρητό ή/και 

συστηµατικό τρόπο στις προτάσεις εφαρµογής που εντοπίστηκαν στα κείµενα του Οδηγού 

Νηπιαγωγού (αναφορές Ο.Μ.Π. 3, και 5*-15*). 

 

Σύµφωνα µε τις αναφορές Ο.Μ.Π. 3 και 4, προτείνονται δραστηριότητες 

πειραµατισµού και συζήτησης, ως κατάλληλες για την προσέγγιση εννοιών, µεταξύ των 

οποίων και η «διαλυτότητα» (∆αφέρµου κ.ά., 2006, σ. 228). Η σύντοµη ιδέα 

δραστηριότητας πειραµατισµού (αναφορά Ο.Μ.Π. 4) που παρουσιάζεται σε πλαίσιο 

κειµένου στον Οδηγό Νηπιαγωγού, µοιάζει ως προς τη διατύπωση και τη διαδικασία µε 

την αναλυτική παρουσίαση δραστηριότητας µε τίτλο «το νερό ως διαλυτικό µέσο» 

(αναφορές Ο.Μ.Π. 5*-15*). Λαµβάνοντας υπόψη µας το σύνολο των αναφορών που 

εντοπίστηκαν στα κείµενα των δύο προτεινόµενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 

διαπιστώνουµε ότι, µε τον όρο πειραµατισµός εννοείται µία αυστηρά δοµηµένη 

εκπαιδευτική κατάσταση, στην οποία ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τα παιδιά µε 

συγκεκριµένες και σαφείς οδηγίες προκειµένου να υλοποιήσουν ένα απλό πείραµα (π.χ. να 

διαλύσουν αλάτι, ζάχαρη στο νερό). Στη διαδικασία αυτή δεν περιλαµβάνεται η διατύπωση 

προβλήµατος ή ερωτήµατος, υποθέσεων ή προβλέψεων, δοκιµής και λάθους, επιλογής 

περισσότερων από µίας µεθόδου δράσης επί των υλικών και αντικειµένων. ∆ηλαδή, ο 

πειραµατισµός στον οποίο αναφέρονται οι διδακτικές προτάσεις εφαρµογής, για την 

προσέγγιση του φαινοµένου της διάλυσης, είναι ένας δοµηµένος, «κλειστός» και 

καθοδηγούµενος από τη νηπιαγωγό, πειραµατισµός, ο οποίος προσοµοιάζει περισσότερο 

σε «πείραµα επίδειξης» που απλώς υλοποιούν τα παιδιά σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

νηπιαγωγού. 
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Κατά την ενδεικτική περιγραφή υλοποίησης της δραστηριότητας (αναφορά Ο.Μ.Π. 

9*), εντοπίζουµε ένα αξιοσηµείωτο στοιχείο, το οποίο σχετίζεται µε τη διδακτική χρήση 

των αισθητηριακών δεδοµένων που προκύπτουν από τη δοκιµή των διαλυµάτων µε τη 

γεύση. Η δραστηριότητα αυτή έχει αναπτυχθεί στη βάση της αντιπαράθεσης των 

αισθητηριακών δεδοµένων όρασης και γεύσης, προκειµένου να υλοποιήσει τον επιλεγµένο 

στόχο, δηλαδή να διευκολύνει τα παιδιά «να συνειδητοποιήσουν ότι µία διαλυόµενη ουσία 

εξακολουθεί να υπάρχει και να ανιχνεύεται, όταν παύει να είναι ορατή µετά τη διάλυσή της 

(αναφορά Ο.Μ.Π. 6*). 

 

Πράγµατι, σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία, µία από τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν τα παιδιά για την προσέγγιση του φαινοµένου της διάλυσης ουσιών, 

συνίσταται στην ιδέα της «εξαφάνισης» της διαλυόµενης ουσίας, που υποβάλλουν τα 

αισθητηριακά δεδοµένα της όρασης (βλ. Καραλή & Ραβάνης, 2001). ∆ιαπιστώνουµε, 

λοιπόν, ότι η συγκεκριµένη δραστηριότητα χρησιµοποιεί τα αισθητηριακά δεδοµένα της 

γεύσης για να διευκολύνει τα παιδιά στην αντιµετώπιση αυτής της δυσκολίας. Πρόκειται 

για τη µοναδική δραστηριότητα από όσες εντοπίστηκαν στα κείµενα του ∆.Π., η οποία 

φαίνεται να λαµβάνει υπόψη τις γνωστικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά για 

την προσέγγιση διδακτικών αντικειµένων από τον κόσµο της Φυσικής, και µάλιστα τόσο 

στο επίπεδο διατύπωσης διδακτικού στόχου, όσο και στο επίπεδο επιλογής διδακτικών 

στρατηγικών. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν διατυπώνονται ρητά στα κείµενα, και έτσι, 

είναι δύσκολο να αναγνωριστεί η χρησιµότητα των προτεινόµενων διδακτικών 

διαδικασιών από τη νηπιαγωγό που ανατρέχει σε αυτά, καθώς προϋποθέτει τη γνώση 

δεδοµένων που προκύπτουν από σχετικές έρευνες που µελετούν τις βιωµατικές νοητικές 

παραστάσεις των µικρών παιδιών για το συγκεκριµένο φαινόµενο (οπ.π., και για 

µεγαλύτερα παιδιά βλ. Hatzinikita & Koulaïdis, 1998, Κουκά κ.ά., 2009). Οι διδακτικές 

επιλογές που δεν αιτιολογούνται, είναι πιθανό να οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε 

παράβλεψη σηµαντικών διαδικασιών, ελλείψει στοιχείων που θα τους επέτρεπαν να τις 

αξιολογήσουν ως σηµαντικές. 

 

Συµπερασµατικά, οι διδακτικές προτάσεις που διατυπώνονται στα επίσηµα κείµενα 

του ∆.Π. για την προσέγγιση του φαινοµένου της διάλυσης, αποδίδουν ιδιαίτερη έµφαση 

στα δεδοµένα των αισθήσεων που αντλούν τα παιδιά, καθώς αλληλεπιδρούν µε υλικά και 

αντικείµενα, σε ένα δοµηµένο πλαίσιο καθοδηγούµενου πειραµατισµού, που µάλλον 

προσεγγίζει το πείραµα «επίδειξης». Η επιρροή από την πιαζετική θεωρία ανάπτυξης της 
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νοηµοσύνης, διαφαίνεται στις διδακτικές προτάσεις που παρουσιάζονται στα κείµενα για 

άµεσο χειρισµό των υλικών από τα παιδιά, αν και δεν πρόκειται για καταστάσεις που 

επιτρέπουν στα παιδιά τη δοκιµή και το λάθος ή γενικότερα την αυτενέργεια. Παράλληλα, 

διακρίνονται επιρροές και από θεωρίες µάθησης και δεδοµένα ερευνών της ∆ιδακτικής 

Φ.Ε. που τοποθετούν το κέντρο βάρους σε κοινωνικούς παράγοντες. Οι τελευταίες αυτές 

επιρροές διακρίνονται στις προτάσεις οργανωµένης συστηµατικής διδακτικής παρέµβασης 

που στηρίζεται στα δεδοµένα ερευνών σχετικά µε τις βιωµατικές νοητικές παραστάσεις 

των παιδιών για το φαινόµενο, καθώς και διδακτικού χειρισµού των αισθητηριακών 

δεδοµένων, προς την κατεύθυνση διευκόλυνσης των παιδιών να ξεπεράσουν περιορισµούς 

που θέτουν οι αισθήσεις, προκειµένου να συγκροτήσουν γνώσεις συµβατές µε ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της 

διάλυσης. Ωστόσο η έλλειψη αιτιολογήσεων των διδακτικών επιλογών που προτείνουν τα 

επίσηµα κείµενα, δεν διευκολύνει την αναγνώριση από τους/τις εκπαιδευτικούς της 

λογικής και της αξίας των προτεινόµενων διδακτικών στρατηγικών, αυξάνοντας τις 

πιθανότητες παράβλεψής τους από τους/τις εκπαιδευτικούς. 

 

Επιπλέον, η προτεινόµενη διαθεµατική διαχείριση διαφόρων γνωστικών 

περιεχοµένων, οι επεκτάσεις των διδακτικών δραστηριοτήτων προς διάφορα γνωστικά 

περιεχόµενα, η ενσωµάτωση διαδικασιών που θα επιτρέψουν στους γονείς να 

συµµετάσχουν στη διδακτική διαδικασία µε αναφορά σε γνωστικά περιεχόµενα που 

αποµακρύνονται από το συγκεκριµένο φαινόµενο, φαίνεται ότι επιχειρούνται χωρίς 

εννοιολογικά ή διδακτικά κριτήρια, προσδίδοντας τελικώς στο όλο εγχείρηµα µία µάλλον 

εµπειριστική λογική γενικών παιδαγωγικών αρχών. 
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6.1.3.5 ∆ιδακτική υποενότητα «∆ιαπερατά/µη διαπερατά» στο ∆.Π. 

Στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, και συγκεκριµένα στην ενότητα που 

παρουσιάζεται η θεµατική προσέγγιση για το νερό, εντοπίστηκαν 2 αναφορές που 

σχετίζονται µε το φαινόµενο της διαπερατότητας υλικών από το νερό και συγκεκριµένα µε 

τις κατηγορικές έννοιες: «υλικά διαπερατά» από το νερό και «υλικά µη διαπερατά». 

∆ηµιουργήσαµε µία κατηγορία διδακτικής υποενότητας, που σχετίζεται µε τη γενικότερη 

ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», µε τίτλο «∆ιαπερατά/µη», καθώς ο τίτλος αυτός αποδίδει 

τον εννοιολογικό προσδιορισµό του προτεινόµενου προς διδασκαλία διδακτικού 

αντικειµένου από τα κείµενα του ∆.Π. 

 

Η παρουσίαση και ο χαρακτηρισµός των αναφορών µε κριτήριο το µήνυµα που 

µεταφέρουν, ως αποσπάσµατα των επίσηµων κειµένων του Π.Σ., θα διευκολύνει την 

ανάδειξη των στοιχείων που διατυπώνονται στο ∆.Π. σχετικά µε τον εννοιολογικό 

προσδιορισµό της διδακτικής υποενότητας «∆ιαπερατά/µη» και τις αντίστοιχες προτάσεις 

διδακτικής µεθοδολογίας. 

 

Παρουσίαση των αναφορών 

Η παρουσίαση των αναφορών που ακολουθεί δοµείται µε βάση τη σειρά εµφάνισής 

τους στο κείµενο όπου εντοπίστηκαν. Στο τέλος κάθε αναφοράς, µέσα σε παρένθεση 

παρουσιάζεται ο κωδικός της αναφοράς61. Οι κωδικοί αυτοί χρησιµοποιούνται στη 

συνέχεια για την παραποµπή στις αναφορές, και διευκολύνουν τον εντοπισµό τους στο 

Παράρτηµα Ι (βλ. Πίνακα Ι-1.5), όπου παρουσιάζεται το πλήρες κείµενο των αναφορών. 

Στις περιπτώσεις που τα συµφραζόµενα συµβάλλουν σηµαντικά στη νοηµατοδότηση των 

αναφορών62 συµπεριλαµβάνονται και αυτά στην παρουσίαση. 

 

Οι 2 αναφορές που εντοπίστηκαν στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, οι οποίες 

προσδιορίζουν την προτεινόµενη διδακτική υποενότητα «∆ιαπερατά/µη» (βλ. Πίνακα 13), 

αφορούν: 

• την παράθεση γνώσης αναφοράς από το βιβλίο «Οι Φυσικές Επιστήµες στο 
Νηπιαγωγείο - Βοήθηµα Νηπιαγωγού» των Κωνσταντίνου κ.ά. (2002), σχετικά µε 

                                                 
61 Ο κωδικός των αναφορών περιλαµβάνει τα αρχικά γράµµατα των κειµένων όπου εντοπίστηκαν οι 
αναφορές, και έναν αριθµό, ο οποίος ανταποκρίνεται στη σειρά εµφάνισης κάθε αναφοράς στα κείµενα. Όλες 
οι συντοµογραφίες εξηγούνται στο Παράρτηµα Ι.α Συντοµογραφίες / Επεξηγήσεις Πινάκων Ι-1 έως Ι-1.7. 
62 Σε περίπτωση που τα συµφραζόµενα θεωρούνται σηµαντικά για τη νοηµατοδότηση των αναφορών, 
περιλαµβάνονται σε αγκύλες πριν ή/και µετά τις αναφορές που παρουσιάζονται στους Πίνακες Ι-1 έως Ι-1.7, 
στο Παράρτηµα Ι. 
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τη διαπερατότητα: «µερικά υλικά αφήνουν το νερό να τα διαπεράσει και άλλα όχι» 
(∆αφέρµου κ.ά., 2006, σ. 226) (αναφορά Ο.Μ.Π. 1), η αναφορά αυτή εντάσσεται σε 
πλαίσιο κειµένου µε τίτλο «Γνώση αναφοράς», όπου παρουσιάζονται πληροφορίες 
που έχουν αντληθεί από σχετική βιβλιογραφία (οπ.π., σ. 14), 

• την παράθεση λέξεων που συνδέονται µε το θέµα «νερό», µεταξύ των οποίων και η 
λέξη «αδιάβροχος» (αναφορά Ο.Μ.Π. 2), η αναφορά αυτή εντάσσεται σε πλαίσιο 
κειµένου µε τίτλο «Λέξεις που συνδέονται µε το θέµα», όπου διατυπώνονται από 
τις συγγραφείς του Οδηγού, σχετικές ιδέες εφαρµογής (οπ.π.). 

 

Ένταξη των αναφορών στα κείµενα και χαρακτηρισµός τους 

Η αναφορά Ο.Μ.Π. 1, εντοπίστηκε σε πλαίσιο κειµένου, στη µαθησιακή περιοχή 

της Μελέτης Περιβάλλοντος του Οδηγού Νηπιαγωγού, παρουσιάζει σχετική γνώση 

αναφοράς, και χαρακτηρίστηκε «Άλλο Στοιχείο εννοιολογικής φύσης». Η αναφορά 

Ο.Μ.Π. 2, εντοπίστηκε επίσης σε πλαίσιο κειµένου, στη µαθησιακή περιοχή της Μελέτης 

Περιβάλλοντος του Οδηγού Νηπιαγωγού, παραθέτει σχετικό λεξιλόγιο, και 

χαρακτηρίστηκε «Άλλο Στοιχείο µεθοδολογικής φύσης», καθώς µάλλον κατευθύνει 

έµµεσα την νηπιαγωγό προς την αξιοποίηση αυτής της λέξης στη διδακτική πράξη. 

 

∆ιαπιστώνουµε ότι και οι δύο αναφορές που εντοπίστηκαν στα κείµενα του Οδηγού 

Νηπιαγωγού, σχετικά µε τη διδακτική υποενότητα «∆ιαπερατά/µη διαπερατά», 

εντοπίστηκαν σε κείµενα της µαθησιακής περιοχής της Μελέτης Περιβάλλοντος. Η µία 

είναι εννοιολογικός προσδιορισµός του προτεινόµενου προς διδασκαλία γνωστικού 

περιεχοµένου και η άλλη παρέχει στοιχεία µεθοδολογικής φύσης. Αν και πρόκειται µόνο 

για 2 αναφορές θα επιχειρήσουµε να τις αναλύσουµε για να αντλήσουµε περαιτέρω 

στοιχεία σχετικά µε τον εννοιολογικό και µεθοδολογικό προσδιορισµό της διδακτικής 

υποενότητας. 

 

α. Εννοιολογικός προσδιορισµός 

Οι 2 σχετικές αναφορές που καταχωρήθηκαν στη διδακτική υποενότητα 

«∆ιαπερατά/µη» είναι πολύ συνοπτικές. Εντοπίστηκαν µεν στην ίδια γενικότερη ενότητα 

της µαθησιακής περιοχής της Μελέτης Περιβάλλοντος, όπου παρουσιάζεται η ανάπτυξη 

θεµατικής προσέγγισης για το νερό, αλλά δεν συσχετίζονται µεταξύ τους, και εντάσσονται 

σε διαφορετικές υποενότητες κειµένων. 

 

Στην πρώτη αναφορά που εντοπίστηκε στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού 

(Ο.Μ.Π. 1), παρουσιάζεται γνώση αναφοράς σχετικά µε τη διάκριση υλικών διαπερατών ή 
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µη διαπερατών από το νερό. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούνται προς την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων που θα διευκολύνουν τα παιδιά στην προσέγγιση των κατηγορικών 

εννοιών (βλ. σχετικά Leimeignan & Weil-Barais, 1997, σ. 84-93) «υλικά διαπερατά» από 

το νερό και «υλικά µη διαπερατά». 

 

Η δεύτερη αναφορά (Ο.Μ.Π. 2), παραθέτοντας τη λέξη «αδιάβροχος» και 

προσδιορίζοντας ότι είναι µία λέξη σχετική µε το θέµα που εξετάζεται, καθοδηγεί τη 

νηπιαγωγό στη χρήση αυτής της λέξης κατά την προφορική της επικοινωνία µε τα παιδιά. 

Η αναφορά αυτή µπορεί να παραπέµπει στη σύνδεση των διδακτικών παρεµβάσεων για το 

φαινόµενο της διαπερατότητας µε σχετικά δεδοµένα από την καθηµερινή εµπειρία των 

παιδιών (π.χ. αδιάβροχα ρούχα). Πάντως στα κείµενα δεν διευκρινίζεται η πρόθεση αυτή, 

και βέβαια κάθε αναγνώστης/στρια µπορεί να καταλήξει σε διαφορετικές ερµηνείες. 

 

Παρατηρούµε ότι, αν και προτείνεται η προσέγγιση της διαπερατότητας στα 

κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, αυτό γίνεται µε αποσπασµατικό τρόπο, και χωρίς την 

παρουσίαση σχετικών προτάσεων εφαρµογής. Όµως, έτσι, είναι δύσκολη η αναγνώριση 

της ενότητας αυτής, ως προτεινόµενης διδακτέας ενότητας από τις νηπιαγωγούς που 

ανατρέχουν στα κείµενα για να προετοιµάσουν διδακτικές παρεµβάσεις, σε σχέση µε 

έννοιες και φαινόµενα από τον κόσµο της Φυσικής. 

 

β. Προσδιορισµός προτάσεων διδακτικής µεθοδολογίας 

Λόγω του µικρού αριθµού αναφορών σχετικά µε την προσέγγιση της 

διαπερατότητας, του συνοπτικού και αποσπασµατικού τους χαρακτήρα, δεν εντοπίζονται 

στα κείµενα του ∆.Π. στοιχεία που να επιτρέπουν περαιτέρω προσδιορισµό του διδακτικού 

πλαισίου ή των κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών για την προσέγγιση του 

συγκεκριµένου φαινοµένου. 

 

Στις περιπτώσεις που προτείνονται στα κείµενα των Π.Σ., έννοιες και φαινόµενα 

από τον κόσµο της Φυσικής, αλλά προσδιορίζονται αποσπασµατικά ή πολύ συνοπτικά, σε 

εννοιολογικό ή/και σε µεθοδολογικό επίπεδο, όπως γίνεται στην περίπτωση του 

φαινοµένου της διαπερατότητας, η νηπιαγωγός που θα αποφασίσει να οργανώσει σχετικές 

διδακτικές παρεµβάσεις, είναι πιθανό να ανατρέξει σε άλλες ανάλογες, κατά την κρίση της, 

προτάσεις των επίσηµων κειµένων, µπορεί να χρησιµοποιήσει διαφορετικές πηγές, όπως 
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παλαιότερα Π.Σ., βιβλία του εµπορίου, ή απλώς να στηριχθεί στη δική της εµπειρία και τις 

και προσωπικές της ιδέες για το φαινόµενο. Πάντως αφήνονται µεγάλα περιθώρια 

ερµηνειών και δεν διευκολύνεται η νηπιαγωγός στις διαδικασίες ∆.Μ. που υποχρεούται να 

εφαρµόσει προκειµένου να διδάξει το συγκεκριµένο διδακτικό περιεχόµενο. 

 186



6.1.3.6 ∆ιδακτική υποενότητα «Απορροφητικότητα» στο ∆.Π. 

Στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού εντοπίστηκαν 14 αναφορές που σχετίζονται 

µε το φαινόµενο της απορροφητικότητας νερού από ορισµένα υλικά. Από τις 14 αναφορές, 

οι 7 εντοπίστηκαν στα κείµενα που αφορούν τη Μελέτη Περιβάλλοντος, στην ενότητα 

όπου παρουσιάζεται θεµατική προσέγγιση για το νερό, και οι άλλες 7 στα κείµενα που 

αφορούν τη µαθησιακή περιοχή της ∆ηµιουργίας – Έκφρασης, 11.1 Η εικαστική έκφραση. 

Αυτές οι 14 αναφορές συγκρότησαν µία κατηγορία διδακτικής υποενότητας, της 

γενικότερης ενότητας «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», η οποία τιτλοφορήθηκε 

«Απορροφητικότητα», καθώς η λέξη αυτή αναδείχθηκε από τα κείµενα του ∆.Π. και είναι 

συµβατή µε την εννοιολογική σηµασία των αναφορών. 

 

Στο σηµείο αυτό, διευκρινίζουµε ότι, επειδή τα κείµενα της ∆ηµιουργίας – 

Έκφρασης δεν αφορούν την προσέγγιση γνωστικών αντικειµένων από τον κόσµο της 

Φυσικής, χαρακτηρίστηκαν δευτερεύοντα κείµενα, και έτσι, αναλύθηκαν µόνο οι αναφορές 

που σχετίζονται µε συστηµατική πρόταση διδασκαλίας του φαινοµένου της 

απορροφητικότητας. 

 

Η παρουσίαση και ο χαρακτηρισµός των αναφορών µε κριτήριο το µήνυµα που 

µεταφέρουν, ως αποσπάσµατα των επίσηµων κειµένων του Π.Σ., θα διευκολύνει την 

ανάδειξη των στοιχείων που διατυπώνονται στο ∆.Π. σχετικά µε τον προσδιορισµό του 

γνωστικού περιεχοµένου και των σχετικών προτάσεων διδασκαλίας της διδακτικής 

υποενότητας «Απορροφητικότητα». 

 

Παρουσίαση των αναφορών 

Η παρουσίαση των αναφορών δοµείται µε βάση το κείµενο, όπου εντοπίστηκαν οι 

αναφορές. Η σειρά παρουσίασης ανταποκρίνεται γενικώς στη σειρά εµφάνισης των 

αναφορών σε κάθε κείµενο, γίνεται όµως και ενοποίηση ορισµένων αναφορών εφόσον 

αυτές αφορούν σχετικά θέµατα. Στο τέλος κάθε αναφοράς ή κάθε ενότητας αναφορών, 

µέσα σε παρένθεση, παρουσιάζεται ο κωδικός της αναφοράς63. Οι κωδικοί αυτοί 

χρησιµοποιούνται στη συνέχεια για την παραποµπή στις αναφορές, και διευκολύνουν τον 

εντοπισµό τους στο Παράρτηµα Ι (βλ. Πίνακα Ι-1.6), όπου παρουσιάζεται το πλήρες 

                                                 
63 Ο κωδικός των αναφορών περιλαµβάνει τα αρχικά γράµµατα των κειµένων όπου εντοπίστηκαν οι 
αναφορές, και έναν αριθµό, ο οποίος ανταποκρίνεται στη σειρά εµφάνισης κάθε αναφοράς στα κείµενα. Όλες 
οι συντοµογραφίες εξηγούνται στο Παράρτηµα Ι.α Συντοµογραφίες / Επεξηγήσεις Πινάκων Ι-1 έως Ι-1.7. 
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κείµενο των αναφορών. Στις περιπτώσεις που τα συµφραζόµενα συµβάλλουν σηµαντικά 

στη νοηµατοδότηση των αναφορών συµπεριλαµβάνονται και αυτά στην παρουσίαση64. 

Ορισµένες αναφορές εντοπίζονται στην ίδια ενότητα κειµένου, όπου παρουσιάζεται κάποια 

εκπαιδευτική δραστηριότητα. Οι αναφορές αυτές συσχετίζονται άµεσα µεταξύ τους, 

αντιστοιχώντας, ή αποτελώντας συνέχεια η µία της άλλης (π.χ. στόχος - περιγραφή 

δραστηριότητας - προέκταση της δραστηριότητας). Στους κωδικούς αυτών των αναφορών, 

τοποθετείται σε µορφή εκθέτη ένα σχήµα (π.χ. αστερίσκος, τρίγωνο), για να συµβολίσει τη 

µεταξύ τους σχέση. 

 

Οι 14 αναφορές που εντοπίστηκαν στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, οι οποίες 

προσδιορίζουν την προτεινόµενη διδακτική υποενότητα «Απορροφητικότητα» (βλ. Πίνακα 

13), αφορούν: 

στη µαθησιακή περιοχή της Μελέτης Περιβάλλοντος: 
• τη διατύπωση γενικού διδακτικού στόχου για την προσέγγιση της έννοιας της 

απορροφητικότητας από τα παιδιά (αναφορά Ο.Μ.Π. 1), 
• την παράθεση γνώσης αναφοράς από το βιβλίο «Οι Φυσικές Επιστήµες στο 

Νηπιαγωγείο - Βοήθηµα Νηπιαγωγού» των Κωνσταντίνου κ.άλ. (2002), σχετικά µε 
την απορροφητικότητα: «µερικά υλικά συγκρατούν νερό περισσότερο από άλλα» 
(∆αφέρµου κ.ά., 2006, σ. 226) (αναφορά Ο.Μ.Π. 2), η αναφορά αυτή εντάσσεται σε 
πλαίσιο κειµένου µε τίτλο «Γνώση αναφοράς», όπου παρουσιάζονται πληροφορίες 
που έχουν αντληθεί από σχετική βιβλιογραφία (βλ. οπ.π., σ. 14), 

• τη συνοπτική παρουσίαση δραστηριότητας πειραµατισµού, που περιλαµβάνει την 
τοποθέτηση σε δοχείο µε νερό, διαφόρων υλικών (σφουγγάρι, βαµβάκι, 
χαρτοπετσέτα, πλαστικό), και την εξαγωγή συµπερασµάτων για την ικανότητά τους 
να απορροφούν νερό, (αναφορά Ο.Μ.Π. 3), η αναφορά αυτή εντάσσεται σε πλαίσιο 
κειµένου µε τίτλο «Πειραµατισµοί και συζητήσεις», όπου διατυπώνονται από τις 
συγγραφείς του Οδηγού, σχετικές ιδέες εφαρµογής (βλ. οπ.π.), 

• την παράθεση λέξεων που συνδέονται µε το θέµα νερό, µεταξύ των οποίων και η 
λέξη «απορροφητικός» (αναφορά Ο.Μ.Π. 4), η αναφορά αυτή εντάσσεται σε 
πλαίσιο κειµένου µε τίτλο «Λέξεις που συνδέονται µε το θέµα», όπου 
διατυπώνονται από τις συγγραφείς του Οδηγού, σχετικές ιδέες εφαρµογής (βλ. 
οπ.π.), 

• την αναλυτική παρουσίαση εκπαιδευτικής δραστηριότητας σχετικά µε την 
προσέγγιση προβληµάτων που προκύπτουν κατά τη µεταφορά µικρής ποσότητας 
υγρών65, η οποία περιλαµβάνει: 

o προσδιορισµό βασικής επιδίωξης να προσεγγίσουν τα παιδιά την έννοια της 
απορροφητικότητας (αναφορά Ο.Μ.Π. 5*), 

o περιγραφή της δραστηριότητας: η εκπαιδευτικός προτείνει στα παιδιά να 
αδειάσουν εντελώς µικρή ποσότητα νερού που υπάρχει σε δοχείο, 

                                                 
64 Σε περίπτωση που τα συµφραζόµενα θεωρούνται σηµαντικά για τη νοηµατοδότηση των αναφορών, 
περιλαµβάνονται σε αγκύλες πριν ή/και µετά τις αναφορές που παρουσιάζονται στους Πίνακες Ι-1 έως Ι-1.7, 
στο Παράρτηµα Ι. 
65 Πρόκειται για την 4η φάση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που σχετίζεται µε την προσέγγιση των 
ρευστών, βλ. ενότητα 6.1.3.2, σ. 156, 158. 

 188



χρησιµοποιώντας διάφορα σκεύη και αντικείµενα (άλλα κατάλληλα, άλλα 
ακατάλληλα λόγω µεγέθους), παροτρύνει τα παιδιά να δοκιµάσουν κάθε 
ιδέα επίλυσης του προβλήµατος, όταν τελικώς, τα παιδιά, αυθόρµητα, 
ανατρέχοντας στην καθηµερινή τους εµπειρία, χρησιµοποιήσουν 
σφουγγάρια και χαρτιά, η εκπαιδευτικός φροντίζει ώστε τα παιδιά να 
πιέζουν τα υλικά για να βλέπουν ότι το νερό βγαίνει, ώστε να κατανοήσουν 
ότι είχε απορροφηθεί, σε όλη τη διάρκεια η εκπαιδευτικός παροτρύνει τα 
παιδιά να κατονοµάζουν τα υλικά που χρησιµοποιούν και να µιλούν για 
αυτό που κάνουν, στο τέλος ζητά από τα παιδιά να ζωγραφίσουν τι έκαναν 
και να βάλουν λεζάντες στις ζωγραφιές τους (αναφορά Ο.Μ.Π. 6*), 

o πιθανή προέκταση, όπου προτείνεται να µουσκέψουν παξιµάδια και 
φασόλια, για να διαπιστώσουν ποια τρόφιµα απορροφούν το νερό και τι 
συµβαίνει µετά, δηλαδή ότι δεν ξαναβγαίνει το νερό από τα φασόλια 
(αναφορά Ο.Μ.Π. 7*), 

στη µαθησιακή περιοχή της ∆ηµιουργίας – Έκφρασης, 11.1 Η εικαστική έκφραση 
• την αναλυτική παρουσίαση εκπαιδευτικής δραστηριότητας σχετικά µε την 

απορροφητικότητα του χαρτιού, η οποία περιλαµβάνει: 
o τίτλο «γνωριµία µε τα υλικά: το χαρτί και οι ιδιότητές του» (αναφορά 

Ο.Εικ. 1 ), 
o προσδιορισµό βασικής επιδίωξης να αντιληφθούν τα παιδιά την 

απορροφητικότητα ως ιδιότητα του χαρτιού που επηρεάζει το αποτέλεσµα 
της ζωγραφικής (αναφορά Ο.Εικ. 2 ), 

o παράθεση γνώσεων αναφοράς, από βιβλίο των Matil και Marzan µε τίτλο 
«Meaning in Children’s Art» (1981), σύµφωνα µε τις οποίες η 
απορροφητικότητα του χαρτιού (µεταξύ άλλων) επηρεάζει το αποτέλεσµα 
της ζωγραφικής (αναφορά Ο.Εικ. 3 ), 

o περιγραφή των απαραίτητων υλικών: διάφορα είδη χαρτιού, περισσότερο ή 
λιγότερο απορροφητικού, αλουµινόχαρτο, σελοφάν, ρευστές µπογιές και 
εργαλεία (π.χ. πινέλα, σταγονόµετρα) (αναφορά Ο.Εικ. 4 ), 

o περιγραφή της δραστηριότητας: τα παιδιά δοκιµάζουν τα υλικά 
χρησιµοποιώντας διάφορα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, κάνουν 
διαπιστώσεις, συγκρίσεις, προβλέψεις (αναφορά Ο.Εικ. 5 ), 

o παράθεση πιθανών ερωτήσεων πρόβλεψης και ερωτήσεων σύγκρισης 
υλικών, που µπορεί να απευθύνει η νηπιαγωγός προς τα παιδιά (αναφορά 
Ο.Εικ. 6 ), 

o σχόλιο για τη σύνδεση της δραστηριότητας µε άλλες: η δραστηριότητα 
χαρακτηρίζεται ως διερευνητική και προτείνεται η υλοποίησή της ως 
προκαταρτική δραστηριότητα, για την επιλογή κατάλληλων υλικών που θα 
χρησιµοποιηθούν σε επόµενη δραστηριότητα ζωγραφικής (αναφορά Ο.Εικ. 
7 ). 
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Ένταξη των αναφορών στα κείµενα και χαρακτηρισµός τους 

Στον Πίνακα 17 παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τα κείµενα του ∆.Π., όπου 

εντοπίστηκαν οι 14 αναφορές που συγκρότησαν την κατηγορία διδακτικής υποενότητας 

«Απορροφητικότητα». Παρουσιάζονται επίσης στοιχεία σχετικά µε το είδος της 

πληροφορίας που µεταφέρουν αυτές οι αναφορές σε επίπεδο εννοιολογικών / 

µεθοδολογικών προσδιορισµών και σε επίπεδο δοµικών οντοτήτων ενός Π.Σ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17. ∆ιδακτική υποενότητα «Απορροφητικότητα» στο ∆.Π.: οι αναφορές στα 
κείµενα όπου εντοπίστηκαν και το είδος της πληροφορίας που µεταφέρουν. 

Σχετικές αναφορές στα επιµέρους κείµενα 

Οδηγός Νηπ/γού  
 
 

Στοιχεία Π.Σ. Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Φυσικό Περιβάλλον 

∆ηµιουργία – Έκφραση, 
Η εικαστική έκφραση 

Σύνολο 
αναφορών για 
κάθε στοιχείο 

Π.Σ. 

Σύνολα 
αναφορών 

Γενικοί Στόχοι Ο.Μ.Π.1, 5* Ο.Εικ.2 3 

Α
να
φο
ρέ
ς 

εν
νο
ιο
λο
γι
κή
ς 

φύ
ση
ς 

Άλλα Στοιχεία Ο.Μ.Π.2 Ο.Εικ.1 , 3 3 

6 

Ειδικοί Στόχοι     

Προτάσεις 
∆ραστηριοτήτων Ο.Μ.Π.3, 6*, 7* Ο.Εικ.5 4 

Α
να
φο
ρέ
ς 

µε
θο
δο
λο
γι
κή
ς 

φύ
ση
ς 

Άλλα Στοιχεία Ο.Μ.Π.4 Ο.Εικ.4 , 6 , 7 4 

8 

Σύνολο 
αναφορών σε κάθε 
µαθησιακή περιοχή 

7 7 14 14 

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
Ο.Μ.Π.: Οδηγός Νηπιαγωγού, Μελέτη Περιβάλλοντος 
Ο.Εικ.: Οδηγός Νηπιαγωγού, Εικαστική Έκφραση 
* ή : Με σύµβολα σε µορφή εκθέτη σηµειώνονται οι αναφορές – τµήµατα ενιαίου κειµένου, όπου περιγράφεται 
αναλυτικά µία διδακτική δραστηριότητα (σε κάθε περίπτωση συσχετιζόµενων αναφορών χρησιµοποιείται διαφορετικό 
σύµβολο) 
 

Από τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 17, διαπιστώνουµε ότι, όλες οι 

αναφορές που σχετίζονται µε το φαινόµενο της απορροφητικότητας υλικών, εντοπίστηκαν 

στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού. Οι µισές αναφορές εντοπίστηκαν στην ενότητα της 

Μελέτης Περιβάλλοντος, και οι άλλες µισές, οι οποίες αποτελούν τµήµατα µίας 

προτεινόµενης εκπαιδευτικής δραστηριότητας, εντοπίστηκαν στη µαθησιακή περιοχή της 

Εικαστικής Έκφρασης (βλ. Πίνακα 17). Από τις 14 αναφορές, 6 αφορούν εννοιολογικούς 

προσδιορισµούς, και 8 µεθοδολογικούς (βλ. Πίνακα 17). 
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Φαίνεται, εποµένως, ότι η διδακτική υποενότητα «Απορροφητικότητα», η οποία 

εµφανίζεται µόνο στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού και όχι στα κείµενα του 

∆.Ε.Π.Π.Σ., προσδιορίζεται τόσο σε επίπεδο γνωστικού περιεχοµένου, όσο και σε επίπεδο 

διδακτικής µεθοδολογίας. Τα αρχικά αυτά δεδοµένα θα πρέπει να εξεταστούν, σε 

συνάρτηση µε τις ίδιες τις αναφορές, προκειµένου να οδηγηθούµε σε συµπεράσµατα 

σχετικά µε τους εννοιολογικούς και µεθοδολογικούς προσδιορισµούς του διδακτικού 

αντικειµένου «Απορροφητικότητα» που διατυπώνονται στα κείµενα του ∆.Π. 

 

α. Εννοιολογικός προσδιορισµός 

Στα κείµενα της µαθησιακής περιοχής της Μελέτης Περιβάλλοντος, στον Οδηγό 

Νηπιαγωγού, διατυπώνονται διάφορες µαθησιακές επιδιώξεις που µπορούν να 

προσεγγιστούν κατά την ανάπτυξη θεµατικής προσέγγισης για το νερό, µεταξύ των οποίων 

προτείνεται η προσέγγιση από τα παιδιά της έννοιας της απορροφητικότητας (αναφορά 

Ο.Μ.Π. 1). Σε διαφορετικό σηµείο, σε πλαίσιο κειµένου, παρατίθενται, από το βιβλίο «Οι 

Φυσικές Επιστήµες στο Νηπιαγωγείο – Βοήθηµα Νηπιαγωγού» των Κωνσταντίνου κ.ά, 

2002, διάφορες γνώσεις αναφοράς που µπορεί να σχετίζονται µε το θέµα νερό, µεταξύ των 

οποίων και ένας σχετικός ορισµός «Απορροφητικότητα: µερικά υλικά συγκρατούν νερό 

περισσότερο από άλλα» (∆αφέρµου κ.ά, 2006, σ. 226, αναφορά Ο.Μ.Π. 2). Σε επόµενο 

σηµείο των κειµένων, σε άλλο πλαίσιο, προτείνεται ως παράδειγµα δραστηριοτήτων 

πειραµατισµού και συζήτησης, διδακτική διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά θα εξάγουν 

συµπεράσµατα σχετικά µε τη διαφορά της ικανότητας που έχουν ορισµένα υλικά - 

αντικείµενα να απορροφούν νερό (αναφορά Ο.Μ.Π. 3). Κατά την παρουσίαση 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας επίλυσης προβληµάτων που προκύπτουν όταν επιχειρείται 

η µεταφορά µικρής ποσότητας νερού, διατυπώνεται ως βασική επιδίωξη η προσέγγιση της 

έννοιας της απορροφητικότητας (αναφορά Ο.Μ.Π. 5*), και περιγράφεται διαδικασία, 

σύµφωνα µε την οποία, η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τα παιδιά να πιέζουν τα σφουγγάρια και 

χαρτιά που χρησιµοποιούν για τη µεταφορά νερού, ώστε βλέποντας το νερό να βγαίνει, να 

κατανοήσουν ότι είχε απορροφηθεί από τα αντικείµενα αυτά (αναφορά Ο.Μ.Π. 6*). Ως 

προέκταση της δραστηριότητας αυτής προτείνεται η εξέταση τροφίµων που απορροφούν 

νερό (αναφορά Ο.Μ.Π. 7*). 

 

∆ιαπιστώνουµε ότι οι αναφορές που εντοπίστηκαν στον Οδηγό Νηπιαγωγού, στα 

κείµενα της Μελέτης Περιβάλλοντος, προσδιορίζουν δύο γνωστικά περιεχόµενα που 
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σχετίζονται µε την έννοια της απορροφητικότητας α) τις κατηγορικές έννοιες (βλ. σχετικά 

Leimeignan & Weil-Barais, 1997, σ. 84-93) «υλικά περισσότερο» απορροφητικά, 

«λιγότερο» ή «καθόλου», και β) τη διαδικασία απορρόφησης νερού από κάποια υλικά, ως 

αντιστρεπτή διαδικασία (ασκούµε πίεση στα υλικά, ώστε να βγει το νερό που έχουν 

απορροφήσει). 

 

Η αντιστοίχιση των συγκεκριµένων γνωστικών περιεχοµένων, µε τις προτάσεις 

διδασκαλίας τους, παρουσιάζει δυσκολία, καθώς οι σχετικές αναφορές παρεµβάλλονται σε 

διαφορετικά σηµεία των κειµένων. Εξαίρεση αποτελούν ορισµένες από τις αναφορές που 

προσδιορίζουν την έννοια της απορροφητικότητας ως αντιστρεπτής διαδικασίας, δηλαδή οι 

αναφορές Ο.Μ.Π. 5*, 6*, 7*, οι οποίες αποτελούν µέρος ευρύτερης εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας επίλυσης προβληµάτων µεταφοράς νερού. 

 

Όπως, σηµειώνεται στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, για την ανάπτυξη της 

συγκεκριµένης δραστηριότητας, αντλήθηκαν ιδέες από σχετικό φυλλάδιο του Υπουργείου 

Παιδείας της Γαλλίας (βλ. ∆αφέρµου κ.ά, 2006, σ. 232). Στο φυλλάδιο αυτό προτείνονται 

διδακτικές παρεµβάσεις µε στόχο την εισαγωγή των παιδιών στη διαδικασία επίλυσης 

προβλήµατος (C.N.D.P., 2002, σ. 117), ορισµένες από τις οποίες εµπεριέχουν γνώσεις που 

σχετίζονται µε την έννοια της απορροφητικότητας, ως ικανότητας διαφόρων υλικών και 

αντικειµένων να απορροφούν νερό (οπ.π. σ. 119-120). Σε αυτές τις δραστηριότητες, η 

αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή η πίεση του υλικού ώστε να ξαναβγαίνει το νερό που είχε 

απορροφηθεί, και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, η παρατήρηση ότι τα 

αντικείµενα που απορροφούν νερό «φουσκώνουν», χρησιµοποιούνται για την 

αισθητηριακή επιβεβαίωση της απορρόφησης νερού (οπ.π.). 

 

Αντίστοιχα, χρησιµοποιείται η διαδικασία πίεσης των υλικών και στη σχετική 

δραστηριότητα που παρουσιάζεται στον Οδηγό Νηπιαγωγού (∆αφέρµου κ.ά, 2006, σ. 233), 

όχι όµως και η παρατήρηση σχετικά µε την αλλαγή των διαστάσεων των τροφίµων που 

απορροφούν νερό (οπ.π.). 

 

Στη µαθησιακή περιοχή της Εικαστικής Έκφρασης, παρουσιάζεται µία 

εκπαιδευτική δραστηριότητα, στο κείµενο της οποίας εντοπίστηκαν 7 αναφορές (βλ. 

Πίνακα 9), που προσδιορίζουν την απορροφητικότητα ως προτεινόµενο διδακτέο 

αντικείµενο. Στις αναφορές αυτές, η απορροφητικότητα προσδιορίζεται ως ιδιότητα του 
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χαρτιού που επηρεάζει το αποτέλεσµα της ζωγραφικής (Ο.Εικ. 1 , 2 , 3 ) και προτείνεται 

η δοκιµή διαφόρων ειδών χαρτιού (χασαπόχαρτο, χαρτί κουζίνας, κόλλες Α4, φίλτρα 

καφέ), αλουµινόχαρτου και σελοφάν (Ο.Εικ. 4 , 5 , 6 ), ώστε να γίνουν διαπιστώσεις, 

συγκρίσεις και προβλέψεις σχετικά µε την ικανότητά τους να απορροφούν περισσότερο ή 

λιγότερο τις ρευστές µπογιές. 

 

Από την περιγραφή του υλικού που προτείνεται να χρησιµοποιηθεί στη 

δραστηριότητα, διαπιστώνουµε ότι δεν προτείνεται αποκλειστικά η χρήση χάρτινων 

επιφανειών. Εποµένως, το γνωστικό περιεχόµενο που εµπεριέχεται στη δραστηριότητα, δεν 

αφορά µόνο την ιδιότητα του χαρτιού να απορροφά ρευστά, αλλά επιπλέον σχετίζεται µε 

τη διάκριση χάρτινων επιφανειών σε περισσότερο και λιγότερο απορροφητικές, και το 

χαρακτηρισµό επιφανειών από άλλα υλικά (π.χ. αλουµίνιο), ως µη απορροφητικών, άρα 

πρόκειται για την προσέγγιση διαβαθµίσεων της ιδιότητας της απορροφητικότητας που 

έχουν ορισµένα υλικά και τη διάκριση υλικών που δεν είναι απορροφητικά. 

 

Όλες οι αναφορές που προσδιορίζουν τη διδακτική υποενότητα 

«Απορροφητικότητα», εντοπίστηκαν στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, και όχι στο 

∆.Ε.Π.Π.Σ.. Όπως έχουµε τονίσει κατά την ανάλυση των αναφορών που εντοπίστηκαν στο 

∆.Ε.Π.Π.Σ., σχετικά µε τη γενικότερη διδακτική ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» (βλ. 

ενότητα 6.1.3.1, της παρούσας εργασίας), δεν διευκρινίζονται στα κείµενα του ∆.Ε.Π.Π.Σ., 

οι ιδιότητες των υλικών που προτείνεται να προσεγγιστούν, εποµένως αποφάσεις σχετικές 

µε το ζήτηµα αυτό ανατίθενται αποκλειστικά στους νηπιαγωγούς. 

 

Συµπερασµατικά, στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, προτείνεται ρητώς η 

διδακτική προσέγγιση γνωστικών περιεχοµένων που σχετίζονται µε το φαινόµενο της 

απορροφητικότητας, όπως η συγκρότηση από τα παιδιά των βιωµατικών νοητικών 

παραστάσεων «υλικά περισσότερο», «λιγότερο» ή «καθόλου απορροφητικά» και η 

προσέγγιση της διαδικασίας απορρόφησης νερού από ορισµένα υλικά ως αντιστρεπτής 

διαδικασίας ή ως διαδικασίας που επηρεάζει τον όγκο του αντικειµένου που απορροφά 

νερό. Οι αναφορές που προσδιορίζουν ως προτεινόµενο διδακτικό αντικείµενο τις 

διαδικασίες απορρόφησης νερού από υλικά ως αντιστρεπτές διαδικασίες είναι συναφείς 

µεταξύ τους, καθώς περιγράφουν, µε ανάλογο τρόπο, το ίδιο γνωστικό περιεχόµενο και 

παρέχουν πληροφορίες για τη διδακτική του προσέγγιση. Οι αναφορές που σχετίζονται µε 

τις προτεινόµενες προς συγκρότηση βιωµατικές νοητικές παραστάσεις, είτε είναι 
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αποσπασµατικές, είτε συσχετίζονται µεταξύ τους µε ανορθόδοξο τρόπο, δηλαδή 

διατυπώνονται ως περιεχόµενο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που στην ουσία 

προσεγγίζουν παρεµφερείς, αλλά διαφορετικές γνώσεις. Πάντως η έλλειψη σχετικών 

προσδιορισµών από τα κείµενα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. δεν λειτουργεί διευκολυντικά για τον 

εντοπισµό των επίσηµων διδακτικών προτάσεων που σχετίζονται µε το φαινόµενο της 

απορροφητικότητας από τους/τις εκπαιδευτικούς. 

 

β. Προσδιορισµός προτάσεων διδακτικής µεθοδολογίας 

Οι αναφορές που καταχωρήθηκαν στην κατηγορία διδακτικής υποενότητας 

«Απορροφητικότητα», σχετίζονται, µεταξύ άλλων, και µε τρεις προτάσεις εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, µία συνοπτική και δύο αναλυτικότερες. Επιπλέον, από τις 14 συνολικά 

αναφορές, οι 8 αφορούν προσδιορισµούς µεθοδολογικής φύσης. Εποµένως, για την 

προσέγγιση του διδακτικού αντικειµένου «Απορροφητικότητα» παρέχονται πολλές 

πληροφορίες διδακτικής εφαρµογής, στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού. 

 

Πιο συγκεκριµένα, οι διδακτικές προτάσεις που διατυπώνονται στη µαθησιακή 

περιοχή της Μελέτης Περιβάλλοντος, και της Εικαστικής Έκφρασης σχετίζονται µε: 

• την έµφαση που δίνεται σε διαδικασίες διαπίστωσης και αντίληψης του φαινοµένου 
της απορροφητικότητας (αναφορές Ο.Μ.Π. 3, 6*, 7*, Ο.Εικ. 2 , 5 ), 

• την πρόταση υλοποίησης δραστηριοτήτων πειραµατισµού και συζήτησης, όπου 
δοκιµάζονται διάφορα υλικά και εξάγονται συµπεράσµατα για την απορροφητική 
τους ικανότητα (βλ. αναφορά Ο.Μ.Π. 3, και τίτλο κειµένου στο οποίο εντάσσεται η 
αναφορά), 

• την πρόταση υλοποίησης δραστηριοτήτων επίλυσης προβληµάτων για την 
προσέγγιση της έννοιας της απορροφητικότητας (αναφορά Ο.Μ.Π. 6*), όπου η 
εκπαιδευτικός ανακοινώνει το πρόβληµα, παρέχει στα παιδιά σχετικά εργαλεία, 
φροντίζει να δοκιµάζουν όλες τις λύσεις που σκέφτονται και να πιέζουν αρκετά τα 
υλικά που χρησιµοποιούν για να βλέπουν ότι το νερό που είχε απορροφηθεί βγαίνει 
µέσα από αυτά, παροτρύνει τα παιδιά να ονοµάζουν τα αντικείµενα και να µιλούν για 
τις πράξεις τους, προτείνει στο τέλος τη ζωγραφική φάσεων από τη διαδικασία 
επίλυσης προβλήµατος και την τοποθέτηση σχετικών λεζάντων στις ζωγραφιές µε 
σχετικές διατυπώσεις των παιδιών, 

• την πρόταση υλοποίησης δραστηριοτήτων προέκτασης της επίλυσης προβλήµατος 
για τη διαπίστωση σχετικών φαινοµένων µε τρόφιµα (αναφορά Ο.Μ.Π. 7*), 

• την πρόταση χρήσης σχετικού λεξιλογίου «απορροφητικός», χωρίς άλλες 
διευκρινίσεις (αναφορά Ο.Μ.Π. 4), 

• την πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας διερεύνησης για την αντίληψη της 
ικανότητας ορισµένων επιφανειών να απορροφούν ρευστές µπογιές, όπου η 
εκπαιδευτικός παρέχει υλικά και εργαλεία, και διατυπώνει ερωτήσεις πρόβλεψης 
σχετικές µε την απορροφητική ικανότητα των επιφανειών, παρακινώντας έτσι 

 194



έµµεσα τα παιδιά να δοκιµάζουν τα υλικά για να διαπιστώσουν την ικανότητά τους 
να απορροφούν ή όχι την µπογιά, και να κάνουν σχετικές συγκρίσεις -η 
δραστηριότητα αυτή προτείνεται ως προκαταρτική προκειµένου να επιλέξουν τις 
κατάλληλες επιφάνειες που θα χρησιµοποιήσουν σε επόµενη δραστηριότητα 
ζωγραφικής- (αναφορές Ο.Εικ 2 , 4  - 7 ), 

• το ρόλο του/της εκπαιδευτικού, ο οποίος συνίσταται σε: 
o οργάνωση απλών δραστηριοτήτων πειραµατισµού, µε παροχή υλικών και 

σαφών οδηγιών για τη δοκιµή της απορροφητικής ικανότητας διαφόρων 
υλικών, διατύπωση ερωτήσεων που παροτρύνουν τα παιδιά να παρατηρούν 
και να συµπεραίνουν σχετικά µε την απορροφητική ικανότητα των υλικών 
(βλ. αναφορές Ο.Μ.Π. 3, Ο.Μ.Π. 7*), 

o οργάνωση δραστηριοτήτων επίλυσης προβληµάτων, µε την εκπαιδευτικό να 
θέτει το πρόβληµα προς επίλυση, να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία, να 
φροντίζει ώστε τα παιδιά να δοκιµάζουν κάθε λύση που σκέφτονται, να 
χειρίζονται σωστά τα υλικά για να διαπιστώσουν ότι το νερό απορροφήθηκε 
από αυτά, να παροτρύνει τα παιδιά να ονοµάζουν τα υλικά και αντικείµενα 
που χρησιµοποιούν, και να µιλούν για τις προσπάθειες και τις κινήσεις που 
κάνουν, να διατυπώνουν σύντοµα κείµενα σχετικά µε τη διαδικασία 
επίλυσης προβλήµατος (λεζάντες στις ζωγραφιές τους) (αναφορά Ο.Μ.Π. 
6*), 

o οργάνωση δραστηριοτήτων διερεύνησης της απορροφητικής ικανότητας 
υλικών, µε την εκπαιδευτικό να παρέχει υλικά και αρχικές οδηγίες, να 
διατυπώνει ερωτήσεις πρόβλεψης που κινητοποιούν τα παιδιά να 
δοκιµάζουν τα διάφορα υλικά και εργαλεία για να διαπιστώσουν και να 
συγκρίνουν την ικανότητά τους να απορροφούν ρευστές µπογιές (αναφορές 
Ο.Εικ 5 , 6 ), 

• το ρόλο των παιδιών, ο οποίος συνίσταται σε 
o εκτέλεση οδηγιών του/της εκπαιδευτικού για την εκτέλεση απλού 

πειράµατος διαπίστωσης της απορροφητικής ικανότητας ορισµένων υλικών, 
παρατήρηση και διατύπωση συµπερασµάτων σχετικά µε την απορροφητική 
ικανότητα διαφόρων υλικών (αναφορά Ο.Μ.Π. 3, 7*), 

o υιοθέτηση του προβλήµατος προς επίλυση που προτείνει η εκπαιδευτικός, 
αναζήτηση λύσης και δοκιµή των ιδεών επίλυσης, χρήση εργαλείων και 
υλικών µε κατάλληλο τρόπο και σύµφωνα µε τις οδηγίες της εκπαιδευτικού, 
παρατήρηση των αποτελεσµάτων των πράξεών τους, λεκτική διατύπωση 
σκέψεων και πράξεων, κατονοµασία των υλικών που χρησιµοποιούν, 
ιχνογράφηση στιγµιότυπων από τη διαδικασία επίλυσης προβλήµατος και 
σύνθεση σύντοµων κειµένων που αντιστοιχούν στα στιγµιότυπα που 
επέλεξαν να ζωγραφίσουν (αναφορά Ο.Μ.Π. 6*), 

o υιοθέτηση διερευνητικής στάσης, δηλαδή κινητοποίηση προς δοκιµή υλικών 
και εργαλείων, που παρέχει η εκπαιδευτικός, για να µπορέσουν να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές µε τη διαπίστωση της απορροφητικής 
ικανότητας διαφόρων επιφανειών, διαπίστωση των αποτελεσµάτων των 
πράξεών τους και σύγκριση των επιφανειών σε σχέση µε την απορροφητική 
τους ικανότητα (αναφορές Ο.Εικ 5 , 6 ) 

 

Από τις διδακτικές προτάσεις που παρουσιάσαµε διαπιστώνουµε ότι στα κείµενα 

του Οδηγού Νηπιαγωγού, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση σε διαδικασίες αντίληψης, 
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παρατήρησης του φαινοµένου της απορροφητικότητας, διαπίστωσης και σύγκρισης της 

απορροφητικής ικανότητας διαφόρων υλικών. Προτείνονται καταστάσεις και υλικά που 

κάνουν εµφανή τη διαδικασία απορρόφησης υγρών, είτε παρέχοντας δεδοµένα που 

οδηγούν σε αντίστροφη σκέψη: το νερό που βγαίνει πιέζοντας τα υλικά, είχε πριν 

απορροφηθεί, είτε καθιστώντας εµφανές το αποτέλεσµα της απορρόφησης: η µπογιά 

απλώνεται σε µεγαλύτερη επιφάνεια όταν τα υλικά είναι πολύ απορροφητικά (αν και αυτό 

το τελευταίο δεν διατυπώνεται ρητώς στα κείµενα, αλλά µάλλον εννοείται). 

 

Κατά την περιγραφή των διαφόρων προτάσεων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 

εντοπίστηκαν στα κείµενα παρατηρούµε ότι προτείνονται διαφορετικές διδακτικές 

µεθοδολογίες. Στην αναφορά Ο.Μ.Π. 3 προτείνεται δραστηριότητα πειραµατισµού και 

συζήτησης, όπου ως πειραµατισµός νοείται η εκτέλεση από τα παιδιά απλών οδηγιών που 

διατυπώνει η εκπαιδευτικός, µε στόχο να καταστεί φανερό το φαινόµενο της απορρόφησης 

νερού από ορισµένα υλικά, και ως συζήτηση νοείται η διατύπωση συµπερασµάτων σχετικά 

µε την απορροφητική ικανότητα των υλικών. Πρόκειται για οργανωµένη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα, η οποία δίνει έµφαση στα δεδοµένα των αισθήσεων, στηρίζεται σε 

δεδοµένη διαδικασία που δεν περιλαµβάνει διατύπωση ερωτήµατος ή υπόθεσης, και δεν 

επιτρέπει τον ελεύθερο χειρισµό υλικών και αντικειµένων από τα παιδιά, λαµβάνοντας έτσι 

περισσότερο το χαρακτήρα «πειράµατος επίδειξης». Στη δραστηριότητα αυτή, γίνεται 

φανερή η επιρροή από εµπειριστικού τύπου διδακτικά µοντέλα. 

 

Στην αναφορά Ο.Μ.Π. 6* προτείνεται δραστηριότητα επίλυσης προβλήµατος που 

θέτει η νηπιαγωγός, το οποίο τα παιδιά θα επιχειρούν να επιλύσουν, χρησιµοποιώντας 

αυθόρµητα γνώσεις και δεξιότητες που διαθέτουν από την καθηµερινή τους εµπειρία. Σε 

αυτή τη δραστηριότητα προτείνεται έµµεσα η συστηµατοποίηση των εµπειριών που θα 

αποκτήσουν τα παιδιά µε τη χρήση της γλώσσας (λεξιλόγιο, περιγραφές, εξηγήσεις, 

σύνθεση σύντοµων κειµένων σε µορφή λεζάντας) και µε απεικονίσεις (ζωγραφιές από τη 

διαδικασία επίλυσης προβλήµατος). Πρόκειται για διδακτική κατάσταση που επιτρέπει στα 

παιδιά να προσεγγίσουν το φαινόµενο της απορροφητικότητας, µέσω χειρισµού υλικών και 

αντικειµένων ως εργαλείων µεταφοράς νερού, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις και 

περιορισµούς, που ορίζει το πρόβληµα προς επίλυση, µε την υποστήριξη της νηπιαγωγού 

σε επίπεδο ανάθεσης του έργου, παροχής υλικών και εργαλείων και επίδειξης κατάλληλων 

χρήσεων, καθοδήγησης για τη συστηµατοποίηση των εµπειριών που αποκτούν. 

Ενδεχόµενο σηµείο προβληµατισµού, αποτελεί το ζήτηµα της αυτονόητης αυθόρµητης 
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χρήσης σφουγγαριών και χαρτιών από τα παιδιά, καθώς και η διδακτική διαχείριση 

κατάστασης στην οποία δεν θα προκύψει αυθόρµητα η προαναφερθείσα λύση. 

 

Στις αναφορές Ο.Εικ. 5 , 6 , 7 , προτείνεται η υλοποίηση δραστηριότητας 

διερεύνησης, όπου ως διερεύνηση νοείται η δοκιµή υλικών και εργαλείων µε στόχο τη 

διαπίστωση δεδοµένων σχετικά µε την απορροφητικότητα επιφανειών, ώστε να γίνει η 

επιλογή κατάλληλης επιφάνειας που θα χρησιµοποιηθεί σε επόµενη δραστηριότητα. Σε 

αυτή την περίπτωση, η δράση των παιδιών κατευθύνεται από ερωτήσεις της νηπιαγωγού 

σχετικά µε τα πιθανά αποτελέσµατα διαφορετικών χειρισµών των υλικών και αντικειµένων 

από τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δράσουν µε περισσότερους από έναν 

τρόπους, δοκιµάζοντας διάφορα υλικά και χρησιµοποιώντας ποικιλία εργαλείων. 

Πρόκειται, λοιπόν για εκπαιδευτική κατάσταση που εµπεριέχει τη διατύπωση ερωτηµάτων 

από τη νηπιαγωγό, επιτρέπει στα παιδιά να δράσουν µε διαφορετικούς τρόπους επί των 

υλικών και αντικειµένων, µε περιορισµούς που τίθενται από τα ίδια τα υλικά και εργαλεία, 

υπό τον όρο να επιχειρήσουν να βρουν απαντήσεις στους προβληµατισµούς που θέτει η 

νηπιαγωγός. 

 

Σε αυτές τις δύο δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν πιο πάνω 

διακρίνεται η επιρροή από την πιαζετική θεωρία για τη συγκρότηση της νοηµοσύνης, 

καθώς δίνεται έµφαση στη διαδικασία αλληλεπίδρασης του υποκειµένου που µαθαίνει µε 

τα αντικείµενα, αλλά και η επιρροή από θεωρητικά ρεύµατα που δίνουν προτεραιότητα σε 

κοινωνικούς παράγοντες, όπως η καθοδήγηση από τη νηπιαγωγό, οι διαδικασίες επίλυσης 

προβλήµατος, η χρήση εργαλείων και η χρήση συµβολικών συστηµάτων (γλώσσα, 

απεικονίσεις). 

 

Συµπερασµατικά, το σύνολο των αναφορών που καταχωρήθηκαν στη διδακτική 

υποενότητα «Απορροφητικότητα» προβάλλει ως σηµαντικό στοιχείο των προτεινόµενων 

διδακτικών καταστάσεων την αλληλεπίδραση των παιδιών µε υλικά και αντικείµενα. Αυτό 

το στοιχείο είναι κοινό σε όλες τις προτεινόµενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά 

διακρίνονται και αρκετές διαφορές, οι οποίες γενικά φαίνεται να αφορούν τρία στοιχεία. 

Αφενός, παρατηρούνται διαφορές που αφορούν την ενσωµάτωση ή όχι διαδικασιών 

συστηµατοποίησης των εµπειριών που αποκτούν τα παιδιά από την αλληλεπίδρασή τους µε 

τα υλικά. Η δραστηριότητα που εµπεριέχει σε µεγαλύτερο βαθµό, τέτοιου τύπου 

διαδικασίες είναι η δραστηριότητα επίλυσης προβλήµατος, η οποία στηρίχθηκε στις 
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διδακτικές προτάσεις που διατυπώνονται σε σχετικό φυλλάδιο του Υπουργείου Παιδείας 

της Γαλλίας66. Αφετέρου, διαφοροποιείται ο ρόλος της νηπιαγωγού, ο οποίος άλλοτε είναι 

απολύτως καθοδηγητικός και άλλοτε περισσότερο συντονιστικός ή διαµεσολαβητικός. Η 

δραστηριότητα που φαίνεται να αποδίδει στον εκπαιδευτικό πλήρως καθοδηγητικό ρόλο 

είναι αυτή που χαρακτηρίζεται στα κείµενα ως «πειραµατισµός», η οποία παρουσιάζεται 

σύντοµα σε πλαίσιο κειµένου και διατυπώνεται ως ιδέα εφαρµογής από τις συγγραφείς του 

Οδηγού Νηπιαγωγού. Τέλος, εντοπίζουµε διαφορές που σχετίζονται µε το χαρακτήρα που 

λαµβάνει το ευρύτερο διδακτικό πλαίσιο, άλλοτε ως εκτέλεση πειράµατος, άλλοτε ως 

επίλυση προβλήµατος, και άλλοτε ως διερεύνηση υλικών. Στις διαφοροποιήσεις αυτές 

διακρίνουµε την επιρροή διαφορετικών θεωριών µάθησης και παραδόσεων της 

Παιδαγωγικής και της ∆ιδακτικής των Φ.Ε. 

 

Η επιρροή της πιαζετικής θεωρίας για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης, διακρίνεται 

στις περισσότερες διδακτικές προτάσεις του Οδηγού Νηπιαγωγού και εκφράζεται µε την 

έµφαση στην άµεση αλληλεπίδραση των παιδιών µε τα υλικά και αντικείµενα (τα ίδια τα 

παιδιά χειρίζονται τα υλικά) και στις δυνατότητες που παρέχονται στα παιδιά για ανάπτυξη 

σχετικών πρωτοβουλιών και αυτενέργειας (βλ. Ραβάνης, 1999, σ. 215-259). Η σηµασία του 

κοινωνικού παράγοντα στη µαθησιακή διαδικασία, που τονίζεται από τα θεωρητικά 

ρεύµατα της κοινωνικής ψυχογένεσης (βλ. Ραβάνης, 1999, σ. 149-165, Ravanis, 2005, σ. 

203-208) φαίνεται ότι υιοθετείται στις προτεινόµενες διδακτικές επιλογές µε την 

αξιοποίηση της γλώσσας και απεικονιστικών διαδικασιών που αποσκοπούν στη 

συστηµατοποίηση των εµπειριών των παιδιών, µε τη χρήση εργαλείων, αλλά και µε τον 

διαµεσολαβητικό ρόλο του εκπαιδευτικού. Η έµφαση που αποδίδεται στην αντίληψη και τα 

αισθητηριακά δεδοµένα απορρέει από την εµπειριστική παράδοση (βλ. Ραβάνης, 1999, 

177-181) αναγνωρίζεται στη θέση που διατυπώνεται έµµεσα στη βασική επιδίωξη και στη 

διαδικασία της δραστηριότητας διερεύνησης, ότι κάθε αντιληπτό δεδοµένο γίνεται 

κατανοητό από τα παιδιά, καθώς και στην πρόταση εκτέλεσης πειραµάτων που 

προσοµοιάζουν περισσότερο σε πειράµατα επίδειξης. 

                                                 
66 Βλ. Centre national de documentation pédagogique, 2002, ενότητα µε τίτλο «L’eau à l’école maternelle», 
σ. 111-126. 
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6.1.3.7 ∆ιδακτική υποενότητα «Επιπλέοντα/µη» στο ∆.Π. 

Στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, στη µαθησιακή περιοχή της Μελέτης 

Περιβάλλοντος, όπου παρουσιάζεται θεµατική προσέγγιση για το νερό, εντοπίστηκαν 2 

αναφορές που σχετίζονται µε το φαινόµενο της πλεύσης. Οι αναφορές αυτές συγκρότησαν 

µία κατηγορία διδακτικής υποενότητας, της γενικότερης ενότητας «Ύλη-Υλικά, 

Ιδιότητες», µε τίτλο «Επιπλέοντα/µη». Ο τίτλος που επιλέχθηκε είναι παρεµφερής µε το 

ρήµα «επιπλέει» που χρησιµοποιείται από τα κείµενα και αποδίδει την εννοιολογική 

σηµασία των αναφορών που καταχωρήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, δηλαδή γνωστικά 

περιεχόµενα που σχετίζονται µε τις κατηγορικές έννοιες (βλ. σχετικά Leimeignan & Weil-

Barais, 1997, σ. 84-93): αντικείµενα που «επιπλέουν» και άλλα που «βυθίζονται» στο νερό. 

 

Η παρουσίαση και ο χαρακτηρισµός των αναφορών µε κριτήριο το µήνυµα που 

µεταφέρουν ως αποσπάσµατα των επίσηµων κειµένων του Π.Σ., θα διευκολύνει την 

ανάδειξη των στοιχείων που αφορούν τον εννοιολογικό προσδιορισµό της διδακτικής 

υποενότητας «Επιπλέοντα/µη» στο ∆.Π. και τις αντίστοιχες προτάσεις διδακτικής 

µεθοδολογίας. 

 

Παρουσίαση των αναφορών 

Η παρουσίαση των αναφορών που ακολουθεί δοµείται µε βάση µε βάση τη σειρά 

εµφάνισής τους στα κείµενα του ∆.Π. Στο τέλος κάθε αναφοράς, µέσα σε παρένθεση 

παρουσιάζεται ο κωδικός67 των αναφορών, ο οποίος χρησιµοποιείται στη συνέχεια για την 

παραποµπή σε αυτές, και διευκολύνει στον εντοπισµό κάθε αναφοράς στο Παράρτηµα Ι 

(βλ. Πίνακα Ι-1.7), όπου παρουσιάζεται το πλήρες κείµενο των αναφορών. Σε περίπτωση 

που τα συµφραζόµενα συµβάλλουν σηµαντικά στη νοηµατοδότηση των αναφορών68 

συµπεριλαµβάνονται και αυτά στην παρουσίαση. 

 

Οι 2 αναφορές που εντοπίστηκαν στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, οι οποίες 

προσδιορίζουν την προτεινόµενη διδακτική υποενότητα «Επιπλέοντα/µη επιπλέοντα» (βλ. 

Πίνακα 13), αφορούν: 

                                                 
67 Ο κωδικός των αναφορών περιλαµβάνει τα αρχικά γράµµατα των κειµένων όπου εντοπίστηκαν οι 
αναφορές, και έναν αριθµό, ο οποίος ανταποκρίνεται στη σειρά εµφάνισης κάθε αναφοράς στα κείµενα. Όλες 
οι συντοµογραφίες εξηγούνται στο Παράρτηµα Ι.α Συντοµογραφίες / Επεξηγήσεις Πινάκων Ι-1 έως Ι-1.7. 
68 Σε περίπτωση που τα συµφραζόµενα θεωρούνται σηµαντικά για τη νοηµατοδότηση των αναφορών, 
περιλαµβάνονται σε αγκύλες πριν ή/και µετά τις αναφορές που παρουσιάζονται στους Πίνακες Ι-1 έως Ι-1.7, 
στο Παράρτηµα Ι. 
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• την παράθεση γνώσης αναφοράς από το βιβλίο «Οι Φυσικές Επιστήµες στο 
Νηπιαγωγείο - Βοήθηµα Νηπιαγωγού» των Κωνσταντίνου κ.άλ. (2002), σχετικά µε 
την πλεύση: «Ένα αντικείµενο είτε βυθίζεται είτε επιπλέει» (∆αφέρµου κ.ά., 2006, 
σ. 226) (αναφορά Ο.Μ.Π. 1), η αναφορά αυτή εντάσσεται σε πλαίσιο κειµένου µε 
τίτλο «Γνώση αναφοράς», όπου παρουσιάζονται πληροφορίες που έχουν αντληθεί 
από σχετική βιβλιογραφία (βλ. οπ.π., σ. 14), 

• τη συνοπτική παρουσίαση δραστηριότητας πειραµατισµού, που περιλαµβάνει την 
τοποθέτηση σε δοχείο µε νερό, ενός µεγάλου βότσαλου και ενός λαστιχένιου 
παιχνιδιού, και την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την πλεύση ή βύθισή τους 
στο νερό, (αναφορά Ο.Μ.Π. 2), η αναφορά αυτή εντάσσεται σε πλαίσιο κειµένου 
µε τίτλο «Πειραµατισµοί και συζητήσεις», όπου διατυπώνονται από τις συγγραφείς 
του Οδηγού, σχετικές ιδέες εφαρµογής (βλ. οπ.π.). 

 

Ένταξη των αναφορών στα κείµενα και χαρακτηρισµός τους 

Η αναφορά Ο.Μ.Π. 1, που παρουσιάζει σχετική γνώση αναφοράς, χαρακτηρίστηκε 

«Άλλο Στοιχείο εννοιολογικής φύσης», και η αναφορά Ο.Μ.Π. 2, που προτείνει σύντοµο 

πείραµα σχετικά µε την πλεύση ή βύθιση αντικειµένων στο νερό, χαρακτηρίστηκε σύντοµη 

«Πρόταση ∆ραστηριότητας» και εµπεριέχει πληροφορίες µεθοδολογικής φύσης. 

 

Οι 2 αναφορές που σχετίζονται µε το φαινόµενο της πλεύσης εντοπίστηκαν σε 

διαφορετικά πλαίσια κειµένου, σε ενότητα της µαθησιακής περιοχής της Μελέτης 

Περιβάλλοντος, όπου παρουσιάζεται θεµατική προσέγγιση για το νερό, στον Οδηγό 

Νηπιαγωγού, ενώ δεν εντοπίστηκε σχετική αναφορά στα κείµενα του ∆.Ε.Π.Π.Σ. 

 

Φαίνεται, εποµένως, ότι το φαινόµενο της πλεύσης προτείνεται ως διδακτική 

υποενότητα µόνο στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, µε µία αναφορά εννοιολογικής 

φύσης και µία αναφορά µεθοδολογικής φύσης. Τα δεδοµένα αυτά θα αναλυθούν στη 

συνέχεια, σε συνάρτηση µε τις ίδιες τις αναφορές, προκειµένου να οδηγηθούµε σε 

συµπεράσµατα σχετικά µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό και την προτεινόµενη διδακτική 

προσέγγιση του συγκεκριµένου φαινοµένου από τα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού. 

 

α. Εννοιολογικός προσδιορισµός 

Οι αναφορές που εντοπίστηκαν στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού σχετικά µε το 

φαινόµενο της πλεύσης είναι µόνο 2, πολύ σύντοµες, και δεν συσχετίζονται άµεσα µεταξύ 

τους. Η πλεύση προσδιορίζεται και στις δύο αναφορές, ως διάκριση των αντικειµένων σε 

δύο κατηγορίες, αυτά που επιπλέουν στο νερό και εκείνα που βυθίζονται, χωρίς να γίνεται 

διάκριση µεταξύ των αντικειµένων και των υλικών κατασκευής τους. Επίσης δεν 
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διευκρινίζονται οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το φαινόµενο, και δεν 

προτείνεται η επεξεργασία αυτών ή των µεταξύ τους σχέσεων. 

 

Τα αντικείµενα που προτείνεται να δοκιµαστούν στη δεύτερη αναφορά είναι ένα 

µεγάλο βότσαλο, και ένα λαστιχένιο παιχνίδι (αναφορά Ο.Μ.Π. 2). Χωρίς να 

προσδιορίζεται ρητώς στα κείµενα, εικάζουµε ότι το βότσαλο προτείνεται ως αντικείµενο 

που βυθίζεται, και το λαστιχένιο παιχνίδι ως αντικείµενο που επιπλέει. Ωστόσο δε 

διευκρινίζεται αν το λαστιχένιο παιχνίδι που προτείνεται προς δοκιµή έχει συµπαγή µορφή 

ή αν -όπως γίνεται συνήθως µε τέτοιου είδους παιχνίδια- το περίβληµα είναι από λάστιχο 

και µέσα έχει αέρα. Γενικότερα, φαίνεται ότι προτείνεται η χρήση αντικειµένων που 

διαφοροποιούνται ως προς το υλικό, µε τυχαία αντιµετώπιση των παραγότνων: όγκος, 

βάρος και µορφή. Όµως έτσι, οι εκπαιδευτικοί που θα χρησιµοποιήσουν τα κείµενα, για 

την προετοιµασία σχετικής εκπαιδευτικής παρέµβασης, θα αναγκαστούν να προβούν σε 

ερµηνείες και να λάβουν σηµαντικές αποφάσεις, οι οποίες µπορεί να διαφοροποιήσουν σε 

µεγάλο βαθµό τα διδακτικά γνωστικά περιεχόµενα που τελικώς θα αποφασίσουν να 

προσεγγίσουν. 

 

Στη νηπιακή ηλικία, τα παιδιά αποδίδουν την πλεύση ή βύθιση σωµάτων σε 

διαισθητικές αντιλήψεις που έχουν για τον όγκο και το βάρος των αντικειµένων (βλ. 

Koliopoulos et al., 2004). Οι αντιλήψεις αυτές εµποδίζουν τα παιδιά να προσεγγίσουν 

γνώσεις συµβατές µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και 

εξήγησης του φαινοµένου της πλεύσης, είναι πολύ ανθεκτικές στη συµβατική διδασκαλία 

και απαιτούν ειδικούς διδακτικούς χειρισµούς για την τροποποίησή τους (οπ.π.). Όµως τα 

ζητήµατα αυτά δεν φαίνεται να προβάλλονται µε κάποιον τρόπο στα κείµενα του Οδηγού 

Νηπιαγωγού, και εφόσον δεν παρέχονται συγκεκριµένες συστάσεις, είναι πιθανό ο/η 

εκπαιδευτικός που θα αποφασίσει να οργανώσει πειραµατικές δραστηριότητες για το 

φαινόµενο της πλεύσης να επιλέξει αντικείµενα των οποίων τα χαρακτηριστικά 

ενδυναµώνουν αντιλήψεις που αποτελούν γνωστικά εµπόδια για τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας (βλ. Ιωαννίδης κ.ά., 2008). 

 

Επιπλέον, αν τα αντικείµενα που θα επιλεγούν για την υλοποίηση διδακτικής 

παρέµβασης που αποσκοπεί στην προσέγγιση γνωστικών περιεχοµένων σχετικά µε τη 

βύθιση και την πλεύση αντικειµένων, είναι αντικείµενα από διάφορα υλικά συµπαγή και 

µη συµπαγή, τότε εµπλέκονται σε αυτή τη διδακτική κατάσταση και γνωστικά περιεχόµενα 
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που σχετίζονται µε φαινόµενο της άνωσης. Αυτή η κατάσταση όµως, ακόµη κι αν 

υποθέσουµε ότι θα γίνει συνειδητά από τους/τις εκπαιδευτικούς, είναι σύνθετη και 

πολύπλοκη για τα παιδιά αυτής της ηλικίας, καθώς απαιτεί το νοητικό χειρισµό πολλών 

παραγόντων (οπ.π., σ. 121). 

 

Συµπερασµατικά, οι αναφορές που καταχωρήθηκαν στη διδακτική υποενότητα 

«Επιπλέοντα/µη επιπλέοντα» προτείνουν ρητώς την προσέγγιση των κατηγορικών εννοιών 

«αντικείµενα που βυθίζονται στο νερό» και «αντικείµενα που επιπλέουν στο νερό», χωρίς 

να προσδιορίζουν περαιτέρω την επεξεργασία πιθανών παραγόντων στους οποίους 

οφείλεται το φαινόµενο, και χωρίς να διευκρινίζουν κατάλληλα κριτήρια επιλογής των 

αντικειµένων που θα χρησιµοποιηθούν στους σχετικούς πειραµατισµούς. 

 

β. Προσδιορισµός προτάσεων διδακτικής µεθοδολογίας 

Λόγω του µικρού αριθµού αναφορών σχετικά µε την προσέγγιση του φαινοµένου 

της πλεύσης, του συνοπτικού και αποσπασµατικού τους χαρακτήρα, τα στοιχεία που 

εντοπίστηκαν στα κείµενα του ∆.Π. για τη διδακτική προσέγγιση του συγκεκριµένου 

θέµατος είναι περιορισµένα. 

 

Γενικότερα, προτείνεται η διάκριση αντικειµένων σε εκείνα που βυθίζονται και 

εκείνα που επιπλέουν. Η µελέτη της συνοπτικής πρότασης σχετικής δραστηριότητας 

(αναφορά Ο.Μ.Π. 1), που εντοπίστηκε στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, µας οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι, ως κατάλληλη διδακτική µεθοδολογία, προτείνεται ο πειραµατισµός 

και η συζήτηση, όπου ως πειραµατισµός νοείται η εκτέλεση πειράµατος από τα παιδιά, 

ανάλογα µε τις οδηγίες που δίνει ο/η εκπαιδευτικός: «Βάλτε ένα µεγάλο βότσαλο και ένα 

λαστιχένιο παιχνιδάκι σε µια λεκάνη µε νερό» (∆αφέρµου κ.ά. 2006, σ. 228), και η 

συζήτηση που διαφαίνεται στα κείµενα αφορά απαντήσεις των παιδιών σε ερωτήσεις του 

τύπου «Επιπλέουν ή βυθίζονται;» (οπ.π.) 

 

Αν και πρόκειται για συνοπτική περιγραφή ιδέας δραστηριότητας, που 

παρουσιάζεται σε πλαίσιο κειµένου, η διατύπωσή της µας παραπέµπει σε αυστηρά 

δοµηµένη εκπαιδευτική κατάσταση, στην οποία ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τα παιδιά µε 

συγκεκριµένες και σαφείς οδηγίες προκειµένου να υλοποιήσουν απλό πείραµα, να κάνουν 

σχετικές διαπιστώσεις, και να τις εκφράσουν προφορικά. Στις προτεινόµενες διαδικασίες 
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δεν περιλαµβάνεται η διατύπωση προβλήµατος ή ερωτήµατος από τα παιδιά, και δεν 

διαφαίνεται η δυνατότητα επιλογής περισσότερων από µίας µεθόδου δράσης επί των 

υλικών και αντικειµένων. Ο πειραµατισµός στον οποίο αναφέρονται τα κείµενα του 

Οδηγού Νηπιαγωγού, για την προσέγγιση του φαινοµένου της πλεύσης, είναι ένας 

δοµηµένος, «κλειστός» και πλήρως καθοδηγούµενος από τη νηπιαγωγό πειραµατισµός, ο 

οποίος αποσκοπεί στην πρόσληψη αισθητηριακών δεδοµένων, εποµένως µοιάζει 

περισσότερο µε «πείραµα επίδειξης». 

 

Συµπερασµατικά, στη µοναδική «Πρόταση ∆ραστηριότητας» που περιλαµβάνεται 

στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού για την προσέγγιση του φαινοµένου της πλεύσης, 

διακρίνεται µία εµπειριστικού χαρακτήρα προτεινόµενη διδακτική µεθοδολογία, καθώς 

αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στα αντιληπτικά δεδοµένα που θα αποκτήσουν τα παιδιά, 

πραγµατοποιώντας σχετική δοκιµή αντικειµένων, υπό την καθοδήγηση του/της 

εκπαιδευτικού, προκειµένου να συγκροτήσουν τις βιωµατικές νοητικές παραστάσεις 

«αντικείµενα που βυθίζονται/επιπλέουν». ∆εν προτείνεται η προσέγγιση των συλλογισµών 

που κάνουν τα παιδιά σχετικά µε το φαινόµενο της πλεύσης και δεν προτείνονται 

διδακτικές στρατηγικές που να λαµβάνουν υπόψη τους συλλογισµούς των παιδιών σχετικά 

µε το φαινόµενο ή πιθανά γνωστικά εµπόδια. 
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6.1.4 Συνοπτική παρουσίαση των προτάσεων των δύο Π.Σ. σχετικά µε το διδακτικό 
αντικείµενο «Ύλη», συσχετισµός των δεδοµένων µε τα ερωτήµατα της έρευνας 

Η ποιοτική ανάλυση των αναφορών που προσδιορίζουν την Ύλη και τις ιδιότητές 

της ως διδακτικό αντικείµενο στα κείµενα του Α.Π. του ’89 και του ∆.Π., ανέδειξε 

σηµαντικά δεδοµένα για το είδος και την ποιότητα των προσδιορισµών που 

περιλαµβάνονται στα επίσηµα κείµενα. Τα δεδοµένα αυτά θα παρουσιαστούν στη συνέχεια 

συνοπτικά, σε υποενότητες ανάλογα µε τα ερωτήµατα της έρευνας. 

 

1. Πώς προσδιορίζεται το διδακτικό αντικείµενο «Ύλη» στα επίσηµα κείµενα που 
παρουσιάζουν το Πρόγραµµα του νηπιαγωγείου; 
 

1.1 ∆ιακρίνονται διδακτικές ενότητες στο διδακτικό αντικείµενο «Ύλη» και ποιες 
ακριβώς είναι αυτές; 
 
Όπως φάνηκε από την ανάλυση των κειµένων του Α.Π. του ’89 και του ∆.Π., στα 

δύο Π.Σ. εντοπίζονται αναφορές που προτείνουν τη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών 

αντικειµένων που σχετίζονται µε την Ύλη και τις ιδιότητές της. Οι αναφορές αυτές 

δοµήθηκαν ανάλογα µε τη θεµατική τους συνάφεια, σε γενικές διδακτικές ενότητες και 

σχετικές διδακτικές υποενότητες. Εποµένως η δόµηση των θεµάτων που εντοπίστηκαν στα 

επίσηµα κείµενα και που σχετίζονται µε την Ύλη και τις ιδιότητές της, αποτελεί προϊόν της 

µελέτης και ανάλυσης των επίσηµων κειµένων, της συσχέτισης διαφόρων αποσπασµάτων 

που εντοπίστηκαν σε διαφορετικά µέρη των κειµένων. ∆εν ανταποκρίνεται στον τρόπο 

παρουσίασης αυτών των θεµάτων στα επίσηµα κείµενα των δύο Π.Σ., αλλά αποδίδει την 

θεµατική συνάφεια των σχετικών αναφορών που εντοπίστηκαν σε αυτά. Η ανασύσταση 

του Π.Σ. που επιχειρήσαµε, µε άξονα το διδακτικό αντικείµενο «Ύλη» ως χαρακτηριστικό 

παράδειγµα, αναδεικνύει πτυχές του θεµατικού προσδιορισµού του ∆.Μ. που επιχειρείται 

από τα επίσηµα κείµενα. 

 

Στον Πίνακα 18, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα δεδοµένα που αφορούν τη 

συγκρότηση γενικών διδακτικών ενοτήτων και διδακτικών υποενοτήτων, για θέµατα 

σχετικά µε την προσέγγιση της Ύλης και των ιδιοτήτων της, στα δύο Π.Σ. 

 

Πιο συγκεκριµένα, στο Α.Π. του ’89 εντοπίστηκαν αναφορές οι οποίες προτείνουν 

τη διδασκαλία θεµάτων σχετικά µε την Ύλη, τα υλικά και τις ιδιότητές τους. Οι αναφορές 

αυτές συγκρότησαν µια κατηγορία γενικής διδακτικής ενότητας µε τίτλο «Ύλη-Υλικά, 
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Ιδιότητες». Επίσης εντοπίστηκαν αναφορές που προτείνουν τη διδασκαλία θεµάτων 

σχετικά µε το βάρος αντικειµένων σε σχέση µε τον όγκο και την πυκνότητα του υλικού 

κατασκευής τους, οι οποίες συγκρότησαν µία κατηγορία διδακτικής υποενότητας µε τίτλο 

«Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα», αναφορές που προτείνουν τη διδασκαλία θεµάτων σχετικών 

µε τη διάλυση ή µη υλικών στο νερό, καθώς και µε την πλεύση / βύθιση αντικειµένων και 

υλικών στο νερό, οι οποίες συγκρότησαν κατηγορίες διδακτικής υποενότητας µε τίτλο 

«∆ιαλυόµενα/µη» και «Επιπλέοντα/µη» αντίστοιχα. 

 

Στα κείµενα του ∆.Π. εντοπίστηκαν επίσης αναφορές που προτείνουν τη 

διδασκαλία θεµάτων σχετικά µε την Ύλη, τα υλικά και τις ιδιότητές τους, οι οποίες 

συγκρότησαν µία κατηγορία γενικής διδακτικής ενότητας µε τίτλο «Ύλη-Υλικά, 

Ιδιότητες», καθώς και άλλες αναφορές που προσδιορίζουν τη διδασκαλία διαφόρων 

θεµάτων που εντάσσονται σε αυτή τη διδακτική ενότητα. Ειδικότερα εντοπίστηκαν 

αναφορές που προσδιορίζουν τη διδασκαλία θεµάτων σχετικών µε την προσέγγιση των 

υγρών, οι οποίες συγκρότησαν µία κατηγορία διδακτικής υποενότητας µε τίτλο «Υγρά», 

αναφορές που προσδιορίζουν τη διδασκαλία θεµάτων σχετικά µε τις αναµίξεις υλικών και 

τη διάλυση υλικών στο νερό, οι οποίες συγκρότησαν κατηγορίες διδακτικής υποενότητας 

µε τίτλους «Αναµίξεις» και «∆ιάλυση» αντίστοιχα, αναφορές που προσδιορίζουν τη 

διδασκαλία θεµάτων σχετικά µε τη διαπερατότητα ή µη υλικών από το νερό και την 

απορροφητικότητα νερού από υλικά, οι οποίες συγκρότησαν κατηγορίες διδακτικών 

υποενοτήτων µε τίτλους «∆ιαπερατά/µη» και «Απορροφητικότητα» αντίστοιχα, και 

αναφορές που προσδιορίζουν ως διδακτικά θέµατα την προσέγγιση αντικειµένων που 

επιπλέουν / βυθίζονται, οι οποίες συγκρότησαν µία κατηγορία διδακτικής υποενότητας µε 

τίτλο «Επιπλέοντα/µη». 

 

Παρατηρούµε ότι στα κείµενα του ∆.Π. εντοπίζεται µεγαλύτερη ποικιλία θεµάτων 

σχετικά µε την Ύλη και τις ιδιότητές της από ό,τι στα κείµενα του Α.Π. του ’89. Κοινά 

στοιχεία των δύο Προγραµµάτων αποτελούν η γενική διδακτική ενότητα «Ύλη-Υλικά, 

Ιδιότητες» και οι διδακτικές υποενότητες που σχετίζονται µε θέµατα προσέγγισης του 

φαινοµένου της διάλυσης και του φαινοµένου της πλεύσης –µε τίτλους «∆ιαλυόµενα/µη 

διαλυόµενα» στο Α.Π. του ’89 και «∆ιάλυση» στο ∆.Π., «Επιπλέοντα/µη επιπλέοντα» και 

στα δύο Προγράµµατα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18. Συγκεντρωτική παρουσίαση δεδοµένων σχετικά µε τον προσδιορισµό του διδακτικού αντικειµένου «Ύλη» στα δύο Π.Σ. 

Αναφορές στα επίσηµα κείµενα του Α.Π. του ’89 Αναφορές στα επίσηµα κείµενα του ∆.Π. 
Στους Συγκεντρωτικούς Πίνακες Στο Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων Στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. Στον Οδηγό Νηπιαγωγού ∆ιδακτικό 

αντικείµενο 
«Ύλη» Εννοιολογικής 

φύσης 
Μεθοδολογικής 

φύσης 
Εννοιολογικής 

φύσης 
Μεθοδολογικής 

φύσης Σύνολα Εννοιολογικής 
φύσης 

Μεθοδολογικής 
φύσης 

Εννοιολογικής 
φύσης 

Μεθοδολογικής 
φύσης Σύνολα 

Γενική διδακτική ενότητα: 
«Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» 2   3 1 9 15 12    - 9 - 21 

∆ιδακτική υποενότητα: 
«Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα» 1   1 - 4+(9)* 15 -    - - - - 

∆ιδακτική υποενότητα: 
«Υγρά» -    - - - - -    - 1 10 11 

∆ιδακτική υποενότητα: 
«Αναµίξεις» -    - - - - -    1 1 - 2 

∆ιδακτική υποενότητα: 
«∆ιαλυόµενα/µη» (στο Α.Π.) 
«∆ιάλυση» (στο ∆.Π.) 

-   1 - 8+(1)** 10 -    1 7 8 16 

∆ιδακτική υποενότητα: 
«∆ιαπερατά/µη» -    - - - - -    - 1 1 2 

∆ιδακτική υποενότητα: 
«Απορροφητικότητα» -    - - - - -  - 3+(3)*** 4+(4)*** 14 

∆ιδακτική υποενότητα: 
«Επιπλέοντα/µη» -  1 (3)** 1+(5)** 10 -    - 1 1 2 

Σύνολα (ανά είδος αναφοράς) 3 5 5 37 50 12 2 26 28 68 

Σύνολα (ανά κείµενο) 8 42 50 14 54 68 

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
∆.Ε.Π.Π.Σ.: ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 
Οι αριθµοί εκτός παρενθέσεων παρουσιάζουν το πλήθος των αναφορών που εντοπίστηκε στα βασικά κείµενα, δηλαδή στα κείµενα κάθε Π.Σ. όπου παρουσιάζονται συγκεντρωµένες οι 
περισσότερες διδακτικές προτάσεις για έννοιες και φαινόµενα από τον κόσµο της φυσικής 
Οι αριθµοί εντός παρενθέσεων παρουσιάζουν το πλήθος αναφορών που εντοπίστηκαν σε διαφορετικές ενότητες των επίσηµων κειµένων, οι οποίες αφορούν διακριτές µαθησιακές περιοχές 
*Πλήθος αναφορών σε ενότητα του κειµένου µε τίτλο «Ενότητα 2: Συγκρίσεις, εκτιµήσεις µεγεθών» του Πέµπτου Μέρους του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων µε τίτλο «Προµαθηµατικό Στάδιο» 
**Πλήθος αναφορών στο τελευταίο µέρος του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων µε τίτλο «Μεθοδολογικές εισηγήσεις» 
***Πλήθος αναφορών σε κεφάλαιο του Οδηγού Νηπιαγωγού µε τίτλο «∆ηµιουργία-Έκφραση, η εικαστική έκφραση» 
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1.2 Τι είδους εννοιολογικές πληροφορίες παρέχονται στους/στις εκπαιδευτικούς 
σχετικά µε τον προσδιορισµό του διδακτικού αντικειµένου «Ύλη», αµιγώς 
εννοιολογικοί προσδιορισµοί ή εννοιολογικοί προσδιορισµοί που εµπεριέχουν και 
στοιχεία διδακτικής µεθοδολογίας, σε ποια κείµενα εντοπίζονται, χαρακτηρίζονται 
από συνοχή και συνάφεια, είναι συµβατοί µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό 
µοντέλο περιγραφής και εξήγησης των εννοιών και φαινοµένων στα οποία 
αναφέρονται; 

 

Η αναλυτική µελέτη των πληροφοριών που παρέχουν στις νηπιαγωγούς οι 

αναφορές που συγκρότησαν τις προαναφερθείσες ενότητες γνωστικών περιεχοµένων, 

αναδεικνύει πτυχές του εννοιολογικού προσδιορισµού του ∆.Μ. που επιχειρείται από τα 

επίσηµα κείµενα σχετικά µε το διδακτικό αντικείµενο «Ύλη» που µελετάµε ως 

παράδειγµα. 

 

Ειδικότερα, αν εξαιρέσουµε τους προσδιορισµούς της γενικής διδακτικής ενότητας 

«Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», οι αµιγώς εννοιολογικοί προσδιορισµοί που εντοπίστηκαν στα 

κείµενα των δύο Προγραµµάτων, σχετικά µε τα επιµέρους γνωστικά περιεχόµενα του 

διδακτικού αντικειµένου «Ύλη», είναι πιο περιορισµένοι από εκείνους που εµπεριέχουν 

και στοιχεία σχετικά µε τη διδακτική µεθοδολογία. Αν και οι µεθοδολογικής φύσεως 

πληροφορίες θα µπορούσαν να διευκολύνουν τους/τις εκπαιδευτικούς κατά την εφαρµογή 

των επίσηµων διδακτικών προτάσεων, ωστόσο είναι δυνατό να επισκιάζουν τον 

εννοιολογικό προσδιορισµό του διδακτικού αντικειµένου. Βέβαια αυτό εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από τον τρόπο παρουσίασης αυτών των πληροφοριών, από τη συνοχή και 

συνάφεια τους, από τη συµβατότητά τους µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 

περιγραφής και εξήγησης των επιµέρους εννοιών και φαινοµένων στα οποία αναφέρονται. 

 

Όπως παρατηρούµε στον Πίνακα 18, οι περισσότεροι προσδιορισµοί του 

διδακτικού αντικειµένου «Ύλη» εντοπίστηκαν σε ενότητα των Προγραµµάτων όπου 

παρουσιάζονται συγκεντρωµένες οι προτάσεις για τη διδασκαλία εννοιών και φαινοµένων 

από τον κόσµο της φυσικής, αλλά διαπιστώθηκαν και ορισµένες εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις 

αυτές στην περίπτωση των κειµένων του Α.Π. του ’89 είναι αυξηµένες, καθώς αφορούν 

και τις τρεις διδακτικές υποενότητες του διδακτικού αντικειµένου «Ύλη» που 

εντοπίστηκαν σε αυτό το Πρόγραµµα. Στο ∆.Π. µόνο µία (η διδακτική υποενότητα µε τίτλο 

«Απορροφητικότητα»), από σύνολο 6 διδακτικών υποενοτήτων, παρουσιάζεται και σε 

κείµενα που αφορούν κατά κύριο λόγο διακριτή µαθησιακή περιοχή. Επιπλέον, η µελέτη 

των προσδιορισµών που εντοπίστηκαν στους Πίνακες των δύο Προγραµµάτων και η 
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συσχέτισή τους µε αυτούς που εντοπίστηκαν στα αναλυτικά κείµενα του Βιβλίου 

∆ραστηριοτήτων και του Οδηγού Νηπιαγωγού αντίστοιχα, ανέδειξε ότι οι προσδιορισµοί 

στα δύο είδη κειµένου (συνοπτικοί στους Πίνακες και αναλυτικοί στα βιβλία των 

εκπαιδευτικών) συχνά δεν χαρακτηρίζονται από συνοχή και συνάφεια. Σε πολλές 

διδακτικές υποενότητες, κυρίως στα κείµενα του ∆.Π., εντοπίστηκαν στα αναλυτικά 

κείµενα των εγχειριδίων που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς προσδιορισµοί 

γνωστικών περιεχοµένων, οι οποίοι δεν έχουν αντίστοιχους προσδιορισµούς στους 

συνοπτικούς Πίνακες (βλ. Πίνακα 18, κείµενα του ∆.Π., διδακτικές υποενότητες «Υγρά», 

«∆ιαπερατά/µη», «Απορροφητικότητα», «Επιπλέοντα/µη»). Η παρουσίαση των 

προσδιορισµών σχετικών γνωστικών περιεχοµένων σε διακριτές ενότητες των κειµένων 

των Προγραµµάτων, και η έλλειψη αντιστοιχίας ανάµεσα στους προσδιορισµούς που 

παρουσιάζονται στους Πίνακες των Π.Σ. µε του προσδιορισµούς που περιλαµβάνονται στα 

συνοδευτικά κειµένων των εγχειριδίων, επιβαρύνει τους εκπαιδευτικούς που µελετούν τα 

κείµενα µε το έργο του εντοπισµού του συνόλου των παρεχόµενων σχετικών πληροφοριών, 

και σίγουρα δε συµβάλλει στην αναγνώριση της εννοιολογικής συνάφειας των επιµέρους 

προσδιορισµών. 

 

Όσον αφορά ζητήµατα συνοχής και συνάφειας των εννοιολογικών προσδιορισµών 

που εντοπίστηκαν στα κείµενα των Προγραµµάτων, και συµβατότητας τους µε ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης των εννοιών ή 

φαινοµένων στα οποία αναφέρονται, τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν µπορούν να 

παρουσιαστούν συµβατικά σε πέντε τάξεις (βλ. Πίνακα 19). 

 

Εντοπίστηκαν προβλήµατα που σχετίζονται µε τη χωρίς διάκριση συνάθροιση 

διαφόρων γνωστικών περιεχοµένων σχετικών µε την ίδια έννοια ή φαινόµενο, σχετικών µε 

διαφορετικές έννοιες ή φαινόµενα, ή που αφορούν διαφορετικές µαθησιακές περιοχές, 

ή/και τον ανορθόδοξο τρόπο συσχετισµού διαφόρων γνωστικών περιεχοµένων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιου είδους προβλήµατος αποτελούν αναφορές που 

εντοπίστηκαν στα κείµενα του Α.Π. του ’89, οι οποίες εντάχθηκαν στη γενική διδακτική 

ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» (βλ. ενότητα 6.1.2.1), αλλά και αναφορές που 

εντοπίστηκαν στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού σχετικά µε τη διδακτική υποενότητα 

«∆ιάλυση» (βλ. ενότητα 6.1.3.4), όπου ο τίτλος, η βασική επιδίωξη και η συνοδευτική 

εικόνα αναλυτικού κειµένου προσδιορίζουν διαφορετικά γνωστικά περιεχόµενα). 
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∆ιαπιστώθηκε µη συστηµατική χρήση ή/και χρήση αντιφατικής ορολογίας 

αναφοράς για έννοιες και φαινόµενα που σχετίζονται µε την Ύλη και τις ιδιότητές της, 

περισσότερο στα κείµενα του Α.Π. του ’89 και λιγότερο στα κείµενα του ∆.Π. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της διαπίστωσης αποτελούν, στα κείµενα του Α.Π. 

του ’89, η τυχαία εναλλαγή στη χρήση των λέξεων «αντικείµενο» και «υλικό» (βλ. ενότητα 

6.1.2.1), η χρήση της λέξης «λιώνει» ως συνώνυµης της λέξης «διαλύεται» (βλ. ενότητα 

6.1.2.3), καθώς και στα κείµενα του ∆.Π., η χρήση της λέξης «εξαφανίστηκε» αντί της 

λέξης «διαλύθηκε» (βλ. ενότητα 6.1.3.4). 

 

Αποκλειστικά στα κείµενα του ∆.Π. εντοπίστηκαν ελλιπείς ή/και αποσπασµατικοί 

ή/και µη ρητοί εννοιολογικοί προσδιορισµοί. Στις περισσότερες περιπτώσεις απλώς 

ονοµατίζεται κάποια έννοια ή φαινόµενο σχετικό µε την Ύλη και τις ιδιότητές της ως 

προτεινόµενο προς διδασκαλία. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτού του είδους των 

αναφορών εντοπίστηκαν στις διδακτικές υποενότητες «Αναµίξεις» και «∆ιαπερατά/µη» 

(βλ. ενότητες 6.1.3.3 και 6.1.3.5 αντίστοιχα). Παράλληλα εντοπίστηκαν και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες των οποίων το γνωστικό περιεχόµενο που σχετίζεται µε το διδακτικό 

αντικείµενο «Ύλη» δεν προσδιορίζεται ρητώς στα κείµενα (τέτοιες περιπτώσεις 

εντοπίστηκαν στις διδακτικές υποενότητες «Υγρά» και «Απορροφητικότητα», βλ ενότητες 

6.1.3.2 και 6.1.3.6, αντίστοιχα). Ο εντοπισµός αυτού του είδους των προβληµάτων µόνο 

στα κείµενα του ∆.Π. πιθανότατα οφείλεται στο βασική διαφορά των δύο Προγραµµάτων 

καθώς το ένα αυτοπροσδιορίζεται ως Αναλυτικό Πρόγραµµα (βλ. ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1990) ενώ το 

άλλο ως Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (βλ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002), τονίζοντας έτσι 

το συνοπτικό και ενδεικτικό χαρακτήρα των προτάσεών του, όπως φαίνεται ακόµη και στο 

επίπεδο του εννοιολογικού προσδιορισµού των κατάλληλων προς διδασκαλία γνωστικών 

περιεχοµένων, για το διδακτικό αντικείµενο που µελετάµε. 

 

Προβλήµατα ασάφειας και αντιφάσεων διαπιστώθηκαν και σε ορισµένες 

περιπτώσεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των υλικών ή/και αντικειµένων που προτείνεται 

να χρησιµοποιηθούν για την προσέγγιση από τα παιδιά σχετικών µε την Ύλη και τις 

ιδιότητές της γνωστικών περιεχοµένων. Τέτοια προβλήµατα διαπιστώθηκαν στα κείµενα 

του Α.Π. του ’89 και στις τρεις διδακτικές υποενότητες που εντοπίστηκαν, ενώ στα 

κείµενα του ∆.Π. µόνο στη διδακτική υποενότητα «Επιπλέοντα/µη» (βλ. ενότητες 6.1.2.2, 

6.1.2.3, 6.1.2.4 και 6.1.3.7). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19. Βασικά προβλήµατα σχετικά µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό του διδακτικού αντικειµένου «Ύλη» στα δύο Π.Σ. 

Βασικά προβλήµατα που εντοπίστηκαν κατά την ποιοτική 
ανάλυση περιεχοµένου στα κείµενα του Α.Π. του ’89 

Βασικά προβλήµατα που εντοπίστηκαν κατά την ποιοτική 
ανάλυση περιεχοµένου στα κείµενα του ∆.Π. 

∆ιδακτικό 
αντικείµενο 
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Γενική διδακτική ενότητα: 
«Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» 15      21      

∆ιδακτική υποενότητα: 
«Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα» 15      -      

∆ιδακτική υποενότητα: 
«Υγρά» -      11      

∆ιδακτική υποενότητα: 
«Αναµίξεις» -      2      

∆ιδακτική υποενότητα: 
«∆ιαλυόµενα/µη» (στο Α.Π.) 
«∆ιάλυση» (στο ∆.Π.) 

10      16      

∆ιδακτική υποενότητα: 
«∆ιαπερατά/µη» -      2      

∆ιδακτική υποενότητα: 
«Απορροφητικότητα» -      14      

∆ιδακτική υποενότητα: 
«Επιπλέοντα/µη» 10      2      

Σύνολα αναφορών 50  68  

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
Με το σύµβολο  σηµειώνεται ο εντοπισµός σχετικών προβληµάτων σε κάθε διδακτική ενότητα / υποενότητα 
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Τέλος, η παρουσίαση προσδιορισµών που αφορούν την ίδια διδακτική υποενότητα σε 

διαφορετικές ενότητες, µέρη των κειµένων ή/και µαθησιακές περιοχές διαπιστώθηκε µόνο σε 

µία περίπτωση στα κείµενα του ∆.Π., στη διδακτική υποενότητα «Απορροφητικότητα» (βλ. 

ενότητα 6.1.3.6), και σε δύο από τις τρεις συνολικά διδακτικές υποενότητες που εντοπίστηκαν 

στα κείµενα του Α.Π. του ’89, συγκεκριµένα στις υποενότητες «Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα» 

και «Επιπλέοντα/µη» (βλ. ενότητες 6.1.2.2. και 6.1.2.4 αντίστοιχα). 

 

Τα προβλήµατα συνοχής και συνάφειας που διαπιστώθηκαν στους εννοιολογικούς 

προσδιορισµούς των επιµέρους ενοτήτων του διδακτικού αντικειµένου «Ύλη» –σε 

διαφορετικό βαθµό ανάλογα µε την εµφάνισή τους σε κάθε υποενότητα–, άλλες φορές 

αποτυπώνουν ρητώς αντιφάσεις των προσδιορισµών των επίσηµων κειµένων προς ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης σχετικών εννοιών και 

φαινοµένων, και άλλες φορές είναι πιθανό απλώς να συντείνουν στη δηµιουργία συγχύσεων 

εννοιολογικής φύσης ή/και να ενισχύουν ήδη υπάρχουσες σχετικές συγχύσεις στις 

νηπιαγωγούς που µελετούν αυτά τα κείµενα. 

 

2. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόµενης από τα επίσηµα κείµενα του 
νηπιαγωγείου διδακτικής µεθοδολογίας για την προσέγγιση του διδακτικού αντικειµένου 
«Ύλη», τι είδους επιρροές από βασικά ρεύµατα της Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής 
διακρίνονται στις επίσηµες προτάσεις; 

 

Η ποιοτική ανάλυση των κειµένων των δύο Π.Σ. που παρουσιάζουν τις επίσηµες 

διδακτικές προτάσεις για την προσέγγιση του διδακτικού αντικειµένου «Ύλη» ανέδειξε 

ποικιλία προτεινόµενων διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών. 

 

Ειδικότερα, και στα δύο Προγράµµατα, εντοπίστηκαν αναφορές που αποδίδουν 

ιδιαίτερη αξία σε αντιληπτικά δεδοµένα που προκύπτουν από το χειρισµό αντικειµένων και 

υλικών από τα ίδια τα παιδιά (βλ. γενική διδακτική ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» στα δύο 

Π.Σ., ενότητες 6.1.2 και 6.1.3 αντίστοιχα), και παράλληλα στη λογικο-µαθηµατική 

επεξεργασία των εµπειριών που αποκτούν τα παιδιά από αυτό το χειρισµό, συνήθως µε κάποια 

µορφή τελικής ταξινόµησης των υλικών ή µε πίνακα οµαδοποίησης (βλ. διδακτικές 

υποενότητες «∆ιαλυόµενα/µη», «Επιπλέοντα/µη», στο Α.Π. του ’89, ενότητες 6.1.2.3 και 

6.1.2.4, και «∆ιάλυση», στο ∆.Π., ενότητα 6.1.3.4). Η επιρροή από την πιαζετική θεωρία για 

την ανάπτυξη της νοηµοσύνης διακρίνεται ξεκάθαρα στις προαναφερθείσες διδακτικές 

προτάσεις, η οποία εξάλλου, όσον αφορά το Α.Π. του ’89 δηλώνεται ρητώς, τόσο από τον 
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τίτλο του κεφαλαίου όπου παρουσιάζονται οι περισσότερες προτάσεις διδασκαλίας σχετικά µε 

το διδακτικό αντικείµενο που µελετάµε: «Νοητικός τοµέας», αλλά και στην εισαγωγή αυτού 

του κεφαλαίου µε σχετικές αναφορές (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – ΠΙ, 1991, σ. 196). 

 

Ωστόσο, κυρίως στα κείµενα του Α.Π. του ’89 και λιγότερο σε αυτά του ∆.Π., 

εντοπίστηκαν αναφορές που προβάλλουν τα αισθητηριακά δεδοµένα και την αντίληψη, ως 

επαρκείς συνθήκες µάθησης, προτείνουν πειραµατισµούς που λαµβάνουν τη µορφή 

«πειραµάτων επίδειξης», όπου ο χειρισµός αντικειµένων και υλικών από τα παιδιά δεν νοείται 

ως πλαίσιο ανάπτυξης πρωτοβουλιών δράσης των παιδιών για εφαρµογή και έλεγχο των ιδεών 

τους, αλλά ως απλός χειρισµός αντικειµένων και υλικών βάσει συγκεκριµένων οδηγιών που 

παρέχονται από τις νηπιαγωγούς (βλ. διδακτικές υποενότητες «Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα» και 

«∆ιαλυόµενα/µη», στο Α.Π. του ’89, ενότητες 6.1.2.2, 6.1.2.3, «Απορροφητικότητα» και 

«Επιπλέοντα/µη», στο ∆.Π., ενότητες 6.1.3.6, 6.1.3.7). Οι αναφορές αυτές υποβάλλουν στους 

εκπαιδευτικούς την ιδέα ότι τα παιδιά θα µάθουν µόνα τους, αυθόρµητα, εφόσον προσλάβουν 

τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση αντιληπτικά δεδοµένα (π.χ. χαρακτηριστικά παραδείγµατα 

στη γενική διδακτική ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», στο Α.Π. του ’89, ενότητα 6.1.2.1, και 

στη διδακτική υποενότητα «Επιπλέοντα/µη», στο ∆.Π., ενότητα 6.1.3.7). Σε αυτές τις 

περιπτώσεις διακρίνεται έντονα η επιρροή από το ρεύµα του εµπειρισµού. 

 

Επίσης, εντοπίστηκαν και διδακτικές προτάσεις που δεν φαίνεται να στηρίζονται σε 

ορθολογικές θεωρητικές παραδοχές, αλλά αντλούν την αξία τους από τη µακροχρόνια χρήση 

τους κατά τη διδακτική πράξη ή από ιδέες που παρουσιάζονται ως κοινά αποδεκτές σχετικά µε 

το τι είναι «καλό» να γίνεται από άποψη παιδαγωγικής. Τέτοιες περιπτώσεις είναι για 

παράδειγµα οι διδακτικές προτάσεις σχετικά µε την «αφορµή» για την εκκίνηση κάποιας 

διδακτικής παρέµβασης, χωρίς όµως να παρέχονται κριτήρια επιλογής της αφορµής (κυρίως 

στα κείµενα του Α.Π. του ’89, βλ. διδακτική υποενότητα «∆ιαλυόµενα/µη», ενότητα 6.1.2.3), 

σχετικά µε τη χρήση «κατάλληλου λεξιλογίου», χωρίς επεξηγήσεις περί κριτηρίων 

καταλληλότητας του προτεινόµενου λεξιλογίου (και στα δύο Προγράµµατα), σχετικά µε 

επεκτάσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που ουσιαστικά µεταφέρουν τη δράση των 

παιδιών σε άλλες µαθησιακές περιοχές και δεν επεκτείνουν το πεδίο ενασχόλησης µε το ίδιο 

γνωστικό περιεχόµενο (βλ. χαρακτηριστικά παραδείγµατα στις διδακτικές υποενότητες 

«∆ιαλυόµενα/µη», στο Α.Π. του ’89, και «∆ιάλυση», στο ∆.Π., ενότητες 6.1.2.3 και 6.1.3.4 

αντίστοιχα). 
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Σε µικρότερο βαθµό, και περισσότερο στα κείµενα του ∆.Π., εντοπίστηκαν αναφορές 
οι οποίες προβάλλουν την σηµασία κοινωνικο-πολιτισµικών παραγόντων για τη διδασκαλία 
και τη µάθηση, όπως για παράδειγµα προτάσεις υιοθέτησης διδακτικών στρατηγικών που 
αντλούνται από το επιστηµονικό πλαίσιο, π.χ. συστηµατική παρατήρηση και διατύπωση 
υποθέσεων (βλ. διδακτική υποενότητα «Επιπλέοντα/µη» στο Α.Π. του ’89, γενική διδακτική 
ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» και διδακτική υποενότητα «Απορροφητικότητα» στο ∆.Π., 
ενότητες 6.1.2.4, 6.1.3.1 και 6.1.3.6 αντίστοιχα), διατύπωση διδακτικών στόχων που 
λαµβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της σκέψης των παιδιών επί των συγκεκριµένων 
γνωστικών περιεχοµένων που προτείνεται να διδαχθούν (βλ. διδακτική υποενότητα 
«∆ιάλυση», στο ∆.Π., ενότητα 6.1.3.4), ενσωµάτωση χρήσεων συµβολικών συστηµάτων 
αναπαράστασης και επεξεργασίας των γνώσεων (βλ. διδακτική υποενότητα 
«Απορροφητικότητα», στο ∆.Π., ενότητα 6.1.3.6), συσχετισµούς µε εφαρµογές της επιστήµης 
στην καθηµερινή ζωή και µε σχετικές καθηµερινές εµπειρίες των παιδιών (βλ. διδακτικές 
υποενότητες «Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα», στο Α.Π. του ’89 για τη χρήση ζυγαριάς, και 
«Απορροφητικότητα», στο ∆.Π. για αξιοποίηση καθηµερινών εµπειριών των παιδιών, 
ενότητες 6.1.2.2 και 6.1.3.6 αντίστοιχα). 

 
Στον Πίνακα 20 επιχειρήθηκε η συγκεντρωτική παρουσίαση των βασικότερων 

επιρροών που διακρίθηκαν στα κείµενα των δύο Π.Σ., ανά διδακτική ενότητα ή υποενότητα 
του διδακτικού αντικειµένου «Ύλη». Από τα δεδοµένα αυτού του Πίνακα διακρίνουµε ότι οι 
επίσηµες προτάσεις διδακτικής µεθοδολογίας που εντοπίστηκαν στα κείµενα του Α.Π. του ’89, 
για το διδακτικό αντικείµενο που µελετάµε, φαίνονται κυρίως επηρεασµένες από το διδακτικό 
ρεύµα του εµπειρισµού, από γενικές παιδαγωγικές αρχές και από την πιαζετική θεωρία για την 
ανάπτυξη της νοηµοσύνης. Στοιχεία που αξιοποιούν το ρόλο κοινωνικο-πολιτισµικών 
παραγόντων για τη µάθηση, εντοπίστηκαν σε αυτά τα κείµενα, αλλά σε περιορισµένο βαθµό, 
και µάλλον επισκιάζονται από τα στοιχεία που αφορούν τις προαναφερθείσες επιρροές, οι 
οποίες παρουσιάζονται πιο εκτεταµένα και σε περισσότερες διδακτικές ενότητες του 
αντικειµένου «Ύλη». Στα κείµενα του ∆.Π., όπως διαπιστώνουµε από τα δεδοµένα που 
παρουσιάζονται στον ίδιο Πίνακα, οι επιρροές από θεωρητικά ρεύµατα που τονίζουν την αξία 
κοινωνικο-πολιτισµικών παραγόντων διακρίνονται εντονότερα, παράλληλα µε επιρροές από 
την πιαζετική θεωρία για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης, αλλά και µε επιρροές από το ρεύµα 
του εµπειρισµού και γενικές παιδαγωγικές αρχές. Αυτές οι τελευταίες επιρροές διαφαίνονται 
έντονα, και σε αυτό το Πρόγραµµα, αν και δεν διατυπώνονται ρητώς –όπως στα κείµενα του 
Α.Π. του ’89– αλλά κυρίως προκύπτουν από τη µελέτη και ανάλυση των διδακτικών 
προτάσεων, στο πλαίσιο των συµφραζοµένων όπου εντοπίζονται, καθώς και από τις ελλείψεις 
ορθολογικών αιτιολογήσεων των διδακτικών επιλογών που προτείνονται. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20. Βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόµενης διδακτικής µεθοδολογίας για την προσέγγιση του διδακτικού αντικειµένου «Ύλη», 
επιρροές από ρεύµατα της Ψυχολογίας, της Παιδαγωγικής και της ∆ιδακτικής Φ.Ε., στα επίσηµα κείµενα των δύο Π.Σ. 

Επιρροές που διακρίνονται στις προτεινόµενες από το 
Α.Π. του ’89 διδακτικές στρατηγικές & πρακτικές 

Επιρροές που διακρίνονται στις προτεινόµενες από το 
∆.Π. διδακτικές στρατηγικές & πρακτικές 

∆ιδακτικό 
αντικείµενο 
«Ύλη» 

Αναφορές 
στο Α.Π. 
του ’89 

Εµπειρισµός & 
παιδαγωγικές 
αρχές: 
αντίληψη / 
αισθήσεις, 
πείραµα επίδειξη, 
επεκτάσεις, 
αφορµή, 
λεξιλόγιο, 
συµµετοχή 
γονέων 

Πιαζετική 
θεωρία: 
χειρισµός 
αντικειµένων από 
τα παιδιά, λογικο-
µαθηµατική 
επεξεργασία 
εµπειριών 

Κοινωνικο-
πολιτισµικά 
ρεύµατα: 
∆ιδακτικές στρατηγικές 
από το επιστηµονικό 
πλαίσιο, ιδέες των 
παιδιών, συµβολικά 
συστήµατα, 
διαπραγµάτευση, 
εφαρµογές στην 
καθηµερινή ζωή 

Αναφορές 
στο ∆.Π. 

Εµπειρισµός & 
παιδαγωγικές 
αρχές: 
αντίληψη / 
αισθήσεις, 
πείραµα επίδειξη, 
επεκτάσεις, 
αφορµή, 
λεξιλόγιο, 
συµµετοχή 
γονέων 

Πιαζετική 
θεωρία: 
χειρισµός 
αντικειµένων από 
τα παιδιά, λογικο-
µαθηµατική 
επεξεργασία 
εµπειριών 

Κοινωνικο-
πολιτισµικά 
ρεύµατα: 
∆ιδακτικές στρατηγικές 
από το επιστηµονικό 
πλαίσιο, ιδέες των 
παιδιών, συµβολικά 
συστήµατα, 
διαπραγµάτευση, 
εφαρµογές στην 
καθηµερινή ζωή 

Γενική διδακτική ενότητα: 
«Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες» 15    21    

∆ιδακτική υποενότητα: 
«Βάρος-Όγκος-Πυκνότητα» 15    -    

∆ιδακτική υποενότητα: 
«Υγρά» -    11    
∆ιδακτική υποενότητα: 
«Αναµίξεις» -    2 ( )  ( ) 

∆ιδακτική υποενότητα: 
«∆ιαλυόµενα/µη» (στο Α.Π.) 
«∆ιάλυση» (στο ∆.Π.) 

10    16    

∆ιδακτική υποενότητα: 
«∆ιαπερατά/µη» -    2 ( )   

∆ιδακτική υποενότητα: 
«Απορροφητικότητα» -    14    
∆ιδακτική υποενότητα: 
«Επιπλέοντα/µη» 10    2 ( )   

Σύνολα αναφορών 50  68  

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
: εντοπίστηκε έντονη επιρροή 

: εντοπίστηκε µειωµένη επιρροή 
( ): εντοπίστηκε επιρροή αλλά οι σχετικές αναφορές της υποενότητας είναι πολύ περιορισµένες σε αριθµό 
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6.1.5 Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από την ποιοτική ανάλυση των επίσηµων κειµένων για 
τη µελέτη διαδικασιών ∆.Μ. που υιοθετεί η νηπιαγωγός στο επίπεδο σχεδιασµού διδακτικής 
παρέµβασης 

Όπως διαπιστώθηκε από τη µελέτη και ποιοτική ανάλυση των κειµένων των δύο 

Προγραµµάτων, το διδακτικό αντικείµενο «Ύλη», περιλαµβάνει ορισµένες ενότητες που 

είναι κοινές στα δύο Προγράµµατα και κάποιες που προσδιορίζονται αποκλειστικά σε ένα 

από τα δύο. Εκτός από τη γενική διδακτική ενότητα «Ύλη-Υλικά, Ιδιότητες», η οποία 

προσδιορίζει σε γενικό επίπεδο προτεινόµενα διδακτικά περιεχόµενα για έννοιες και 

φαινόµενα σχετικά µε τις Ιδιότητες των Υλικών, κοινές διδακτικές υποενότητες στα δύο 

Προγράµµατα είναι αυτές που αφορούν το φαινόµενο της ∆ιάλυσης και το φαινόµενο της 

Πλεύσης (βλ. Πίνακα 18). Οι αναφορές που εντοπίστηκαν στη διδακτική υποενότητα 

«∆ιαλυόµενα/µη διαλυόµενα» στο Α.Π. είναι 10 και στη διδακτική υποενότητα «∆ιάλυση» 

στο ∆.Π. 16, ενώ για τη διδακτική υποενότητα «Επιπλέοντα/µη επιπλέοντα» στο Α.Π. είναι 

10, και στο ∆.Π. µόνο 2. 

 

Προκειµένου να προσεγγίσουµε διδακτικά φαινόµενα που αφορούν το δεύτερο 

επίπεδο του ∆.Μ., και ειδικότερα το πρώτο υπο-επίπεδο αυτού, δηλαδή το µετασχηµατισµό 

από τις νηπιαγωγούς του επίσηµα προτεινόµενου από το Πρόγραµµα διδακτέου 

αντικειµένου σε αντικείµενο που σχεδιάζουν να διδάξουν, είναι απαραίτητο να επιλέξουµε 

ως παράδειγµα µελέτης µια διδακτική υποενότητα που να παρέχει στους εκπαιδευτικούς 

αρκετά στοιχεία για επεξεργασία. Αυτό θα πρέπει να συµβαίνει και στα δύο Π.Σ., καθώς 

ορισµένοι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να εφαρµόζουν το Α.Π. του ’89, παρόλο που από 

το 2006 η εφαρµογή του ∆.Π. έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα (βλ. Sofou & Tsafos, 2010). 

 

Για τους προαναφερθέντες λόγους, επιλέχθηκε η διδακτική υποενότητα που 

αναφέρεται στο φαινόµενο της διάλυσης, ως κατάλληλο παράδειγµα για την προσέγγιση 

των ερωτηµάτων της έρευνας που σχετίζονται µε τη φάση του σχεδιασµού ενός 

εκπαιδευτικού προγράµµατος, στα πλαίσια του δεύτερου επιπέδου ∆.Μ. Έτσι, στο επόµενο 

κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα δεδοµένα από συνεντεύξεις µε εκπαιδευτικούς, οι οποίες 

επιλέγουν το Πρόγραµµα που θεωρούν πιο οικείο, σχολιάζουν αρχικώς τα σχετικά µε το 

φαινόµενο της διάλυσης επίσηµα κείµενα και στη συνέχεια σχεδιάζουν σχετική διδακτική 

παρέµβαση. 
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7ο Κεφάλαιο: ∆εύτερη φάση της έρευνας – Οι διδακτικές επιλογές των 
νηπιαγωγών 

Ως προϊόντα διαδικασιών ∆.Μ. πρώτου επιπέδου, τα επίσηµα κείµενα των Π.Σ. 

αποτυπώνουν µια πρώτη εκδοχή, σχετικώς παγιωµένη, της σχολικής γνώσης (Chevallard, 

1991, σ. 39). Ωστόσο το διδασκόµενο αντικείµενο διακρίνεται από το προς διδασκαλία 

αντικείµενο που παρουσιάζεται στα περιεχόµενα ενός Π.Σ. Οποιοδήποτε κείµενο Π.Σ. 

απαιτεί ένα είδος ερµηνείας, που ουσιαστικά κινητοποιεί τις διαδικασίες ∆.Μ. δευτέρου 

επιπέδου. Τελικώς το διδασκόµενο αντικείµενο είναι εκείνο που σκέφτεται ο εκπαιδευτικός 

ότι έχει να διδάξει όταν τα διδακτικά εγχειρίδια και η συνήθης πρακτική έχουν µε κάποιον 

τρόπο σταθεροποιήσει το διδακτέο αντικείµενο (οπ.π.). 

 

Η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι εκπαιδευτικοί ερµηνεύουν τα επίσηµα κείµενα 

του Π.Σ. αναπλαισιώνοντας το προτεινόµενο προς διδασκαλία γνωστικό αντικείµενο, 

καθώς σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους, εµπίπτει στα πλαίσια µελέτης φαινοµένων του ∆.Μ. 

δευτέρου επιπέδου που υπόκειται η γνώση προκειµένου να αποτελέσει το διδασκόµενο 

αντικείµενο. Κάτω από αυτό το πρίσµα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία 

καθορισµού, τόσο του διδακτέου όσο και του διδασκόµενου αντικειµένου, είναι 

σηµαντικός. Ειδικά για την εκπαίδευση στο θεσµό του νηπιαγωγείου, ο ρόλος των 

νηπιαγωγών είναι κεφαλαιώδους σηµασίας, αφού αυτοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για 

το αντικείµενο που τελικώς θα διδαχθεί στην τάξη τους, καθώς δεν µεσολαβούν εγχειρίδια 

µαθητή και ο εκπαιδευτικός είναι ο µοναδικός µεσολαβητής ανάµεσα στη γνώση που 

περιγράφεται στα Π.Σ. ως διδακτέα και εκείνη που τελικώς διδάσκεται. 

 

Η ανάλυση των εννοιολογικών προσδιορισµών και των διδακτικών στρατηγικών που 

υιοθετούν οι νηπιαγωγοί προκειµένου να σχολιάσουν τα επίσηµα κείµενα του Π.Σ., και στη 

συνέχεια, µε σηµείο εκκίνησης τα κείµενα αυτά, να σχεδιάσουν τη διδασκαλία τους, 

µπορεί να αναδείξει τις διαδικασίες ∆.Μ. που επιλέγουν να εφαρµόσουν, καθώς και τους 

παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις διαδικασίες ή την επιλογή τους, και τελικώς να 

προσδιορίσει τον τρόπο µε τον οποίο αυτές οι διδακτικές επιλογές επηρεάζουν το προς 

διδασκαλία αντικείµενο. 
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7.1 Ο ∆ιδακτικός Μετασχηµατισµός του φαινοµένου της διάλυσης από τις 
νηπιαγωγούς, σχολιασµός επίσηµων κειµένων και σχεδιασµός διδακτικής παρέµβασης 

Η ποιοτική ανάλυση των κειµένων των δύο Π.Σ. ανέδειξε τη διδακτική υποενότητα 

που σχετίζεται µε το φαινόµενο της διάλυσης ως κατάλληλο παράδειγµα µελέτης για την 

προσέγγιση των ερωτηµάτων της έρευνας. Έτσι, οι συνεντεύξεις που υλοποιήθηκαν µε τις 

νηπιαγωγούς του δείγµατος αφορούσαν αρχικώς το σχολιασµό επιλεγµένων 

αποσπασµάτων των επίσηµων κειµένων που προσδιορίζουν το φαινόµενο της διάλυσης ως 

προτεινόµενο προς διδασκαλία γνωστικό περιεχόµενο, και στη συνέχεια το σχεδιασµό «επί 

χάρτου» σχετικής διδακτικής παρέµβασης και την προφορική παρουσίασή της. 

 

Τα αποτελέσµατα από τις συνεντεύξεις µε τις νηπιαγωγούς παρουσιάζονται σε 

τρεις ενότητες. Στην ενότητα 7.1.1 παρουσιάζεται η θεµατική ανάλυση των κειµένων των 

Προγραµµάτων και των κειµένων των συνεντεύξεων µε τις νηπιαγωγούς της έρευνας, ώστε 

να εντοπιστούν τα σχετικά µε το φαινόµενο της διάλυσης θέµατα που προβάλλονται από τα 

Προγράµµατα και εκείνα που σχολιάζονται από τις νηπιαγωγούς, να γίνει µεταξύ τους 

σύγκριση και να προσδιοριστεί η µονάδα ανάλυσης, η οποία χρησιµοποιήθηκε στη 

συνέχεια και για τις επόµενες αναλύσεις. Στην ενότητα 7.1.2 παρουσιάζεται η 

εννοιολογική ανάλυση των θεµατικών ενοτήτων που εντοπίστηκαν κατά τη θεµατική 

ανάλυση των κειµένων των συνεντεύξεων, ώστε να προσδιοριστεί η συµβατότητα ή µη 

των εννοιολογικών προσδιορισµών του φαινοµένου της διάλυσης και σχετικών διδακτικών 

περιεχοµένων µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης 

του φαινοµένου. Στην ενότητα 7.1.3 παρουσιάζεται η ανάλυση των διδακτικών 

στρατηγικών και πρακτικών που κινητοποιούν οι νηπιαγωγοί της έρευνας κατά το 

σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης για το φαινόµενο της διάλυσης, ώστε να εντοπιστούν 

πιθανές επιρροές επί των µεθοδολογικών επιλογών των νηπιαγωγών. 

 

Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγµατα από τις 

συνεντεύξεις µε τις νηπιαγωγούς, δηµιουργούνται κατηγορίες που αναδεικνύουν τα βασικά 

αποτελέσµατα των αναλύσεων, οι οποίες στη συνέχεια καταχωρούνται σε Πίνακες και 

συσχετίζονται µε τους παράγοντες α) επιλογή Προγράµµατος από τις νηπιαγωγούς, β) 

βασικές σπουδές των νηπιαγωγών και Πρόγραµµα που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των 

σπουδών αυτών, γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωση των νηπιαγωγών στη ∆ιδακτική Φ.Ε., δ) έτη 

διδακτικής εµπειρίας των νηπιαγωγών, καθώς και µε το διδακτικό αντικείµενο στο οποίο 
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καταλήγουν οι νηπιαγωγοί, σε σχέση µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 

περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου. Έτσι είναι δυνατό να εντοπιστούν τάσεις 

πιθανής επιρροής από τους τέσσερις προαναφερθέντες παράγοντες, επί των θεµατικών και 

εννοιολογικών προσδιορισµών του φαινοµένου από τις νηπιαγωγούς, καθώς και επί των 

µεθοδολογικών τους επιλογών. 

 

Τέλος, στην ενότητα 7.1.4 παρουσιάζονται συνοπτικά τα δεδοµένα που προέκυψαν 

από την ποιοτική ανάλυση των κειµένων των συνεντεύξεων µε τις νηπιαγωγούς του 

δείγµατος και επιχειρείται ο συσχετισµός τους µε τα ερωτήµατα της έρευνας. 

 

7.1.1 Θεµατική ανάλυση: το φαινόµενο της διάλυσης στα δύο Π.Σ. και στις συνεντεύξεις µε 
τις νηπιαγωγούς 

Τα αποσπάσµατα των κειµένων των δύο Π.Σ., που κλήθηκαν να σχολιάσουν οι 

νηπιαγωγοί κατά το Ιο µέρος της συνέντευξης, και τα κείµενα που προέκυψαν από τη 

µεταγραφή των συνεντεύξεων µε τις νηπιαγωγούς, αναλύθηκαν αρχικώς µε άξονα το θέµα 

σχολιασµού, µε στόχο τον εντοπισµό γνωστικών περιεχοµένων που σχετίζονται µε το 

φαινόµενο της διάλυσης. Εντοπίστηκαν 5 θέµατα. Το πρώτο θέµα, µε τίτλο «∆ιάλυση / 

∆ιαλύεται», αποδόθηκε στα αποσπάσµατα και στις ενότητες που σχολιάζουν το φαινόµενο 

της διάλυσης ή/και τη διάλυση υλικών. Το δεύτερο θέµα, µε τίτλο «Υλικά διαλυόµενα και 

µη», αποδόθηκε στα αποσπάσµατα και στις ενότητες που περιλαµβάνουν προσδιορισµούς 

σχετικά µε τις κατηγορικές έννοιες69 «διαλυόµενα / µη διαλυόµενα» υλικά ή/και σε 

διευκρινίσεις που αφορούν τα µη διαλυόµενα υλικά. Το τρίτο θέµα, µε τίτλο «∆ιαλύτης», 

αποδόθηκε στα αποσπάσµατα και τις ενότητες που αφορούν την έννοια «διαλύτης» ή/και 

που σχολιάζουν ζητήµατα σχετικά µε τους διαλύτες. Το τέταρτο θέµα, µε τίτλο 

«∆ιαλύµατα», αποδόθηκε στα αποσπάσµατα και τις ενότητες που επικεντρώνονται σε 

ζητήµατα που αφορούν τα διαλύµατα ή τον προσδιορισµό της έννοιας. Τέλος, το πέµπτο 

θέµα, µε τίτλο «Άλλο», αποδόθηκε στα αποσπάσµατα και τις ενότητες που 

επικεντρώνονται σε οποιοδήποτε άλλο θέµα εκτός των τεσσάρων προηγούµενων. 

 

Στα αποσπάσµατα ή στις ενότητες όπου αναπτύσσονται περισσότερα του ενός 

θέµατα, επιχειρήθηκε ο εντοπισµός ενός κυρίαρχου θέµατος, το οποίο και αποδόθηκε σε 

                                                 
69 Για τον προσδιορισµό των κατηγορικών εννοιών βλ. Leimeignan & Weil-Barais, 1997, σ. 84-93, και 
επιπλέον πληροφορίες για θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία συγκρότησής τους και τη διάκριση εµπειρικής 
και σκεπτόµενης αφαίρεσης βλ. von Glaserfeld, 1991. 
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αυτές τις περιπτώσεις70. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποσπασµάτων – θεµατικών 

ενοτήτων (στο εξής Θ.Ε.) από τα κείµενα των δύο Π.Σ. και από τα κείµενα που προέκυψαν 

από τη µεταγραφή των συνεντεύξεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 21. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα Θ.Ε. από τα επίσηµα κείµενα των Π.Σ. και 
από τις συνεντεύξεις, στις 5 κατηγορίες θεµάτων. 

Θέµατα Χαρακτηριστικά παραδείγµατα Θ.Ε. 

Βασική επιδίωξη Να συνειδητοποιήσουν ότι µία διαλυόµενη ουσία εξακολουθεί να υπάρχει και να ανιχνεύεται, όταν παύει 
να είναι ορατή µετά τη διάλυσή της. (Οδηγός Νηπ/γού, σ. 238) 
Γιατί εµένα πολλές φορές µου λένε άλλες λέξεις. (.) Χάθηκε:. Έφυγε:. Βούλιαξε:. Το διαλύθηκε και το αόρατη δείχνει ότι 
το παιδί έχει καταλάβει. Ενώ µε το εξαφανίστηκε και το υγρό έγινε µωβ δείχνει ότι είναι ακόµα µπερδεµένο. (Σούλα, Ιο 
µέρος της συνέντευξης) ∆ιάλυση / 

∆ιαλύεται Οπότε θα κάνω αρχικά σε σχέση µε αυτά που: ξέρω, λίγο να δούµε τι είναι ακριβώς το φαινόµενο, τι είναι η διάλυση, 
'γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι είναι'. Εεε, εδώ είδα ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες, άρα θα πρέπει να τις εξαντλήσω (.), 
αέρια, υγρά, 'αν τις κατάλαβα καλά'. ∆εν θα έκανα µόνο το ένα (.), γιατί δηµιουργείς λανθασµένες εντυπώσεις στο τι είναι 
τα διαλύµατα, γιατί σου είπα στην αρχή νόµιζα ότι είναι µόνο στα υγρά. (.) Θα προσδιόριζα ακριβώς τι θέλω να 
προσεγγίσω, ποιες έννοιες ακριβώς. Θα έβρισκα τα πιθανά γνωστικά εµπόδια, ίσως κάτι στη βιβλιογραφία. (Φραγκίσκη, 
ΙΙο µέρος της συνέντευξης) 
-Η νηπιαγωγός εµπλουτίζει τη γωνιά των φυσικών επιστηµών µε υλικά που διαλύονται και υλικά που δε διαλύονται στο 
νερό, όπως αλάτι, ζάχαρη, αλεύρι, µπογιά σε σκόνη, ξίδι, λάδι, κουµπιά, καραµέλες, ένα κοµµάτι σοκολάτα κ.ά., και µε 
αρκετά µικρά βαζάκια γεµάτα νερό. (Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων, σ. 204) 
Εδώ θέλουµε να δούµε ποια αντικείµενα διαλύονται στο νερό και ποια όχι. (.) Άρα καταλαβαίνω τι εννοεί. Μου φαίνεται 
κατανοητό δηλαδή. (Χρύσα, Ιο µέρος της συνέντευξης) 

Υλικά 
διαλυόµενα 
& µη 

Καφέ ελληνικό που δε διαλύεται, νες καφέ που διαλύεται. (.) Ή: γαλλικό που δε διαλύεται. (Παναγιώτα, Ιο µέρος της 
συνέντευξης) 
ΙV. Το νερό ως διαλυτικό µέσο (Οδηγός Νηπ/γού, σ. 238) 
Εεε, να γίνουν κάποιες εεε βιωµατικές εεε δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά να καταλάβουν ότι: εεε ότι το νερό 
χρησιµοποιείται εεε για να: εεε διαλύσει κάποιες: εεε ουσίες. Και να πάρει κάποια: άλλη: γεύση, προφανώς, ή χρώµα: εεε 
ή: σε σχέση µε τη µυρωδιά, γιατί αν ρίξω για παράδειγµα έλαια: (.) αλλάζει η µυρωδιά. (Φράγκα, Ιο µέρος της 
συνέντευξης) ∆ιαλύτης 
Σαφές είναι. (.) Κάνει παραποµπή µόνο στο νερό; Ή µάλλον (.) αναφέρει: στα µέσα διάλυσης µόνο το νερό; […] Θέλω να 
πω ότι δεν είναι µόνο το νερό:. Στο φαινόµενο της διάλυσης δεν υπάρχει µόνο το νερό. (.) Αυτό. (.) Εµένα σαν µία αδαή 
νηπιαγωγό σε σχέση µε τις Φυσικές Επιστήµες θα µπορούσε, τώρα µ' αυτό τον τρόπο να µου πει ότι διαλυτότητα είναι 
µόνο το νερό. (.) Μόνο η διάλυση του νερού. (.) Που δεν είναι αυτό. Όσο αδαής και να 'µαι, µέχρι εκεί φτάνει το µυαλό 
µου, ότι δεν είναι µόνο το νερό µέσο διάλυσης. (Μόνικα, Ιο µέρος της συνέντευξης) 
Συνεργασία µε το σπίτι Η εκπαιδευτικός παροτρύνει τους γονείς να συζητήσουν µε τα παιδιά τους για τη γεύση 
διαφορετικών διαλυµάτων (π.χ. σπιτική βυσινάδα, βανίλια υποβρύχιο κ.λ.π. (Οδηγός Νηπ/γού, σ. 239) 
Ας πούµε διάλυµα: νερό µ' ένα υλικό. (.) Μπορεί να είναι υγρό, (.) µπορεί να είναι: στερεό, που δηµιουργεί διάλυµα. ∆εν 
σκαµπάζω και πολλά τέτοια, µη γελάσεις ((γέλια)), δεν τα πάω καλά µ' αυτά. (Κάκια, Ιο µέρος της συνέντευξης) 

∆ιαλύµατα 

∆υσνόητο. Εντελώς. Τα διαλύµατα δεν µε παραπέµπει πουθενά. ∆εν µε παραπέµπει στο φαινόµενο της διάλυσης, και 
µάλιστα αν δεν το είχες εδώ γραµµένο θα το προσπερνούσα, ναι δεν θα το έβλεπα καν. (Τζένη, Ιο µέρος της συνέντευξης) 
3.Κάνοντας προβλέψεις (βλ. κεφ. 8) αναζητούν τις λέξεις «αλάτι» και «ζάχαρη» πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων. 
∆ύο παιδιά, ως γραφείς, διαµορφώνουν ετικέτες µε τις λέξεις «αλάτι» και «ζάχαρη». Τις γράφουν όπως µπορούν ή όπως 
νοµίζουν ότι γράφονται (βλ. κεφ. 8). (Οδηγός Νηπ/γού, σ. 238) 
Έβδοµον. (.) Ακόµα θα µπορούσα να κλείσω τη δραστηριότητα µε κάποιο σχετικό παιχνίδι, δραµατοποίηση, 
κουκλοθέατρο και λοιπά. (.) Εν ολίγοις. (∆ανάη, ΙΙο µέρος της συνέντευξης) 

Άλλο 

Θα προσπαθούσα να δω επειδή είναι διαθεµατικό, και τώρα µας έχουν πήξει, και πώς θα µπορούσα να το συνδέσω και µε 
άλλα, (.) µε τη Γλώσσα, τα Μαθηµατικά, µε κάτι ακόµα. (Χριστίνα, ΙΙο µέρος της συνέντευξης) 

 

Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζονται µε λεπτοµέρειες και αναλύονται τα 

δεδοµένα από τη θεµατική ανάλυση των επίσηµων κειµένων των Π.Σ. και των 

συνεντεύξεων µε τις 40 νηπιαγωγούς. 

                                                 
70 Για τη διαδικασία κατάτµησης των κειµένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις σε µικρότερες µονάδες 
κειµένου βλ. ενότητα 5.2.2.10, β.1. 

 219



 

7.1.1.1 Τα σχετικά µε το φαινόµενο της διάλυσης θέµατα στα επίσηµα κείµενα των Π.Σ. 

Τα αποσπάσµατα των επίσηµων κειµένων που αφορούν το φαινόµενο της 

διάλυσης, χρησιµοποιήθηκαν ως κείµενα αναφοράς κατά το Ιο µέρος της συνέντευξης µε 

τις νηπιαγωγούς71, όπου τους ζητήθηκε να τα αναγνώσουν και να τα σχολιάσουν σε ό,τι 

αφορά τη σχέση τους µε το φαινόµενο και τη σαφήνειά τους, αλλά και να διατυπώσουν 

οποιαδήποτε άλλα σχόλια επιθυµούν (βλ. ενότητα 5.2.2.4). Αυτά τα αποσπάσµατα, 

αναλύθηκαν παράλληλα µε τα κείµενα των συνεντεύξεων, προκειµένου να αναδειχθεί η 

θεµατολογία τους σχετικά µε το φαινόµενο της διάλυσης. 

 

Στον Πίνακα 22 παρουσιάζονται συνοπτικά τα θέµατα που εντοπίστηκαν στα 

επίσηµα κείµενα σχετικά µε το υπό εξέταση φαινόµενο. Όπως φαίνεται σε αυτόν τον 

Πίνακα, στα κείµενα του Α.Π. του ’89 εντοπίστηκαν 5 ενότητες που πραγµατεύονται 

ζητήµατα σχετικά µε το φαινόµενο της διάλυσης ή τη διάλυση υλικών, 5 ενότητες που 

αφορούν τις κατηγορικές έννοιες «διαλυόµενα / µη διαλυόµενα υλικά», και µία ενότητα, 

σχετική µε τα διαλύµατα. Στα κείµενα του ∆.Π. εντοπίστηκαν 10 ενότητες που αφορούν το 

φαινόµενο της διάλυσης ή τη διάλυση υλικών, 3 ενότητες που πραγµατεύονται ζητήµατα 

σχετικά µε το διαλύτη, 4 ενότητες σχετικές µε τα διαλύµατα, και 1 ενότητα στην οποία 

σχολιάζεται κάποιο άλλο θέµα (βλ. Πίνακα 22). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22. Θέµατα σχετικά µε το φαινόµενο της διάλυσης που εντοπίστηκαν στα 
αποσπάσµατα των επίσηµων κειµένων των Προγραµµάτων. 

Πλήθος Θ.Ε.  Θέµατα Στα κείµενα του Α.Π. του ’89 Στα κείµενα του ∆.Π. 
∆ιάλυση / ∆ιαλύονται 5 10 
Υλικά διαλυόµενα & µη 5 - 
∆ιαλύτης - 3 
∆ιαλύµατα 1 4 
Άλλο - 1 
Σύνολο αποσπασµάτων 11 18 

 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν, ότι τα γνωστικά περιεχόµενα που προβάλλονται στα 

κείµενα του Α.Π. του ’89 αφορούν κυρίως το φαινόµενο της διάλυσης ή τη διάλυση 

υλικών, καθώς και τη διάκριση των υλικών σε διαλυόµενα και µη, ενώ στα κείµενα του 

∆.Π. προβάλλονται κυρίως γνωστικά περιεχόµενα που αφορούν το φαινόµενο της 

                                                 
71 Βλ. και Έντυπο Οδηγού Συνέντευξης στο Παράρτηµα ΙΙ.α. 
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διάλυσης ή τη διάλυση υλικών, καθώς και τις έννοιες διαλύτης και διαλύµατα. Τα δύο 

Προγράµµατα διαφέρουν, τόσο όσον αφορά τα γνωστικά περιεχόµενα που προβάλλουν, 

όσο και σχετικά µε την ποικιλία των γνωστικών περιεχοµένων του φαινοµένου που 

περιλαµβάνουν. Στο Α.Π. του ’89 περιλαµβάνονται γνωστικά περιεχόµενα που σχετίζονται 

µε τις κατηγορικές έννοιες «διαλυόµενα / µη διαλυόµενα υλικά», ζητήµατα τα οποία 

απουσιάζουν εντελώς από το ∆.Π., ενώ στο ∆.Π. παρατηρείται µεγαλύτερη ποικιλία 

γνωστικών περιεχοµένων µε επικέντρωση σε ζητήµατα που σχετίζονται µε το φαινόµενο 

της διάλυσης και τα διαλυόµενα υλικά. 

 

Η θεµατική ανάλυση των κειµένων των συνεντεύξεων µε τις νηπιαγωγούς, που 

παρουσιάζεται στη συνέχεια, αναδεικνύει τα θέµατα που οι ίδιες αναγνωρίζουν στα 

επίσηµα κείµενα, τα θέµατα που τις απασχολούν, καθώς και τα θέµατα που τελικώς 

επιλέγουν να διδάξουν κατά τον σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης για το φαινόµενο 

της διάλυσης. 

 

7.1.1.2 Τα σχετικά µε φαινόµενο της διάλυσης θέµατα στις συνεντεύξεις µε τις νηπιαγωγούς, 
παράγοντες που πιθανώς τις επηρεάζουν στο σχολιασµό αυτών των θεµάτων 

Τα δεδοµένα της θεµατικής ανάλυσης των κειµένων των συνεντεύξεων µε τις 40 

νηπιαγωγούς, παρουσιάζονται στον Πίνακα 23, συνολικά και διακριτά στα δύο µέρη της 

συνέντευξης, σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών που σχολιάζουν τα 

συγκεκριµένα θέµατα, καθώς και µε τη συµβατότητα του διδακτικού αντικειµένου στο 

οποίο καταλήγουν ως προς ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και 

εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης. 

 

Στην οµάδα των νηπιαγωγών που επέλεξαν να σχολιάσουν τα κείµενα του ∆.Π. 

εντοπίστηκαν περισσότερες Θ.Ε. από ό,τι στην οµάδα των νηπιαγωγών που επέλεξαν τα 

κείµενα του Α.Π. του ’89 (βλ. Πίνακα 23). Το δεδοµένο αυτό είναι πιθανό να οφείλεται 

στα αντίστοιχα περισσότερα αποσπάσµατα που σχετίζονται µε το φαινόµενο της διάλυσης 

ή/και στη µεγαλύτερη ποικιλία θεµάτων που εντοπίστηκαν στα κείµενα του ∆.Π., αλλά θα 

πρέπει να σηµειωθεί και ο µεγαλύτερος αριθµός των νηπιαγωγών που επέλεξαν τα κείµενα 

του ∆.Π. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23. Το πλήθος Θ.Ε. στο Ιο και ΙΙο µέρος της συνέντευξης ανά θέµα, τα 
χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών και το µετασχηµατισµένο διδακτικό αντικείµενο στο 
οποίο καταλήγουν. 

Θ.Ε. στο Ιο & ΙΙο µέρος της συνέντευξης 

∆ιάλυση / 
∆ιαλύεται

Υλικά 
διαλ. & µη ∆ιαλύτης ∆ιαλύµατα Άλλο 

Θ.Ε. στο 
Ιο & ΙΙο

µέρος της 
συνέντευξης Οµαδοποίηση των νηπιαγωγών ανάλογα 

µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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α. Το Πρόγραµµα που επέλεξαν ως πιο 
οικείο: 

Α.Π. του ’89 55 14 65 120 1 4 8 4 6 63
Υποσύνολο 69 185 5 12 69 

135 205 340 12

∆.Π. 278 139 55 130 57 11 66 1 54 177
Υποσύνολο 417 185 68 67 231 

510 458 968 28

β. Τις βασικές σπουδές τους & το 
Πρόγραµµα που διδάχθηκαν: 

Σχολή Νηπιαγωγών (ενιαία συγκεντρωτική) 88 32 22 40 15 3 24 1 18 61
Υποσύνολο 120 62 18 25 79 

167 137 304 10

Παν/µιο, Α.Π. του ’89 158 78 79 157 27 12 31 4 21 105
Υποσύνολο 236 236 39 35 126 

316 356 672 21

Παν/µιο, ∆.Π. 87 43 19 53 16 0 19 0 21 74
Υποσύνολο 130 72 16 19 95 

162 170 332 9

Σύνολο Παν/µιο Α.Π. του ’89 + ∆.Π. 245 121 98 210 43 12 50 4 42 179
Υποσύνολο 366 308 55 54 221 

478 526 1.004 30

γ. Την εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη 
∆ιδακτική Φ.Ε.: 

Από 1 έως 4 σχετικά µαθήµατα 196 110 44 101 37 9 41 0 32 126
Υποσύνολο 306 145 46 41 158 

350 346 696 20

Κανένα σχετικό µάθηµα 137 43 76 149 21 6 33 5 28 114
Υποσύνολο 180 225 27 38 142 

295 317 612 20

δ. Τα έτη διδακτικής εµπειρίας: 

Από 2 έως 4 101 51 18 71 21 0 18 1 15 53
Υποσύνολο 152 89 21 19 68 

173 176 349 10

Από 5 έως 9 76 43 40 60 12 9 18 0 17 77
Υποσύνολο 119 100 21 18 94 

163 189 352 10

Από 10 έως 19 100 43 47 86 14 3 22 3 14 65
Υποσύνολο 143 133 17 25 79 

197 200 397 13

Από 20 και άνω 56 16 15 33 11 3 16 1 14 45
Υποσύνολο 72 48 14 17 59 

112 98 210 7

Το µετασχηµατισµένο διδακτικό 
αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν: 
Συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο 
επιστηµονικό µοντέλο 54 27 17 33 10 0 11 0 9 44
Υποσύνολο 81 50 10 11 53 

101 104 205 6

Μη συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο 25 8 5 15 4 3 9 4 6 17
Υποσύνολο 33 20 7 13 23 

49 47 96 3

Mε αντιφάσεις ως προς ένα 
µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 254 118 98 202 44 12 54 1 45 179
Υποσύνολο 372 300 56 55 224 

495 512 1.007 31

Σύνολο Θ.Ε. σε κάθε µέρος της 
συνέντευξης 333 153 120 250 58 15 74 5 60 240
Σύνολο Θ.Ε. 486 370 73 79 300 

645 663 1.308 40
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Οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις που αναδεικνύονται από τη µελέτη των δεδοµένων 

του Πίνακα 23, αφορούν δύο κυρίως στοιχεία. Αφενός παρατηρούνται διαφοροποιήσεις 

στο πλήθος των Θ.Ε. ανάµεσα στο Ιο και το ΙΙο µέρος της συνέντευξης, και αφετέρου η 

τάση αύξησης ή µείωσης των σχολίων των νηπιαγωγών για όλα τα θέµατα παραµένει ίδια, 

ανεξάρτητα από το Πρόγραµµα που επιλέγουν, από τις βασικές σπουδές τους, την 

εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη ∆ιδακτική Φ.Ε., τα έτη διδακτικής εµπειρίας που 

διαθέτουν και τη σχέση του διδακτικού αντικειµένου στο οποίο καταλήγουν µε ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο. 

 

Πιο συγκεκριµένα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 23, οι νηπιαγωγοί σχολιάζουν 

περισσότερο ζητήµατα που αφορούν τα διαλυόµενα υλικά ή γενικότερα το φαινόµενο της 

διάλυσης, στο Ιο µέρος της συνέντευξης (333 Θ.Ε. συνολικά), δηλαδή κατά το σχολιασµό 

των αποσπασµάτων των επίσηµων κειµένων, από ό,τι στο ΙΙο µέρος (153 Θ.Ε. συνολικά). 

Το ίδιο παρατηρείται και για ζητήµατα που αφορούν τις έννοιες διαλύτης (58 Θ.Ε. στο Ιο 

µέρος, 15 Θ.Ε. στο ΙΙο) και διαλύµατα (74 Θ.Ε. στο Ιο µέρος, 5 Θ.Ε. στο ΙΙο). Αντίθετα, οι 

κατηγορικές έννοιες «διαλυόµενα και µη υλικά» φαίνεται να απασχολούν περισσότερο τις 

νηπιαγωγούς στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης (250 Θ.Ε.), δηλαδή κατά το σχεδιασµό και την 

παρουσίαση σχετικής διδακτικής παρέµβασης, από ό,τι στο Ιο µέρος της συνέντευξης (120 

Θ.Ε.). 

 

Εξετάζοντας συστηµατικότερα το πλήθος των ενοτήτων στα θέµατα «∆ιάλυση / 

∆ιαλύεται» και «Υλικά διαλυόµενα και µη» στις επιµέρους περιπτώσεις των παραγόντων 

α) επιλογή οικείου Προγράµµατος, β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα, γ) εκπαίδευση ή 

επιµόρφωση στη ∆ιδακτική Φ.Ε., δ) έτη διδακτικής εµπειρίας, καθώς και σε σχέση µε το 

µετασχηµατισµένο διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν οι νηπιαγωγοί, 

παρατηρούµε ότι στις νηπιαγωγούς που επιλέγουν να σχολιάσουν το ∆.Π. εντοπίζεται 

µεγαλύτερο πλήθος ενοτήτων σχετικών µε το φαινόµενο της διάλυσης από ό,τι στις 

νηπιαγωγούς που επιλέγουν να σχολιάσουν το Α.Π. του ’89 (417 Θ.Ε. και 69 αντίστοιχα, 

βλ. Πίνακα 23). Ενώ, όσον αφορά το θέµα «Υλικά διαλυόµενα και µη», και στις δύο 

οµάδες νηπιαγωγών εντοπίζεται το ίδιο πλήθος Θ.Ε. (185 Θ.Ε., βλ. Πίνακα 23). 

 

Όπως έχει φανεί από τη θεµατική ανάλυση των κειµένων των δύο Π.Σ. που 

παρουσιάστηκε πιο πάνω, τα κείµενα του ∆.Π. προβάλλουν περισσότερο από τα κείµενα 

του Α.Π. του ’89 ζητήµατα που αφορούν τα διαλυόµενα υλικά και γενικότερα το 
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φαινόµενο της διάλυσης (10 Θ.Ε. σε σύνολο 18 βλ. Πίνακα 22 πιο πάνω), εποµένως ο 

αυξηµένος αριθµός αντίστοιχων Θ.Ε. στην οµάδα των 28 νηπιαγωγών που επέλεξαν τα 

κείµενα του ∆.Π. είναι πιθανό να οφείλεται ακριβώς σε αυτόν τον προσανατολισµό των 

κειµένων. Στα κείµενα του Α.Π. του ’89 εντοπίστηκε ο ίδιος αριθµός ενοτήτων στα θέµατα 

«∆ιάλυση / ∆ιαλύεται» και «Υλικά διαλυόµενα και µη» (5 ενότητες σε κάθε θέµα σε 

σύνολο 11 Θ.Ε., βλ. Πίνακα 22 πιο πάνω) και σχετικά ανάλογο πλήθος ενοτήτων 

εντοπίστηκε στις συνεντεύξεις των νηπιαγωγών που επέλεξαν το Α.Π. του ’89, στο Ιο 

µέρος της συνέντευξης (55 και 65 ενότητες στα δύο θέµατα αντίστοιχα, βλ. Πίνακα 23). 

Ωστόσο, στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης παρατηρείται σαφής τάση αύξησης των ενοτήτων 

που σχετίζονται µε το θέµα «Υλικά διαλυόµενα και µη», τόσο στις νηπιαγωγούς που 

επέλεξαν τα κείµενα του Α.Π. του ’89 (65 Θ.Ε. στο Ιο και 120 στο ΙΙο µέρος), όσο και στις 

νηπιαγωγούς που επέλεξαν τα κείµενα του ∆.Π. (55 Θ.Ε. στο Ιο και 130 στο ΙΙο µέρος), αν 

και στο ∆.Π. δεν εντοπίστηκε καµία σχετική αναφορά (βλ. Πίνακα 23). 

 

Η αυξηµένη παρουσία ενοτήτων στο θέµα «Υλικά διαλυόµενα και µη» κατά το ΙΙο 

µέρος της συνέντευξης, σε όλες τις οµάδες νηπιαγωγών, ανεξάρτητα από το Πρόγραµµα 

που επιλέγουν, τις βασικές σπουδές τους, την εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη 

∆ιδακτική Φ.Ε., τα έτη διδακτικής εµπειρίας που διαθέτουν και το διδακτικό αντικείµενο 

στο οποίο καταλήγουν, καθώς και ο εντοπισµός σχετικών ενοτήτων, στο Ιο και ΙΙο µέρος 

της συνέντευξης, και στην οµάδα των νηπιαγωγών που επιλέγουν τα κείµενα του ∆.Π., 

όπου δεν εντοπίστηκαν ανάλογες Θ.Ε., µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, στη λογική των 

νηπιαγωγών κυριαρχεί ο προσδιορισµός διδακτικών περιεχοµένων εκπαιδευτικών 

παρεµβάσεων, που σχετίζονται µε το φαινόµενο της διάλυσης, βάσει κατηγορικών 

εννοιών. 

 

Ο προσδιορισµός διδακτικών περιεχοµένων βάσει κατηγορικών εννοιών (βλ. 

σχετικά Leimeignan & Weil-Barais, 1997, σ. 84-93), µε τη µορφή ζεύγους οµάδων 

αντικειµένων που αντιπαραβάλλονται, εφαρµόζεται χαρακτηριστικά στα διδακτικά 

αντικείµενα που προτείνονται στο Τέταρτο Μέρος του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων, µε τίτλο 

«Αγωγή και Νοητική Ανάπτυξη του Νηπίου», όπου όλες οι προτεινόµενες προς 

διδασκαλία ενότητες τιτλοφορούνται «∆ιακρίσεις ως προς …» π.χ. το σχήµα, µέγεθος, 

µορφή και βάρος, τη σύσταση της Ύλης, και οι προσδιορισµοί αφορούν, συχνά, 

οµαδοποιήσεις αντικειµένων σε π.χ. µικρά / µεγάλα, βαριά / ελαφριά, αντικείµενα που 
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γλιστρούν µόνα τους / χρειάζονται ώθηση, που διαλύονται / δεν διαλύονται, που σπάζουν / 

δεν σπάζουν (βλ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. – ΠΙ, 1991, σ. 201-209). 

 

Πρόκειται για µία πρακτική προσδιορισµού διδακτικών περιεχοµένων βαθιά 

επηρεασµένη από τα δεδοµένα της πιαζετικής θεώρηση για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης 

και την προσέγγιση της γνώσης από τα νήπια72, επιρροή η οποία δηλώνεται και ρητώς στην 

εισαγωγή του Τέταρτου Μέρους του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – ΠΙ, 1991, σ. 

196). Ωστόσο, είναι αµφίβολη η σηµασία που θα είχε για την προσέγγιση ενός 

µετασχηµατισµένου επιστηµονικού µοντέλου περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου 

της διάλυσης, η αποκλειστική έµφαση στη διάκριση του συνόλου των υλικών µε τα οποία 

έρχονται σε επαφή τα νήπια, σε υλικά διαλυόµενα και µη, και εξίσου αµφίβολη η 

δυνατότητα των νηπιαγωγών να στηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρηµα. 

 

Ανάµεσα στο Ιο και στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης παρουσιάζεται σηµαντική 

αύξηση και στην περίπτωση του θέµατος «Άλλο». Στον Πίνακα 23 φαίνεται ότι σε σύνολο 

1.308 Θ.Ε. που διακρίθηκαν στα κείµενα των 40 συνεντεύξεων µε τις νηπιαγωγούς, στο Ιο 

µέρος της συνέντευξης εντοπίστηκαν 64 ενότητες στις οποίες οι νηπιαγωγοί αναπτύσσουν 

κάποιο άλλο θέµα, που δεν επικεντρώνεται στο φαινόµενο της διάλυσης, ενώ στο ΙΙο µέρος 

της συνέντευξης αυτό συµβαίνει σε 236 ενότητες. Η αυξητική τάση των ενοτήτων στο 

θέµα «Άλλο» κατά το ΙΙο µέρος της συνέντευξης παρατηρείται και πάλι σε όλες τις οµάδες 

νηπιαγωγών και ανεξάρτητα από το µετασχηµατισµένο διδακτικό αντικείµενο στο οποίο 

καταλήγουν. 

 

Στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης, αφού οι νηπιαγωγοί έχουν ολοκληρώσει την 

παρουσίαση του διδακτικού σχεδιασµού τους, η διαδικασία της συνέντευξης περιελάµβανε 

τη διατύπωση ερωτηµάτων σχετικά µε την άποψη των εκπαιδευτικών για την εφαρµογή ή 

µη του Π.Σ. που επέλεξαν, για τη συνήθη πρακτική τους, για πιθανές δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν, καθώς και σχετικά µε την όλη διαδικασία της συνέντευξης, εποµένως 

είναι λογικό να αποµακρύνονται τα σχόλια τους από θέµατα που επικεντρώνονται στο 

φαινόµενο της διάλυσης. Ωστόσο πολλές ενότητες στο θέµα «Άλλο» εντοπίζονται και στο 

γραπτό των νηπιαγωγών, αλλά και στην παρουσίαση του γραπτού σχεδιασµού. 

                                                 
72 Για τη συµβολή της θεωρίας και του έργου του J Piaget στη διάκριση εµπειρικής και σκεπτόµενης 
αφαίρεσης, φυσικής και λογικο-µαθηµατικής γνώσης, κατηγορικών και τυπικών εννοιών, βλ. von Glaserfeld, 
1991, και Leimeignan & Weil-Barais, 1997, σ. 84-93. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένα χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από τις 

ενότητες που κατηγοριοποιήθηκαν στο θέµα «Άλλο», η µελέτη των οποίων αναδεικνύει ότι 

πρόκειται κυρίως για ζητήµατα διδακτικής µεθοδολογίας ή για ευρύτερους 

προβληµατισµούς των νηπιαγωγών. 

 

Εεε, το πείραµα είναι πιο οργανωµένο. Θέλει:. (.) εεε (.) σαφώς καλύτερη (.) διατύπωση. 
Και ξεκάθαρους στόχους. Εγώ δεν έχω βάλει καν στόχους. (Αθανασία) 

Εγώ επιµένω πάντα στο υποθέσεις- προβλέψεις. Πάντα. […] ∆εν ξέρω γιατί. Γιατί βλέπω, 
Αγγελική, ότι αυτό λείπει από τα παιδιά, (.) η επιχειρηµατολογία. (Μόνικα) 

-Με αφορµή τα καιρικά φαινόµενα (ηµέρα βροχής) µαζεύουµε σε ένα πλαστικό ποτηράκι 
νερό από το έδαφος (λούµπες), τη βροχή (το ποτήρι στο παράθυρο). 
-Παρατηρούµε τα δύο ποτήρια και συζητάµε. (Ανδριάνα) 

Πίνακες αναφοράς για τη γλώσσα (Κωνσταντίνα) 

Τώρα αν θέλω να κάνω και αξιολόγηση στο τέλος. Αλλά αυτό είναι στο αναλυτικό; Η 
αξιολόγηση: δεν είναι. (…) Οπότε µάλλον µην τα µπλέξω. (Χρύσα) 

Τραγούδι – Παραµύθι (Νίκη) 

Όχι. Μγκ ((γνέφει αρνητικά)) (.) Ναι: δε µε δυσκόλεψε κάτι, ‘ντάξει δηλαδή το έβγαλα, αυτό 
που, τέλος πάντων, είχα στο µυαλό µου. (…) Απλά θεωρώ ότι ίσως, αν το σκεφτόµουν 
περισσότερο, αν το είχα δουλέψει περισσότερο ίσως κάθε φορά να µου εµπλουτίζεται και 
περισσότερο να το παρουσιάζω και καλύτερα. (Σταυρούλα) 

 

Συνοψίζοντας, τα δεδοµένα που εντοπίστηκαν κατά τη θεµατική ανάλυση των 

συνεντεύξεων µε τις 40 νηπιαγωγούς, δείχνουν ότι τα κείµενα των Προγραµµάτων που 

αναπτύσσουν διδακτικές προτάσεις για την προσέγγιση του φαινοµένου της διάλυσης 

επηρεάζουν τα θέµατα που αναπτύσσουν οι νηπιαγωγοί κατά το σχολιασµό των κειµένων, 

αλλά όχι τόσο τα θέµατα που αναπτύσσουν κατά το σχεδιασµό και την παρουσίαση 

σχετικής µε το φαινόµενο της διάλυσης διδακτικής παρέµβασης. Στο ΙΙο µέρος της 

συνέντευξης, κατά το σχεδιασµό διδακτικής προσέγγισης για το φαινόµενο της διάλυσης, 

παρατηρήθηκε γενικότερη τάση σχολιασµού θεµάτων που αφορούν στη διάκριση των 

υλικών σε διαλυόµενα και µη, η οποία φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από το Πρόγραµµα 

που επέλεξαν ως πιο οικείο οι νηπιαγωγοί, από τις βασικές σπουδές τους και το 

Πρόγραµµα που διδάχθηκαν, από την εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη ∆ιδακτική Φ.Ε., 

από τα έτη διδακτικής εµπειρίας, καθώς και από το µετασχηµατισµένο διδακτικό 

αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν ως προς το επιστηµονικό µοντέλο. 
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7.1.2 Εννοιολογική ανάλυση: ο προσδιορισµός του φαινοµένου της διάλυσης από τις 
νηπιαγωγούς 

Αφού ολοκληρώθηκε η θεµατική ανάλυση των κειµένων των Π.Σ. και των 

συνεντεύξεων των νηπιαγωγών της έρευνας, ακολούθησε ανάλυση των επιµέρους Θ.Ε. που 

εντοπίστηκαν στις συνεντεύξεις µε άξονα τον εννοιολογικό προσδιορισµό του φαινοµένου 

της διάλυσης. Η ανάλυση των κειµένων των συνεντεύξεων των νηπιαγωγών ανέδειξε Θ.Ε., 

οι οποίες περιλαµβάνουν ή δεν περιλαµβάνουν στοιχεία εννοιολογικού προσδιορισµού του 

φαινοµένου της διάλυσης, Θ.Ε. που περιλαµβάνουν διατύπωση σχετικών αποριών, και 

Θ.Ε. που περιλαµβάνουν σχόλια συσχετισµού του φαινοµένου της διάλυσης µε άλλα 

διδακτικά αντικείµενα ή ‘θέµατα’73. 

 

∆ηµιουργήθηκαν τρεις βασικές κατηγορίες Θ.Ε. που σχετίζονται µε τον 

εννοιολογικό προσδιορισµό του φαινοµένου της διάλυσης. Στην πρώτη κατηγορία, µε 

τίτλο «1. Προς το επιστηµονικό µοντέλο», καταχωρήθηκαν οι Θ.Ε. που περιλαµβάνουν 

αναφορές, οι οποίες προσεγγίζουν ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 

περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης. Στη δεύτερη κατηγορία, µε τίτλο 

«2. Αποµάκρυνση από το επιστηµονικό µοντέλο», καταχωρήθηκαν οι Θ.Ε. που 

περιλαµβάνουν αναφορές, οι οποίες αποµακρύνουν τον εννοιολογικό προσδιορισµό του 

φαινοµένου από το επιστηµονικό µοντέλο74. Στην τρίτη κατηγορία, µε τίτλο «3. Χωρίς 

στοιχεία», καταχωρήθηκαν οι Θ.Ε. από τις οποίες απουσιάζει κάθε στοιχείο εννοιολογικού 

προσδιορισµού του φαινοµένου της διάλυσης. Σε αυτές οι τρεις κατηγορίες 

καταχωρήθηκαν όλες οι Θ.Ε. των αποσπασµάτων των κειµένων των Προγραµµάτων και 

των συνεντεύξεων µε τις νηπιαγωγούς. 

 

Επιπλέον, δηµιουργήθηκαν δύο συναφείς κατηγορίες, οι οποίες αναδεικνύουν 

στοιχεία που σχετίζονται ευρύτερα µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό του φαινοµένου από 

τις νηπιαγωγούς. Στην κατηγορία µε τίτλο «α. Εκφράζει απορία» καταχωρήθηκαν Θ.Ε. που 

περιλαµβάνουν διατυπώσεις απορίας από τις νηπιαγωγούς σχετικά µε το φαινόµενο της 

διάλυσης ή/και συναφείς έννοιες ή/και σχετικά µε το διδακτικό µετασχηµατισµό αυτών. 
                                                 
73 Η λέξη ‘θέµα’ τοποθετείται ανάµεσα σε αποστρόφους για να αποδώσει τη σηµασία µε την οποία χρησιµοποιείται στα 
κείµενα του ∆.Π., δηλαδή στα πλαίσια της ‘θεµατικής’ οργάνωσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (βλ. ανάπτυξη των 
‘θεµάτων’ νερό και µουσείο, ∆αφέρµου κ.ά, 2006, σ. 223-253 & σ. 277-281 αντίστοιχα). 
74 Στις περιπτώσεις Θ.Ε. όπου εντοπίζονται παράλληλα αναφορές που προσεγγίζουν το επιστηµονικό µοντέλο και 
αναφορές που αποµακρύνονται από αυτό, αναλύονται µόνο οι τελευταίες, καθώς πρόκειται ξεκάθαρα για αντιφατικά 
προς το επιστηµονικό µοντέλο σχόλια. Εξαίρεση αποτελούν τα σχόλια των νηπιαγωγών που δείχνουν εξέλιξη του 
σχολιασµού τους προς το επιστηµονικό µοντέλο. Πρόκειται για ορισµένες περιπτώσεις νηπιαγωγών, οι οποίες ξεκινούν 
µε σχόλια που αποµακρύνονται από το επιστηµονικό µοντέλο, αλλά καθώς διατυπώνουν τις απόψεις τους τροποποιούν 
τις αντιλήψεις τους και τελικώς καταλήγουν σε σχόλια που προσεγγίζουν το επιστηµονικό µοντέλο. 
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Στην κατηγορία µε τίτλο «β. Παράλληλα µε» καταχωρήθηκαν Θ.Ε. µε αναφορές που 

φανερώνουν την τάση αποµάκρυνσης του σχολιασµού ή του εκπαιδευτικού σχεδιασµού 

από το φαινόµενο της διάλυσης και τη µετακίνηση προς άλλα διδακτικά αντικείµενα ή 

θέµατα, τα οποία µε κάποια λογική θεωρούνται σχετικά µε το υπό εξέταση φαινόµενο και 

επιχειρείται η παράλληλη προσέγγισή τους. Αυτές οι δύο συναφείς κατηγορίες 

περιλαµβάνουν Θ.Ε. που έχουν ήδη κατηγοριοποιηθεί στις πρώτες τρεις βασικές 

κατηγορίες. 

 

Στον Πίνακα 24 παρουσιάζονται συνοπτικά οι 5 κατηγορίες Θ.Ε. σχετικά µε τον 

εννοιολογικό προσδιορισµό του φαινοµένου της διάλυσης και µε τα πρόσθετα στοιχεία που 

αναδείχθηκαν από τα κείµενα των συνεντεύξεων µε τις νηπιαγωγούς. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24. Κατηγορίες Θ.Ε. σχετικά µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό του 
φαινοµένου της διάλυσης από τις νηπιαγωγούς και µε ορισµένα πρόσθετα στοιχεία. 

 Τίτλοι κατηγοριών Σύντοµη περιγραφή των κατηγοριών 
1. Προς το 
επιστηµονικό µοντέλο 

Εννοιολογικοί προσδιορισµοί που προσεγγίζουν ένα µετασχηµατισµένο 
επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φ. της διάλυσης 

2. Αποµάκρυνση από το 
επιστηµονικό µοντέλο 

Εννοιολογικοί προσδιορισµοί που αποµακρύνονται από το επιστηµονικό 
µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φ. της διάλυσης και αντιφατικοί 
προσδιορισµοί 
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3. Χωρίς στοιχεία Θ.Ε. χωρίς στοιχεία εννοιολογικού προσδιορισµού του φ. της διάλυσης 

α. Εκφράζει απορία ∆ιατύπωση αποριών σχετικών µε το φ. της διάλυσης ή/και µε τη διδακτική 
προσέγγισή του 

Συ
να
φε
ίς

 
κα
τη
γο
ρί
ες

 
µε

 π
ρό
σθ
ετ
α 

στ
οι
χε
ία

 

β. Παράλληλα µε Παράλληλη διδασκαλία του φ. της διάλυσης ή/και συσχετισµός µε άλλα 
διδακτικά αντικείµενα ή/και ‘θέµατα’ 

 

Οι δύο πρώτες κατηγορίες περιλαµβάνουν έναν αριθµό υποκατηγοριών. Οι Θ.Ε. 

που συνιστούν τη βασική κατηγορία «1. Προς το επιστηµονικό µοντέλο» διακρίθηκαν σε 6 

υποκατηγορίες (βλ. Πίνακα 25), ανάλογα µε τον εντοπισµό διαφορετικού τύπου αναφορών, 

δηλαδή προσδιορισµών και επισηµάνσεων που προσεγγίζουν ένα µετασχηµατισµένο 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης. Οι Θ.Ε. 

που συνιστούν τη βασική κατηγορία «2. Αποµάκρυνση από το επιστηµονικό µοντέλο» 

διακρίθηκαν σε 10 υποκατηγορίες (βλ. Πίνακα 26), ανάλογα µε διαφορετικού τύπου 

αναφορές, δηλαδή εναλλακτικές ιδέες, συγχύσεις ή/και επικεντρώσεις σε στοιχεία που 

αποµακρύνουν τον εννοιολογικό προσδιορισµό του φαινοµένου της διάλυσης από το 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25. Οι υποκατηγορίες της βασικής κατηγορίας «1. Προς το επιστηµονικό 
µοντέλο». 
Τίτλοι υποκατηγοριών Σύντοµη περιγραφή αναφορών που κατηγοριοποιήθηκαν σε κάθε υποκατηγορία

1.1 Αισθήσεις 
Αναφορές που επικεντρώνονται σε αισθητηριακά δεδοµένα, όρασης κυρίως, αλλά και 
γεύσης, προς την κατεύθυνση διάκρισης των υλικών σε διαλυόµενα και µη, ή/και προς την 
αποδοχή της διατήρησης της διαλυόµενης µη ορατής ουσίας. 

1.2 ∆ιατήρηση Αναφορές που φανερώνουν αποδοχή της διατήρησης της διαλυόµενης µη ορατής ουσίας. 

1.3 Ορολογία Αναφορές που περιλαµβάνουν χρήση αποδεκτής ορολογίας στα πλαίσια ενός 
µετασχηµατισµένου επιστηµονικού µοντέλου. 

1.4 Προσδιορισµοί 
Αναφορές που διακρίνουν ή ορίζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: το διαλύτη, τις 
ουσίες, τα διαλύµατα, τα µείγµατα, τη µεταξύ τους σχέση, την επιρροή παραγόντων 
(θερµοκρασία διαλύτη, ποσότητα διαλύτη ή διαλυόµενης ουσίας) επί του φαινοµένου. 

1.5 Υλικό Αναφορές που επισηµαίνουν ότι η διάλυση ή µη ενός υλικού ή αντικειµένου εξαρτάται 
από το ίδιο το υλικό, και εποµένως είναι ανεξάρτητη από το σχήµα ή τη µορφή του. 

1.6 Χαρακτηριστικά Αναφορές που επισηµαίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γν. περιεχοµένου σε σχέση 
µε πιθανές εναλλακτικές ιδέες των παιδιών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26. Οι υποκατηγορίες της βασικής κατηγορίας «2. Αποµάκρυνση από το 
επιστηµονικό µοντέλο». 
Τίτλοι υποκατηγοριών Σύντοµη περιγραφή αναφορών που κατηγοριοποιήθηκαν σε κάθε υποκατηγορία
2.1 Αιτία Αναφορές που φανερώνουν την πρόθεση προσέγγισης ζητηµάτων αιτιολόγησης του 

φαινοµένου, αν και τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό το επίπεδο. 

2.2 Αλλαγή Αναφορές που προσδιορίζουν το φ. της διάλυσης ως αισθητηριακής αλλαγής (ορατή ή 
γεύσης). 

2.3 Ένωση Αναφορές που φανερώνουν την ιδέα της «ένωσης δύο υλικών (του διαλύτη και της 
διαλυόµενης ουσίας) και την παραγωγή ενός τρίτου (του διαλύµατος)». 

2.4 Εξαφάνιση 
Αναφορές που φανερώνουν µη αποδοχή της διατήρησης της διαλυόµενης ουσίας ή που 
χρησιµοποιούν ή αποδέχονται λεξιλόγιο, το οποίο θα µπορούσε να καθοδηγήσει τη σκέψη 
των παιδιών προς την ιδέα της εξαφάνισης. 

2.5 Ιδιότητα Αναφορές που φανερώνουν την ιδέα της «διπλής υπόστασης του διαλυόµενου υλικού και 
των ιδιοτήτων του»: οι ιδιότητες του διαλυόµενου υλικού µεταφέρονται στο νερό. 

2.6 Κατάσταση Αναφορές που φανερώνουν την ιδέα ότι το φ. της διάλυσης εξαρτάται από τη φυσική 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα υλικά, ο διαλύτης ή τα διαλύµατα. 

2.7 Κριτήρια Αναφορές που προβάλλουν κριτήρια επιλογής των υλικών (διαλυόµενων ή µη, διαλύτη), 
τα οποία δεν σχετίζονται µε το διδακτικό αντικείµενο. 

2.8 Κυρίαρχο παράδειγµα Αναφορές που φανερώνουν την επικέντρωση σε ένα κυρίαρχο παράδειγµα βάσει του 
οποίου διατυπώνονται γενικεύσεις που αποµακρύνονται από το επιστηµονικό µοντέλο. 

2.9 Σύγχυση Αναφορές που δεικνύουν διάφορες συγχύσεις σχετικά µε το φ. της διάλυσης. 
Σύγχυση Ι Σύγχυση που σχετίζεται µε τα διαλυόµενα ή µη υλικά. 
Σύγχυση ΙΙα Σύγχυση του φαινοµένου της διάλυσης µε άλλα φαινόµενα: µε το φ. της αραίωσης. 
Σύγχυση ΙΙδ Σύγχυση του φαινοµένου της διάλυσης µε άλλα φαινόµενα: µε διάφορα άλλα φαινόµενα. 

Σύγχυση ΙΙπ Σύγχυση του φαινοµένου της διάλυσης µε άλλα φαινόµενα: πλεύση, άνωση, διαφορά 
πυκνότητας των υλικών, βάρος. 

Σύγχυση ΙΙυ Σύγχυση του φαινοµένου της διάλυσης µε άλλα φαινόµενα: µε το φ. της υγροποίησης. 

Σύγχυση ΙΙΙ Σύγχυση σχετικά µε µία ή περισσότερες από τις έννοιες: διαλύτης – διαλυόµενη ή µη 
ουσία – διάλυµα, ή/και της µεταξύ τους σχέσης. 

Σύγχυση ΙV Σύγχυση σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν το φ. της διάλυσης. 

2.10 ‘Χαλάει’ Αναφορές που φανερώνουν ότι ο προσδιορισµός του φ. της διάλυσης επηρεάζεται από την 
καθηµερινή σηµασία της λέξης «διάλυση». 

 

Σε κάθε Θ.Ε. µπορεί να περιλαµβάνονται αναφορές από περισσότερες της µίας 

υποκατηγορίας. Καταχωρήθηκαν όλες οι σχετικές αναφορές προκειµένου να γίνει 

αναλυτικότερα η καταγραφή των επιµέρους στοιχείων που οδηγούν σε εννοιολογικούς 
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προσδιορισµούς, οι οποίοι προσεγγίζουν ή αποµακρύνονται από ένα µετασχηµατισµένο 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης. 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα οι 5 κατηγορίες 

Θ.Ε. και οι υποκατηγορίες αναφορών που εντοπίστηκαν στις 40 συνεντεύξεις µε τις 

νηπιαγωγούς, και επιχειρείται ο συσχετισµός ανάµεσα στις κατηγορίες και τις 

υποκατηγορίες αναφορών µε τους παράγοντες α) επιλογή Προγράµµατος, β) βασικές 

σπουδές και Πρόγραµµα που διδάχθηκαν οι νηπιαγωγοί, γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους 

στη ∆ιδακτική Φ.Ε., δ) έτη διδακτικής εµπειρίας, καθώς και µε το µετασχηµατισµένο 

διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν οι νηπιαγωγοί, ως προς το επιστηµονικό 

µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης. 

 

7.1.2.1 Παρουσίαση των 6 υποκατηγοριών της βασικής κατηγορίας «1. Προς το 
επιστηµονικό µοντέλο» 

1.1 Αισθήσεις: 

Ίσως θα µπορούσε να βάλει, αφού λέµε για διαλυτότητα, (.) ότι παρατηρούν εάν εεε 
η ζάχαρη φαίνεται ή όχι. (Πία) 

Ας πάρουµε τη ζάχαρη. Να τη βάλουµε µέσα στο ποτήρι. Να τη δούµε που κάθεται 
κάτω. Να τη δούµε ότι όντως είναι εκεί. (Κρυσταλία) 

Εγώ αντιλαµβάνοµαι ότι αν  διαλύσουµε, ας πούµε, τη ζάχαρη µέσα στο νερό, θα 
δούµε ότι δεν, δεν βλέπουµε τη ζάχαρη, (.) ότι δεν είναι ορατή αφού διαλυθεί. 
(Ελένη) 

Εεε βαζάκια είχα και χρησιµοποιούσα µπολ, τα οποία είναι διάφανα για να 
βλέπουνε και τα παιδιά, δηλαδή να µη χρειάζεται να έρθουν από πάνω για να το 
δουν, αλλά να φαίνεται και από το πλάι η διαδικασία. (Παγώνα) 

 

Όταν οι νηπιαγωγοί προσδιορίζουν το φαινόµενο της διάλυσης ή όταν επιχειρούν 

να µιλήσουν για σχετική διδακτική παρέµβαση, στο Ιο και ΙΙο µέρος της συνέντευξης, 

αναφέρονται συχνά στα αισθητηριακά δεδοµένα, κυρίως όρασης ή/και γεύσης, που 

συνδέονται στενά µε τη διάλυση ή µη ουσιών στο νερό. Αυτά τα σχόλια χρησιµοποιούν 

αποδεκτή επιστηµονικά ορολογία για την περιγραφή των αισθητηριακών δεδοµένων, 

αφορούν συνήθως διαδικασίες παρατήρησης, συνοδεύονται συνήθως από αποδεκτή 

επιστηµονικά ορολογία για τον προσδιορισµό του φαινοµένου και κυρίως προβάλλουν τη 

σηµασία των αισθητηριακών δεδοµένων για συλλογισµούς που σχετίζονται µε το 

φαινόµενο της διάλυσης, στα πλαίσια ενός µετασχηµατισµένου επιστηµονικού µοντέλου 

περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου. 
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1.2 ∆ιατήρηση: 

Αλλά και µε τη γεύση πια, (.) µε µία από τις αισθήσεις µας να αντιληφθούµε ότι 
εξακολουθεί να υπάρχει (.) η ουσία αυτή µέσα στο νερό. (Άννα) 

Και στο άλλο µου λένε το καταλάβαµε ότι είχε ζάχαρη γιατί είναι γλυκό. (Κική) 

Για παράδειγµα (.) µέσα σ΄ ένα ποτήρι νερό: βάζω αλάτι. Ενώ το αλάτι µπορεί να 
µην φαίνεται, αν πιω το: νερό θα καταλάβω ότι το αλάτι εξακολουθεί να υπάρχει. 
(Βενετία) 

 

Σε κάποια σχόλια οι νηπιαγωγοί παραθέτουν στοιχεία ή συλλογισµούς που 

φανερώνουν ότι αποδέχονται τη διατήρηση της διαλυόµενης στο νερό µη ορατής ουσίας. 

Οι αναφορές των νηπιαγωγών που χρησιµοποιούν αυτά τα στοιχεία συνιστούν την 

υποκατηγορία «1.2 ∆ιατήρηση». Συχνά στις αναφορές αυτές εντοπίζονται δύο ακόµη 

στοιχεία, αφενός χρησιµοποιείται επιστηµονικά αποδεκτή ορολογία, και αφετέρου 

περιλαµβάνονται στοιχεία που παραπέµπουν στις αισθήσεις. Έτσι, οι περισσότερες από τις 

αναφορές που περιλαµβάνουν στοιχεία τα οποία συνιστούν την υποκατηγορία «1.2 

∆ιατήρηση», συνοδεύονται παράλληλα και µε αναφορές που κατηγοριοποιούνται στις 

υποκατηγορίες «1.1 Αισθήσεις» και «1.3 Ορολογία»75. 

 

1.3 Ορολογία: 

Εεε (.) µπορεί να κουβεντιάζαµε και να λέγαµε ποια ΑΛΛΑ πιστεύεις ότι θα 
µπορούσαν να διαλυθούν; Που δεν τα ’χουµε εµείς εδώ. (Μαντώ) 

Ρίχνουµε νερό και λάδι στα διαφανή µπολ, µε σκοπό να αντιληφθούν ότι όλα τα υγρά 
δε διαλύονται και δεν αναµειγνύονται µεταξύ τους. (Φράγκα) 

∆ιάλυση υλικών στο νερό […]. (∆ανάη) 

Προσπαθούµε να δούµε (.) κατά πόσο διαλύει κάποιες ουσίες ενώ κάποιες άλλες δεν 
τις διαλύει. (Αθανασία) 

 

Καθώς σχολιάζουν το φαινόµενο της διάλυσης, οι νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν 

επιστηµονική ορολογία, όπως διαλύεται, διάλυση, διάλυµα, διαλύτης, αλλά και τις λέξεις 

διαλυτότητα και αναµίξεις, και παράγωγα αυτών. Αν και οι λέξεις διαλυτότητα και αναµίξεις 

χρησιµοποιούνται από τις νηπιαγωγούς συνήθως µε µη συστηµατικό τρόπο, ως συνώνυµες 

της λέξης διάλυση, θεωρήθηκαν αποδεκτές, στα πλαίσια του επιστηµονικού µοντέλου 

περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης, αφού συνδέονται άµεσα µε το 

φαινόµενο της διάλυσης, αλλά και επειδή χρησιµοποιούνται στα κείµενα των δύο 

                                                 
75 Βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ.α, Πίνακες ανάλυσης Α για κάθε νηπιαγωγό του δείγµατος. 
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Προγραµµάτων µε αντίστοιχο τρόπο. Οι αναφορές των νηπιαγωγών που χρησιµοποιούν 

την προαναφερθείσα ορολογία συνιστούν την υποκατηγορία αναφορών «1.3 Ορολογία». 

 

1.4 Προσδιορισµοί: 

∆εν κάνουµε ταξινόµηση µιγµάτων, κάνουµε ταξινόµηση ενδεχοµένως διαλυµάτων. 
(.) Εντάξει στα παιδιά δεν θα πεις την έννοια διαλυόµενη ουσία. Άντε θα πεις την 
έννοια υλικά, (.) που θα το κάνουνε γλυκό, (.) και µε άλλα που θα το κάνουνε: (.) 
αλµυρό, και ξινό. (Κρυσταλία) 

Την ικανότητα του νερού να διαλύει ορισµένες ουσίες, διαλύτης και τα λοιπά. (Άννα) 

[…] και ρίχνω το ίδιο υλικό στο καυτό νερό: και στο εεε παγωµένο νερό για να (.) 
πειραµατιστούν τα παιδιά και να δουν (.) ποια είναι η διαφορά. Να δουν πώς 
διαλύεται το: ίδιο υλικό στο καυτό και πως στο:. Βέβαια, µπαίνω και στην 
θερµότητα εεε µ’ αυτό τον τρόπο, αλλά θέλω να δουν και ότι η διαλυτότητα, από τι 
άλλο µπορεί να επηρεάζεται. (Φράγκα) 

 

Κάποια από τα σχόλια των νηπιαγωγών αναφέρονται στον προσδιορισµό σχετικών 

µε το φαινόµενο εννοιών, όπως είναι ο διαλύτης, οι διαλυόµενες ουσίες, τα διαλύµατα, και 

οι παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόµενο της διάλυσης (θερµοκρασία διαλύτη και 

ποσότητα διαλυόµενης ουσίας σε σχέση µε την ποσότητα του διαλύτη), στα πλαίσια ενός 

µετασχηµατισµένου επιστηµονικού µοντέλου. Αυτές οι αναφορές, που συνιστούν την 

υποκατηγορία «1.4 Προσδιορισµοί», δεν σχολιάζουν απλώς τις προαναφερθείσες έννοιες ή 

τους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόµενο, αλλά επιχειρούν να ορίσουν τις έννοιες, 

να διακρίνουν τη µία από την άλλη, ή να περιγράψουν τον τρόπο επιρροής των 

παραγόντων θερµοκρασία διαλύτη ή/και ποσότητα διαλυόµενης ουσίας επί του 

φαινοµένου. 

 

1.5 Υλικό: 

Άρα, όταν είναι πλαστικό, παράδειγµα, δε διαλύεται στο νερό. (Βάγια) 

∆ηλαδή, (.) ναι, άµα ρίξω τον καφέ θα διαλυθεί, (.) άµα ρίξω το µέταλλο δε θα 
διαλυθεί. (Ανδριάνα) 

Ας πούµε, ζάχαρη, θα µπορούσε να είναι ζάχαρη σε κύβους, (.) που να είναι στέρεο. 
(.) Θα πεις ούτως ή άλλως στέρεο είναι. Αλλά επειδή το βλέπουνε ψιλό (.) να µη 
θεωρήσουνε ότι είναι στέρεο, όπως η γόµα. ∆ηλαδή, να ’χει σχήµα. Πώς να στο πω; 
Να θα σου βάλω ζάχαρη, κύβος, (. ) ‘ας πούµε’. (Σταυρούλα) 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις οι νηπιαγωγοί αναφέρονται στο ίδιο το υλικό, ως κριτήριο 

διάλυσης ή µη. Σε αυτές τις περιπτώσεις εντοπίζονται συλλογισµοί του τύπου «το µέταλλο 

ή το πλαστικό δεν διαλύεται» ή αντίστοιχα «η ζάχαρη διαλύεται είτε είναι σε µορφή 
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κόκκων, είτε σε µορφή µεγαλύτερου κοµµατιού». Οι συλλογισµοί αυτοί φανερώνουν 

αποδέσµευση της σκέψης από το αντικείµενο ή τη µορφή του υλικού και εντάσσονται σε 

ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου 

της διάλυσης. 

 

1.6 Χαρακτηριστικά: 

Εεε, θα επέλεγα πράγµατα που είτε βουλιάζουν όλα, (.) να βλέπουν, δηλαδή, ότι 
πέφτει µέσα αλλά δε διαλύεται. Γιατί µπορούν να πουν ότι επιπλέει και γι’ αυτό δε 
διαλύεται. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα.. (Βάγια) 

[…] µέχρι να φέρουνε τα ίδια τα παιδιά, να καταλήξουν τελικά το τι γίνεται, ότι δεν 
εξαφανίζεται, γιατί έχουν φτάσει να µου πουν ότι έχει εξαφανιστεί µαγικά, ήρθε µια 
νεράιδα που δεν την είδες εσύ, και: εξαφάνισε το: αλάτι, και δεν υπάρχει, (.) κάπως 
έτσι. Έτσι ώστε να καταλήξουµε ότι τελικά ΥΠΑΡΧΕΙ το αλάτι, αλλά: δεν το 
βλέπουµε εµείς.  (Ελένη) 

Ως προς εµένα είναι σαφές αλλά αν το έλεγα αυτό στα παιδιά θα καταλάβαιναν ότι 
πετάω κάτι και διαλύεται. (Ελευθερία) 

 

Σε ορισµένες Θ.Ε. οι νηπιαγωγοί επικεντρώνουν το σχολιασµό τους στα ειδικά 

χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης των παιδιών ή/και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

διδακτικού αντικειµένου, συνήθως εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεση να αποφύγουν τη 

δηµιουργία παρανοήσεων ή να αντιµετωπίσουν τις εναλλακτικές ιδέες των παιδιών. Οι 

αναφορές αυτές συνιστούν την υποκατηγορία «1.6 Χαρακτηριστικά». 

 

7.1.2.2 Παράγοντες που πιθανώς επηρεάζουν τη διατύπωση από τις νηπιαγωγούς 
εννοιολογικών προσδιορισµών για το φαινόµενο της διάλυσης που προσεγγίζουν ένα 
µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 

Στον Πίνακα 27 παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών, οι 

οποίες διατυπώνουν, σε κάποια ή κάποιες Θ.Ε., αναφορές που προσεγγίζουν ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της 

διάλυσης, καθώς και το διδακτικό αντικείµενο, στο οποίο καταλήγει ο διδακτικός 

µετασχηµατισµός που επιχειρούν αυτές οι νηπιαγωγοί. Έτσι, είναι δυνατό να διακρίνουµε 

πιθανούς συσχετισµούς ανάµεσα στις υποκατηγορίες της βασικής κατηγορίας «1. Προς το 

επιστηµονικό µοντέλο», τους παράγοντες α) επιλογή Προγράµµατος ως πιο οικείου, β) 

βασικές σπουδές και Πρόγραµµα που διδάχθηκαν οι νηπιαγωγοί, γ) εκπαίδευση ή 

επιµόρφωσή τους στη ∆ιδακτική Φ.Ε., δ) έτη διδακτικής εµπειρίας, καθώς και το διδακτικό 

αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν οι προσπάθειές τους. 
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Όπως φαίνεται από τα δεδοµένα του Πίνακα 27 όλες οι νηπιαγωγοί (40 συνολικά) 

χρησιµοποιούν σε κάποια σχόλιά τους επιστηµονικά αποδεκτή ορολογία, πολλές (31 

νηπιαγωγοί) χρησιµοποιούν στοιχεία που αφορούν τις αισθήσεις, πάνω από τις µισές (26 

νηπιαγωγοί) διατυπώνουν απόψεις που φανερώνουν ότι αποδέχονται τη διατήρηση της 

διαλυόµενης στο νερό µη ορατής ουσίας, λιγότερες από τις µισές (16 νηπιαγωγοί) 

εκφράζουν την πρόθεση να αποφύγουν παρανοήσεις που µπορεί να προέλθουν από τα 

ειδικά χαρακτηριστικά του διδακτικού αντικειµένου ή/και να αντιµετωπίσουν 

εναλλακτικές ιδέες των παιδιών, λιγότερες από τις µισές (15 νηπιαγωγοί) ασχολούνται µε 

τον προσδιορισµό επιµέρους εννοιών ή/και παραγόντων που επηρεάζουν το φαινόµενο της 

διάλυσης, ενώ λίγες νηπιαγωγοί (4) αναφέρονται στην ποιότητα του υλικού ως 

διαλυόµενου ή µη. 

 

Η επιλογή του Προγράµµατος από τις 40 νηπιαγωγούς που συµµετείχαν στην 

έρευνα –σύµφωνα µε όσα ανέφεραν αυθόρµητα οι ίδιες κατά τη συλλογή των 

δηµογραφικών στοιχείων (βλ. ενότητα 5.2.2.5)– αποδόθηκε κατά περίπτωση: στη βασική 

τους εκπαίδευση σε κάποιο από τα δύο Προγράµµατα, στην αναλυτική µελέτη κάποιου 

από τα δύο κατά τη συµµετοχή τους στον ή στους διαγωνισµούς Α.Σ.Ε.Π. εκπαιδευτικών, 

στην ανάλογη καθοδήγηση από Σχολικούς Συµβούλους Προσχολικής Αγωγής κατά τη 

θητεία τους στη δηµόσια εκπαίδευση, στην υιοθέτηση της υποχρεωτικής εφαρµογής του 

∆.Π. από το 2006, στην αίσθηση ανασφάλειας σε σχέση µε την επιµόρφωσή τους πάνω στο 

∆.Π. Φαίνεται ότι ο παράγοντας «επιλογή Προγράµµατος ως πιο οικείου» εξαρτάται από 

την εξοικείωση των νηπιαγωγών µε το περιεχόµενο των κειµένων κάθε Προγράµµατος, ή 

καλύτερα από την αντίληψη που οι νηπιαγωγοί έχουν για την εξοικείωσή τους µε τα 

κείµενα των Π.Σ., η οποία µε τη σειρά της σχετίζεται µε εξατοµικευµένες επιλογές αλλά 

και µε τις εκάστοτε ισχύουσες εκπαιδευτικές πολιτικές, σε επίπεδο Πρωτοβάθµιας και σε 

επίπεδο Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τον τρόπο µε τον οποίο αυτές εφαρµόστηκαν από τους 

αρµόδιους και τον τρόπο µε τον οποίο βίωσαν αυτές τις πολιτικές οι νηπιαγωγοί. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27. Τα χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών µε αναφορές στις υποκατηγορίες της 
βασικής κατηγορίας «1. Προς το επιστηµονικό µοντέλο», και το µετασχηµατισµένο 
διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν. 

Νηπιαγωγοί µε αναφορές στις υποκατηγορίες της βασικής κατηγορίας 
«1. Προς το επιστηµονικό µοντέλο» 

1.1. 
Αισθήσεις

1.2. 
∆ιατήρηση

1.3. 
Ορολογία 

1.4. 
Προσδιορισµοί

1.5. 
Υλικό 

1.6. 
ΧαρακτηριστικάΟµαδοποίηση των νηπιαγωγών ανάλογα 

µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ν* % Ν* % Ν* % Ν* % Ν* % Ν* % Σύ
νο
λα

 
νη
πι
αγ
ω
γώ

ν 

α. Το Πρόγραµµα που επέλεξαν ως πιο 
οικείο: 

Α.Π. του ’89 5 42% 3 25% 12 100% 2 17% 3 25% 3 25% 12

∆.Π. 26 93% 23 82% 28 100% 13 46% 1 4% 13 46% 28
β. Τις βασικές σπουδές τους & το 
Πρόγραµµα που διδάχθηκαν: 
Σχολή Νηπιαγωγών (ενιαία συγκεντρωτική) 9 90% 7 70% 10 100% 3 30% 1 10% 2 20% 10

Παν/µιο, ΑΠ του ’89 14 67% 11 52% 21 100% 11 52% 3 14% 9 43% 21

Παν/µιο, ∆Π 8 89% 8 89% 9 100% 1 11% 0 0% 5 56% 9

Σύνολο Παν/µιο Α.Π. του ’89 + ∆.Π. 22 73% 19 63% 30 100% 12 40% 3 10% 14 47% 30
γ. Την εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη 
∆ιδακτική Φ.Ε.: 

Από 1 έως 4 σχετικά µαθήµατα 18 90% 14 70% 20 100% 10 50% 1 5% 11 55% 20

Κανένα σχετικό µάθηµα 13 65% 12 60% 20 100% 5 25% 3 15% 5 25% 20

δ. Τα έτη διδακτικής εµπειρίας: 

Από 2 έως 4 9 90% 9 90% 10 100% 2 20% 0 0% 4 40% 10

Από 5 έως 9 7 70% 4 40% 10 100% 6 60% 1 10% 5 50% 10

Από 10 έως 19 9 69% 8 62% 13 100% 6 46% 2 15% 6 46% 13

Από 20 και άνω 6 86% 5 71% 7 100% 1 14% 1 14% 1 14% 7
Το µετασχηµατισµένο διδακτικό 
αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν: 
Συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο 
επιστηµονικό µοντέλο 5 83% 5 83% 6 100% 3 50% 1 17% 4 67% 6

Μη συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο 2 67% 1 33% 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
Mε αντιφάσεις ως προς ένα 
µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 24 77% 20 65% 31 100% 12 39% 3 10% 12 39% 31

Σύνολα 31 78% 26 65% 40 100% 15 38% 4 10% 16 40% 40
Επεξηγήσεις Πίνακα: 
*Αριθµός νηπιαγωγών που διατυπώνουν σχετικές αναφορές σε κάθε περίπτωση, σε σύνολο 40 νηπιαγωγών που 
συµµετείχαν στην έρευνα. 
 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι, η µελέτη ενδεχόµενης επιρροής 

διαφόρων παραγόντων επί των δεδοµένων που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις µε τις 

νηπιαγωγούς που συµµετείχαν στην έρευνα, δεν αποτελεί µε κανέναν τρόπο γενικεύσιµο 

συµπέρασµα στο γενικότερο πληθυσµό των νηπιαγωγών. Επιπλέον, η πιθανή επιρροή των 

παραγόντων α) επιλογή Προγράµµατος, β) ίδρυµα ολοκλήρωσης βασικών σπουδών και 

Πρόγραµµα που διδάχθηκαν, γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωση στη ∆ιδακτική Φ.Ε., και δ) έτη 

διδακτική εµπειρίας, δεν µπορεί να εξεταστεί µεµονωµένα για κάθε παράγοντα, παρά µόνο 

σε συνδυασµό, αφού ουσιαστικά οι παράγοντες αυτοί είναι αλληλένδετοι και αποτυπώνουν 

τις εκάστοτε ισχύουσες κοινωνικό-εκπαιδευτικές συνθήκες. 
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Όσον αφορά την πιθανή επιρροή των κειµένων των δύο Προγραµµάτων επί των 

εννοιολογικών προσδιορισµών που διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί για το φαινόµενο της 

διάλυσης, παρατηρούµε ότι στις 5 από τις 6 υποκατηγορίες της βασικής κατηγορίας «1. 

Προς το επιστηµονικό µοντέλο», οι νηπιαγωγοί που διατυπώνουν σχετικές αναφορές είναι 

περισσότερες στην οµάδα των 28 νηπιαγωγών που επέλεξαν τα κείµενα του ∆.Π., και 

λιγότερες στην οµάδα των 12 νηπιαγωγών που επέλεξαν ως πιο οικεία τα κείµενα του Α.Π. 

του ’89, µε εξαίρεση την υποκατηγορία «1.5 Υλικό» (βλ. Πίνακα 27). 

 

Η ποιότητα του υλικού ως διαλυόµενου ή µη, απασχολεί 3 από τις 12 νηπιαγωγούς 

που επέλεξαν τα κείµενα του Α.Π. του ’89, και µόνο µία από τις 28 νηπιαγωγούς που 

επέλεξαν τα κείµενα του ∆.Π. (βλ. Πίνακα 27). Παράλληλα, διαπιστώνουµε ότι καµία από 

τις 9 νηπιαγωγούς που εκπαιδεύτηκαν σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα κατά τα τελευταία έτη, 

που εφαρµόστηκε ευρύτερα το ∆.Π. και που εποµένως συµµετείχαν στο διαγωνισµό 

Α.Σ.Ε.Π. εκπαιδευτικών µε ύλη κυρίως του ∆.Π., δεν ασχολείται µε το ίδιο το υλικό ως 

κριτήριο προσδιορισµού των υλικών σε διαλυόµενα και µη (βλ. Πίνακα 27). 

 

Η αισθητηριακή διάκριση ορατών και µη διαλυόµενων υλικών, η διατήρηση των 

διαλυόµενων υλικών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διδακτικού περιεχοµένου και άλλες 

σχετικές έννοιες, σχολιάζονται περισσότερο από τις 28 νηπιαγωγούς που επέλεξαν τα 

κείµενα του ∆.Π. παρά από τις 12 νηπιαγωγούς που επέλεξαν το Α.Π. του ’89 ως πιο οικείο 

(βλ. Πίνακα 27). Η διαφοροποίηση αυτή είναι πιθανό να οφείλεται σε διαφοροποίηση του 

εννοιολογικού προσδιορισµού του φαινοµένου της διάλυσης από τα κείµενα των δύο 

Προγραµµάτων. Κατά την ανάλυση των κειµένων των δύο Π.Σ., διαπιστώσαµε ότι στο 

Α.Π. του ’89 προτείνεται κυρίως η δοκιµή πολλών υλικών µε τελικό στόχο τη διάκριση 

των υλικών σε διαλυόµενα και µη, ενώ στο ∆.Π. η έµφαση δίνεται σε ζητήµατα 

διατήρησης της µη ορατής διαλυµένης στο νερό ουσίας, καθώς και σε προσδιορισµούς 

σχετικών µε το φαινόµενο της διάλυσης εννοιών (π.χ. διαλύτης, διάλυµα, βλ. Πίνακα 22, 

ενότητα 7.1.1.1 και ενότητες 6.1.2.3, 6.1.3.4). 

 

Σχετικά µε πιθανή επιρροή της βασικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης στη 

∆ιδακτική Φ.Ε., στον Πίνακα 27 παρατηρούµε ότι οι νηπιαγωγοί που διατυπώνουν 

αναφορές στην υποκατηγορία «1.6 Χαρακτηριστικά» προέρχονται κυρίως από εκείνες που 

ολοκλήρωσαν τις βασικές τους σπουδές στα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Προσχολικής 
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Εκπαίδευσης (14 νηπιαγωγοί από σύνολο 30) και από εκείνες που έχουν παρακολουθήσει 1 

έως 4 µαθήµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. κατά τη βασική εκπαίδευση ή τη µετεκπαίδευσή τους (11 

νηπιαγωγοί από σύνολο 20). Τέτοιες αναφορές διατυπώνονται σε µικρότερο ποσοστό από 

τις νηπιαγωγούς που ολοκλήρωσαν τις βασικές τους σπουδές σε Σχολή Νηπιαγωγών (2 

νηπιαγωγοί από σύνολο 10) καθώς και από εκείνες που δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα 

µάθηµα ∆ιδακτικής Φ.Ε. (5 νηπιαγωγοί από σύνολο 20), ενώ µόνο µία από τις 7 

νηπιαγωγούς µε άνω των 20 ετών διδακτικής εµπειρίας αναφέρεται στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του διδακτικού αντικειµένου ή/και στα ειδικά χαρακτηριστικά της σκέψης 

των παιδιών (βλ. Πίνακα 27). Είναι πιθανό, η ολοκλήρωση των βασικών σπουδών σε 

Πανεπιστηµιακό Τµήµα και η παρακολούθηση µαθηµάτων ∆ιδακτικής Φ.Ε. κατά τις 

βασικές σπουδές ή σε επίπεδο επιµόρφωσης, να επηρεάζει αυξητικά το ποσοστό των 

νηπιαγωγών που διατυπώνουν απόψεις σχετικά µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

διδακτικού αντικειµένου ή/και τα ειδικά χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης των παιδιών. 

 

Συµπερασµατικά, τα πιο πάνω δεδοµένα µπορούν να ερµηνευτούν ως ενδείξεις 

προς δύο κατευθύνσεις. Αφενός, είναι πιθανό οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί που 

διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί για το φαινόµενο της διάλυσης, κατά το σχολιασµό των 

κειµένων των Π.Σ. και κατά το σχεδιασµό ανάλογων διδακτικών παρεµβάσεων, να 

επηρεάζονται από τα γνωστικά περιεχόµενα και τους σχετικούς εννοιολογικούς 

προσδιορισµούς που διατυπώνονται στα κείµενα αυτά. Αφετέρου, είναι πιθανό η 

εκπαίδευση των νηπιαγωγών κατά τις βασικές τους σπουδές ή κατά τη µετεκπαίδευσή 

τους, στη ∆ιδακτική Φ.Ε. να συµβάλλει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου που επιτρέπει στις 

νηπιαγωγούς να αναγνωρίζουν και να λαµβάνουν υπόψη τους σηµαντικά στοιχεία και 

ιδιαιτερότητες των διδακτικών αντικειµένων από τον κόσµο της Φυσικής, που 

περιλαµβάνονται στα επίσηµα κείµενα, ή/και ιδιαιτερότητες του τρόπου σκέψης των 

παιδιών σε σχέση µε τα συγκεκριµένα διδακτικά αντικείµενα. 

 

Όσον αφορά το διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγει ο διδακτικός 

µετασχηµατισµός που επιχειρούν οι νηπιαγωγοί, στον Πίνακα 27 παρατηρούµε ότι, από 

σύνολο 40 νηπιαγωγών, 6 καταλήγουν σε διδακτικό αντικείµενο συµβατό µε το 

επιστηµονικό µοντέλο, 3 σε διδακτικό αντικείµενο µη συµβατό και 31 σε διδακτικό 

αντικείµενο που παρουσιάζει αντιφάσεις σε σχέση µε το επιστηµονικό µοντέλο. 
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Ενδιαφέρουσες ενδείξεις για πιθανούς συσχετισµούς ανάµεσα στον εννοιολογικό 

προσδιορισµό του φαινοµένου της διάλυσης που επιχειρούν οι νηπιαγωγοί, τους επιµέρους 

παράγοντες α) επιλογή Προγράµµατος ως πιο οικείου, β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα 

που διδάχθηκαν, γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωση των νηπιαγωγών στη ∆ιδακτική Φ.Ε., δ) έτη 

διδακτικής εµπειρίας, καθώς και το µετασχηµατισµένο διδακτικό αντικείµενο στο οποίο 

καταλήγει η προσπάθειά τους, παρέχονται από τη σύγκριση δεδοµένων που αφορούν τις 6 

νηπιαγωγούς που καταλήγουν σε συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό 

αντικείµενο και τις 3 που καταλήγουν σε µη συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο 

διδακτικό αντικείµενο. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28. Τα χαρακτηριστικά των 6 νηπιαγωγών που καταλήγουν σε συµβατό µε το 
επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό αντικείµενο και το πλήθος αναφορών τους στις 
υποκατηγορίες της βασικής κατηγορίας «1. Προς το επιστηµονικό µοντέλο», στο Ιο και ΙΙο 
µέρος της συνέντευξης. 

Χαρακτηριστικά των 6 νηπ/γών που καταλήγουν σε συµβατό µε το 
επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό αντικείµενο 

Αναφορές των 6 νηπ/γών, που καταλήγουν σε συµβατό
µε το επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό αντικείµενο, 

στις υποκατηγορίες της βασικής κατηγορίας 
«1. Προς το επιστηµονικό µοντέλο» 

Επ
έλ
εξ
αν

 ω
ς 

πι
ο 
οι
κε
ίο

 το
 

Β
ασ
ικ
ές

 
σπ
ου
δέ
ς 

Μ
αθ
ήµ
ατ
α 

∆ι
δα
κτ
ικ
ής

 
Φ

.Ε
. 

Έ
τη

 
δι
δα
κτ
ικ
ής

 
εµ
πε
ιρ
ία
ς 

Στο Ιο µέρος της 
συνέντευξης 

Στο ΙΙο µέρος της 
συνέντευξης  

 
 
 
 
 
Νηπ/γοί 

Α
.Π

. τ
ου

 ’8
9 

∆.
Π

. 

Σχ
ολ
ή 

&
 Ε

.Σ
. 

Π
αν

/µ
ιο

 &
 Α

.Π
. τ
ου

 ’8
9 

Π
αν

/µ
ιο

 &
 ∆

.Π
. 

Κ
αν
έν
α 

Μ
αθ
ήµ
ατ
α*

 

2 
- 4

 

5 
- 9

 

10
 - 

19
 

> 
20

 

1.
1 
Α
ισ
θή
σε
ις

 

1.
2 
∆ι
ατ
ήρ
ησ
η 

1.
3 
Ο
ρο
λο
γί
α 

1.
4 
Π
ρο
σδ
ιο
ρι
σµ
οί

 

1.
5 
Υ
λι
κό

 

1.
6 
Χ
αρ
ακ
τη
ρι
στ
ικ
ά 

1.
1 
Α
ισ
θή
σε
ις

 

1.
2 
∆ι
ατ
ήρ
ησ
η 

1.
3 
Ο
ρο
λο
γί
α 

1.
4 
Π
ρο
σδ
ιο
ρι
σµ
οί

 

1.
5 
Υ
λι
κό

 

1.
6 
Χ
αρ
ακ
τη
ρι
στ
ικ
ά 

Βενετία         (3 )     2 1 7    5  8   2 

Ελένη         (1)     1  12 1   6 3 2   1 

Κική            4 4 7    2 2 4    

Σταυρούλα            3 2 6  1  1 1 3  2 2 

Τζένη         (1)     5 3 14 2   2 1 5    

Φραγκίσκη         (4)       10 1     4 1  4 

Σύνολο νηπιαγωγών** 1 5 1 3 2 2 4 2 2 2 0             

Πλήθος αναφορών***            15 10 56 4 1 0 16 7 26 1 2 9 

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
*Στη στήλη «Μαθήµατα», εντός παρενθέσεως, παρουσιάζεται ο αριθµός µαθηµάτων ∆ιδακτικής Φ.Ε. που έχουν 
παρακολουθήσει οι νηπιαγωγοί. 
**Στη γραµµή «Σύνολο νηπιαγωγών» παρουσιάζεται το πλήθος των νηπιαγωγών για κάθε στήλη που αφορά τα 
χαρακτηριστικά τους. 
***Στη γραµµή «Πλήθος αναφορών» παρουσιάζεται το πλήθος αναφορών που διατυπώνει κάθε νηπιαγωγός σε κάθε 
υποκατηγορία. 
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Σχετικά µε την επιρροή των διαφόρων παραγόντων επί του µετασχηµατισµένου 

διδακτικού αντικειµένου στο οποίο καταλήγουν οι νηπιαγωγοί, παρατηρούµε ότι από τις 6 

νηπιαγωγούς που καταλήγουν σε συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό 

αντικείµενο, 1 έχει επιλέξει το Α.Π. του ’89 και 5 επέλεξαν το ∆.Π. (βλ. Πίνακα 28). 

Αντίστοιχα, από τις 3 νηπιαγωγούς που καταλήγουν σε µη συµβατό µε το επιστηµονικό 

µοντέλο διδακτικό αντικείµενο, 1 επέλεξε τα κείµενα του Α.Π. του ’89 και 2 τα κείµενα 

του ∆.Π. (βλ. Πίνακα 29). Εποµένως, η επιλογή Προγράµµατος και µόνο, δεν φαίνεται να 

αποτελεί ένδειξη για τη συµβατότητα του διδακτικού αντικειµένου µε ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο, τουλάχιστο όσον αφορά τις νηπιαγωγούς που 

έλαβαν µέρος στην έρευνα αυτή. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29. Τα χαρακτηριστικά των 3 νηπιαγωγών που καταλήγουν σε µη συµβατό µε 
το επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό αντικείµενο και το πλήθος αναφορών τους στις 
υποκατηγορίες της βασικής κατηγορίας «1. Προς το επιστηµονικό µοντέλο», στο Ιο και ΙΙο 
µέρος της συνέντευξης. 

Χαρακτηριστικά των 3 νηπ/γών που καταλήγουν σε µη συµβατό µε το 
επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό αντικείµενο 

Αναφορές των 3 νηπ/γών, που καταλήγουν σε µη 
συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό 
αντικείµενο, στις υποκατηγορίες της βασικής 

κατηγορίας «1. Προς το επιστηµονικό µοντέλο» 
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Λαµπρινή            2  4          

Μαντώ              2      4    

Σπυριδούλα            2 2 7      3    

Σύνολο νηπιαγωγών* 1 2 2 1 0 3 0 0 0 1 2             

Πλήθος αναφορών**            4 2 13 0 0 0 0 0 7 0 0 0 

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
*Στη γραµµή «Σύνολο νηπιαγωγών» παρουσιάζεται το πλήθος των νηπιαγωγών για κάθε στήλη που αφορά τα 
χαρακτηριστικά τους. 
**Στη γραµµή «Πλήθος αναφορών» παρουσιάζεται το πλήθος αναφορών που διατυπώνει κάθε νηπιαγωγός σε κάθε 
υποκατηγορία. 

 

Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά των 6 νηπιαγωγών που καταλήγουν σε διδακτικό 

αντικείµενο συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο, µε εκείνα των 3 

νηπιαγωγών που καταλήγουν σε διδακτικό αντικείµενο µη συµβατό µε το επιστηµονικό 

µοντέλο, παρατηρούµε διαφορές κυρίως σε σχέση µε την εκπαίδευσή τους στη ∆ιδακτική 

 239



Φ.Ε. και τα έτη διδακτικής εµπειρίας (βλ. Πίνακες 28 και 29). Οι 3 νηπιαγωγοί που 

καταλήγουν σε µη συµβατό διδακτικό αντικείµενο δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα 

µάθηµα ∆ιδακτικής Φ.Ε.76 και έχουν πολλά έτη διδακτικής εµπειρίας (η Μαντώ έχει 16 έτη 

και οι Λαµπρινή και Σπυριδούλα άνω των 20), ενώ οι 6 νηπιαγωγοί που καταλήγουν σε 

συµβατό διδακτικό αντικείµενο έχουν λιγότερα έτη διδακτικής εµπειρίας (2 νηπιαγωγοί 

έχουν 2-4 έτη, 2 έχουν 5-9 και 2 έχουν 10-20) και οι 4 από αυτές έχουν παρακολουθήσει 

κάποιο ή κάποια µαθήµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε.77 (βλ. Πίνακες 28 και 29). Όπως έχουµε ήδη 

σηµειώσει, οι παράγοντες α), β), γ), και δ) δεν είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους καθώς 

αντικατοπτρίζουν τις εκπαιδευτικές συνθήκες τις οποίες βίωσαν οι νηπιαγωγοί που 

συµµετείχαν στην έρευνά µας. Οι νηπιαγωγοί που διαθέτουν διδακτική εµπειρία άνω των 

20 ετών ολοκλήρωσαν τις βασικές τους σπουδές σε Σχολή Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης, 

αφού τα πρώτα Παιδαγωγικά Τµήµατα Νηπιαγωγών ιδρύθηκαν το 1984. Είναι λοιπόν 

πιθανό, τα πολλά έτη διδακτικής εµπειρίας να µη σχετίζονται άµεσα µε την κατάληξη σε 

µη συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό αντικείµενα, αλλά να αντικατοπτρίζουν 

παράγοντες που ανάγονται στις συνθήκες βασικών σπουδών και επιµόρφωσης. 

 

Όσον αφορά πιθανούς συσχετισµούς ανάµεσα στους εννοιολογικούς 

προσδιορισµούς που διατυπώνονται από τις νηπιαγωγούς και στο διδακτικό αντικείµενο 

στο οποίο καταλήγει ο διδακτικούς µετασχηµατισµός που επιχειρούν, στους Πίνακες 28 

και 29, παρατηρούµε ότι, η χρήση επιστηµονικά αποδεκτής ορολογίας γίνεται τόσο από τις 

6 νηπιαγωγούς που καταλήγουν σε συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό 

µοντέλο διδακτικό αντικείµενο, όσο και από τις 3 που καταλήγουν σε µη συµβατό 

διδακτικό αντικείµενο. Εποµένως η χρήση επιστηµονικής ορολογίας δεν αποτελεί επαρκή 

ένδειξη για τη συµβατότητα ή µη του διδακτικού αντικειµένου, στο οποίο καταλήγουν οι 

νηπιαγωγοί, µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο. 

 

Η διαφοροποίηση στους εννοιολογικούς προσδιορισµούς που διατυπώνουν οι δύο 

οµάδες νηπιαγωγών παρατηρείται στις υποκατηγορίες «1.1 Αισθήσεις», «1.2 ∆ιατήρηση», 

                                                 
76 Η Λαµπρινή δεν είχε τη δυνατότητα, λόγω έλλειψης προσωπικού χρόνου, να παρακολουθήσει Πρόγραµµα 
εξοµοίωσης του πτυχίου της. Η Σπυριδούλα παρακολούθησε σχετικό Πρόγραµµα, αλλά λόγω πολλών ετών 
διδακτικής εµπειρίας που διέθετε παρακολούθησε τµήµα εξοµοίωσης µε λίγα µαθήµατα (10) και έτσι δεν 
διδάχθηκε ούτε στις βασικές σπουδές της στη Σχολή Νηπιαγωγών, ούτε κατά την εξοµοίωση µαθήµατα 
∆ιδακτικής Φ.Ε. αφού αυτή η ύλη προοριζόταν αποκλειστικά για τις νηπιαγωγούς µε λιγότερα χρόνια 
διδακτικής εµπειρίας. 
77 Η Ελένη, λόγω µικρής προϋπηρεσίας, παρακολούθησε τµήµα εξοµοίωσης µε 22 µαθήµατα και εποµένως 
είχε την ευκαιρία να διδαχθεί την ύλη της ∆ιδακτικής Φ.Ε. 
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και «1.6 Χαρακτηριστικά», στις οποίες οι 3 νηπιαγωγοί που καταλήγουν σε µη συµβατό µε 

το επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό αντικείµενο έχουν λίγες (στο Ιο µέρος της συνέντευξης, 

διατυπώνουν κάποιες αναφορές στις υποκατηγορίες 1.1 και 1.2) ή καθόλου αναφορές 

(καµία σχετική αναφορά στην υποκατηγορία 1.6 στο Ιο και στο ΙΙο µέρος) (βλ. Πίνακα 28). 

Οι 6 νηπιαγωγοί που καταλήγουν σε συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό 

αντικείµενο, κατά το ΙΙο µέρος της συνέντευξης, διατυπώνουν εννοιολογικούς 

προσδιορισµούς που κατηγοριοποιούνται το λιγότερο σε 3 και το περισσότερο σε 5 (από 

σύνολο 6) υποκατηγορίες της βασικής κατηγορίας «1. Προς το επιστηµονικό µοντέλο». 

Πιο συγκεκριµένα, όλες χρησιµοποιούν επιστηµονικά αποδεκτή ορολογία, αλλά 

παράλληλα διατυπώνουν προσδιορισµούς που περιλαµβάνουν στοιχεία και από δύο ακόµη 

υποκατηγορίες τουλάχιστον. Είναι πιθανό, η διατύπωση εννοιολογικών προσδιορισµών 

που χρησιµοποιούν επιστηµονικά αποδεκτή ορολογία, αλλά ανατρέχουν παράλληλα και σε 

άλλα στοιχεία που προσεγγίζουν ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο να 

αποτελούν ένδειξη για την κατάληξη σε συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό 

αντικείµενο. 

 

Συνοψίζοντας, η ανάλυση των δεδοµένων των Πινάκων 27, 28 και 29 παρέχουν 

ενδείξεις σχετικά µε την επιρροή των κειµένων των Προγραµµάτων επί των εννοιολογικών 

προσδιορισµών του φαινοµένου της διάλυσης που πραγµατοποιούν οι νηπιαγωγοί, κατά το 

σχολιασµό των κειµένων αυτών και κατά το σχεδιασµό ανάλογης διδακτικής παρέµβασης, 

καθώς και σχετικά µε την επιρροή που ασκεί η εκπαίδευση των νηπιαγωγών στη ∆ιδακτική 

Φ.Ε. για την αναπλαισίωση του διδακτικού αντικειµένου που καλούνται να διδάξουν, µε 

τρόπο που να προσεγγίζει ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και 

εξήγησης του φαινοµένου. Είναι πιθανό η διατύπωση εννοιολογικών προσδιορισµών που 

περιλαµβάνουν τρία ή περισσότερα στοιχεία, τα οποία προσεγγίζουν ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινόµενου της 

διάλυσης, να αποτελούν ενδείξεις για την κατάληξη των αναπλαισιώσεων που επιχειρούν 

οι νηπιαγωγοί σε διδακτικό αντικείµενο συµβατό ή µε αντιφάσεις προς το επιστηµονικό 

µοντέλο. 
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7.1.2.3 Παρουσίαση των 10 υποκατηγοριών της βασικής κατηγορίας «2. Αποµάκρυνση από 
το επιστηµονικό µοντέλο» 

 

2.1 Αιτία: 

Ωωω διαλύεται. Ή ωωω κυρία έλιωσε. (.) Ή µπορούµε να τους ρωτήσουµε γιατί 
έγινε αυτό. (.) Και θα πούνε τις ιδέες τους. (.) Κι από ’κει και πέρα θα δούµε ποια 
είναι η πιο λογική εξήγηση. (Βάγια) 

Να υποθέσουν γιατί συµβαίνουν όλα αυτά. (Πία) 

Εεε, ενώ συγχρόνως θα προσπαθήσω να τα ενθαρρύνω να αποδώσουν κάποιες 
ερµηνείες σχετικά µε το γιατί διαλύονται αυτά τα υλικά ενώ κάποια άλλα δε 
διαλύονται. […] ((σε διευκρινιστική ερώτηση η νηπιαγωγός δίνει την ακόλουθη 
απάντηση)) Τίποτα, µόνο στο επίπεδο της συζήτησης, δεν θα µπούµε σε 
λεπτοµέρειες. (Μόνικα) 

Θα ζητήσουµε από τα παιδιά να προσπαθήσουν να εξηγήσουν αυτό που έγινε. 
(Φανούλα) 

 

Περιγράφοντας διαδικασίες εκπαιδευτικής παρέµβασης, ορισµένες νηπιαγωγοί 

αναφέρουν ότι θα ζητήσουν αιτιολογήσεις ή ερµηνείες του φαινοµένου από τα νήπια, 

διατυπώνοντας ερωτήσεις όπως «γιατί διαλύθηκε η ζάχαρη;» ή «γιατί έγινε αυτό;». 

Πρόκειται για ερωτήσεις που οι νηπιαγωγοί προγραµµατίζουν να διατυπώσουν κατά τη 

διάρκεια της διδακτικής παρέµβασης και δεν έχουν στόχο την ανίχνευση των ιδεών των 

παιδιών. Ωστόσο, καµία νηπιαγωγός δεν παρέχει κάποιου τύπου αιτιολόγηση του 

φαινοµένου. Οι αναφορές αυτές συνιστούν την υποκατηγορία «2.1 Αιτία», και 

θεωρήθηκαν υποκατηγορία της βασικής κατηγορίας «2. Αποµάκρυνση από το 

επιστηµονικό µοντέλο» αφού πρόκειται για γνωστικό περιεχόµενο (µοριακό µοντέλο 

συγκρότησης των υλικών σωµάτων) στο οποίο τα νήπια δεν έχουν πρόσβαση (βλ. 

Ραβάνης, 1999, σ.188 ), και φαίνεται ότι και οι ίδιες οι νηπιαγωγοί δεν χειρίζονται. 

 

2.2 Αλλαγή: 

ΑΝ άλλαξε χρώµα το ΝΕΡΟ. (Χρύσα) 

Μµ: είναι και η διαλυτότητα, αλλά είναι και το χρώµα µέσα, γιατί εδώ πέρα, ας 
πούµε, αναµείξανε µια τέµπερα, η οποία άλλαξε και το χρώµα του: διαλύµατος. 
(Χριστίνα) 

Και να συζητήσουν µπορούν. Ότι άλλαξε η γεύση του νερού. Ότι: έγινε γλυκό. 
(Ευγενία) 

Το ότι: εξαφανίστηκε: η ζάχαρη […]. Τα παιδιά µπορούν να πουν αυτό που 
βιώνουνε, τη µεταβολή, και να την εκφράσουνε, αλλά δεν µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν µία τέτοια λέξη ((ενν. τη λέξη διάλυση)). (Σπυριδούλα) 

Εεε, τον καφέ αλλά αλλάζει χρώµα […] κι ο καφές διαλύεται, αλλάζει µορφή. 
(Ανδριάνα) 
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Εεε, (…) αυτό που λέει ότι o διαλύτης παραµένει στην αρχική κατάσταση στην οποία 
βρισκόταν. Το αλάτι και η ζάχαρη αλλάζουν αλλά το νερό παραµένει το ίδιο. 
(Φανούλα) 

 

Σε κάποια σχόλια οι νηπιαγωγοί παραθέτουν στοιχεία ή συλλογισµούς που 

φανερώνουν επικέντρωση στις αλλαγές που συµβαίνουν. Οι αναφορές αυτές συνιστούν την 

υποκατηγορία «2.2 Αλλαγή», η οποία περιλαµβάνει διαφορετικής ποιότητας 

συλλογισµούς. Ορισµένες φορές πρόκειται για µεταβολές αισθητηριακών δεδοµένων 

χρώµατος, γεύσης, µυρωδιάς, οι οποίες αντιµετωπίζονται ως προσδιορισµοί του 

φαινοµένου της διάλυσης και δεν αποδίδονται στην παρουσία του διαλυµένου υλικού. Στις 

περιπτώσεις αυτές το διαλυµένο υλικό θεωρείται η αιτία που προκαλεί τις αλλαγές στο νερό. 

Σε άλλες αναφορές η αλλαγή νοείται ως ορατή αλλαγή: η διαλυόµενη ουσία πριν τη 

διάλυσή της ήταν ορατή, ενώ µετά τη διάλυσή της σταµατά να είναι ορατή, και σε αυτές 

τις περιπτώσεις τα παιδιά καθοδηγούνται προς το συµπέρασµα ότι η διάλυση είναι 

ισοδύναµη µε την µετατροπή της ορατής ουσίας σε µη ορατή. Τέλος, σε κάποιες αναφορές, 

οι νηπιαγωγοί, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στη µετατροπή της ορατής ουσίας σε 

µη ορατή, διατυπώνουν την άποψη ότι, η µορφή της διαλυόµενης ουσίας αλλάζει ενώ το 

νερό δεν αλλάζει. Είναι πιθανό αυτές οι τελευταίες αναφορές να υπονοούν την ιδέα της 

υγροποίησης, ωστόσο η έµφαση τοποθετείται από τις νηπιαγωγούς στην αλλαγή. Για το 

λόγο αυτό κατηγοριοποιήθηκαν και αυτά τα σχόλια στην υποκατηγορία «2.2 Αλλαγή». 

 

Έρευνες που έχουν γίνει σχετικά µε τις ιδέες ελλήνων µελλοντικών δασκάλων και 

καθηγητών για έννοιες και φαινόµενα που σχετίζονται µε την Ύλη και τις ιδιότητές της 

έχουν δείξει ότι οι φοιτητές - εκπαιδευτικοί συχνά διαθέτουν εναλλακτικές ιδέες για τα 

ζητήµατα που διδάσκουν και ότι αυτές οι ιδέες δεν διαφέρουν πολύ από τις εναλλακτικές 

ιδέες που διαθέτουν οι µελλοντικοί µαθητές τους για τα σχετικά φαινόµενα (βλ. Kokkotas 

et al., 1998, Valanides, 2000). 

 

Οι Hatzinikita και Koulaïdis (1998), µελέτησαν τις παραστάσεις µαθητών 10-12 

ετών για τις µεταβολές της Ύλης, µε µια έρευνα µικρής κλίµακας, στην οποία τα σχετικά 

φαινόµενα εξετάστηκαν σε µακροσκοπικό και µικροσκοπικό επίπεδο, σε καταστάσεις 

φυσικών και χηµικών µεταβολών, και τελικώς συγκροτήθηκε σύστηµα κατηγοριοποίησης 

των παραστάσεων που ανίχνευσαν, το οποίο περιελάµβανε τις προαναφερθείσες πτυχές 

εξέτασης του φαινοµένου και επέτρεπε την ανάλυση των εξηγήσεων που οι µαθητές 
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παρείχαν σχετικά (βλ. και Hatzinikita et al., 2005). Μία από τις κατηγορίες που 

συγκροτήθηκαν στην έρευνα αυτή ονοµάστηκε «Μετασχηµατσµοί στη µορφή» 

(Changements dans la forme) (Hatzinikita και Koulaïdis, 1998, σ. 98-99). Η κατηγορία 

αυτή συγκεντρώνει πολλούς εννοιολογικούς προσδιορισµούς κοινούς µε αυτούς που 

συγκεντρώνει η κατηγορία της παρούσας έρευνας µε τίτλο «Αλλαγή». Οι δύο κατηγορίες 

διαφοροποιούνται ως αποτέλεσµα της πιο αναλυτικής αντιµετώπισης των εννοιολογικών 

προσδιορισµών των νηπιαγωγών της έρευνάς µας και της εξέτασης των σχετικών 

φαινόµενων µόνο σε µακροσκοπικό επίπεδο, αφού δεν εντοπίστηκαν προσδιορισµοί σε 

µικροσκοπικό επίπεδο. Πάντως οι παραστάσεις των µαθητών 10-12 ετών που 

εντοπίστηκαν στην προαναφερθείσα έρευνα φαίνεται να συµπίπτουν στο σηµείο αυτό µε 

τους προσδιορισµούς των νηπιαγωγών του δείγµατος που συγκρότησαν την κατηγορία 

«Αλλαγή». 

 

2.3 Ένωση: 

Θα προσπαθήσουµε να ενώσουµε κάποια πράγµατα να τα βάλουµε µαζί να γίνουν 
ένα σώµα. (Λαµπρινή) 

Μετά θα πω στα παιδιά ότι κάπως έτσι θα ενώσουµε το νερό και µε άλλα πράγµατα 
για να δούµε τι γίνεται. […] Και τα προκαλώ να κάνουν µόνα τους τις ενώσεις. 
(Λαµπρινή) 

∆ιάλυµα είναι: […] ∆ηλαδή, µια ουσία, η ζάχαρη:, το αλάτι (.) θα τη ρίξουµε µέσα 
στο: νερό: και θα διαλυθεί, δε θα φαίνεται πλέον, αλλά θα υπάρχει µέσα. Θα έχουν 
γίνει ένα σώµα στην ουσία. (Κρυσταλία) 

Αυτόν τον πίνακα δεν θα τον έκανα στο νηπιαγωγείο. ∆εν είναι σαφής. […] Λοιπόν 
(…) δε θα τον έκανα έτσι. (.) Θα έβαζα και αλάτι και νερό. Κάτι που να φαίνεται. 
[…] Για να καταλαβαίνουν ότι αυτά τα δύο, όταν ενωθούν, όταν έρθουν σε επαφή, 
διαλύονται. […] Να φαίνεται ότι αυτά ενώνονται και γίνεται. (Γεωργία) 

 

Κάποιες νηπιαγωγοί προσδιορίζουν το φαινόµενο της διάλυσης ως ένωσης του 

διαλύτη µε το διαλυόµενο υλικό. Οι αναφορές αυτές εντοπίζονται σε εννοιολογικούς 

προσδιορισµούς του φαινοµένου (π.χ. Κρυσταλία και Γεωργία στα αντιπροσωπευτικά 

αποσπάσµατα πιο πάνω) και λεκτικές διατυπώσεις που προγραµµατίζουν οι νηπιαγωγοί να 

απευθύνουν στα νήπια κατά τη διδασκαλία (π.χ. Λαµπρινή στο αντιπροσωπευτικό 

απόσπασµα πιο πάνω). Στην περίπτωση της Λαµπρινής η αντικατάσταση της λέξης 

«διαλύω» µε τη λέξη «ενώνω» έχει ως αποτέλεσµα τον προσδιορισµό του τελικού 

διδακτικού αντικειµένου µε τρόπο µη συµβατό προς το επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής 

και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης. 
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Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει εννοιολογικούς προσδιορισµούς παρόµοιους µε 

εκείνους που αναγνωρίζονται από τους Hatzinikita και Koulaïdis (1998, σ. 99) σε µαθητές 

10-12 ετών (βλ. οπ.π. κατηγορία «Μετασχηµατισµοί στη διευθέτηση» (changements dans 

l’arrangement), αν και στην περίπτωση των εννοιολογικών προσδιορισµών που 

συγκρότησαν την κατηγορία «Ένωση», οι νηπιαγωγοί δεν αναφέρθηκαν ρητώς σε ένωση 

ατόµων/µορίων. 

 

2.4 Εξαφάνιση: 

Εεε, για να δούµε τι θα συµβεί αν ρίξω κάτι µέσα στο νερό; Τι παθαίνει; 
Εξαφανίζεται; ∆εν µπορείς να τους πεις διαλύεται. ΜΕΤΑ θα το πεις, και θα εισάγεις 
και την έννοια, το διαλύεται. (Γαρυφαλλία) 

Αυτό που σας είπα εξαφανίζονται (.) το λένε διαλύονται. (.) Κι αυτό που λέµε δεν 
εξαφανίζονται, σηµαίνει δε διαλύονται. (Μαντώ) 

Και επειδή είναι και ο πρώτος σχεδιασµός δεν µιλάει για τη λέξη διάλυση. […] αν τη 
χρησιµοποιήσω, θα τη χρησιµοποιήσω εγώ κάποιες στιγµές, εκεί που θα µου λένε 
εξαφανίστηκε ή δηλαδή διαλύθηκε, χωρίς να επιµένω τα παιδιά να 
χρησιµοποιήσουνε αυτόν τον όρο. (Ελευθερία) 

Και θα δούµε εκεί που ρίξαµε τη ζάχαρη, ή το αλάτι εεε […] τι έγινε, ας πούµε, τη 
γόµα τη βάλαµε και είναι ακόµα στο ποτήρι. Τη ζάχαρη που τη βάλαµε δεν είναι 
ακόµα στο ποτήρι. Τι έγινε; Πού πήγε η ζάχαρη; (Φανούλα) 

Εεε, (…) τι πιστεύετε; Θα ρωτούσα. Τι πιστεύετε; Ότι αν το ρίξω µέσα στο νερό, τι 
θα γίνει; (…) ∆ε θα τους έλεγα διαλύεται ή δε διαλύεται. Τι θα γίνει αν πέσει η 
ζάχαρη µέσα στο νερό; (…) Θα τη βλέπουµε µετά; ∆ε θα τη βλέπουµε; Θα χαθεί; Θα 
φαίνεται; (…) Να δω (.) τι θα µου πουν. (∆ανάη) 

 

Κάποιες νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν τη λέξη εξαφανίζεται ή τη λέξη χάθηκε αντί ή 

παράλληλα µε τη λέξη διαλύεται, ως συνώνυµες. Σε ανάλογες περιστάσεις φαίνεται να 

χρησιµοποιείται και η έκφραση «πού πήγε;» -π.χ. η ζάχαρη-, µία έκφραση που µπορεί να 

υποδηλώνει ότι η διαλυόµενη ουσία έχει µετακινηθεί σε κάποιο άλλο σηµείο, από αυτό στο 

οποίο αρχικώς τοποθετήθηκε. Επειδή η διατήρηση της διαλυόµενης µη ορατής ουσίας 

προτείνεται από τα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού ως διδακτέο περιεχόµενο, αλλά και 

επειδή, µελέτες που έχουν γίνει σχετικά µε τις εναλλακτικές ιδέες των παιδιών για το 

φαινόµενο της διάλυσης, προσδιορίζουν την ιδέα της εξαφάνισης ως γνωστικό εµπόδιο που 

δυσκολεύει τα παιδιά να προσεγγίσουν το επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης 

του φαινοµένου (βλ. Ραβάνης, 1999, σ. 187-188, Καραλή & Ραβάνης, 2001, σ. 186, 191, 

Ραβάνης, 2003α, σ. 131), θεωρούµε ότι η περίπτωση αυτής της υποκατηγορίας χρήζει 

περαιτέρω ανάλυσης. 
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Συσχετίζοντας τις καταχωρήσεις της υποκατηγορίας «1.2 ∆ιατήρηση» µε εκείνες 

της υποκατηγορίας «2.4 Εξαφάνιση», παρατηρούµε ότι, από τις 25 συνολικά νηπιαγωγούς 

που χρησιµοποιούν λεξιλόγιο, το οποίο παραπέµπει στην ιδέα της εξαφάνισης, οι 19 

αποδέχονται ρητώς τη διατήρηση της διαλυόµενης µη ορατής ουσίας (βλ. Πίνακα 30). Η 

µελέτη των αναφορών που συνιστούν την υποκατηγορία «2.4 Εξαφάνιση», µας οδηγεί στη 

διαπίστωση ότι, οι νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν λεξιλόγιο που παραπέµπει στην ιδέα της 

εξαφάνισης καθώς περιγράφουν πιθανές περιστάσεις επικοινωνίας της νηπιαγωγού µε τα 

νήπια κατά τη διάρκεια διδακτικής παρέµβασης για το φαινόµενο της διάλυσης. Τέτοιες 

είναι οι περιπτώσεις των αναφορών των νηπιαγωγών Γαρυφαλλία, Μαντώ, Φανούλα, και 

∆ανάη, που παραθέσαµε πιο πάνω ως αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα αναφορών της 

υποκατηγορίας «2.4 Εξαφάνιση». Οι νηπιαγωγοί διευκρινίζουν ότι δεν επιθυµούν να 

χρησιµοποιήσουν εξειδικευµένη ορολογία όπως τη λέξη «διαλύεται», τουλάχιστον όχι κατά 

την έναρξη της διδακτικής προσέγγισης για το φαινόµενο. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30. Οι νηπιαγωγοί µε αναφορές στις υποκατηγορίες «1.2 ∆ιατήρηση» και «2.4 
Εξαφάνιση». 

Νηπ/γοί που επέλεξαν 
ως πιο οικείο το 
Πρόγραµµα: 

Νηπ/γοί µε αναφορές 
στην υποκατηγορία 

1.2 ∆ιατήρηση 

Νηπ/γοί µε αναφορές 
στην υποκατηγορία 

2.4 Εξαφάνιση 

Νηπ/γοί µε αναφορές στις 
υποκατηγορίες 

1.2 ∆ιατήρηση & 2.4 Εξαφάνιση 
Σύνολα 

νηπιαγωγών

Α.Π. του ’89 3 5 0 12
∆.Π. 23 20 19 28

Σύνολα νηπιαγωγών 26 25 19 40
 

Η µελέτη των συνθηκών χρήσης λεξιλογίου και εκφράσεων που παραπέµπουν στην 

ιδέα της εξαφάνισης και ο συσχετισµός δεδοµένων σχετικά µε την αποδοχή της διατήρησης 

της διαλυόµενης ουσίας από τις περισσότερες νηπιαγωγούς που χρησιµοποιούν αυτό το 

λεξιλόγιο, µας οδηγούν στην άποψη ότι, µάλλον δεν πρόκειται για έκφραση εναλλακτικής 

ιδέας που έχουν οι ίδιες οι νηπιαγωγοί. Φαίνεται ότι ο στόχος χρήσης τέτοιων εκφράσεων 

από τις νηπιαγωγούς αφορά κυρίως την αποδοχή λεξιλογίου που πιθανώς να 

χρησιµοποιήσουν τα παιδιά ή την αντικατάσταση της επιστηµονικής ορολογίας «διαλύεται» 

µε λεξιλόγιο που ενδεχοµένως θεωρείται από τις νηπιαγωγούς πιο οικείο προς τα παιδιά. 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σχολιάσουµε ότι σύµφωνα µε έρευνες που εξετάζουν 

την εξέλιξη του συλλογισµού των παιδιών σε σχέση µε το φαινόµενο της διάλυσης, η ιδέα 

της «εξαφάνισης» παρουσιάζεται ως ένα πρώτο στάδιο, και συνοδεύεται από µη αποδοχή 

της διατήρησης της διαλυόµενης στο νερό ουσίας (βλ. Driver κ.ά., 1993, σ. 217-222, Slone 
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& Bokhurst, 1992, Κουκά κ.ά., 2009). Η ιδέα αυτή σύµφωνα µε το Ραβάνη εµποδίζει τη 

σκέψη των παιδιών να προσεγγίσει το φαινόµενο της διάλυσης σε ένα πλαίσιο συµβατό µε 

το επιστηµονικό µοντέλο (Καραλή & Ραβάνης, 2001, σ. 186), εποµένως, η χρήση από τις 

νηπιαγωγούς λεξιλογίου που παραπέµπει σε αυτή την ιδέα είναι πιθανό να ενδυναµώνει τα 

σχετικά γνωστικά εµπόδια στη σκέψη των παιδιών (βλ. Ραβάνης, 2003α, σ. 138). 

 

Στον Πίνακα 30 παρατηρούµε ότι, η χρήση λεξιλογίου που παραπέµπει στην ιδέα 

της «εξαφάνισης» γίνεται περίπου από τις µισές νηπιαγωγούς που επέλεξαν τα κείµενα του 

Α.Π. του ’89 (5 στις 12) και περίπου από τα 2/3 εκείνων που επέλεξαν τα κείµενα του ∆.Π. 

(20 στις 28). Σηµειώνουµε ότι, η έκφραση «η ζάχαρη εξαφανίστηκε» περιλαµβάνεται σε 

εικόνα στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, όπου παρουσιάζεται αφίσα µε φωτογραφίες 

και καταγραφές των παιδιών από τις διαδικασίες πειραµατισµού (∆αφέρµου κ.α., 2006, σ. 

239, βλ. και ενότητα 6.1.3.4). Η τάση αυξηµένης χρήσης του λεξιλογίου που παραπέµπει 

στην ιδέα της «εξαφάνισης» από τις νηπιαγωγούς που επέλεξαν τα κείµενα του ∆.Π. είναι 

πιθανό να οφείλεται σε δύο λόγους. Αφενός στο γεγονός ότι το συγκεκριµένο γνωστικό 

περιεχόµενο περί διατήρησης της µη ορατής διαλυµένης ουσίας, δεν περιλαµβάνεται στα 

κείµενα του Α.Π. του ’89, αλλά µόνο στο ∆.Π.. Αφετέρου, η χρήση της ορολογίας 

«εξαφανίστηκε» από τα κείµενα του ∆.Π. µπορεί να ερµηνεύεται από τις νηπιαγωγούς ως 

επίσηµη αποδοχή ή/και καθοδήγηση προς τη χρήση αυτής της λέξης ή άλλων ανάλογων 

λέξεων κατά τη διδακτική πράξη και να υιοθετείται. 

 

Μελετώντας πιο συστηµατικά τις αναφορές της κατηγορίας «2.4 Εξαφάνιση» που 

διατυπώθηκαν από τις 28 νηπιαγωγούς, οι οποίες επέλεξαν τα κείµενα του ∆.Π., 

διαπιστώνουµε ότι κάποιες δεν σχολιάζουν καθόλου τη χρήση αυτής της έκφρασης, οι 

περισσότερες αποδέχονται αυτή την έκφραση ως έκφραση που είναι πιθανό να 

χρησιµοποιήσουν τα παιδιά, και πολύ λίγες εκδηλώνουν διαφωνίες για τη χρήση της λέξης 

«εξαφανίστηκε». Αντιπροσωπευτικό είναι το απόσπασµα από τη συνέντευξη µε τη 

νηπιαγωγό Τζένη, η οποία φαίνεται να βρίσκεται σε δίληµµα ανάµεσα στα δεδοµένα που 

αφορούν τη ∆ιδακτική Φ.Ε. και τη ∆ιδακτική της Γλώσσας. 

Και το εξαφανίστηκε δεν είναι επιτυχηµένο αλλά: (…), γιατί δεν εξαφανίστηκε, αλλά 
για µένα όχι επιτυχηµένο, για τα παιδιά όµως, αν αυτό είναι το συµπέρασµά τους ότι 
εξαφανίστηκε η ζάχαρη, έγινε αόρατη, ότι δεν φαίνεται πια, εντάξει δεν θα κολλήσω 
στο ρήµα, γιατί στο γραµµατισµό δε διορθώνουµε τα λάθη. 

(Τζένη, σχολιάζοντας τα κείµενα της αφίσας 
στην εικόνα του Οδηγού Νηπιαγωγού, στη σελίδα 239) 
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Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι η χρήση από τις νηπιαγωγούς εκφράσεων και 

λεξιλογίου που παραπέµπουν στην ιδέα της «εξαφάνισης», δεν αποτελεί ένδειξη 

εναλλακτικής ιδέας που διαθέτουν οι ίδιες οι νηπιαγωγοί, αλλά κυρίως δηλώνει την 

πρόθεσή τους να αντικαταστήσουν ή να εξηγήσουν το επιστηµονικό λεξιλόγιο 

χρησιµοποιώντας λέξεις που θεωρούν πιο οικείες στα παιδιά. Εξάλλου είναι πιθανό, τα 

επίσηµα κείµενα που χρησιµοποιούν τέτοιου είδους λεξιλόγιο να καθοδηγούν τις 

νηπιαγωγούς προς την υιοθέτησή του κατά τη διδακτική πράξη. 

 

2.5 Ιδιότητα: 

∆ηλαδή, να βρουν τα παιδιά ποια είναι αυτά που διαλύονται και δεν χρωµατίζουν το 
νερό, (.) αυτά που διαλύονται και χρωµατίζουν το νερό, (.) κι αυτά που δε 
διαλύονται. (Κάκια) 
 
Εεε, (.) θα έβαζα: ό,τι άλλο υπήρχε, εεε ακόµα και το: το κακάο που δίνει άλλο 
χρώµα στο νερό.  (Γιάννα) 
 
Κάθε τι από αυτά που διαλύθηκαν ίσως έδωσαν και µια διαφορετική γεύση ή χρώµα 
στο νερό. (Μαντώ) 
 
Απλά να δουν αν κάποιες από τις ιδιότητες του ενός υλικού µεταφέρονται στο νερό, 
στο άλλο, όταν αυτό διαλύεται. (.) Πού πάνε αυτά; (Παναγιώτα) 

 

Σε κάποια σχόλιά τους οι νηπιαγωγοί αναφέρονται στο διαλυµένο υλικό και στις 

ιδιότητές του µε τρόπο που δηλώνει ότι τους αποδίδουν διπλή υπόσταση. Πιο 

συγκεκριµένα, στις αναφορές των νηπιαγωγών που συνιστούν την υποκατηγορία «2.5 

Ιδιότητα», διατυπώνεται η άποψη ότι, το νερό «παίρνει το χρώµα, τη γεύση ή τη µυρωδιά» 

του διαλυµένου σε αυτό υλικού, υπονοώντας έτσι ότι το υλικό και οι ιδιότητές του είναι 

διακριτές οντότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα αισθητηριακά δεδοµένα δεν 

χρησιµοποιούνται ως αποδείξεις για τη διατήρηση της διαλυόµενης ουσίας, αλλά ως 

ιδιότητες που µεταφέρονται στο νερό. 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι ορισµένες διατυπώσεις στα 

επίσηµα κείµενα του Α.Π. του ’89 και του ∆.Π. είναι πιθανό να καθοδηγούν προς την 

επικέντρωση σε αισθητηριακού τύπου αλλαγές σε ένα µη επιστηµονικό πλαίσιο 

περιγραφής. Τέτοιες διατυπώσεις είναι οι ακόλουθες: 

Στη συνέχεια παρακινεί τα νήπια να πειραµατιστούν µε τα υλικά αυτά και να 
παρατηρήσουν «τι συµβαίνει όταν ρίξουµε καθένα απ' αυτά στο νερό». 

(Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων, σ. 204) 
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«Τι συµβαίνει µε άλλα αντικείµενα και υλικά από το άµεσο περιβάλλον µας, όταν 
πέσουν στο νερό;» (διαλύονται, χρωµατίζουν το νερό, λιώνουν κ.ά.) 

(Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων, σ. 319) 

Το νερό έγινε ένα µωβ νερό ένα µωβ υγρό δηλαδή βάφτηκε όλο το νερό µωβ. 
(Καταγραφές των παιδιών σε εικόνα του Οδηγού Νηπιαγωγού, σ. 239) 

Το νερό έγινε γλυκό µας άρεσε πολύ. 
(Καταγραφές των παιδιών σε εικόνα του Οδηγού Νηπιαγωγού, σ. 239) 

 

Αν και οι διατυπώσεις που παραθέτουµε από τον Οδηγό Νηπιαγωγού αφορούν 

καταγραφές παιδιών που παρουσιάζονται σε εικόνα, και όχι σε κείµενο γραµµένο από τις 

συγγραφείς του Οδηγού, ωστόσο και πάλι αποτελούν επίσηµες προτάσεις, και µάλιστα 

στενά συνδεδεµένες µε το πλαίσιο της διδακτικής πρακτικής. Τα δεδοµένα που διαθέτουµε 

δεν µας επιτρέπουν να υποστηρίξουµε ότι οι σχετικές διατυπώσεις που περιλαµβάνονται 

στα κείµενα υποβάλλουν την εναλλακτική ιδέα της διπλής υπόστασης της διαλυόµενης 

ουσίας και των ιδιοτήτων της, ωστόσο µπορεί να ενισχύουν την πιθανότητα διατύπωσής 

της από τις νηπιαγωγούς. 

 

2.6 Κατάσταση: 

Και βγαίνει ότι α:! είδαµε ότι όλα τα υγρά, τα ζουµιά (.) διαλύθηκαν. (Μαντώ) 

Αλλά τι να τους έλεγα; Ποια δε διαλύονται; Τα στερεά; (Θεοφανία) 

Στα υγρά είναι νερό, καλά το νερό οπωσδήποτε, ζάχαρη:, αλάτι:, καφές (.) και το 
αλεύρι, δεν το θυµόµουν αλλά αν το έβλεπα θα το έβαζα µέσα, τα είχα βάλει, το 
βάζω συχνά. Εεε λάδι, (.) την πορτοκαλάδα. (.) Και στερεά: είπαµε ξύλο, σίδερο, 
κάτι, ίσως πρόκα, τέλος πάντων κάτι τέτοιο. (Παγώνα) 

Τι άλλο δε διαλύεται στο νερό; Θύµισέ µου κάτι. Κάτι υγρό που να µη διαλύεται; 
Τέλος πάντων, υλικά που δεν διαλύονται. Ναι λάδι ή άλλα υγρά που δεν διαλύονται. 
(Σία) 

Εεε ναι σαφές […] όταν µιλάει: ας πούµε: για ένα υγρό (.) και ένα στερεό (.) σε 
σκόνη (.) είναι: αυτονόητο ότι διαλύεται: (.) µέσα στο νερό. […] Θα έπρεπε να 
γράφει για σκόνη ή στερεό, όµως. (Κωνσταντίνα) 

[…] αλλά (.) να δούµε κι αυτά που διαλύονται, µήπως πρέπει να είναι σε σκόνη. 
(Ανδριάνα) 

∆εν είναι αποσαφηνισµένο. Τα αντικείµενα δεν διαλύονται µόνο στο νερό αλλά σε 
οποιοδήποτε υγρό. (Κανέλλα) 

 

Κατά το σχολιασµό των κειµένων ή/και κατά το σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης 

για το φαινόµενο της διάλυσης, ορισµένες νηπιαγωγοί διατυπώνουν την άποψη ότι, το 

φαινόµενο εξαρτάται από τη φυσική κατάσταση ή/και τη µορφή των υλικών. Αυτή η 

εναλλακτική ιδέα εκφράζεται από τις νηπιαγωγούς µε µία ποικιλία συλλογισµών (βλ. 
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Πίνακα 31, στήλη µε τίτλο «Είδος συλλογισµού που διατυπώνει κάθε νηπ/γός»), από τους 

οποίους δύο φαίνεται να εµφανίζονται πιο συχνά. 

 

Κυρίαρχος παρουσιάζεται ο συλλογισµός ότι τα στερεά δεν διαλύονται ή/και ότι τα 

υγρά διαλύονται, µε 12 νηπιαγωγούς να διατυπώνουν σχετικές απόψεις, από σύνολο 14 

νηπιαγωγών µε αναφορές στην υποκατηγορία «2.6 Κατάσταση» (βλ. Πίνακα 31). 

Χαρακτηριστικό αυτής της άποψης είναι το απόσπασµα που ακολουθεί από τη συνέντευξη 

µε τη νηπιαγωγό Μαντώ. 

Και σου λέγανε ότι ναι διαλύεται. Ναι: δε διαλύεται. (.) Και µετά λέγαµε ότι πράγµατι 
(.) τα υγρά. (.) Γιατί τους έλεγα για παρατηρείστε ότι όλα αυτά που διαλύθηκαν είχαν 
ένα ίδιο, (.) κάτι ίδιο. (.) Κι εκεί κάποιο µου πέταγε ότι: ήταν όλα ζουµιά. Εεε ήταν 
όλα: σαν το νερό. Και τους έλεγα, ε, λοιπόν, αυτή τη λέξη που τη λέτε ζουµί, που τη 
λέτε σα το νερό είναι υγρό. (.) Έτσι; (.) Ενώ (.) όλα τ' άλλα που είναι πράγµατα, (.) 
το µανταλάκι, το συρραπτικό, (.) το ψαλίδι, το κοµµάτι πλαστελίνη, (.) αυτό δε 
διαλύθηκε. Είναι στερεό. 

(Μαντώ, αναφερόµενη σε διδακτική παρέµβαση 
για το φ. της διάλυσης που συνήθως υλοποιεί) 

 

Σε 7 περιπτώσεις ο συλλογισµός των νηπιαγωγών φαίνεται να επικεντρώνεται στη 

µορφή του στερεού υλικού, οπότε εµφανίζεται ο ισχυρισµός ότι τα υλικά σε σκόνη 

διαλύονται, τα οποία δεν θεωρούνται στερεά ή θεωρούνται λιγότερο στερεά από τα στερεά 

αντικείµενα (βλ. Πίνακα 31). Η νηπιαγωγός Παναγιώτα διατυπώνει χαρακτηριστικά την 

άποψη ότι η ζάχαρη δεν είναι στερεό και ότι τα αντικείµενα είναι πιο στερεά: 

Η ζάχαρη:, το χρώµα ή κάτι άλλο, είναι υλικά (.) περισσότερο παρά αντικείµενα. 
∆ηλαδή, δεν έχουνε:. ∆ηλαδή, δεν είναι: (…) στερεά, ας πούµε. (.) Θα µπορούσες να 
πεις. Είναι χύµα. […] το αντικείµενο σε περιορίζει σε πράγµατα περισσότερο στερεά. 
(.) Το υλικά είναι πιο γενικό (.) και (.) ’ντάξει έχει παράδειγµα, αλλά αν δεν είχε, το 
αντικείµενο δε θα µε πήγαινε (.) στη ζάχαρη ή στο αλάτι ή στο χρώµα ή σε κάτι άλλο. 
Θα µε πήγαινε περισσότερο σε: (…) πιο, πιο στερεά. 

(Παναγιώτα, σχολιάζοντας απόσπασµα του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων 
που χρησιµοποιεί τη λέξη «αντικείµενα» αντί της πιο 

αντιπροσωπευτικής «υλικά») 
 

∆ύο νηπιαγωγοί, οι οποίες σχολιάζουν αρχικώς την περίπτωση του λαδιού, 

διατυπώνουν την άποψη ότι τα υγρά δεν διαλύονται, µία νηπιαγωγός αναφέρει ότι τα 

παχύρρευστα υλικά δεν είναι υγρά, και µία ακόµη διατυπώνει την άποψη ότι τα 

διαλυόµενα υλικά δεν διαλύονται µόνο στο νερό αλλά σε όλα τα υγρά (βλ. Πίνακα 31). 

 

Στους συλλογισµούς που παρουσιάστηκαν πιο πάνω διακρίνονται ξεκάθαρα 

εναλλακτικές ιδέες των νηπιαγωγών σχετικά µε τη φυσική κατάσταση διαφόρων υλικών. 

Σχετικές έρευνες έχουν εντοπίσει ανάλογες εναλλακτικές ιδέες σε παιδιά ηλικίας 6-13 ετών 
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(βλ. ενδεικτικά Stavy, 1991). Εποµένως ο τρόπος που η νηπιαγωγός θα χειριστεί αυτά τα 

γνωστικά περιεχόµενα κατά τη διάρκεια σχετικής διδακτικής προσέγγισης είναι µάλλον 

σηµαντικός για την εξέλιξη των σχετικών ιδεών των παιδιών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 31. Τα είδη των συλλογισµών που εκφράζουν οι νηπιαγωγοί µε αναφορές στην 
υποκατηγορία «2.6 Κατάσταση» στο Ιο και ΙΙο µέρος της συνέντευξης, και το 
µετασχηµατισµένο διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν. 

Είδος συλλογισµού που 
διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί 

Μέρος της συνέντευξης στο 
οποίο εντοπίστηκαν οι 
σχετικές αναφορές 

Μετασχηµατισµένο από τις νηπ/γούς 
διδ. αντικείµενο σε σχέση µε το 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής & 
εξήγησης του φ. διάλυσης 

Νηπ/γοί µε 
αναφορές 
στην 
υποκατηγορία 
2.6 Κατάσταση 
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ό Ιο Μέρος: 

Σχολιασµός 
κειµένων 

ΙΙο Μέρος: 
Σχεδιασµός & 
παρουσίαση διδ. 
παρέµβασης 

Συµβατό Μη συµβατό Με 
αντιφάσεις 

Ανδριάνα           
Γιάννα           
Θεοφανία           
Κανέλλα           
Κων/να           
Λυδία           
Μαντώ           
Παγώνα           
Παναγιώτα           
Πένη           
Σία           
Σούλα           
Σπυριδούλα           
Χρύσα           
Υποσύνολα 12 7 2 1 1 9 11 0 2 12 
Σύνολα 14* 14* 14 
Επεξηγήσεις Πίνακα: 
*Το σύνολο των 14 νηπιαγωγών δεν προκύπτει από πρόσθεση των αριθµών στη γραµµή των υποσυνόλων, όσον αφορά 
τις στήλες «Είδος συλλογισµού που διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί» και «Μέρος της συνέντευξης στο οποίο εντοπίστηκαν οι 
σχετικές αναφορές», επειδή οι νηπιαγωγοί µπορεί να διατυπώνουν αναφορές σε περισσότερες από µία στήλες. 
 

Από τις 14 νηπιαγωγούς που διατυπώνουν απόψεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται 

στην υποκατηγορία «2.6 Κατάσταση», οι 11 τις διατυπώνουν µόνο ή/και στο ΙΙο µέρος της 

συνέντευξης, όπου σχεδιάζεται και παρουσιάζεται από τις νηπιαγωγούς η διδακτική 

παρέµβαση για το φαινόµενο της διάλυσης, δεδοµένο που αποτελεί ένδειξη ότι οι 

περισσότερες από τις 14 νηπιαγωγούς χρησιµοποιούν αυτή την εναλλακτική ιδέα 

προκειµένου να προβούν σε διδακτικές επιλογές που αφορούν τη χρήση υλικών ή την 

ταξινόµηση των χρησιµοποιούµενων κατά τον πειραµατισµό υλικών σε διαλυόµενα και µη. 

Η Παγώνα (βλ. αντιπροσωπευτικό απόσπασµα πιο πάνω) και η Γιάννα εφαρµόζοντας αυτή 

την εναλλακτική ιδέα κατά την επιλογή των υλικών που προγραµµατίζουν να 
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χρησιµοποιήσουν στη διδακτική παρέµβαση, προσδιορίζουν τα διαλυόµενα υλικά ως υγρά, 

αν και αναφέρονται στη ζάχαρη και το αλάτι, και τα µη διαλυόµενα υλικά ως στερεά. Η 

Μαντώ (βλ. αντιπροσωπευτικό απόσπασµα πιο πάνω) και η Σπυριδούλα, στηρίζοντας στη 

συγκεκριµένη εναλλακτική ιδέα το διδακτικό µετασχηµατισµό που επιχειρούν, 

προσδιορίζουν τελικώς το διδακτικό αντικείµενο µε τρόπο µη συµβατό προς το 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης (βλ. Πίνακα 

31). 

 

∆ιαπιστώνουµε ότι, οι αναφορές που συνιστούν την υποκατηγορία «2.6 

Κατάσταση» διατυπώνονται συνήθως ως συµπλέγµατα συλλογισµών που εµπεριέχουν 

συγχύσεις σχετικά µε τον προσδιορισµό των στερεών και των υγρών υλικών, αλλά και ότι 

πρόκειται για ιδιαίτερη περίπτωση εναλλακτικής ιδέας, αφού φαίνεται να κινητοποιείται σε 

περιστάσεις συλλογισµών σχετικά µε τα διαλυόµενα ή µη υλικά διαµορφώνοντας έτσι 

σηµαντικές διδακτικές επιλογές, όπως είναι η επιλογή των κατάλληλων υλικών προς 

πειραµατισµό. 

 

2.7 Κριτήρια: 

Και τα βάζω να πειραµατιστούν κάθε τραπέζι (.) µε διαφορετικό υλικό. Το ένα 
τραπέζι έχει πάρει το πικρό, (.) µε τον καφέ. Το άλλο το γλυκό, (.) µε τη ζάχαρη, το 
ξινό (.) µε το λεµόνι, το αλάτι, που είναι για το αλµυρό. Εεε, και όλα αυτά είναι 
διαλυτά στο νερό. (Φράγκα) 

Ας πούµε το ότι θα χρησιµοποιήσουµε υλικά από την τάξη (…) απλά εγώ θα το 
έκανα για να βοηθήσω τα παιδιά να είναι πιο εξοικειωµένα µε αυτά που κάνουµε. 
(Ευγενία) 

Εεε αν θέλω να µπω και σε’ άλλες έννοιες επιλέγω αντικείµενα που θα µου φέρουν 
κάτι άλλο […] και το παγάκι που διαλύεται κι ίσως παίξει ζεστό, κρύο […] ελαφρύ, 
βαρύ ή πλεύση θα µπούνε και κάποια άλλα. (Χρύσα) 

Και όταν το έκανα εγώ µου βγήκε από το ‘θέµα’ ελιά-λάδι. Το φαινόµενο της 
διάλυσης το έκανα µία µέρα, κυρίως µε αυτά που είχα στην τάξη. Είχαµε λάδι, ξύδι 
και λοιπά. (Γιάννα) 

Όχι, µόνο τα υλικά που θα µου πουν τα παιδιά. Εγώ δουλεύω µόνο µε τα παιδιά. 
(Μόνικα) 

Χρησιµοποιώντας πολλά και διαφορετικά υλικά. Όχι µόνο, δηλαδή, κάποια 
συγκεκριµένα. Όσο περισσότερα. (Κυριακή) 

 

Σε κάποια σχόλιά τους οι νηπιαγωγοί αναφέρονται σε κριτήρια επιλογής των 

υλικών που προγραµµατίζουν να χρησιµοποιήσουν κατά τη διδακτική παρέµβαση για το 

φαινόµενο της διάλυσης, τα οποία δεν σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά του περιεχοµένου 
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της διδακτικής παρέµβασης που σχεδιάζουν. Τα κριτήρια αυτά παρουσιάζουν ποικιλία και 

συνήθως αφορούν τις γεύσεις των διαλυόµενων υλικών, την οικειότητα των παιδιών µε τα 

υλικά, την παράλληλη διδασκαλία άλλων φαινοµένων ή εννοιών -όπως η πλεύση ή το 

βάρος-, και το ευρύτερο ‘θέµα’ στο οποίο εντάσσουν τη διδακτική προσέγγιση (βλ. 

αντιπροσωπευτικά αποσπάσµατα πιο πάνω). Σπανιότερα οι νηπιαγωγοί αναφέρουν ως 

κριτήρια επιλογής υλικών την επιθυµία των παιδιών, την ποικιλία των υλικών, την εύκολη 

πρόσβαση στα υλικά και την αξία των υλικών για τον άνθρωπο. Οι αναφορές αυτές 

συνιστούν την υποκατηγορία «2.7 Κριτήρια», η οποία εντάσσεται στη βασική κατηγορία 

«2. Αποµάκρυνση από το επιστηµονικό µοντέλο» επειδή αυτού του τύπου τα κριτήρια, 

όταν λειτουργούν ως αποκλειστικά κριτήρια επιλογής των υλικών που χρησιµοποιούνται 

για τη διδακτική προσέγγιση του φαινοµένου της διάλυσης, είναι πολύ πιθανό να 

αποµακρύνουν το γνωστικό περιεχόµενο της διδακτικής παρέµβασης από ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου. 

 

2.8 Κυρίαρχο παράδειγµα: 

Υγρό, κατά βάση, και διάλυση µέσα σε υγρό. (Φραγκίσκη) 

Η διάλυση µες το νερό. (Πία) 

Κι η διαλυτότητα µου κάνει σε υγρό πιο συγκεκριµένα. (Χρύσα) 

Και διάλεξα τρεις διαλύτες µόνο και µόνο επειδή συζητάµε τη διάλυση και ήθελα να, 
να µπει το πρώτο:, η πρώτη βάση, ότι η διάλυση είναι φαινόµενο που συναντάµε στα 
υγρά. (Κρυσταλία) 

Η σκόνη, η σκόνη δηλαδή διαλύεται µέσα στο νερό, το στερεό κονιορτοποιηµένο (.) 
διαλύεται στο νερό. (Κωνσταντίνα) 

∆ηλαδή, (.) πάνω γράφουµε εεε διαλύεται, δε διαλύεται. Με εικονίτσα, µε νερό µε 
χρώµα στο διαλύεται και µε κουκκιδίτσες στο δε διαλύεται. Και στο πλάι ζάχαρη, 
αλάτι, καφές, φακές, πέτρα, λάδι. (Γαρυφαλλιά) 
 

Κάποιες νηπιαγωγοί προσδιορίζουν το φαινόµενο της διάλυσης βάσει 

παραδειγµάτων, τα οποία φαίνεται να κυριαρχούν στη σκέψη τους, µε τρόπο που τελικώς 

οδηγούν σε περιορισµένη εστίαση και σε αποµάκρυνση από ένα µετασχηµατισµένο 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου. Οι αναφορές αυτές 

συνιστούν την υποκατηγορία «2.8 Κυρίαρχο παράδειγµα» και τα παραδείγµατα που 

φαίνεται να καθοδηγούν τη σκέψη των νηπιαγωγών παρουσιάζονται στον Πίνακα 32. 

 

Από το σύνολο των 40 νηπιαγωγών που συµµετείχαν στην έρευνα, οι 6 

διατυπώνουν απόψεις σύµφωνα µε τις οποίες το φαινόµενο της διάλυσης αφορά 
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αποκλειστικά ή κυρίως τα υγρά, σχετίζεται αποκλειστικά ή κυρίως µε τη διάλυση υλικών 

στο νερό ή γενικότερα σε υγρά (βλ. Πίνακα 32). Από αυτές τις 6 νηπιαγωγούς, η 

Κωνσταντίνα συµπληρώνει, σε κάποια στιγµή της συνέντευξης, ότι τα υλικά που 

διαλύονται στο νερό είναι στερεά υλικά σε µορφή σκόνης (βλ. Πίνακα 32). Μία ακόµη 

νηπιαγωγός, η Γαρυφαλλιά, περιγράφοντας στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης εκπαιδευτική 

δραστηριότητα δηµιουργίας πίνακα οµαδοποίησης διαλυόµενων και µη υλικών, 

διευκρινίζει ότι στη στήλη του πίνακα, όπου σηµειώνονται τα διαλυόµενα υλικά, 

χρησιµοποιεί ως σύµβολο ένα σχέδιο µε χρωµατισµένο νερό, και στη στήλη, όπου 

σηµειώνονται τα µη διαλυόµενα, ένα σχέδιο που περιλαµβάνει νερό και κουκκίδες, 

υπονοώντας έτσι ότι τα υλικά που διαλύονται έχουν ως αποτέλεσµα ένα χρωµατιστό 

διάλυµα και τα υλικά που δεν διαλύονται είναι στερεά σε µικρά κοµµάτια ή σε κόκκους 

(βλ. Πίνακα 32). 

 

Όπως φαίνεται από τα δεδοµένα του Πίνακα 32 το παράδειγµα που εµφανίζεται 

συχνότερα στη σκέψη των νηπιαγωγών µε αναφορές στην υποκατηγορία «2.8 Κυρίαρχο 

παράδειγµα» αφορά τα υλικά σε υγρή κατάσταση, τους διαλύτες σε υγρή κατάσταση, όπως 

είναι το νερό, ή/και τα διαλύµατα σε υγρή κατάσταση. Ορισµένες µάλιστα από τις 7 

νηπιαγωγούς που εκφράζουν σχετικές απόψεις ισχυρίζονται ότι το φαινόµενο της διάλυσης 

αφορά αποκλειστικά τα υγρά (για παράδειγµα βλ. Κρυσταλία, στα αντιπροσωπευτικά 

αποσπάσµατα πιο πάνω). 

 

Σε έρευνα της Stavy (1991, σ. 241) σχετικά µε τις εξηγήσεις που παρέχουν παιδιά 

6-13 ετών στο ερώτηµα «τι είναι Ύλη», εντοπίστηκε ότι σε όλες τις ηλικίες, αλλά 

περισσότερο στις µικρότερες, οι εξηγήσεις δίνονται µέσω χαρακτηριστικών 

παραδειγµάτων. Φαίνεται ότι ο συλλογισµός σχετικά µε την Ύλη και τις ιδιότητές της 

αξιοποιεί σε πρώτη φάση εµπειρίες από παραδείγµατα που θεωρούνται χαρακτηριστικά. 

Ωστόσο η επέκταση των σχετικών συλλογισµών στη βάση του χαρακτηριστικού 

παραδείγµατος µπορεί να οδηγεί σε εσφαλµένα συµπεράσµατα, όπως είδαµε να συµβαίνει 

µε τις νηπιαγωγούς της έρευνας. 

 254



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Τα παραδείγµατα που φαίνεται να κυριαρχούν στη σκέψη των νηπιαγωγών 
µε αναφορές στην υποκατηγορία «2.8 Κυρίαρχο παράδειγµα», στο Ιο και ΙΙο µέρος της 
συνέντευξης, και το µετασχηµατισµένο διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν. 

Παραδείγµατα που φαίνεται να 
κυριαρχούν στη σκέψη των 

νηπιαγωγών 

Μέρος της συνέντευξης στο 
οποίο εντοπίστηκαν οι 
σχετικές αναφορές 

Μετασχηµατισµένο από τις νηπ/γούς 
διδ. αντικείµενο σε σχέση µε το 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής & 
εξήγησης του φ. διάλυσης Νηπ/γοί µε 

αναφορές 
στην 
υποκατηγορία 
2.8 Κυρίαρχο 
παράδειγµα 
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Ιο Μέρος: 
Σχολιασµός 
κειµένων 

ΙΙο Μέρος: 
Σχεδιασµός & 
παρουσίαση διδ. 
παρέµβασης 

Συµβατό Μη συµβατό Με 
αντιφάσεις 

Γαρυφαλλία          
Ευγενία          
Κρυσταλία          
Κων/να          
Πία          
Φραγκίσκη          
Χρύσα          
Υποσύνολα 6 1 1 1 7 3 1 0 6 
Σύνολα 7* 7* 7 
Επεξηγήσεις Πίνακα: 
*Το σύνολο των 7 νηπιαγωγών δεν προκύπτει από πρόσθεση των αριθµών στη γραµµή των υποσυνόλων, όσον αφορά τις 
στήλες «Παραδείγµατα που φαίνεται να κυριαρχούν στη σκέψη των νηπιαγωγών» και «Μέρος της συνέντευξης στο οποίο 
εντοπίστηκαν οι σχετικές αναφορές», επειδή οι νηπιαγωγοί µπορεί να διατυπώνουν αναφορές σε περισσότερες από µία 
στήλες. 

 

Ο προσδιορισµός του φαινοµένου της διάλυσης βάσει κυρίαρχων παραδειγµάτων 

γίνεται κυρίως κατά το Ιο µέρος της συνέντευξης, αφού στο ΙΙο µέρος µόνο 3 από τις 7 

νηπιαγωγούς εξακολουθούν να διατυπώνουν τέτοιους προσδιορισµούς (βλ. Πίνακα 32). 

Φαίνεται ότι αυτοί οι προσδιορισµοί, είτε διατυπώνονται συχνότερα όταν οι νηπιαγωγοί 

σχολιάζουν κείµενα των Προγραµµάτων που αφορούν γνωστικό και διδακτικό περιεχόµενο 

σχετικό µε το φαινόµενο (στο Ιο µέρος της συνέντευξης), και σπανιότερα όταν οι ίδιες 

προγραµµατίζουν σχετικές διδακτικές παρεµβάσεις ή µιλάνε για αυτές (στο ΙΙο µέρος της 

συνέντευξης), είτε ότι η διαδικασία µελέτης και σχολιασµού των επίσηµων κειµένων 

διευκολύνει τις νηπιαγωγούς να διευρύνουν το πλαίσιο αναφοράς των παραδειγµάτων που 

σχετίζονται µε το φαινόµενο της διάλυσης και να εγκαταλείψουν προσδιορισµούς που 

βασίζονται σε ένα µόνο παράδειγµα. 

 

Επιπλέον, όπως παρατηρούµε στην τελευταία στήλη του Πίνακα 32, στην οποία 

παρουσιάζεται το µετασχηµατισµένο από τις νηπιαγωγούς διδακτικό αντικείµενο, οι 

αναφορές που συνιστούν την υποκατηγορία «2.8 Κυρίαρχο παράδειγµα», διατυπώνονται 
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από νηπιαγωγούς, οι οποίες, ως επί το πλείστον, µετασχηµατίζουν το διδακτικό 

αντικείµενο µε τρόπο που παρουσιάζει αντιφάσεις προς το επιστηµονικό µοντέλο 

περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης (οι 6 από τις 7 νηπιαγωγούς), αλλά 

καµία δεν καταλήγει σε µη συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό αντικείµενο. 

 

2.9 Σύγχυση: 

Ορισµένα σχόλια των νηπιαγωγών που διατυπώνονται στο Ιο ή/και στο ΙΙο µέρος 

της συνέντευξης περιλαµβάνουν διάφορες συγχύσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα την 

αποµάκρυνση των προσδιορισµών του διδακτικού αντικειµένου από ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της 

διάλυσης. Τα σχόλια αυτά συνιστούν την υποκατηγορία «2.9 Σύγχυση» και διακρίνονται 

σε 4 επιµέρους κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

 

Σύγχυση Ι 

Μµµ, γιατί µόνο αλάτι και ζάχαρη; Θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε κι άλλα. 
Αλεύρι πι χι. (Κυριακή) 

Αν ανακατέψουµε νερό + χώµα + χρώµα + αλάτι + ζάχαρη + καφέ + τουβλάκι 
κ.λ.π. (Ανδριάνα) 

3. Πειράµατα µε νερό - λάδι - ζάχαρη - αλάτι – γύψο ((ενν. σε σκόνη)) - λεµόνι - 
µπογιά (τέµπερα) (πλαστικό) (Σπυριδούλα) 

Κάθε φορά σηκώνεται κι άλλο παιδί. (.) Γίνονται οι υποθέσεις, υποθέτει το παιδί (.) 
που το διαλέγει. Υποθέτουν και τα άλλα τα παιδιά. (.) Γίνεται η κίνηση. (.) Βλέπουµε 
το αποτέλεσµα. (.) Βγάζουµε το αντικείµενο. Επί τόπου η ταξινόµηση. (.) Έτσι; 
Αφού, λοιπόν, τελειώσουµε µε όλα τα αντικείµενα, (.) και κάνουµε:, και το κάνουµε 
αυτό µε όλα τα αντικείµενα, (.) κάνουµε έναν απολογισµό:, (.) συµβουλευόµενοι τον 
πίνακα ταξινόµησης (...) για να δούµε (.) από την αρχή. Τι έγινε µ' αυτό; Έγινε αυτό. 
Τι έγινε µε τ' άλλο; Έγινε αυτό. (Μαντώ) 
 

Σε κάποιες περιπτώσεις οι νηπιαγωγοί αναφέρονται σε µη διαλυόµενα υλικά, τα 

οποία όµως θεωρούν ότι διαλύονται, ή/και το αντίθετο. Οι αναφορές που περιλαµβάνουν 

τέτοιες συγχύσεις σχετικά µε τα διαλυόµενα και µη υλικά συνιστούν την επιµέρους 

κατηγορία «2.9 Σύγχυση Ι». Το αλεύρι, το πιπέρι, ο γύψος και το τσιµέντο (σε σκόνη που 

χρησιµοποιούνται για κατασκευές), η ρίγανη, το τσάι (σε αποξηραµένη µορφή), το κακάο 

(σε σκόνη) είναι υλικά, τα οποία κάποιες νηπιαγωγοί θεωρούν διαλυόµενα, και η βανίλια 

υποβρύχιο είναι ένα υλικό, το οποίο κάποιες θεωρούν µη διαλυόµενο78. Παρατηρούµε ότι 

οι αναφορές στην επιµέρους κατηγορία «2.9 Σύγχυση Ι» σχετίζονται µε υλικά τα οποία είτε 
                                                 
78 Βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ, ενδεικτικά Πίνακας ΙΙΙ-Α: Λυδία, Πίνακας ΙΙΙ-Α: Μαντώ, Πίνακας ΙΙΙ-Α: Παναγιώτα, 
Πίνακας ΙΙΙ-Α: Σπυριδούλα, Πίνακας ΙΙΙ-Α: Χρύσα. 
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συνήθως χρησιµοποιούν οι νηπιαγωγοί σε µορφή σκόνης, κόκκων ή πολύ µικρών 

κοµµατιών, είτε δεν χρησιµοποιούν συχνά (όπως η βανίλια υποβρύχιο). Είναι πιθανό, η 

σύγχυση αυτή να υποδηλώνει την εναλλακτική ιδέα της εξάρτησης του φαινοµένου της 

διάλυσης από τη µορφή των υλικών, αν και αυτό δεν δηλώνεται ρητώς στις περιπτώσεις 

των αναφορών που συνιστούν την υποκατηγορία «2.9 Σύγχυση Ι». 

 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρήθηκαν και αναφορές στις οποίες οι νηπιαγωγοί 

χρησιµοποιούν τη λέξη «αντικείµενα» για να περιγράψουν υλικά στερεά και υγρά. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων αναφορών είναι το απόσπασµα που παρουσιάζεται 

πιο πάνω από τη συνέντευξη µε τη νηπιαγωγό Μαντώ. Είναι πιθανό, αν και δεν δηλώνεται 

ρητώς, η επιλογή αυτής της ορολογίας να υποδηλώνει την εναλλακτική ιδέα της εξάρτησης 

του φαινοµένου από την κατάσταση των υλικών. 

 

Σύγχυση ΙΙ 

Μελετώντας τα σχόλια των νηπιαγωγών που συνιστούν την υποκατηγορία «2.9 

Σύγχυση» διαπιστώνουµε ότι, ορισµένες φορές, οι νηπιαγωγοί συγχέουν το φαινόµενο της 

διάλυσης µε άλλα φαινόµενα από τον κόσµο της Φυσικής. Τα σχόλια αυτά 

οµαδοποιήθηκαν στην επιµέρους κατηγορία «2.9 Σύγχυση ΙΙ». Όπως φαίνεται στον Πίνακα 

35 αρκετά από τα σχόλια των νηπιαγωγών που καταχωρήθηκαν σε αυτή την υποκατηγορία 

φανερώνουν κάποια γενικότερη σύγχυση µε διάφορα φαινόµενα από τον κόσµο της 

Φυσικής (Σύγχυση ΙΙδ), χωρίς να µπορεί να διακριθεί ένα συγκεκριµένο φαινόµενο ή 

κάποιος συλλογισµός βάσει του οποίου τα φαινόµενα συσχετίζονται µεταξύ τους. Σε 

κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι δυνατή η διάκριση ενός συγκεκριµένου φαινοµένου που 

συγχέεται µε το φαινόµενο της διάλυσης. Το φαινόµενο που φαίνεται να συγχέεται 

συχνότερα µε το φαινόµενο της διάλυσης, σύµφωνα µε τα δεδοµένα στον Πίνακα 35 είναι 

το φαινόµενο της υγροποίησης (Σύγχυση ΙΙυ), ενώ σπανιότερα διαπιστώνεται σύγχυση που 

σχετίζεται µε τα φαινόµενα της πλεύσης λόγω διαφοράς πυκνότητας διαφόρων υλικών 

(Σύγχυση ΙΙπ) και της αραίωσης (Σύγχυση ΙΙα) παχύρρευστων υγρών. 

 

Από τις προαναφερθείσες κατηγορίες προσδιορισµών που αποµακρύνονται από το 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης, η 

κατηγορία Σύγχυση ΙΙυ, µε αναφορές που φανερώνουν σύγχυση του φαινοµένου της 

διάλυσης µε εκείνο της υγροποίησης, αξίζει ιδιαίτερο σχολιασµό καθώς έχει εντοπιστεί ως 

σηµαντικό στάδιο στην εξέλιξη της σκέψης των παιδιών για το υπό εξέταση φαινόµενο 
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(βλ. Slone & Bokhurst, 1992, Driver et al., 1998, σ. 164). Σηµειώνουµε εξάλλου ότι και 

στα κείµενα των δύο Π.Σ. εντοπίστηκαν ανάλογοι µη συµβατοί µε το επιστηµονικό 

µοντέλο προσδιορισµοί (βλ. ενότητες 6.1.2.3 και 6.1.3.4). 

 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα της υποκατηγορίας «2.9 Σύγχυση ΙΙ» 

παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

Σύγχυση ΙΙδ, διάφορα φαινόµενα από τον κόσµο της Φυσικής: 

Η θερµοκρασία ενός ζεστού σ’ ένα κρύο µεταφέρεται όταν διαλύεται αυτό; (.) 
∆ηµιουργεί κάτι άλλο; ∆ηµιουργεί τους υδρατµούς, ας πούµε. (.) Ιδρώνει το ποτήρι 
µας απ’ έξω. (Παναγιώτα) 

Λέµε τις ιδιότητες του νερού, τις ικανότητές του, ότι: έχει: άνωση:, ότι είναι διαλυτό. 
(…) Εεε, ότι είναι διάφανο.  (Κονδυλία) 

 

Σύγχυση ΙΙυ, το φαινόµενο της υγροποίησης: 

Γιατί κι αυτός ((ενν. ο καφές)) διαλύεται, φαίνεται βέβαια το καφέ του χρώµα, (.) 
αλλά: κι αυτός εκεί που έχει στερεή µορφή γίνεται: (…) υγρή.  (Φανούλα) 

Θα ρωτούσα τα παιδιά τι µορφή έχει η ζάχαρη. […] Αν µου λέγανε σε κόκκους θα 
µπορούσα να κάνω ένα τέτοιο ((σχεδιάζει τελίτσες στο χαρτί)). Μετά θα το 
βουτούσαµε στο νερό. Εεε, θα µπορούσαµε να κάνουµε πάλι αυτό εδώ ((δείχνει τις 
τελίτσες στο χαρτί)); (…) ∆ε θα µπορούσαµε. (.) ∆ε θα φαινότανε αυτό. (.) Αυτό 
εννοώ, κάπως έτσι. (.) Να δώσω έµφαση στην µορφή που είχε πριν και στη µορφή 
που έχει µετά. (Νίκη) 

Εεε […] θα έριχνα και κάποια στερεά υλικά. Εεε, (.) κάτι που να µην λιώνει. 
(Γιάννα) 

Σαν πρόταση δεν λέει τίποτα. Εντάξει. (...) Ναι, µου δηµιουργεί πρόβληµα. “Αν 
χρωµατίζουν;” Είναι το λιώνουν ΠΑΛΙ. Αλλά το λέει, διαλύονται, (.) χρωµατίζουν το 
νερό:. […] Άµα βάλεις ένα παγάκι στο νερό. Λιώνει. ∆ηλαδή πάλι µπορείς να το 
χρησιµοποιήσεις. (Σταυρούλα) 

Η διαλυτότητα παραπέµπει πιο πολύ ότι διαλύουµε κάτι σε υγρό. […] ότι γίνεται σε 
υγρή µορφή. […] ∆ηλαδή, στο να λιώσει κάτι. (Χρύσα) 

 

Σύγχυση ΙΙπ, το φαινόµενο της πλεύσης: 

Το λάδι πάλι εεε για να καταλάβουν ότι […] δε διαλύεται µέσα στο νερό γιατί είναι 
ελαφρύτερο και επιπλέει. (Κωνσταντίνα) 

Θα το’ κανα, µε νερό, κέρµα γιατί δε στέκεται πάνω, πέφτει κάτω, λάδι γιατί 
επιπλέει, ‘τι άλλο µπορεί να µη διαλύεται’, φελλός γιατί κι αυτός επιπλέει. (Πένη) 

Θα έβαζα νερό, σιρόπι και λάδι, (.) χωρίς να τα ανακατέψω. Κι αυτά θα κάτσουνε σε 
επίπεδα. (.) Και µετά θα ρωτούσα τα παιδιά γιατί τα υλικά έχουν κάτσει µες το 
ποτήρι µ’ αυτή: τη διάταξη. (Κάκια) 

 

Σύγχυση ΙΙα, το φαινόµενο της αραίωσης: 

Θα ξεκινούσα από: µε τα χρώµατα, εγώ. Ανάµιξη χρωµάτων, εεε, κι έτσι θα πήγαινα 
και στο νερό, θα τους αραίωνα λίγο τις τέµπερες κι αυτά. Θα πήγαινα εκεί, από 'κει 
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θα ξεκινούσα. (Γιάννα) 

Τέλος πάντων, και: τους εξήγησα για να είναι πιο αραιό, οπότε να πέφτει καλύτερα 
από το µηχάνηµα, γιατί τους έδειξα µέσα πώς είναι, ήταν πολύ πηχτό σα τζελ, αυτό 
διαλ γίνεται πιο αραιό µε το νερό, και µας βοηθάει στο να πατήσουµε το µηχάνηµα 
να: το χρησιµοποιήσουµε στα χέρια µας. (Γεωργία) 

 

Σύγχυση ΙΙΙ 

Εεε, σίγουρα είναι µια πρόταση την οποία δεν θα τη χρησιµοποιούσα ποτέ. Το νερό 
δεν διαλύει τίποτα. Μέσα στο νερό συνήθως λέµε διαλύεται µία ουσία. (…) Το 
θεωρώ ασαφές και λανθασµένο τελείως. (Ελευθερία) 

Ο προβληµατισµός ότι: το νερό διαλύει τις ουσίες ή οι ουσίες διαλύονται µέσα στο 
υγρό στοιχείο; ∆ηλαδή τι, έχουµε τις φακές και ρίχνουµε µέσα το νερό για να δούµε 
αν θα διαλυθούν; (Γαρυφαλλιά) 

Τότε στα ποτηράκια το είχα κάνει ανάποδα. Είχα βάλει πρώτα το νερό και µετά τα 
υλικά. Ενώ εδώ το έχω κάνει διαφορετικά και το νερό µπαίνει σα διαλύτης. 
(Κυριακή) 

Μτς είναι και η διαλυτότητα, αλλά είναι και το χρώµα µέσα, γιατί εδώ πέρα, ας 
πούµε, αναµείξανε µια τέµπερα, η οποία άλλαξε και το χρώµα του: διαλύµατος. 
(Πένη) 

 

Ορισµένα από τα σχόλια των νηπιαγωγών που συνιστούν την υποκατηγορία «2.9 

Σύγχυση» αφορούν σύγχυση σχετικά µε τις έννοιες διαλύτης, διαλυόµενη ουσία και 

διάλυµα. Πιο συχνά συναντάται η µη αποδοχή της σχέσης αλληλεξάρτησης ανάµεσα στο 

διαλύτη και το διαλυόµενο υλικό θεωρώντας ότι δεν είναι το νερό που διαλύει αλλά οι 

ουσίες που διαλύονται ή όχι στο νερό (βλ. Ελευθερία, στα αντιπροσωπευτικά αποσπάσµατα 

πιο πάνω). Η άποψη αυτή φαίνεται να συνδέεται µε τη σειρά τοποθέτησης των δύο υλικών 

σε κάποιο δοχείο. Η ουσία που τοποθετείται δεύτερη στο δοχείο θεωρείται ως ο βασικός 

παράγοντας, και σε αυτήν αποδίδεται ο προσδιορισµός «διαλυόµενη». Έτσι, αφού συνήθως 

-και µάλλον για πρακτικούς λόγους- οι νηπιαγωγοί τοποθετούν το διαλυόµενο ή µη υλικό 

σε δοχεία που ήδη περιέχουν νερό, θεωρείται ότι το υλικό διαλύεται και δεν είναι το νερό 

που το διαλύει (βλ. Γαρυφαλλιά και Κυριακή, στα αντιπροσωπευτικά αποσπάσµατα πιο 

πάνω). 

 

Σύγχυση ΙV 

Κάνουµε υποθέσεις για το τι θα γίνει και: πότε η ζάχαρη θα διαλυθεί νωρίτερα. Στο 
ζεστό ή στο κρύο; (Αθανασία) 

Αν τη βάλουµε σε ζεστό νερό διαλύεται το ίδιο γρήγορα, αν τη βάλουµε σε κρύο; […] 
Η ζάχαρη θα διαλυθεί πιο γρήγορα ή πιο αργά, αν είναι πολλή ή λίγη. (Παναγιώτα) 

Σε άλλη διαδικασία ζεσταίνω το νερό. Εάν θα µου φέρει ας πούµε κάποιο σιµιγδάλι, 
ή αλεύρι, ξέρω ’γω, στο κρύο νερό το σιµιγδάλι δεν διαλύεται, το αλεύρι δεν 
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διαλύεται, το κακάο δεν διαλύεται. (Κωνσταντίνα) 

 

Στην υποκατηγορία «2.9 Σύγχυση» µπορούµε να διακρίνουµε ορισµένα σχόλια των 

νηπιαγωγών, τα οποία φανερώνουν συγχύσεις σχετικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν 

το φαινόµενο της διάλυσης. Τέτοια σχόλια αφορούν κυρίως τη θερµοκρασία του διαλύτη 

ή/και την ποσότητα του διαλύτη ή της διαλυόµενης ουσίας, παράγοντες τους οποίους οι 

νηπιαγωγοί συσχετίζουν µε το χρόνο διάλυσης της ουσίας (βλ. Αθανασία και Παναγιώτα, 

στα αντιπροσωπευτικά αποσπάσµατα πιο πάνω), δηλαδή µε ένα στοιχείο που δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως δοµικό στοιχείο του φαινοµένου της διάλυσης. Οι προαναφερθέντες 

παράγοντες αποτελούν κεντρικά στοιχεία στο φαινόµενο του κορεσµού ενός διαλύµατος, 

το οποίο όµως δεν αναφέρεται από τις νηπιαγωγούς. 

 

Πιο σπάνια εντοπίζουµε αναφορές που αποδίδουν στη θερµοκρασία του νερού την 

αιτία διάλυσης ή µη, ορισµένων υλικών (βλ. Κωνσταντίνα, στα αντιπροσωπευτικά 

αποσπάσµατα πιο πάνω). Οι αναφορές αυτές εµπεριέχουν στοιχεία που 

κατηγοριοποιήθηκαν στην επιµέρους κατηγορία «Σύγχυση Ι», δηλαδή συγχύσεις σχετικά 

µε τα διαλυόµενα ή µη υλικά, και είναι πιθανό να ανάγονται στο καθηµερινό πλαίσιο 

χρήσης της λέξης «διαλύεται» σε καταστάσεις παρασκευής φαγητών. 

 

2.10 ‘Χαλάει’: 

Εµένα η διάλυση µου έρχεται στο µυαλό ∆ΙΑΛΥΣΗ. […] καταστροφή. Και όχι: […] 
φαινόµενο […] ότι ΧΑΛΑΝΕ ΟΛΑ. (Λαµπρινή) 

Η διάλυση µου κάνει κάτι µε αποσύνθεση αντικειµένων. (Χρύσα) 

Ως δεύτερη σκέψη διαλύω, χαλάω, κοµµατιάζω:, (…) καταστρέφω. (Πία) 

Εεε, είναι µία ανοικτή έννοια (.) το διαλύονται. ∆ηλαδή, δεν απευθύνεται 
συγκεκριµένα στα υλικά που χρησιµοποιεί η Χηµεία, η Φυσική. Αλλά και […] που 
λέµε στο παιδί µην διαλύεις τα παιχνίδια σου. Και µη διαλύεις, ας πούµε, υπάρχει και 
µεταφορική έννοια, µην διαλύεις τη συντροφιά σου, την παρεούλα σου. 
(Σπυριδούλα) 

 

Αν και τα αποσπάσµατα των κειµένων που καλούνται οι νηπιαγωγοί να σχολιάσουν 

στο Ιο µέρος της συνέντευξης, προέρχονται από κεφάλαια όπου παρουσιάζονται έννοιες 

και φαινόµενα του φυσικού κόσµου ως διδακτικά περιεχόµενα των Προγραµµάτων του 

νηπιαγωγείου, κάποιες νηπιαγωγοί παραβλέπουν το πλαίσιο αυτό και αποδίδουν στη λέξη 

«διάλυση» καθηµερινές σηµασίες. Αυτές οι νηπιαγωγοί επισηµαίνουν ότι η λέξη «διαλύω» 

τις παραπέµπει αποκλειστικά ή/και στο κοµµάτιασµα, στην καταστροφή αντικειµένων (βλ. 
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αντιπροσωπευτικά αποσπάσµατα πιο πάνω). Πρόκειται για εννοιολογικούς 

προσδιορισµούς που εγκλωβίζονται στο καθηµερινό πλαίσιο χρήσης της λέξης «διαλύω», 

αποδίδοντας έτσι, στα σχετικά µε το φαινόµενο της διάλυσης διδακτικά περιεχόµενα, τη 

σηµασία «χαλάω», «κοµµατιάζω». Οι αναφορές αυτές συνιστούν την υποκατηγορία «2.10 

‘Χαλάει’». 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 33. Οι καταχωρήσεις στις υποκατηγορίες της βασικής κατηγορίας «2. 
Αποµάκρυνση από το επιστηµονικό µοντέλο» από τις νηπιαγωγούς µε αναφορές στην 
υποκατηγορία «2.10 ‘Χαλάει’», οι αναφορές της υποκατηγορίας «2.10 ‘Χαλάει’» στο Ιο 
και ΙΙο µέρος της συνέντευξης, και το µετασχηµατισµένο διδακτικό αντικείµενο στο οποίο 
καταλήγουν αυτές οι νηπιαγωγοί. 

Οι καταχωρήσεις των 5 νηπ/γών µε αναφορές 
στην υποκατηγορία «2.10 ‘Χαλάει’», σε όλες 
τις υποκατηγορίες της βασικής κατηγορίας «2. 
Αποµάκρυνση από το επιστηµονικό µοντέλο» 

Μέρος της συνέντευξης 
στο οποίο εντοπίστηκαν 

οι αναφορές της 
υποκατηγορίας 
2.10 ‘Χαλάει’  

Μετασχηµατισµένο από τις 
νηπ/γούς διδ. αντικείµενο σε 
σχέση µε το επιστηµονικό 

µοντέλο περιγραφής & 
εξήγησης του φ. διάλυσης 

Νηπ/γοί µε 
αναφορές στην 
υποκατηγορία 
2.10 ‘Χαλάει’ 
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Λαµπρινή          4      

Χρύσα         7      

Πία         7      

Σπυριδούλα          7      

Παναγιώτα          6      

Υποσύνολα 1 3 2 3 2 3 5 2 5 5  4 2 0 2 3 

Σύνολα 5*  5* 5 
Επεξηγήσεις Πίνακα: 
*Το σύνολο των 5 νηπιαγωγών δεν προκύπτει από πρόσθεση των αριθµών στη γραµµή των υποσυνόλων, επειδή οι 
νηπιαγωγοί µπορεί να διατυπώνουν αναφορές σε περισσότερες από µία στήλες. 

 

Σχετικές αναφορές διατύπωσαν µόνο 5 νηπιαγωγοί (βλ. Πίνακα 33). Στον Πίνακα 

33 παρουσιάζονται αναλυτικά οι καταχωρήσεις σε όλες τις υποκατηγορίες της βασικής 

κατηγορίας «2. Αποµάκρυνση από το επιστηµονικό µοντέλο» για αυτές τις 5 νηπιαγωγούς, 

τα µέρη της συνέντευξης όπου διατυπώθηκαν οι αναφορές της υποκατηγορίας «2.10 

‘Χαλάει’», καθώς και το µετασχηµατισµένο διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν. 
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Όπως φαίνεται από τα δεδοµένα του Πίνακα 33, οι 5 νηπιαγωγοί που διατυπώνουν 

προσδιορισµούς του φαινοµένου της διάλυσης, οι οποίοι επηρεάζονται από την 

καθηµερινή σηµασία της λέξης «διάλυση», διατυπώνουν παράλληλα και άλλα σχόλια, τα 

οποία κατηγοριοποιούνται από το λιγότερο σε 4 έως το περισσότερο σε 7 υποκατηγορίες 

της βασικής κατηγορίας «2. Αποµάκρυνση από το επιστηµονικό µοντέλο». Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι αυτές οι 5 νηπιαγωγοί ανατρέχουν συχνά σε εννοιολογικούς προσδιορισµούς 

που αποµακρύνονται από το επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του 

φαινοµένου της διάλυσης (αναφορές σε πλήθος 7 υποκατηγοριών της βασικής κατηγορίας 

«2. Αποµάκρυνση από το επιστηµονικό µοντέλο» διατυπώνουν µόνο αυτές οι 3 νηπιαγωγοί 

από σύνολο 40). Εξάλλου, σηµειώνουµε ότι ο διδακτικός µετασχηµατισµός που επιχειρούν 

καταλήγει σε διδακτικό αντικείµενο, το οποίο, είτε είναι µη συµβατό µε το επιστηµονικό 

µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης, είτε παρουσιάζει 

αντιφάσεις (βλ. Πίνακα 33). 

 

Οι νηπιαγωγοί που προσδιορίζουν το φαινόµενο της διάλυσης βάσει της 

καθηµερινής σηµασίας της λέξης «διάλυση», διατυπώνουν τέτοια σχόλια κυρίως στο Ιο 

µέρος της συνέντευξης (4 νηπιαγωγοί σε σύνολο 5), ενώ στο ΙΙο µέρος, δηλαδή κατά το 

σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης και την παρουσίασή του, σχετικές αναφορές 

εντοπίστηκαν σε 2 νηπιαγωγούς (βλ. Πίνακα 33). Είναι πιθανό, η διαφορά αυτή να δηλώνει 

ότι η διαδικασία της συνέντευξης κατά το Ιο µέρος, η ανάγνωση και ο σχολιασµός των 

κειµένων των Προγραµµάτων, διευκόλυνε τις νηπιαγωγούς να προσανατολιστούν σε σχέση 

µε το επιστηµονικό πλαίσιο σηµασιών και να επικεντρώσουν τα σχόλιά τους στη διάλυση 

υλικών ως γνωστικό αντικείµενο από τον κόσµο της Φυσικής. 

 

7.1.2.4 Παράγοντες που πιθανώς επηρεάζουν τη διατύπωση από τις νηπιαγωγούς 
εννοιολογικών προσδιορισµών για το φαινόµενο της διάλυσης που αποµακρύνονται από ένα 
µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 

Στον Πίνακα 34 παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών, οι 

οποίες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διατύπωσαν εννοιολογικούς προσδιορισµούς που 

αποµακρύνονται από ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και 

εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης, καθώς και το διδακτικό αντικείµενο, στο οποίο 

καταλήγει ο ∆.Μ. που επιχειρούν αυτές οι νηπιαγωγοί. Οι πιθανοί συσχετισµοί που 

αναζητούµε αφορούν τις υποκατηγορίες αναφορών της βασικής κατηγορίας «2. 

Αποµάκρυνση από το επιστηµονικό µοντέλο», τους παράγοντες α) επιλογή Προγράµµατος 
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ως πιο οικείου, β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα που διδάχθηκαν, γ) εκπαίδευση ή 

επιµόρφωση των νηπιαγωγών στη ∆ιδακτική Φ.Ε., δ) έτη διδακτικής εµπειρίας, καθώς και 

το διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν οι προσπάθειες των νηπιαγωγών. 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 34, από το σύνολο των 40 νηπιαγωγών που 

συµµετείχαν στην έρευνα, 33 διατυπώνουν απόψεις που φανερώνουν σύγχυση, 25 

νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν λεξιλόγιο που παραπέµπει στην ιδέα της εξαφάνισης της 

διαλυόµενης µη ορατής ουσίας, 23 επιλέγουν τα υλικά που θα χρησιµοποιήσουν κατά τη 

διδακτική παρέµβαση µε κριτήρια που δε σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά του γνωστικού 

περιεχοµένου, 17 επικεντρώνουν τα σχόλιά τους σε αισθητηριακές αλλαγές, 14 νηπιαγωγοί 

θεωρούν ότι το φαινόµενο της διάλυσης εξαρτάται από τη φυσική κατάσταση ή/και τη 

µορφή των υλικών, 13 νηπιαγωγοί αντιµετωπίζουν ως διακριτές οντότητες τα διαλυόµενα 

υλικά και τις ιδιότητές τους. Σπανιότερα, παρουσιάζονται απόψεις που φανερώνουν την 

επικέντρωση σε ένα κυρίαρχο παράδειγµα υλικού και τη γενίκευση µε βάση αυτό (7 

νηπιαγωγοί), την πρόθεση επεξεργασίας ζητηµάτων που αφορούν στην αιτία του 

φαινοµένου (6 νηπιαγωγοί), την εναλλακτική ιδέα της ένωσης των υλικών (5 νηπιαγωγοί) 

και την επιρροή της καθηµερινής σηµασίας της λέξης «διάλυση» (βλ. Πίνακα 34). 

 

Εξετάζοντας τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 34, ανάλογα µε τους 

επιµέρους παράγοντες α), β), γ), και δ), παρατηρούµε ότι δεν διαφαίνονται γενικευµένες 

τάσεις, αλλά ενδεχόµενες επιµέρους επιρροές σε κάθε υποκατηγορία. Στη συνέχεια θα 

σχολιάσουµε τα στοιχεία του Πίνακα 34, που παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες 

διαφοροποιήσεις, επιχειρώντας να ερµηνεύσουµε τα δεδοµένα και να εντοπίσουµε πιθανές 

επιρροές των διαφόρων παραγόντων, επί των αναφορών στις επιµέρους υποκατηγορίες της 

βασικής κατηγορίας «2. Αποµάκρυνση από το επιστηµονικό µοντέλο». 

 

Οι αναφορές που συνιστούν την υποκατηγορία «2.1 Αιτία», διατυπώνονται µόνο 

από νηπιαγωγούς που ολοκλήρωσαν τις βασικές τους σπουδές σε Πανεπιστηµιακά 

Τµήµατα. Καµία από τις 10 νηπιαγωγούς που ολοκλήρωσαν τις βασικές σπουδές τους σε 

Σχολή Νηπιαγωγών, και καµία από τις 7 νηπιαγωγούς µε άνω των 20 ετών διδακτικής 

εµπειρίας, δεν διατυπώνει ανάλογες απόψεις (βλ. Πίνακα 34). Φαίνεται ότι η πιθανότητα 

προσέγγισης της αιτίας του φαινοµένου της διάλυσης απασχολεί µόνο τις νηπιαγωγούς που 

σπούδασαν στο Πανεπιστήµιο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 34. Τα χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών µε αναφορές στις υποκατηγορίες της βασικής κατηγορίας «2. Αποµάκρυνση από το 
επιστηµονικό µοντέλο», και το µετασχηµατισµένο διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν. 

Νηπιαγωγοί µε αναφορές στις υποκατηγορίες της βασικής κατηγορίας «2. Αποµάκρυνση από το επιστηµονικό µοντέλο» 

2.1 
Αιτία 

2.2 
Αλλαγή 

2.3 
Ένωση 

2.4 
Εξαφάνιση 

2.5 
Ιδιότητα 

2.6 
Κατάσταση 

2.7 
Κριτήρια 

2.8 
Κυρίαρχο 
παράδειγµα. 

2.9 
Σύγχυση 

2.10 
‘Χαλάει’ 

Οµαδοποίηση των νηπιαγωγών ανάλογα µε τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: Ν* % Ν* % Ν* % Ν* % Ν* % Ν* % Ν* % Ν* % Ν* % Ν* % 

Σύνολα 
νηπιαγωγών 

α. Το Πρόγραµµα που επέλεξαν ως πιο οικείο: 

Α.Π. του ’89 1 8% 5 42% 1 8% 5 42% 6 50% 5 42% 4 33% 1 8% 11 92% 2 17% 12 
∆.Π. 5 18% 12 43% 4 14% 20 71% 7 25% 9 32% 19 68% 6 21% 22 79% 3 11% 28 
β. Τις βασικές σπουδές τους & το Πρόγραµµα που διδάχθηκαν: 

Σχολή Νηπιαγωγών, Ε.Σ. 0 0% 4 40% 4 40% 6 60% 2 20% 6 60% 6 60% 2 20% 9 90% 2 20% 10 
Παν/µιο, ΑΠ του ’89 4 19% 9 43% 1 5% 11 52% 9 43% 6 29% 12 57% 2 10% 18 86% 3 14% 21 
Παν/µιο, ∆Π 2 22% 4 44% 0 0% 8 89% 2 22% 2 22% 5 56% 3 33% 6 67% 0 0% 9 
Σύνολο Παν/µιο Α.Π. του ’89 + ∆.Π. = 6 20% 13 43% 1 3% 19 63% 11 37% 8 27% 17 57% 5 17% 24 80% 3 10% 30 
γ. Την εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη ∆ιδακτική Φ.Ε.: 

Από 1 έως 4 σχετικά µαθήµατα 5  25% 10 50% 1 5% 14 70% 6 30% 4 20% 12 60% 6 30% 15 75% 2 10% 20 
Κανένα σχετικό µάθηµα 1 5% 7 35% 4 20% 11 55% 7 35% 10 50% 11 55% 1 5% 18 90% 3 15% 20 
δ. Τα έτη διδακτικής εµπειρίας: 

Από 2 έως 4 2 20% 6 60% 0 0% 10 100% 3 30% 2 20% 5 50% 3 30% 8 80% 1 10% 10 
Από 5 έως 9 3 30% 3 30% 0 0% 5 50% 4 40% 3 30% 7 70% 2 20% 7 70% 2 20% 10 
Από 10 έως 19 1 8% 6 46% 1 8% 6 46% 4 31% 5 38% 7 54% 0 0% 11 85% 0 0% 13 
Από 20 και άνω 0 0% 2 29% 4 57% 4 57% 2 29% 4 57% 4 57% 2 29% 7 100% 2 29% 7 
Το µετασχηµατισµένο διδακτικό αντικείµενο στο οποίο 
καταλήγουν: 

Συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 1 17% 1 17% 0 0% 4 67% 0 0% 0 0% 0 0% 1 17% 5 83% 0 0% 6 
Μη συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο 0 0% 1 33% 2 67% 2 67% 1 33% 2 67% 3 100% 0 0% 3 100% 2 67% 3 
Mε αντιφάσεις ως προς ένα µετασχηµατισµένο επιστ. µοντέλο 5 16% 15 48% 3 10% 19 61% 12 39% 12 39% 20 65% 6 19% 25 81% 3 10% 31 

Σύνολα 6 15% 17 43% 5 13% 25 63% 13 33% 14 35% 23 58% 7 18% 33 83% 5 13% 40 
Επεξηγήσεις Πίνακα: 
*Αριθµός νηπιαγωγών που διατυπώνουν σχετικές αναφορές σε κάθε περίπτωση, σε σύνολο 40 νηπιαγωγών που συµµετείχαν στην έρευνα. 
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Στις αναφορές της υποκατηγορίας «2.2 Αλλαγή», δεν παρατηρούνται σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις που να επιτρέπουν τη διατύπωση ερµηνειών (βλ. Πίνακα 34). 

 

Οι αναφορές που κατηγοριοποιήθηκαν στην υποκατηγορία «2.3 Ένωση», 

διατυπώθηκαν από 5 µόνο νηπιαγωγούς. Ωστόσο εµφανίζονται κάποιες τάσεις, ο 

σχολιασµός των οποίων παρουσιάζει ενδιαφέρον. Απόψεις που φανερώνουν την 

εναλλακτική ιδέα της ένωσης υλικών διατυπώνονται από 4 νηπιαγωγούς που σπούδασαν 

στις Σχολές Νηπιαγωγών (σε σύνολο 10), από 4 νηπιαγωγούς που δεν διδάχθηκαν 

µαθήµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. (σε σύνολο 20), και από 4 νηπιαγωγούς που διαθέτουν άνω των 

20 ετών διδακτικής εµπειρίας (σε σύνολο 7) (βλ. Πίνακα 34). Η διατύπωση τέτοιων 

απόψεων είναι µειωµένη στις οµάδες των νηπιαγωγών που σπούδασαν σε Πανεπιστηµιακά 

Τµήµατα (1 σε σύνολο 30), που διδάχθηκαν µαθήµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. (1 σε σύνολο 20), 

και που διαθέτουν από 2 έως 9 έτη διδακτικής εµπειρίας (καµία από τις 20) (βλ. Πίνακα 

34). Η χρήση εκφράσεων που παραπέµπουν στην ιδέα της ένωσης του διαλύτη µε τη 

διαλυόµενη ουσία, είτε εκφράζουν εναλλακτική ιδέα των νηπιαγωγών, είτε επιχειρούν να 

απλοποιήσουν το χρησιµοποιούµενο λεξιλόγιο, φαίνεται ότι επιχειρείται αποκλειστικά από 

τις µεγαλύτερες σε ηλικία νηπιαγωγούς µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις βασικές τους 

σπουδές, τη µόρφωσή τους στη ∆ιδακτική Φ.Ε. και τα έτη διδακτικής τους εµπειρίας. 

 

Αναφορές στην υποκατηγορία «2.4 Εξαφάνιση»79 διατυπώνονται τόσο από 

νηπιαγωγούς που επέλεξαν τα κείµενα του Α.Π. του ’89, όσο και από νηπιαγωγούς που 

επέλεξαν τα κείµενα του ∆.Π., αλλά στην τελευταία οµάδα παρατηρείται σχετική αύξηση. 

Από τις 12 νηπιαγωγούς που επέλεξαν τα κείµενα του Α.Π. του ’89, οι 5 χρησιµοποιούν 

εκφράσεις που παραπέµπουν στην εναλλακτική ιδέα της εξαφάνισης, ενώ από τις 28 

νηπιαγωγούς που επέλεξαν τα κείµενα του ∆.Π. ανάλογες εκφράσεις χρησιµοποιούν οι 20 

(βλ. Πίνακα 34). Σχετικές απόψεις διατυπώνουν περισσότερες νηπιαγωγοί από την οµάδα 

µε βασικές σπουδές σε Πανεπιστηµιακό Τµήµα, όπου διδάχθηκαν το ∆.Π. (8 στις 9 

νηπιαγωγούς), από την οµάδα µε λίγα έτη διδακτικής εµπειρίας (και οι 10 νηπιαγωγοί µε 2 

έως 4 έτη), αλλά και από την οµάδα που παρακολούθησε 1 έως 4 µαθήµατα ∆ιδακτικής 

Φ.Ε. (14 στις 20 νηπιαγωγούς, βλ. Πίνακα 34). 
                                                 
79 Όπως φάνηκε κατά την παρουσίαση της υποκατηγορίας «2.4 Εξαφάνιση», οι αναφορές αυτές δεν 
αποτελούν διατύπωση εναλλακτικής ιδέας που διαθέτουν οι νηπιαγωγοί, αλλά κυρίως εκφράζουν την 
πρόθεσή τους να χρησιµοποιήσουν λεξιλόγιο που οι ίδιες θεωρούν οικείο για τα παιδιά ή αλλιώς 
απλουστευµένο (βλ. παρουσίαση υποκατηγορίας «2.4 Εξαφάνιση» και αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα). 
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Από τις 28 νηπιαγωγούς που επέλεξαν να σχολιάσουν τα κείµενα του ∆.Π., οι 8 δεν 

χρησιµοποίησαν εκφράσεις που να παραπέµπουν στην ιδέα της εξαφάνισης. Από αυτές τις 

8 νηπιαγωγούς, µόνο δύο εξέφρασαν αντιρρήσεις για τη χρήση της λέξης «εξαφανίστηκε», 

η οποία παρουσιάζεται σε εικόνα του Οδηγού Νηπιαγωγού ως αποδεκτή καταγραφή 

παιδιών (∆αφέρµου κ.ά., 2006, σ. 239). 

Μου αρέσει που έχουν καταγράψει κάποια πράγµατα σε σχέση µε αυτό που βρήκανε. 
(.) Εεε, εδώ που λέει ότι η ζάχαρη εξαφανίστηκε. Έχω µια αντίρρηση για το 
εξαφανίστηκε. Έγινε αόρατη; Εντάξει, όντως. Έγινε γλυκό; Εντάξει, καταγράφει κάτι 
το οποίο ισχύει. (.) […] Η ζάχαρη δεν έχει εξαφανιστεί. Πρέπει να προσδιορίσει το τι 
έγινε. 

(Φραγκίσκη, σχολιάζοντας εικόνα του Οδηγού Νηπιαγωγού µε καταγραφές 
παιδιών, στις οποίες χρησιµοποιείται η έκφραση «η ζάχαρη εξαφανίστηκε») 

 
Μου κάνει εντύπωση που τα παιδιά γράφουν έτσι στον Οδηγό. […] Θεωρώ ότι έχουνε 
φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Έχουνε καταλάβει πράγµατα, κατά τη γνώµη µου. […] 
Χρησιµοποιούν τη λέξη διαλύθηκε. (.) Ή (.) βάφτηκε όλο µωβ. Έγινε αόρατη. […] 
Έχει βοηθήσει το πείραµα. (.) Έχουν καταλάβει πολλά. (.) Κι επειδή χρησιµοποιούν τη 
λέξη διαλύθηκε και δεν λένε κάτι άλλο. Γιατί εµένα πολλές φορές µου λένε άλλες 
λέξεις. (.) Χάθηκε:. Έφυγε:. Βούλιαξε:. Το διαλύθηκε και το αόρατη δείχνει ότι το 
παιδί έχει καταλάβει. Ενώ µε το εξαφανίστηκε και το υγρό έγινε µωβ δείχνει ότι είναι 
ακόµα µπερδεµένο. Κι ότι δεν το έχει καταλάβει πραγµατικά. 

(Σούλα, σχολιάζοντας εικόνα του Οδηγού Νηπιαγωγού µε καταγραφές παιδιών, 
στις οποίες χρησιµοποιείται η έκφραση «η ζάχαρη εξαφανίστηκε») 

 

Είναι πιθανό, ο αυξηµένος αριθµός νηπιαγωγών που υιοθέτησαν εκφράσεις 

σχετικές µε την ιδέα της εξαφάνισης, από την οµάδα των 28 νηπιαγωγών που σχολίασαν τα 

κείµενα του ∆.Π, και ο πολύ µικρός αριθµός νηπιαγωγών που εξέφρασαν αντιρρήσεις για 

τέτοιες εκφράσεις, να αποτελούν ενδείξεις της επιρροής που µπορεί να ασκούν τα επίσηµα 

κείµενα των Προγραµµάτων επί του χρησιµοποιούµενου από τις νηπιαγωγούς λεξιλογίου 

αναφοράς στα προτεινόµενα προς διδασκαλία γνωστικά περιεχόµενα που σχετίζονται µε το 

φαινόµενο της διάλυσης. Αν στην τάση αυτή των νηπιαγωγών που επέλεξαν τα κείµενα 

του ∆.Π. συνυπολογιστεί το γεγονός ότι και κάποιες νηπιαγωγοί από αυτές που επέλεξαν 

τα κείµενα του Α.Π. του ’89 υιοθετούν σχετικές εκφράσεις -αν και στα κείµενα αυτά δεν 

διατυπώνονται σχετικοί προσδιορισµοί και δεν περιλαµβάνεται διδακτικός στόχος σχετικός 

µε τη διατήρηση της διαλυόµενης µη ορατής ουσίας, όπως στα κείµενα του ∆.Π.-, είναι 

πιθανό να οδηγηθεί στο συλλογισµό ότι τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν ενδείξεις της 

γενικότερης τάσης των νηπιαγωγών να υιοθετούν ή να χρησιµοποιούν εκφράσεις που 

παραπέµπουν στην ιδέα της εξαφάνισης, στην πρακτική της «απλούστευσης» και της 

χρήσης «οικείου» στα παιδιά λεξιλογίου. 
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Αναφορές που συνιστούν την υποκατηγορία «2.5 Ιδιότητα» διατυπώνουν οι µισές 

από τις νηπιαγωγούς που επέλεξαν τα κείµενα του Α.Π. του ’89, και το ένα τέταρτο αυτών 

που επέλεξαν τα κείµενα του ∆.Π. (βλ. Πίνακα 34). Σχετικά σχόλια διατυπώνουν 

περισσότερες νηπιαγωγοί από εκείνες που εκπαιδεύτηκαν στο Α.Π. του ’89 σε 

Πανεπιστηµιακά Τµήµατα (9 στις 21), έναντι εκείνων που εκπαιδεύτηκαν στο ∆.Π. (2 στις 

9) και έναντι εκείνων που σπούδασαν στις Σχολές Νηπιαγωγών (2 στις 10, βλ. Πίνακα 34). 

Πέρα από την επιρροή που µπορεί να ασκούν σχετικές διατυπώσεις που περιλαµβάνονται 

στα κείµενα και των δύο Προγραµµάτων, όπως σηµειώθηκε στην παρουσίαση της 

υποκατηγορίας «2.5 Ιδιότητα» (βλ. παρουσίαση υποκατηγορίας «2.5 Ιδιότητα» και 

αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα), είναι πιθανό η διαφοροποίηση στον αριθµό των 

νηπιαγωγών µε αναφορές σε αυτή την υποκατηγορία µεταξύ των οµάδων «νηπιαγωγοί που 

επέλεξαν τα κείµενα του ∆.Π.» και «νηπιαγωγοί που επέλεξαν το Α.Π. του ’89», να 

οφείλεται στο διαφορετικό εννοιολογικό προσδιορισµό του διδακτικού περιεχοµένου του 

φαινοµένου της διάλυσης που προτείνεται από τα δύο Π.Σ. 

 

Στο Α.Π. του ’89 προτείνεται κυρίως η διάκριση των υλικών σε διαλυόµενα και µη, 

ενώ στο ∆.Π. η έµφαση τοποθετείται στην παραδειγµατική προσέγγιση της διατήρησης της 

ζάχαρης ως διαλυόµενης στο νερό µη ορατής ουσίας (βλ. ενότητες 6.1.2.3 και 6.1.3.4). Η 

«µεταφορά των διαφόρων ιδιοτήτων» των διαλυόµενων ουσιών στο νερό, είναι λογικό να 

απασχολεί περισσότερο τις νηπιαγωγούς που επιλέγουν να προσεγγίσουν τη διάλυση 

διαφόρων υλικών (µε διαφορετική π.χ. γεύση, χρώµα) στο νερό, παρά εκείνες που 

ασχολούνται µε τη διατήρηση ενός υλικού, ως παράδειγµα. 

 

Στην υποκατηγορία «2.6 Κατάσταση», οι νηπιαγωγοί που σπούδασαν στις Σχολές 

Νηπιαγωγών (6 στις 10), και εποµένως έχουν πολλά έτη διδακτικής εµπειρίας (4 στις 7), 

αλλά επίσης δεν παρακολούθησαν µαθήµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. (10 στις 20), διατυπώνουν 

περισσότερα σχόλια από ό,τι οι άλλες οµάδες νηπιαγωγών, σχετικά µε την εξάρτηση του 

φαινοµένου της διάλυσης από τη φυσική κατάσταση ή τη µορφή των υλικών (βλ. Πίνακα 

34). Έτσι, αν και η συγκεκριµένη εναλλακτική ιδέα παρουσιάζεται σε όλες τις οµάδες 

νηπιαγωγών, δεικνύοντας την καθολικότητά της, παρατηρείται τάση που φανερώνει την 

µείωση των σχετικών απόψεων, όσο πιο πρόσφατη είναι η βασική εκπαίδευση των 

νηπιαγωγών, µε Π.Σ. που περιλαµβάνουν ∆ιδακτική των Φ.Ε. Είναι πιθανό η µείωση 

απόψεων που παραπέµπουν στην εξάρτηση του φαινοµένου της διάλυσης από την 
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κατάσταση ή τη µορφή των υλικών να συσχετίζεται µε τη συστηµατικότερη εκπαίδευση 

των νηπιαγωγών στη ∆ιδακτική Φ.Ε. 

 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα 34, οι νηπιαγωγοί που επιλέγουν τα υλικά 

που θα χρησιµοποιήσουν στη διδακτική παρέµβαση που σχεδιάζουν, µε κριτήρια που δεν 

αφορούν το γνωστικό περιεχόµενο της διδακτικής παρέµβασης, παρουσιάζονται αυξηµένες 

στην οµάδα των νηπιαγωγών που επέλεξαν τα κείµενα του ∆.Π. (19 νηπιαγωγοί στις 28 

που επέλεξαν τα κείµενα του ∆.Π., έναντι 4 στις 12 που επέλεξαν τα κείµενα του Α.Π. του 

’89). Ο παράγοντας βασικές σπουδές & Πρόγραµµα στο οποίο εκπαιδεύτηκαν, καθώς και ο 

παράγοντας εκπαίδευση ή επιµόρφωση στη ∆ιδακτική Φ.Ε., δεν φαίνεται να επηρεάζουν 

τη χρήση τέτοιων κριτηρίων. Όπως παρουσιάσαµε πιο πάνω, κατά την ανάλυση της 

κατηγορίας αυτής, τα µη σχετικά µε το διδακτικό αντικείµενο κριτήρια που χρησιµοποιούν 

οι νηπιαγωγοί, αναφέρονται συνήθως στη γεύση, στην εξοικείωση των παιδιών µε τα 

υλικά, στην παράλληλη διδασκαλία άλλων φαινοµένων ή εννοιών -όπως η πλεύση ή το 

βάρος-, και στο ευρύτερο ‘θέµα’ όπου εντάσσεται η διδακτική προσέγγιση (βλ. 

παρουσίαση υποκατηγορίας «2.7 Κριτήρια» και αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα). Το 

κριτήριο της γεύσης περιλαµβάνεται, πράγµατι, στα κείµενα του ∆.Π., αφού στον Οδηγό 

Νηπιαγωγού προτείνεται η ταξινόµηση των διαλυόµενων υλικών βάσει διαφοροποιήσεων 

των διαλυµάτων στη γεύση, ως δραστηριότητα επέκτασης, σχετική µε το φαινόµενο της 

διάλυσης (∆αφέρµου κ.ά., 2006, σ. 239). Τα άλλα δύο κριτήρια, της παράλληλης 

διδασκαλίας άλλων φαινόµενων και του ευρύτερου ‘θέµατος’, είναι πιθανό να αποτελούν 

διδακτικές πρακτικές που επιλέγουν οι νηπιαγωγοί προκειµένου να εφαρµόσουν τις αρχές 

της γενικής µεθοδολογικής προοπτικής που προωθεί το ∆.Π. περί διαθεµατικής 

προσέγγισης της γνώσης. 

 

Στην υποκατηγορία «2.8 Κυρίαρχο παράδειγµα» δεν παρατηρούνται µεγάλες 

διαφοροποιήσεις ή σαφείς τάσεις που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε συσχετισµούς 

µεταξύ των διαφόρων παραγόντων και της διατύπωσης προσδιορισµών για το φαινόµενο 

της διάλυσης βάσει ενός κυρίαρχου παραδείγµατος. Μικρή αύξηση αυτών των απόψεων 

παρουσιάζεται στις νηπιαγωγούς που επέλεξαν το ∆.Π., ολοκλήρωσαν τις βασικές τους 

σπουδές σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα µε εκπαίδευση στο ∆.Π., παρακολούθησαν 1 έως 4 

µαθήµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. και έχουν 2 έως 4 έτη διδακτικής εµπειρίας ή άνω των 20 (βλ. 

Πίνακα 34). Οι νηπιαγωγοί που διατυπώνουν σχετικές απόψεις είναι µόνο 7 σε σύνολο 40 
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(βλ. Πίνακα 34).και είναι πιθανό ο µικρός αριθµός να µην επιτρέπει τη διάκριση 

συσχετισµών. 

 

Μελετώντας τα δεδοµένα του Πίνακα 34, σχετικά µε τις αναφορές της τελευταίας 

υποκατηγορίας της βασικής κατηγορίας «2. Αποµάκρυνση από το επιστηµονικό µοντέλο», 

µε τίτλο «2.10 ‘Χαλάει’», διαπιστώνουµε ότι πρόκειται µόνο για 5 νηπιαγωγούς που 

διατυπώνουν σχετικές απόψεις. Αυτές οι 5 νηπιαγωγοί διάλεξαν ως πιο οικεία, είτε τα 

κείµενα του Α.Π. του ’89, είτε τα κείµενα του ∆.Π., ολοκλήρωσαν τις βασικές τους 

σπουδές σε Σχολή Νηπιαγωγών ή στο Πανεπιστήµιο, όπου διδάχθηκαν το Α.Π. του ’89, 

παρακολούθησαν ή δεν παρακολούθησαν µαθήµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε.80, και η διδακτική 

τους εµπειρία κυµαίνεται από λίγα έως πολλά έτη (βλ. Πίνακα 34). Σε αυτά τα δεδοµένα 

διακρίνεται πιθανός συσχετισµός ανάµεσα στη διατύπωση εννοιολογικών προσδιορισµών 

του φαινοµένου της διάλυσης που στηρίζονται στην καθηµερινή σηµασία της λέξης 

«διάλυση» και τη συστηµατική εκπαίδευση στη ∆ιδακτική των Φ.Ε. κατά την περίοδο των 

βασικών σπουδών. Τα τελευταία έτη στα Π.Σ. των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων βασικής 

εκπαίδευσης νηπιαγωγών περιλαµβάνονται µαθήµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε., αλλά και στο ∆.Π. 

προσδιορίζεται ρητώς διδακτική περιοχή µε τίτλο «Παιδί & Φυσικό Περιβάλλον». 

Συνυπολογίζοντας τα πιο πάνω δεδοµένα και το γεγονός ότι, καµία από τις 9 νηπιαγωγούς 

που εκπαιδεύτηκε κατά τα τελευταία έτη στο ∆.Π. δεν έχει διατυπώσει απόψεις που να 

βασίζονται στην καθηµερινή σηµασία της λέξης «διάλυση», θα µπορούσαµε να 

υποθέσουµε ότι οι νηπιαγωγοί που έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα τις βασικές σπουδές 

τους, µε ενδεχοµένως συστηµατικότερη εκπαίδευση στη ∆ιδακτική Φ.Ε., 

προσανατολίζονται καλύτερα σε σχέση µε το γνωστικό πεδίο της ∆ιδακτικής Φ.Ε., έναντι 

των νηπιαγωγών που εκπαιδεύτηκαν σε χρονική περίοδο κατά την οποία οι Φ.Ε. δεν 

υπήρχαν ή είχαν µικρή βαρύτητα στο Π.Σ. της βασικής στους εκπαίδευσης. 

 

Κατά την ανάλυση των αναφορών της υποκατηγορίας «2.9 Σύγχυση», διακρίθηκαν 

επιµέρους κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάστηκαν πιο πάνω (βλ. παρουσίαση 

υποκατηγορίας «2.9 Σύγχυση» και αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα) Είναι πιθανό, οι 

συσχετισµοί µεταξύ των διαφόρων παραγόντων και των αναφορών αυτής της κατηγορίας 

                                                 
80 Βλ Πίνακα 4, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών που έλαβαν µέρος στην έρευνα. 
Από τις 5 νηπιαγωγούς που διατύπωσαν προσδιορισµούς τους φαινοµένου βάσει της καθηµερινής σηµασίας της λέξης 
«διάλυση», η Χρύσα και η Πία παρακολούθησαν 1 µάθηµα ∆ιδακτικής Φ.Ε., ενώ η Λαµπρινή, η Σπυριδούλα, και η 
Παναγιώτα κανένα. 
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να φαίνονται πιο ξεκάθαρα σε ειδικότερο επίπεδο ανάλυσης, δηλαδή στο επίπεδο των 

επιµέρους κατηγοριών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 35. Τα χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών µε αναφορές στην υποκατηγορία «2.9 
Σύγχυση» και στις επιµέρους κατηγορίες της, και το µετασχηµατισµένο διδακτικό 
αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν. 

Νηπ/γοί µε αναφορές στις επιµέρους κατηγορίες της 
υποκατηγορίας 2.9 Σύγχυση 

ΣύγχυσηΙΙ  
 
 
Οµαδοποίηση των νηπιαγωγών ανάλογα µε 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Νηπ/γοί µε 
αναφορές στην 
υποκατηγορία 
2.9 Σύγχυση 

Σύ
γχ
υσ
η 
Ι 

Σύ
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δ 

Σύ
γχ
υσ
η 
ΙΙ
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ΙΙ
π 

Σύ
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η 
ΙΙ
α 

Σύ
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η 
ΙΙ
Ι 

Σύ
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IV
 

Σύνολα 
νηπιαγωγών

α. Το Πρόγραµµα που επέλεξαν ως πιο 
οικείο: 

Α.Π. του ’89 11 5 2 10 0 1 0 2 12

∆.Π. 22 9 5 9 5 1 15 3 28
β. Τις βασικές σπουδές τους & το Πρόγραµµα 
που διδάχθηκαν: 

Σχολή Νηπιαγωγών, Ε.Σ. 9 4 4 3 3 0 5 1 10

Παν/µιο, ΑΠ του ’89 18 7 2 12 2 1 7 3 21

Παν/µιο, ∆Π 6 3 1 4 0 1 3 1 9

Σύνολο Παν/µιο Α.Π. του ’89 + ∆.Π. 24 10 3 16 2 2 10 4 30
γ. Την εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη 
∆ιδακτική Φ.Ε.: 

Από 1 έως 4 σχετικά µαθήµατα 15 5 2 8 2 1 9 2 20

Κανένα σχετικό µάθηµα 18 9 5 11 3 1 6 3 20

δ. Τα έτη διδακτικής εµπειρίας: 

Από 2 έως 4 8 4 1 5 0 1 5 1 10

Από 5 έως 9 7 2 1 5 1 0 2 2 10

Από 10 έως 19 11 4 1 7 2 1 5 1 13

Από 20 και άνω 7 4 4 2 2 0 3 1 7
Το µετασχηµατισµένο διδακτικό 
αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν: 
Συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο 
επιστηµονικό µοντέλο 5 0 0 4 0 0 3 0 6

Μη συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο 3 2 2 1 1 0 2 0 3
Mε αντιφάσεις ως προς ένα 
µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 25 12 5 14 4 2 10 5 31

Υποσύνολα 33 14 7 19 5 2 15 5 40

Σύνολα 33 14 25* 15 5 40
Επεξηγήσεις Πίνακα: 
*Το σύνολο των 25 νηπιαγωγών µε αναφορές στην επιµέρους κατηγορία Σύγχυση ΙΙ δεν προκύπτει από πρόσθεση των 
αριθµών στη γραµµή των υποσυνόλων, επειδή οι νηπιαγωγοί µπορεί να διατυπώνουν περισσότερες από µία αναφορές σε 
περισσότερες από µία στήλες. 

 

Στον Πίνακα 35 παρουσιάζονται αναλυτικά τα δεδοµένα που αφορούν τα 

χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών µε αναφορές στις επιµέρους κατηγορίες της 

υποκατηγορίας «2.9 Σύγχυση», καθώς και το µετασχηµατισµένο διδακτικό αντικείµενο στο 
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οποίο καταλήγουν σε σχέση µε το επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του 

φαινοµένου της διάλυσης. 

Αν και οι διαφορές είναι πολύ µικρές, στις περισσότερες επιµέρους κατηγορίες 

παρατηρείται µικρή τάση αύξησης των νηπιαγωγών που διατυπώνουν σχετικά σχόλια στις 

οµάδες των νηπιαγωγών που επέλεξαν τα κείµενα του Α.Π. του ’89, που σπούδασαν σε 

Σχολή Νηπιαγωγών, που δεν παρακολούθησαν µαθήµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε., και σε εκείνες 

που διαθέτουν άνω των 20 ετών διδακτική εµπειρία (βλ. Πίνακες 34 και 35). Εξαίρεση 

αποτελούν οι αναφορές των επιµέρους κατηγοριών «Σύγχυση ΙΙυ» και «Σύγχυση ΙΙΙ» (βλ. 

Πίνακα 35). 

 

Ειδικότερα, οι αναφορές της επιµέρους κατηγορίας «Σύγχυση ΙΙυ», δηλαδή οι 

αναφορές που δηλώνουν σύγχυση του φαινοµένου της διάλυσης µε το φαινόµενο της 

υγροποίησης, φαίνεται ότι διατυπώνονται περισσότερο από τις νηπιαγωγούς που επέλεξαν 

το Α.Π. του ’89, που έχουν εκπαιδευτεί σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα (και περισσότερο 

από αυτές που διδάχθηκαν το Α.Π. του ’89), και που δεν έχουν παρακολουθήσει µαθήµατα 

∆ιδακτικής Φ.Ε. (βλ. Πίνακα 35). Κατά την ανάλυση των κειµένων που επιχειρήσαµε, 

διαπιστώσαµε ότι στα κείµενα του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων χρησιµοποιείται η λέξη 

«λιώνει» µε τρόπο που είναι δυνατό να ερµηνευθεί ως συνώνυµη της λέξης «διαλύεται» 

(βλ. ενότητα 6.1.2.3). Είναι πιθανό τα κείµενα του Α.Π. του ’89 να ωθούν τις νηπιαγωγούς 

που τα µελετούν και τα σχολιάζουν στην υιοθέτηση λεξιλογίου που παραπέµπει στην 

εναλλακτική ιδέα της υγροποίησης ή ακόµη να ισχυροποιούν αυτή την εναλλακτική ιδέα 

στις περιπτώσεις των νηπιαγωγών που ήδη τη διαθέτουν. 

 

Οι αναφορές της επιµέρους κατηγόριας «Σύγχυση ΙΙΙ», δηλαδή σχόλια που 

φανερώνουν σύγχυση στον προσδιορισµό των επιµέρους εννοιών: διαλύτης, διαλυόµενη 

ουσία, διάλυµα, διατυπώνονται αποκλειστικά από την οµάδα νηπιαγωγών που επέλεξε τα 

κείµενα του ∆.Π. (15 από σύνολο 28 νηπιαγωγών) (βλ. Πίνακα 35). Επίσης αυξηµένα είναι 

τα σχετικά σχόλια από τις νηπιαγωγούς που σπούδασαν σε Σχολή Νηπιαγωγών (5 από 10 

νηπιαγωγοί), και από εκείνες που παρακολούθησαν 1 έως 4 µαθήµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. (9 

από 20 νηπιαγωγοί) (βλ. Πίνακα 35). Τα δεδοµένα αυτά είναι πιθανό να οφείλονται σε 

διαφοροποιήσεις των εννοιολογικών προσδιορισµών που περιλαµβάνονται στα κείµενα 

των δύο Προγραµµάτων και όχι σε διαφοροποιήσεις των ιδεών των δύο οµάδων 

νηπιαγωγών. Όπως φάνηκε κατά την ανάλυση των κειµένων των δύο Π.Σ., στον Οδηγό 

Νηπιαγωγού προσδιορίζονται οι έννοιες διαλύτης, διαλυόµενη ουσία, διάλυµα, και οι 
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µεταξύ τους σχέσεις, ενώ στο Βιβλίο ∆ραστηριοτήτων διατυπώνονται προσδιορισµοί µόνο 

σχετικά µε τις διαλυόµενες ουσίες (βλ. ενότητες 6.1.2.3 και 6.1.3.4). Οι νηπιαγωγοί που 

σχολιάζουν και προσπαθούν να εφαρµόσουν τα κείµενα του Α.Π. του ’89 φαίνεται ότι δεν 

ασχολούνται µε την έννοια διαλύτης και τη σχέση ανάµεσα στο διαλύτη και τη διαλυόµενη 

ουσία, καθώς αυτές δεν περιλαµβάνονται στα κείµενα, ενώ οι νηπιαγωγοί που επέλεξαν τα 

κείµενα του ∆.Π., στα οποία περιλαµβάνονται σχετικοί προσδιορισµοί, πιθανότατα 

καθοδηγήθηκαν από τα κείµενα προς τη διατύπωση σχετικών προσδιορισµών. 

 

Στις επιµέρους κατηγορίες «Σύγχυση ΙΙπ» (σύγχυση του φαινοµένου της διάλυσης 

µε το φαινόµενο της πλεύσης), «Σύγχυση ΙΙα» (σύγχυση του φαινοµένου της διάλυσης µε 

το φαινόµενο της αραίωσης), και «Σύγχυση ΙV» (σύγχυση του φαινοµένου της διάλυσης µε 

τους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόµενο), εντοπίστηκε πολύ µικρός αριθµός 

νηπιαγωγών που διατυπώνουν σχετικές αναφορές (βλ. Πίνακα 35) και για το λόγο δεν είναι 

δυνατό να διακριθούν πιθανές επιρροές από τους διάφορους παράγοντες. 

 

Συνοψίζοντας, τα δεδοµένα που αφορούν την υποκατηγορία «2.9 Σύγχυση», µας 

οδηγούν στη διαπίστωση ότι, πολλές νηπιαγωγοί από όλες τις οµάδες διατυπώνουν 

σχετικές αναφορές και οι διαφοροποιήσεις στο πλήθος των νηπιαγωγών κάθε οµάδας είναι 

µικρές. Φαίνεται ότι διάφορες συγχύσεις που σχετίζονται µε το φαινόµενο της διάλυσης, τα 

διαλυόµενα και µη υλικά, τις σχετικές µε το φαινόµενο έννοιες, και τη σχέση του 

φαινοµένου της διάλυσης µε άλλα φαινόµενα και παράγοντες, κυριαρχούν στη σκέψη των 

νηπιαγωγών, µε αποτέλεσµα την αποµάκρυνση των εννοιολογικών προσδιορισµών που 

διατυπώνουν για το φαινόµενο της διάλυσης από το επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και 

εξήγησης του φαινοµένου. Κυρίως παρατηρείται µικρή τάση αύξησης στη διατύπωση 

σχετικών αναφορών από τις νηπιαγωγούς που επέλεξαν τα κείµενα του Α.Π. του ’89, που 

ολοκλήρωσαν τις βασικές τους σπουδές στις Σχολές Νηπιαγωγών, που δεν εκπαιδεύτηκαν 

στη ∆ιδακτική Φ.Ε., και που διαθέτουν διδακτική εµπειρία άνω των 20 ετών (βλ. Πίνακα 

34). Ο συσχετισµός των αναλυτικών δεδοµένων κάθε επιµέρους κατηγορίας φανέρωσε 

πιθανή επιρροή των επίσηµων κειµένων επί των διατυπώσεων προσδιορισµών που 

συγκρότησαν την υποκατηγορία «2.9 Σύγχυση», και η γενικότερη εικόνα των 

διαφοροποιήσεων του πλήθους αναφορών σε κάθε οµάδα νηπιαγωγών δεικνύει πιθανό 

συσχετισµό ανάµεσα στην έλλειψη συστηµατικής εκπαίδευσης στη ∆ιδακτική Φ.Ε. και την 

αύξηση στις διατυπώσεις αναφορών που εµπεριέχουν σύγχυση, αν και σε µικρή εµβέλεια. 
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Συµπερασµατικά, η ανάλυση των αναφορών στις υποκατηγορίες της βασικής 

κατηγορίας αναφορών «2. Αποµάκρυνση από το επιστηµονικό µοντέλο» και ο 

συσχετισµός αυτών µε τους παράγοντες α) επιλογή Προγράµµατος ως πιο οικείου, β) 

βασικές σπουδές και Πρόγραµµα που διδάχθηκαν, γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωση των 

νηπιαγωγών στη ∆ιδακτική Φ.Ε., δ) έτη διδακτικής εµπειρίας, δεν έδειξε γενικευµένες 

τάσεις, αλλά πιθανές επιµέρους επιρροές σε ορισµένες υποκατηγορίες. Στο σηµείο αυτό θα 

πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι οι παράγοντες που προαναφέραµε, δεν µπορούν να 

θεωρηθούν ως ανεξάρτητοι µεταξύ τους, αφού συνδέονται µε τις εκπαιδευτικές συνθήκες 

που βίωσαν οι νηπιαγωγοί κατά την πορεία της εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής τους 

εξέλιξης. Πάντως, η συνολική µελέτη των επιµέρους πιθανών επιρροών αναδεικνύει τους 

παράγοντες α) επιλογή Προγράµµατος ως πιο οικείου και γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωση 

των νηπιαγωγών στη ∆ιδακτική Φ.Ε., ως παράγοντες που φαίνεται να ασκούν επιρροή επί 

των διατυπώσεων από τις νηπιαγωγούς εννοιολογικών προσδιορισµών που 

αποµακρύνονται από ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και 

εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

 

Όσον αφορά τον παράγοντα α) επιλογή Προγράµµατος ως πιο οικείου, 

αναδείχθηκαν κάποιες τάσεις που φανερώνουν πιθανή επιρροή των κειµένων του 

Προγράµµατος που επιλέγουν οι νηπιαγωγοί να σχολιάσουν και να εφαρµόσουν, επί των 

εννοιολογικών προσδιορισµών που διατυπώνουν, προς δύο κατευθύνσεις. Αφενός φαίνεται 

ότι τα γνωστικά περιεχόµενα που προσδιορίζονται στα κείµενα προσανατολίζουν τις 

νηπιαγωγούς προς τη διατύπωση ανάλογων εννοιολογικών προσδιορισµών -οι οποίοι 

µπορεί να προσεγγίζουν το επιστηµονικό µοντέλο ή να αποµακρύνονται από αυτό, 

ανάλογα µε τις ιδέες που διαθέτει κάθε νηπιαγωγός-, και αφετέρου φαίνεται ότι οι 

νηπιαγωγοί έχουν την τάση να υιοθετούν το λεξιλόγιο που χρησιµοποιείται από τα κείµενα, 

ακόµη και όταν αυτό αποµακρύνεται από το επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και 

εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης, κυρίως στην περίπτωση που αναγνωρίζουν 

εµπειρικές απλουστεύσεις επιστηµονικών όρων -θεωρώντας ίσως ότι τα επίσηµα κείµενα 

των Π.Σ. χρησιµοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο. 

 

Ο παράγοντας γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωση των νηπιαγωγών στη ∆ιδακτική Φ.Ε., 

φαίνεται να σχετίζεται µε τη µείωση των διατυπώσεων που αποµακρύνονται από το 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης. Η 

συστηµατική εκπαίδευση στη ∆ιδακτική Φ.Ε. είναι πιθανό να επιτρέπει στις νηπιαγωγούς 
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να αποδεσµευτούν από τους περιορισµούς που θέτουν οι καθηµερινές σηµασίες και 

χρήσεις της γλώσσας και να διευκολύνει τον καλύτερο προσανατολισµό τους προς το 

γνωστικό πεδίο των Φ.Ε., τουλάχιστον όσον αφορά το υπό εξέταση φαινόµενο81. 

 

Ενδιαφέρουσες ενδείξεις για πιθανούς συσχετισµούς ανάµεσα στη διατύπωση 

εννοιολογικών προσδιορισµών που αποµακρύνονται από ένα µετασχηµατισµένο 

επιστηµονικό µοντέλο, και τη συµβατότητα ή µη του διδακτικού αντικειµένου µε το 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης, στο οποίο 

καταλήγουν οι προσπάθειες των νηπιαγωγών, παρέχονται από τη σύγκριση δεδοµένων που 

αφορούν τις 6 νηπιαγωγούς που καταλήγουν σε διδακτικό αντικείµενο συµβατό µε ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο, και τις 3 που καταλήγουν σε διδακτικό 

αντικείµενο µη συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο. 

 

Στον Πίνακα 34 παρατηρούµε ότι υπάρχουν κάποιες υποκατηγορίες στις οποίες οι 3 

νηπιαγωγοί που καταλήγουν σε διδακτικό αντικείµενο µη συµβατό µε το επιστηµονικό 

µοντέλο έχουν αναφορές, ενώ οι 6 νηπιαγωγοί που καταλήγουν σε διδακτικό αντικείµενο 

συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο δεν έχουν αναφορές. Αυτό 

συµβαίνει στις υποκατηγορίες «2.3 Ένωση», «2.5 Ιδιότητα», «2.6 Κατάσταση», «2.7 

Κριτήρια» και «2.10 ‘Χαλάει’»82. Είναι πιθανό, οι εναλλακτικές ιδέες που εκφράζονται 

στις αναφορές αυτών των υποκατηγοριών ή/και οι διδακτικές επιλογές που υπαγορεύουν 

αυτού του τύπου οι προσδιορισµοί, να οριοθετούν εννοιολογικά πλαίσια, τα οποία 

εγκλωβίζουν τις νηπιαγωγούς και δεν τους επιτρέπουν να προσεγγίσουν ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της 

διάλυσης. 

 

Οι 6 νηπιαγωγοί που καταλήγουν σε συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο 

διδακτικό αντικείµενο διατυπώνουν αναφορές που κατηγοριοποιήθηκαν στις ακόλουθες 

                                                 
81 Σε πολλές έρευνες που µελετούν τις αναπαραστάσεις µαθητών και τις εναλλακτικές ιδέες φοιτητών 
µελλοντικών δασκάλων για το φαινόµενο της διάλυσης τονίζεται ο συσχετισµός του φαινοµένου µε την 
καθηµερινή εµπειρία και η σηµασία αυτού του συσχετισµού για τα ευρήµατα των ερευνών (βλ. Hatzinikita & 
Koulaïdis, 1998, Kokkotas et al., 1998, σ. 292-293, Hatzinikita et al., 2005, Κουκά κ.ά., 2009). 
82 Πρόκειται για σχόλια, τα οποία σχετίζονται µε τις εναλλακτικές ιδέες της ένωσης των υλικών, της 
µεταφοράς ιδιοτήτων της διαλυόµενης ουσίας στο διαλύτη, της εξάρτησης του φαινοµένου της διάλυσης από 
τη φυσική κατάσταση ή τη µορφή των υλικών, µε τη χρήση µη σχετικών µε το διδακτικό αντικείµενο 
κριτηρίων επιλογής των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διδακτική παρέµβαση, και για σχόλια που 
φανερώνουν επιρροή του προσδιορισµού του φαινοµένου της διάλυσης από την καθηµερινή σηµασία της 
λέξης «διάλυση». 
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υποκατηγορίες: «2.1 Αιτία», «2.2 Αλλαγή», «2.4 Εξαφάνιση», «2.8 Κυρίαρχο 

παράδειγµα», και «2.9 Σύγχυση». Εξετάζοντας συστηµατικότερα τις αναφορές αυτές 

διαπιστώνουµε ότι οι περισσότερες διατυπώθηκαν κατά το Ιο µέρος της συνέντευξης (βλ. 

Πίνακα 36). Φαίνεται ότι, ακόµη κι αν δεν διαθέτουν παραστάσεις συµβατές µε το 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης, οι 

νηπιαγωγοί που καταλήγουν σε συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 

διδακτικό αντικείµενο, είναι σε θέση να εγκαταλείψουν εναλλακτικές ιδέες και συγχύσεις, 

και να προσδιορίσουν το διδακτικό αντικείµενο µε τρόπο συµβατό µε ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο, κατά το σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης για 

το φαινόµενο της διάλυσης. Είναι πιθανό, η όλη διαδικασία µελέτης και σχολιασµού των 

διδακτικών περιεχοµένων των κειµένων του Προγράµµατος που επιλέγουν (που λαµβάνει 

χώρα στο Ιο µέρος της συνέντευξης), να διευκολύνει τελικώς αυτές τις νηπιαγωγούς, είτε 

να προσανατολιστούν µε τρόπο συµβατό προς το επιστηµονικό µοντέλο και να 

προσδιορίσουν ανάλογα το διδακτικό αντικείµενο, είτε να επιλέξουν ως διδακτικό 

περιεχόµενο της παρέµβασης που σχεδιάζουν εκείνα τα γνωστικά περιεχόµενα, στα οποία 

οι παραστάσεις τους είναι συµβατές προς το επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και 

εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 36. Οι αναφορές της βασικής κατηγορίας «2. Αποµάκρυνση από το 
επιστηµονικό µοντέλο» στο Ιο και ΙΙο µέρος της συνέντευξης, στις 6 νηπιαγωγούς που 
καταλήγουν σε διδακτικό αντικείµενο συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό 
µοντέλο. 

Υποκατηγορίες της βασικής κατηγορίας 2. Αποµάκρυνση από το επιστηµονικό µοντέλο 
στις οποίες οι 6 νηπιαγωγοί διατύπωσαν σχετικά σχόλια 

2.1 Αιτία 2.2 Αλλαγή 2.4 Εξαφάνιση 2.8 Κυρίαρχο 
παράδειγµα 2.9 Σύγχυση 

Νηπ/γοί που 
καταλήγουν σε 
συµβατό µε το 
επιστηµονικό µοντέλο 
διδακτικό αντικείµενο 

Ιο Μέρος* ΙΙο Μέρος Ιο Μέρος ΙΙο Μέρος Ιο Μέρος ΙΙο Μέρος Ιο Μέρος ΙΙο Μέρος Ιο Μέρος ΙΙο Μέρος

Βενετία     1      
Ελένη   1  1    2  
Κική     1    3  
Σταυρούλα         1  
Τζένη     1    3  
Φραγκίσκη  2     2  2  
Πλήθος αναφορών**  2 1  4  2  11  
Επεξηγήσεις Πίνακα:
*Ιο Μέρος της συνέντευξης, κατά το οποίο σχολιάζονται από τις νηπιαγωγούς τα κείµενα του Προγράµµατος. ΙΙο Μέρος 
της συνέντευξης, κατά το οποίο οι νηπιαγωγοί σχεδιάζουν και παρουσιάζουν διδακτική παρέµβαση για το φαινόµενο της 
διάλυσης. 
**Στη γραµµή «Πλήθος αναφορών» παρουσιάζεται το πλήθος αναφορών που διατυπώνει κάθε νηπιαγωγός σε κάθε 
υποκατηγορία. 
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Συνοψίζοντας, η ανάλυση των δεδοµένων των Πινάκων 34 και 35 παρέχει ενδείξεις 

σχετικά µε πιθανή επιρροή α) των επίσηµων κειµένων των Π.Σ. επί των διατυπώσεων 

εννοιολογικών προσδιορισµών από τις νηπιαγωγούς που αποµακρύνονται από ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο, ανάλογα µε τα γνωστικά περιεχόµενα του 

φαινοµένου της διάλυσης που περιλαµβάνονται στα κείµενα και το χρησιµοποιούµενο 

λεξιλόγιο αναφοράς. Όσον αφορά τον παράγοντα β) εκπαίδευση των νηπιαγωγών, 

παρατηρούνται ενδείξεις σύµφωνα µε τις οποίες, η εκπαίδευση ή επιµόρφωση των 

νηπιαγωγών στη ∆ιδακτική Φ.Ε., είναι πιθανό να διευκολύνει την αποδέσµευση των 

νηπιαγωγών από τους περιορισµούς που θέτουν οι καθηµερινής σηµασίες και χρήσεις της 

γλώσσας, µε αποτέλεσµα τον καλύτερο προσανατολισµό τους στο γνωστικό πεδίο των 

Φ.Ε. 

 

Επιπρόσθετα, η ανάλυση των δεδοµένων που παρουσιάζονται στους Πίνακες 34 και 

36, οδηγεί προς το συµπέρασµα ότι ορισµένες διατυπώσεις εννοιολογικών προσδιορισµών 

που αποµακρύνονται από ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο αποτελούν 

ενδείξεις για την κατάληξη του διδακτικού µετασχηµατισµού που επιχειρούν οι νηπιαγωγοί 

σε διδακτικό αντικείµενο µη συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο. Πρόκειται για 

εννοιολογικούς προσδιορισµούς που εκφράζουν τις εναλλακτικές ιδέες της ένωσης των 

υλικών (υποκατηγορία «2.3 Ένωση»), της µεταφοράς ιδιοτήτων του διαλυόµενου υλικού 

στο διαλύτη (υποκατηγορία «2.5 Ιδιότητα»), της εξάρτησης του φαινοµένου της διάλυσης 

από την κατάσταση ή τη µορφή του υλικού (υποκατηγορία «2.6 Κατάσταση»), 

εννοιολογικούς προσδιορισµούς που αναφέρονται σε χρήση κριτηρίων επιλογής υλικών 

πειραµατισµού, τα οποία δεν σχετίζονται άµεσα µε το διδακτικό αντικείµενο 

(υποκατηγορία «2.7 Κριτήρια»), και για προσδιορισµούς στους οποίους διακρίνεται η 

επιρροή της καθηµερινής σηµασίας της λέξης «διάλυση» (υποκατηγορία «2.10 ‘Χαλάει’»). 

Αντίθετα, εννοιολογικοί προσδιορισµοί που διατυπώνονται κατά το σχολιασµό κειµένων, 

αλλά όχι κατά το σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης, και εκφράζουν την πρόθεση της 

νηπιαγωγού να προσεγγίσει την αιτία του φαινοµένου της διάλυσης (υποκατηγορία «2.1 

Αιτία»), εκφράζουν επικεντρώσεις σε αλλαγές που συµβαίνουν κατά τη διάλυση υλικών 

(υποκατηγορία «2.2 Αλλαγή»), χρησιµοποιούν λεξιλόγιο, το οποίο παραπέµπει στην ιδέα 

της εξαφάνισης (υποκατηγορία «2.4 Εξαφάνιση»), στηρίζονται σε γενικεύσεις µε αφορµή 

ένα κυρίαρχο παράδειγµα υλικού (υποκατηγορία «2.8 Κυρίαρχο παράδειγµα»), καθώς 

επίσης και προσδιορισµοί που εµπεριέχουν συγχύσεις του φαινοµένου της διάλυσης µε 

άλλα φαινόµενα ή έννοιες ή παράγοντες που σχετίζονται µε το φαινόµενο (υποκατηγορία 
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«2.9 Σύγχυση»), φαίνεται ότι δεν αποτελούν ενδείξεις για τη συµβατότητα ή µη του 

διδακτικού αντικειµένου που σχεδιάζουν να προσεγγίσουν οι νηπιαγωγοί, εφόσον οι 

περιορισµοί που θέτουν οι διατυπώσεις που προαναφέρθηκαν είναι δυνατό να ξεπεραστούν 

από ορισµένες νηπιαγωγούς, σε συγκεκριµένες συνθήκες. 

 

7.1.2.5 Παρουσίαση της βασικής κατηγορίας «3. Χωρίς στοιχεία», και οι παράγοντες που 
πιθανόν επηρεάζουν την απουσία εννοιολογικών προσδιορισµών από τα σχόλια των 
νηπιαγωγών 

Από το σύνολο των Θ.Ε. που εντοπίστηκαν στις συνεντεύξεις µε τις 40 

νηπιαγωγούς στο Ιο και στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης, ορισµένες δεν περιλαµβάνουν 

στοιχεία εννοιολογικού προσδιορισµού του φαινοµένου της διάλυσης. 

Μια χαρά είναι Χηµεία σκέτη. Σαφές είναι για µένα, εύκολο, το καταλαβαίνω, αλλά 
είναι Χηµεία όµως. […] ∆ηλαδή ((γέλια)) αυτά διδάσκονται στη Χηµεία τα παιδιά 
του γυµνασίου ακριβώς. (Πένη, Ιο Μέρος της συνέντευξης, σχολιάζοντας 
απόσπασµα του Οδηγού Νηπιαγωγού µε γνώσεις αναφοράς για το φαινόµενο) 

Μάλιστα. Απολύτως κατανοητό. Είναι σαφές. (…) Είναι µία γνώση αναφοράς που 
πρέπει να έχει η εκπαιδευτικός. (…) ∆εν µε δυσκολεύει κάτι σε αυτό. […] Κοίτα µου 
είναι δεδοµένη. […] ∆εν είναι κάτι το οποίο µου προσθέτει γνώσεις. […]. (Άννα, Ιο 
Μέρος της συνέντευξης, σχολιάζοντας απόσπασµα του Οδηγού Νηπιαγωγού µε 
γνώσεις αναφοράς για το φαινόµενο) 

Εντάξει. Είναι πάρα πολύ φυσική. Πολύ φυσική και πραγµατική. Το διασκεδάζουν τα 
πιτσιρίκια. Είναι αυτό που σου είπα, τους αρέσει όλη αυτή η διαδικασία (.) µέσα 
στην τάξη. (Σπυριδούλα, Ιο Μέρος της συνέντευξης, σχολιάζοντας φωτογραφία 
στον Οδηγό Νηπιαγωγού) 

Θεωρώ (.) λάθος το ότι σταµατάω (.) µία δραστηριότητα (.) για να παρεµβάλω κάτι 
που έχει σχέση µε εεε ένα: εεε µε τη Γλώσσα […] ∆ε θα το έκανα, δηλαδή, εγώ αυτό. 
(Φράγκα, Ιο Μέρος της Συνέντευξης) 

Μια χαρά. Θα χρησιµοποιούσα αυτό το λεξιλόγιο. (Παγώνα, Ιο Μέρος της 
συνέντευξης) 

Κάνουµε το πείραµα, παρατηρούµε, καταγράφουµε βγάζουµε τα συµπεράσµατά µας. 
Οµαδοποίηση. Φτιάχνουµε πίνακα. Αξιολόγηση. (Μένια, ΙΙο Μέρος της 
Συνέντευξης, σηµειώσεις κατά το σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης) 

Έβδοµον. (.) Ακόµα θα µπορούσα να κλείσω τη δραστηριότητα µε κάποιο σχετικό 
παιχνίδι, δραµατοποίηση, κουκλοθέατρο και λοιπά. (…) Εν ολίγοις. (∆ανάη, ΙΙο 
Μέρος της Συνέντευξης, παρουσιάζοντας τη διδακτική παρέµβαση που σχεδίασε) 

Μπορούν να διαλέξουνε υλικά που θέλουνε τα ίδια να δοκιµάσουνε αν:, να 
αξιοποιήσουµε τις ιδέες τους. (Νίκη, ΙΙο Μέρος της συνέντευξης) 

∆ιατηρώ αυτές τι:ς τρεις αρχές που: έχει ένα: πείραµα. (.) Είναι: ο: προβληµατισµός, 
(.) το πείραµα που κάνουµε:, η: δράση, και µετά: (.) το: αποτέλεσµα που κοιτάµε. 
Αυτό. (Βάγια, ΙΙο Μέρος της συνέντευξης) 

Εεε, θα φρόντιζα να βρω κάποιο βιβλίο για να εµπλουτίσω και ’γω αυτά (…) τις 
γνώσεις µου σχετικά µε το θέµα. (…) Αυτό. (Βενετία, ΙΙο Μέρος της συνέντευξης) 
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Η µελέτη των αναφορών που συγκροτούν την κατηγορία «3. Χωρίς στοιχεία» (όπως 
και τα χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από τις συνεντεύξεις που παρουσιάστηκαν πιο πάνω), 
φανερώνει ότι, πρόκειται για σχόλια που παραλείπουν το πλαίσιο του γνωστικού 
αντικειµένου, και επικεντρώνονται στο σχολιασµό άλλων στοιχείων. Η Σπυριδούλα, για 
παράδειγµα, σχολιάζοντας συνοδευτική των κειµένων φωτογραφία του Οδηγού 
Νηπιαγωγού, που παρουσιάζει νήπια καθώς δοκιµάζουν νερό, στο οποίο έχουν διαλύσει 
αλάτι, επικεντρώνει την προσοχή της στην έκφραση των νηπίων. Η Πένη και η Άννα, 
διαβάζοντας κείµενο του Οδηγού Νηπιαγωγού που περιλαµβάνει γνώσεις αναφοράς για το 
φαινόµενο της διάλυσης, επικεντρώνουν το σχολιασµό τους στην «αξία» αυτού του κειµένου 
για τις ίδιες, χωρίς να αναφερθούν στα περιεχόµενά του. Όλα τα υπόλοιπα αποσπάσµατα που 
παρατίθενται ως παραδείγµατα αφορούν ζητήµατα διδακτικής µεθοδολογίας, στα οποία 
παραλείπεται το εννοιολογικό πλαίσιο του γνωστικού αντικειµένου. 

 

Όλες οι νηπιαγωγοί που συµµετείχαν στην έρευνα διατύπωσαν, σε κάποια στιγµή της 
συνέντευξης, σχόλια, στα οποία δεν περιλαµβάνονται στοιχεία εννοιολογικού 
προσδιορισµού του φαινοµένου της διάλυσης. Προκειµένου να µπορέσουµε να µελετήσουµε 
πιθανούς συσχετισµούς ανάµεσα στο πλήθος εµφάνισης αυτών των Θ.Ε. και των 
παραγόντων α) επιλογή Προγράµµατος ως πιο οικείου, β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα 
που διδάχθηκαν, γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωση των νηπιαγωγών στη ∆ιδακτική Φ.Ε., δ) έτη 
διδακτικής εµπειρίας, καθώς και σε σχέση µε το αντικείµενο στο οποίο καταλήγει ο 
διδακτικός µετασχηµατισµός που επιχειρούν οι νηπιαγωγοί, αποτυπώσαµε στον Πίνακα 37 
δεδοµένα που αφορούν στον πλήθος των Θ.Ε. που δεν περιλαµβάνουν στοιχεία 
εννοιολογικού προσδιορισµού του φαινοµένου της διάλυσης. 

 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 37, παρατηρούνται 
περισσότερες Θ.Ε. χωρίς στοιχεία εννοιολογικών προσδιορισµών στο ΙΙο µέρος της 
συνέντευξης (44%) από ό,τι στο Ιο µέρος (24%). Αυτή η διαφοροποίηση είναι πιθανό να 
οφείλεται στην αλλαγή του πλαισίου των δύο µερών της συνέντευξης, αφού στο Ιο µέρος 
ζητούµενος είναι ο σχολιασµός των κειµένων του Π.Σ. που σχετίζονται µε το φαινόµενο της 
διάλυσης, ενώ στο ΙΙο ο σχεδιασµός σχετικής διδακτικής παρέµβασης. Φαίνεται ότι στο ΙΙο 
µέρος της συνέντευξης, δηλαδή κατά το σχεδιασµό και παρουσίαση διδακτικής παρέµβασης 
για το φαινόµενο της διάλυσης, οι νηπιαγωγοί επικεντρώνουν τα σχόλιά τους περισσότερο 
σε µεθοδολογικής ή άλλης φύσης στοιχεία, παραλείποντας διατυπώσεις εννοιολογικού 
προσδιορισµού του προς διδασκαλία γνωστικού αντικειµένου και των σχετικών γνωστικών 
περιεχοµένων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 37. Σύγκριση συνολικού αριθµού Θ.Ε. µε το πλήθος Θ.Ε. στη βασική 
κατηγορία «3. Χωρίς στοιχεία», στο Ιο & ΙΙο µέρος της συνέντευξης, τα χαρακτηριστικά 
των νηπιαγωγών που διατυπώνουν τέτοιου είδους σχόλια και το µετασχηµατισµένο 
διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν. 

Σύγκριση συνολικού αριθµού Θ.Ε. µε το πλήθος Θ.Ε. 
στη βασική κατηγορία «3. Χωρίς στοιχεία» 

Θ.Ε. χωρίς 
στοιχεία 

στο Ιο µέρος 

Θ.Ε. χωρίς 
στοιχεία 

στο ΙΙο µέρος

Σύνολο Θ.Ε. 
χωρίς στοιχεία 
στο Ιο & ΙΙο 

µέρος 

Οµαδοποίηση των νηπιαγωγών 
ανάλογα µε τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: Θ.Ε. στο 

Ιο µέρος 

Ν* % 

Θ.Ε. στο ΙΙο 
µέρος 

Ν* % 

Σύνολο 
Θ.Ε. 

στο Ιο & ΙΙο 
µέρος 

Ν* % 

Σύνολο 
νηπ/γών 

α. Το Πρόγραµµα που επέλεξαν ως πιο 
οικείο: 

Α.Π. του ’89 135 41 30% 205 95 46% 340 136 40% 12

∆.Π. 510 117 23% 458 197 43% 968 314 32% 28
β. Τις βασικές σπουδές τους & το 
Πρόγραµµα που διδάχθηκαν: 

Σχολή Νηπιαγωγών, Ε.Σ. 167 48 29% 137 56 41% 304 104 34% 10

Παν/µιο, ΑΠ του ’89 316 73 23% 356 155 44% 672 228 34% 21

Παν/µιο, ∆Π 162 37 23% 170 81 48% 332 118 36% 9

Σύνολο Παν/µιο Α.Π. του ’89  + ∆.Π. = 478 110 23% 526 236 45% 1.004 346 34% 30
γ. Την εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους 
στη ∆ιδακτική Φ. Ε. 

Από 1 έως 4 σχετικά µαθήµατα 350 72 21% 346 152 44% 696 224 32% 20

Κανένα σχετικό µάθηµα 295 86 29% 317 140 44% 612 226 37% 20

δ. Τα έτη διδακτικής εµπειρίας: 

Από 2 έως 4 173 43 25% 176 78 44% 349 121 35% 10

Από 5 έως 9 163 32 20% 189 87 46% 352 119 34% 10

Από 10 έως 19 197 46 23% 200 88 44% 397 134 34% 13

Από 20 και άνω 112 37 33% 98 39 40% 210 76 36% 7
Το µετασχηµατισµένο διδακτικό 
αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν: 
Συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο 
επιστηµονικό µοντέλο 101 26 26% 104 64 62% 205 90 44% 6
Μη συµβατό µε το επιστηµονικό 
µοντέλο 49 17 35% 47 13 28% 96 30 31% 3
Mε αντιφάσεις ως προς ένα 
µετασχηµατισµένο επιστ. µοντέλο 495 115 23% 512 215 42% 1.007 330 33% 31

Σύνολα 645 158 24% 663 292 44% 1.308 450 34% 40
Επεξηγήσεις Πίνακα: 
*Σε αυτόν τον Πίνακα το σύµβολο Ν χρησιµοποιείται για να αποδώσει το πλήθος Θ.Ε. χωρίς στοιχεία, σε κάθε 
περίπτωση. 
 

Εξετάζοντας τα δεδοµένα που αφορούν σε πιθανή επιρροή του παράγοντα α) 

επιλογή Προγράµµατος ως πιο οικείου, παρατηρούµε ότι οι Θ.Ε. της κατηγορίας «3. Χωρίς 

στοιχεία», στο Ιο και στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης, παρουσιάζονται αυξηµένες στις 

νηπιαγωγούς που επέλεξαν τα κείµενα του Α.Π. του ’89 σε σχέση µε τις νηπιαγωγούς που 

επέλεξαν τα κείµενα του ∆.Π. (βλ. Πίνακα 37). Όπως διαπιστώσαµε κατά την ανάλυση των 

κειµένων των δύο Προγραµµάτων, στα κείµενα του ∆.Π. και ειδικότερα στον Οδηγό 

Νηπιαγωγού περιλαµβάνονται περισσότερα και πιο πλούσια στοιχεία εννοιολογικού 

προσδιορισµού του φαινοµένου της διάλυσης, από ό,τι στα κείµενα του Α.Π. του ’89 (βλ. 

 279



Πίνακα 22 και ενότητα 7.1.1.1). Είναι πιθανό, τα κείµενα του Α.Π. του ’89, και η 

προσπάθεια εφαρµογής τους, να καθοδηγεί προς µειωµένη ενασχόληση µε τον 

εννοιολογικό προσδιορισµό του διδακτικού αντικειµένου και των ανάλογων γνωστικών 

περιεχοµένων σχετικών διδακτικών παρεµβάσεων, σε σχέση µε τα κείµενα του ∆.Π. 

 

Αναφορικά µε τους παράγοντες β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα που 

διδάχθηκαν οι νηπιαγωγοί, γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωση των νηπιαγωγών στη ∆ιδακτική 

Φ.Ε., και δ) έτη διδακτικής εµπειρίας, επί του πλήθους των Θ.Ε. στην κατηγορία «3. Χωρίς 

στοιχεία», τα δεδοµένα του Πίνακα 37 παρέχουν ορισµένα στοιχεία τα οποία 

διαφοροποιούνται ως προς το µέρος της συνέντευξης. 

 

Στο Ιο µέρος της συνέντευξης, κατά το σχολιασµό των κειµένων των 

Προγραµµάτων, παρατηρείται µεγαλύτερο ποσοστό Θ.Ε. χωρίς στοιχεία εννοιολογικού 

προσδιορισµού του φαινοµένου στις οµάδες νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές 

τους σε διετείς Σχολές Νηπιαγωγών, δεν διδάχθηκαν κανένα µάθηµα ∆ιδακτικής Φ.Ε., και 

έχουν άνω των 20 ετών διδακτικής εµπειρίας (βλ. Πίνακα 37). Η τάση αυτή είναι πιθανόν 

να δείχνει ότι οι νηπιαγωγοί µε τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν –τα οποία 

εξάλλου δεν είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους– δεν ασχολούνται µε τον εννοιολογικό 

προσδιορισµό του φαινοµένου στο βαθµό που ασχολούνται οι άλλες οµάδες, κατά τη 

διάρκεια σχολιασµού σχετικών επίσηµων κειµένων. 

 

Στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης, εκτός από τη συνολικότερη αύξηση των Θ.Ε. χωρίς 

στοιχεία εννοιολογικού προσδιορισµού, αύξηση την οποία ήδη σχολιάσαµε, δεν 

διακρίνονται γενικές τάσεις. Παρατηρείται αυξηµένο το ποσοστό των σχετικών Θ.Ε. στην 

οµάδα των νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις βασικές τους σπουδές σε 

Πανεπιστηµιακά τµήµατα, όπου διδάχθηκαν το ∆.Π., και στις νηπιαγωγούς που διαθέτουν 

5-9 έτη διδακτικής εµπειρίας. Είναι πιθανό οι νηπιαγωγοί που πρόσφατα ολοκλήρωσαν τις 

βασικές τους σπουδές, όταν ασχολούνται µε το σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης να 

επικεντρώνουν την προσοχή τους περισσότερο σε ζητήµατα µεθοδολογικής ή άλλης φύσης 

και όχι τόσο στον εννοιολογικό προσδιορισµό του διδακτικού αντικειµένου. Η αύξηση του 

ποσοστού Θ.Ε. χωρίς εννοιολογικούς προσδιορισµούς στην οµάδα των νηπιαγωγών µε 5-9 

έτη διδακτικής εµπειρίας είναι πιθανό να εκφράζει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτών των 

νηπιαγωγών σε ζητήµατα διδακτικής µεθοδολογίας, αφού πρόκειται για εκείνες τις 

νηπιαγωγούς που εκπαιδεύτηκαν στο Α.Π. του ’89 –κατά τις βασικές σπουδές– και που 
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στις παρούσες συνθήκες επιχειρούν να τροποποιήσουν τη διδακτική µεθοδολογία που 

εφαρµόζουν, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου ισχύοντος ∆.Π. 

 

Η Χριστίνα είναι µία από τις 9 νηπιαγωγούς που ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις 

βασικές τους σπουδές σε Πανεπιστηµιακό Τµήµα, όπου διδάχθηκε το ∆.Π., έχει 

παρακολουθήσει 2 µαθήµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. και έχει 3 έτη διδακτικής εµπειρίας (βλ. και 

Πίνακα 4). Η απουσία εννοιολογικών προσδιορισµών στις γραπτές σηµειώσεις της, για τη 

διδακτική παρέµβαση που σχεδίασε στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης, είναι χαρακτηριστική 

(βλ. Πίνακα 38). 

 

Πίνακας 38. Γραπτός σχεδιασµός διδακτικής παρέµβασης για το φαινόµενο της διάλυσης 
από τη νηπιαγωγό Χριστίνα. 
Αρίθµηση Θ.Ε. στο κείµενο 

της Χριστίνας ∆ιάκριση Θ.Ε. στο κείµενο της Χριστίνας 

1η Θ.Ε. χωρίς στοιχεία: Υλικά διάφανα ποτήρια, νερό, ζάχαρη, αλάτι, καφές, χώµα, 
λεµόνι, λάδι1

2η Θ.Ε. χωρίς στοιχεία: Σύνδεση µε γλώσσα κ.α. 
Τρόπος παρουσίασης 

3η Θ.Ε. χωρίς στοιχεία: Γνώσεις παιδιών-ιδέες 
4η Θ.Ε. χωρίς στοιχεία: Παρουσίαση 
5η Θ.Ε. χωρίς στοιχεία: ∆οκιµή από παιδιά 
6η Θ.Ε. χωρίς στοιχεία: Νέες ιδέες 

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
1. Με πράσινο χρώµα συµβολίζονται οι σηµειώσεις της νηπιαγωγού που συµπληρώθηκαν σε επόµενη φάση, κατά τη 
διάρκεια της παρουσίασης της διδακτικής παρέµβασης που σχεδίασε «επί χάρτου» η νηπιαγωγός. 
Θ.Ε.: Θεµατικές ενότητες που διακρίθηκαν στο γραπτό σχεδιασµό της νηπιαγωγού Χριστίνα. 

 

Στο κείµενο της Χριστίνας διακρίθηκαν 6 Θ.Ε., σύµφωνα και µε την παρουσίαση 

του γραπτού σχεδιασµού της που έκανε στη συνέχεια της διαδικασίας83, από τις οποίες 

καµία δεν περιλαµβάνει εννοιολογικούς προσδιορισµούς του φαινοµένου της διάλυσης. 

Παρατηρούµε ότι κυρίως αποτυπώνονται γενικά µεθοδολογικά στοιχεία, κάποια από τα 

οποία (όπως στη 2η και 3η Θ.Ε.), περιλαµβάνονται στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού, 

στην ενότητα µε τίτλο «Το νερό: Σχεδιασµός ‘θεµατικής’ προσέγγισης», όπου 

παρουσιάζεται παράδειγµα της προτεινόµενης µεθοδολογίας ανάπτυξης ‘θεµάτων’ 

(∆αφέρµου κ.ά, 2006, σ. 223 – 232). 

 

Είναι λοιπόν πιθανό, η αύξηση της διατύπωσης αναφορών χωρίς εννοιολογικούς 

προσδιορισµούς, κατά το ΙΙο µέρος της συνέντευξης, από τις νηπιαγωγούς που 

                                                 
83 Για τη διαδικασία κατάτµησης των κειµένων που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις σε µικρότερες µονάδες 
κειµένου (θεµατικές ενότητες) βλ. ενότητα 5.2.2.10, β.1. 
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ολοκλήρωσαν πιο πρόσφατα τις βασικές τους σπουδές, και από εκείνες που έχουν 5-9 έτη 

διδακτικής εµπειρίας, να δεικνύει επικέντρωση του ενδιαφέροντος αυτών των νηπιαγωγών 

σε στοιχεία που αφορούν τη διδακτική µεθοδολογία, επικέντρωση η οποία ίσως 

αποτυπώνει την προσπάθεια που καταβάλλουν αυτές οι νηπιαγωγοί για την εφαρµογή του 

ισχύοντος ∆.Π. 

 

Η σύγκριση των δεδοµένων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 37, όσον αφορά το 

πλήθος Θ.Ε. χωρίς στοιχεία εννοιολογικού προσδιορισµού, στις 6 νηπιαγωγούς που 

καταλήγουν σε συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό 

αντικείµενο, και στις 3 νηπιαγωγούς που καταλήγουν σε µη συµβατό διδακτικό 

αντικείµενο, φανερώνει µία ενδιαφέρουσα τάση, ανάλογα µε το µέρος της συνέντευξης. 

Στο Ιο µέρος, οι νηπιαγωγοί που καταλήγουν σε συµβατό διδακτικό αντικείµενο έχουν 

µικρότερο ποσοστό Θ.Ε. χωρίς στοιχεία, από ό,τι οι 3 που καταλήγουν σε µη συµβατό, ενώ 

στο ΙΙο µέρος η αναλογία αντιστρέφεται, και οι νηπιαγωγοί που καταλήγουν σε συµβατό 

διδακτικό αντικείµενο παρουσιάζουν µεγάλο ποσοστό Θ.Ε. χωρίς στοιχεία εννοιολογικού 

προσδιορισµού (62%, βλ. Πίνακα 37). Η τάση αυτή ίσως εκφράζει τη διαφορετική οπτική 

των δύο οµάδων νηπιαγωγών σε σχέση µε το γνωστικό περιεχόµενο της διδακτικής 

παρέµβασης που σχεδιάζουν. Ορισµένα παραδείγµατα από τις συνεντεύξεις θα αναδείξουν 

τη σηµασία αυτής της τάσης. 

 

Η Τζένη και η Ελένη καταλήγουν σε συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο 

επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό αντικείµενο, ενώ η Λαµπρινή σε µη συµβατό84. Σε 

γενικότερο σχολιασµό της όλης διαδικασίας της συνέντευξης κατά την τελευταία φάση του 

ΙΙο µέρους, η Τζένη και η Ελένη διατυπώνουν σχόλια που φανερώνουν ότι είχαν ξεκάθαρο 

προσανατολισµό ως προς το περιεχόµενο της διδακτικής παρέµβασης που σχεδίασαν, ενώ 

η Λαµπρινή, αναφερόµενη σε συνήθη διδακτική της πρακτική, σηµειώνει ότι συνήθως δεν 

σχεδιάζει εκ των προτέρων τις διδακτικές παρεµβάσεις που υλοποιεί, αλλά αποφασίζει για 

διάφορα ζητήµατα κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους. 

Ερευνήτρια: Πώς σας φάνηκε η διαδικασία όταν σχεδιάζατε το δικό σας 
πρόγραµµα και µετά το παρουσιάζατε, υπήρξε κάτι που σας προβληµάτισε; 
Τζένη: Όχι, γιατί (.) αποφάσισα ότι δεν θα έκανα κάποια συγκεκριµένα βήµατα που 
έχει εδώ ((ενν. τις δραστηριότητες στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού)). 
Ελένη: Όχι, γιατί το έχω ξεκαθαρίσει στο µυαλό µου, (.) ξέρω τι θέλω να κάνω, σε 
γενικές γραµµές. Λάθη κάνουµε πάντα, και πάντα ψάχνεσαι. 

                                                 
84 Βλ. και Πίνακα ΙΙΙ-Γ στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 
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Λαµπρινή: Πάντα έχω ένα προβληµατισµό µε το γράψιµο. […] ∆εν κρατάω 
σηµειώσεις ποτέ. Τα έχω όλα µέσα στο µυαλό. Τα κάνω εκείνη τη στιγµή. 

 

Με βάσει τα δεδοµένα που παρουσιάζονται πιο πάνω, η αύξηση του πλήθους Θ.Ε. 

χωρίς εννοιολογικούς προσδιορισµούς που εντοπίστηκε στις νηπιαγωγούς που καταλήγουν 

σε συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό αντικείµενο, κατά 

το ΙΙο µέρος της συνέντευξης, ίσως αποτυπώνει το σαφή προσανατολισµό τους προς τα 

γνωστικά περιεχόµενα που θα επιχειρήσουν να διδάξουν, και την απουσία ανάγκης 

επαναλήψεων διατυπώσεων που περιλαµβάνουν εννοιολογικούς προσδιορισµούς του 

διδακτικού αντικειµένου. 

 

Συνοψίζοντας, η ανάλυση των Θ.Ε. της κατηγορίας «3. Χωρίς στοιχεία» 

αναδεικνύει πιθανές επιρροές οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις περιστάσεις. Πιο 

συγκεκριµένα, σε περιστάσεις µελέτης και σχολιασµού κειµένων των Προγραµµάτων (Ιο 

µέρος της συνέντευξης), που προσδιορίζουν το φαινόµενο της διάλυσης ως προτεινόµενο 

προς διδασκαλία αντικείµενο, διακρίνονται δύο τάσεις. Σύµφωνα µε την πρώτη τάση είναι 

πιθανό το πλήθος Θ.Ε. χωρίς αναφορές εννοιολογικού προσδιορισµού του διδακτικού 

αντικειµένου που διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί, να είναι ανάλογο µε το πλήθος και την 

ποικιλία εννοιολογικών προσδιορισµών που περιλαµβάνονται στα επίσηµα κείµενα. Η 

δεύτερη τάση οδηγεί προς τον πιθανό συσχετισµό ανάµεσα στο πλήθος Θ.Ε. χωρίς 

εννοιολογικούς προσδιορισµούς του διδακτικού αντικειµένου που εντοπίστηκαν στις 

συνεντεύξεις, είτε µε παράγοντες που ανάγονται στις σπουδές των νηπιαγωγών, είτε µε 

παράγοντες που αφορούν τα έτη διδακτικής τους εµπειρίας, αφού στις νηπιαγωγούς µε 

σπουδές σε Σχολή Νηπιαγωγών, µε Π.Σ. από τα οποία απουσιάζει η ∆ιδακτική Φ.Ε., και 

κατά συνέπεια µε πολλά έτη διδακτικής εµπειρίας παρατηρήθηκε αυξηµένος αριθµός Θ.Ε. 

χωρίς εννοιολογικούς προσδιορισµούς του διδακτικού αντικειµένου, σε σχέση µε τις 

νηπιαγωγούς µε πιο πρόσφατες σπουδές σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα, µε εκπαίδευση στη 

∆ιδακτική Φ.Ε., και αντίστοιχα µε λιγότερα έτη διδακτικής εµπειρίας. 

 

Σε περιστάσεις σχεδιασµού και παρουσίασης διδακτικής παρέµβασης για το 

φαινόµενο της διάλυσης (ΙΙο µέρος της συνέντευξης) στις νηπιαγωγούς που έχουν 

ολοκληρώσει πιο πρόσφατα τις βασικές τους σπουδές εντοπίστηκε αυξηµένος αριθµός 

Θ.Ε. χωρίς εννοιολογικούς προσδιορισµούς του διδακτικού αντικειµένου, αύξηση που 

ενδεχοµένως εκφράζει την ανάγκη τους να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε άλλα 
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στοιχεία της διδακτικής πράξης, πέραν των εννοιολογικών προσδιορισµών. Σε αυτές τις 

περιστάσεις παρατηρείται παράλληλα και αυξητική τάση στις Θ.Ε. χωρίς εννοιολογικούς 

προσδιορισµούς, στις νηπιαγωγούς που καταλήγουν σε συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο 

επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό αντικείµενο, δεδοµένο που θα µπορούσε να αποδοθεί στο 

σαφή προσανατολισµό αυτών των νηπιαγωγών προς το διδακτέο αντικείµενο, στην 

επακόλουθη έλλειψη ανάγκης επαναλήψεων διατυπώσεων που αφορούν στον εννοιολογικό 

προσδιορισµό του, αλλά παράλληλα και στην πιθανή ανάγκη τους να ασχοληθούν 

περισσότερο µε ζητήµατα διδακτικής µεθοδολογίας. 

 

7.1.2.6 Παρουσίαση της συναφούς κατηγορίας «α. Εκφράζει απορία» 

Η µελέτη του συνόλου των Θ.Ε. που εντοπίστηκαν στις συνεντεύξεις µε τις 40 

νηπιαγωγούς, οδήγησε στον εντοπισµό ορισµένων ενοτήτων στις οποίες οι νηπιαγωγοί 

διατυπώνουν απορίες. Αυτές οι Θ.Ε. κατηγοριοποιήθηκαν στις βασικές κατηγορίες «1. 

Προς το επιστηµονικό µοντέλο», «2. Αποµάκρυνση από το επιστηµονικό µοντέλο» και «3. 

Χωρίς στοιχεία», ανάλογα µε την παρουσία ή απουσία στοιχείων εννοιολογικού 

προσδιορισµού του φαινοµένου της διάλυσης, και παράλληλα συγκεντρώθηκαν σε µία 

άλλη κατηγορία µε τίτλο «α. Εκφράζει απορία». Η ανάλυση των Θ.Ε. αυτής της 

κατηγορίας µπορεί να οδηγήσει στον εντοπισµό σηµαντικών δεδοµένων σχετικά µε τα 

θέµατα και τα επιµέρους στοιχεία των Προγραµµάτων που δηµιουργούν προβληµατισµό 

στις νηπιαγωγούς, αλλά και σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών που 

εκφράζουν αυτούς τους προβληµατισµούς. 

 

Στον Πίνακα 39 παρουσιάζονται ορισµένα αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα Θ.Ε. 

που κατηγοριοποιήθηκαν στη συναφή κατηγορία «α. Εκφράζει απορία», από τις 

συνεντεύξεις των νηπιαγωγών Λαµπρινή85, Γαρυφαλλία86, Λυδία87, Γιάννα88 και 

Φραγκίσκη89, στις οποίες εντοπίστηκε µεγάλος αριθµός Θ.Ε. µε απορίες (τα 

χαρακτηριστικά κάθε νηπιαγωγού παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 4). 

 
                                                 
85 Η Λαµπρινή (Σχολή Νηπ/γών, κανένα µάθηµα ∆.Φ.Ε., 20 έτη διδακτικής εµπειρίας, µη συµβατό διδακτικό αντικείµενο) 
διατυπώνει απορίες σε 11 από τις 18 θεµατικές ενότητες, στο Ι µέρος της συνέντευξης. 
86 Η Γαρυφαλλιά (Παν/µιο, 2 µαθήµατα ∆.Φ.Ε., 3 έτη διδακτικής εµπειρίας, διδακτικό αντικείµενο µε αντιφάσεις) 
διατυπώνει απορίες σε 9 από τις 8 θεµατικές ενότητες, στο Ι µέρος της συνέντευξης. 
87 Η Λυδία (Παν/µιο, κανένα µάθηµα ∆.Φ.Ε., 10 έτη διδακτικής εµπειρίας, διδακτικό αντικείµενο µε αντιφάσεις) 
διατυπώνει απορίες σε 8 από τις 18 θεµατικές ενότητες, στο Ι µέρος της συνέντευξης. 
88 Η Γιάννα (Παν/µιο, 3 µαθήµατα ∆.Φ.Ε., 4 έτη διδακτικής εµπειρίας, διδακτικό αντικείµενο µε αντιφάσεις) διατυπώνει 
απορίες σε 7 από τις 18 θεµατικές ενότητες, στο Ι µέρος της συνέντευξης. 
89 Η Φραγκίσκη (Παν/µιο, 4 µαθήµατα ∆.Φ.Ε., 6 έτη διδακτικής εµπειρίας, συµβατό διδακτικό αντικείµενο) διατυπώνει 
απορίες σε 6 από τις 18 θεµατικές ενότητες, στο Ι µέρος της συνέντευξης. 
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Οι απορίες που διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί στα αποσπάσµατα αυτά εκφράζουν 

δυσκολίες κατανόησης των προσδιορισµών των γνωστικών περιεχοµένων και των 

διδακτικών στόχων δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στα κείµενα ή επισηµαίνουν την 

απουσία αυτών (βλ. Πίνακα 39, αποσπάσµατα 2, 9, 12, 13), τονίζουν την έλλειψη 

αιτιολόγησης της επιλογής γνωστικών περιεχοµένων και διδακτικών στρατηγικών που 

προτείνουν στα επίσηµα κείµενα (βλ. Πίνακα 39, αποσπάσµατα 3, 8), αποτυπώνουν την 

επιθυµία των νηπιαγωγών για αναλυτικότερες πληροφορίες σε σχέση µε τις διαδικασίες 

υλοποίησης των προτεινόµενων δραστηριοτήτων (βλ. Πίνακα 39, αποσπάσµατα 1, 5, 9, 

12), επικεντρώνονται σε προβλήµατα κατανόησης των εννοιολογικών προσδιορισµών, τα 

οποία συχνά θεωρούν προβλήµατα διατύπωσης (βλ. Πίνακα 39, αποσπάσµατα 4, 6, 7, 10), 

και κάποιες φορές εκφράζουν την επιφυλακτική στάση της νηπιαγωγού για την ορθότητα 

της χρησιµοποιούµενης στα κείµενα ορολογίας ως προς το επιστηµονικό µοντέλο 

περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης και ως προς την καταλληλότητά 

της για χρήση σε διδακτικές συνθήκες (βλ. Πίνακα 39, αποσπάσµατα 11, 14, 15). Φαίνεται 

ότι τα σχόλια που διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί µε µορφή ερωτήσεων ή αποριών αφορούν 

τον εννοιολογικό προσδιορισµό του προτεινόµενου προς διδασκαλία γνωστικού 

αντικειµένου, του διδακτικού µετασχηµατισµού του, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε τη 

διδακτική µεθοδολογία και τις προτεινόµενες διδακτικές στρατηγικές, αλλά και ζητήµατα 

που σχετίζονται µε ρητή αιτιολόγηση των διδακτικών επιλογών που διατυπώνονται στα 

επίσηµα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού. 

 

Στον Πίνακα 40 παρουσιάζεται το πλήθος Θ.Ε. της συναφούς κατηγορίας «α. 

Εκφράζει απορία», σε σχέση µε το συνολικό αριθµό Θ.Ε. που εντοπίστηκαν στο Ιο και ΙΙο 

µέρος της συνέντευξης, τα χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών που διατύπωσαν τέτοιου 

είδους σχόλια και το διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν σε σχέση µε ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της 

διάλυσης. 
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Πίνακας 39. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα Θ.Ε. που κατηγοριοποιήθηκαν στη συναφή κατηγορία «α. Εκφράζει απορία». 
Α/Α Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα Θ.Ε. µε απορίες από τις συνεντεύξεις µε τις νηπιαγωγούς1 Οι απορίες που διατυπώνουν αφορούν: Θέµα ενότητας 

1 ‘Πώς θα το συνειδητοποιήσουν αυτό’; (…) Θα προτιµούσα να µου λέει και ΠΩΣ θα γίνει αυτό το πράγµα. τη διαδικασία υλοποίησης του διατυπωµένου στόχου ∆ιάλυση / ∆ιαλύεται 

2 
∆οκιµάζουν τη γεύση του νερού:. Εεε, το νερό δεν έχει γεύση.[…] Τι να δοκιµάσεις στο νερό; Να δοκιµάσεις πορτοκαλάδα, ας πούµε, 
αλλά το νερό; […] ∆εν καταλαβαίνω τι µπορεί να συζητήσουν, ή αν µπαίνει σε επίπεδο συζήτησης. […] Αλλά να συζητήσουνε τι; Ότι τι 
πίνουµε νερό και τι καταλαβαίνουµε; 

το στόχο και το γνωστικό περιεχόµενο προτεινόµενης 
διδακτικής στρατηγικής δοκιµής του νερού µε τη γεύση 
και σχετικής συζήτησης  

∆ιάλυση / ∆ιαλύεται 

3 Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω γιατί δεν µπορούνε να δοκιµάσουν αυτές καθ’ αυτές τις ουσίες για να µπορούν να ξεχωρίσουν ποιο είναι το 
αλάτι, ποια είναι η ζάχαρη, ποιο είναι το ξινό:, (.) εεε, και πρέπει να: γίνει αυτό, (.) για να δεις τη διαλυτότητα που δεν τη βλέπεις. 

την αιτία επιλογής της διδακτικής πρακτικής δοκιµή µε τη 
γεύση και του γνωστικού περιεχοµένου ∆ιάλυση / ∆ιαλύεται 

4 
Ποιος είναι ο διαλύτης και ποια η διαλυόµενη ουσία; ∆εν µπορούσε το αλάτι να είναι ο διαλύτης και διαλυόµενη ουσία να είναι το νερό; 
(.) Είναι το (.) αντίστροφο; (.) Πώς θεωρείται; (…) Εγώ ξέρω, ας πούµε, ότι ο διαλύτης είναι: συγκεκριµένο υλικό, δεν µπορούµε να 
πούµε για οποιοδήποτε υλικό ότι είναι διαλύτης. (.) […] Εεε, είναι παρά πολύ συγκεχυµένο. 

τον προσδιορισµό εννοιών που σχετίζονται άµεσα µε το 
φαινόµενο ∆ιαλύτης 

Λ
αµ
πρ
ιν
ή 

5 ∆εν ξέρω πώς θα το καταγράψουν (.) στον πίνακα. (…) Εεε, η εκπαιδευτικός καταγράφει. (.) ‘∆εν θα καταγράψουν τα παιδιά.’ (.) […] 
Πώς θα υλοποιηθεί; Και αν µπορώ να το κάνω εγώ αυτό, πρέπει να µου δείξει τον τρόπο. 

τη διαδικασία υλοποίησης της προτεινόµενης 
δραστηριότητας επέκτασης ∆ιαλύµατα 

6 Αλλά τώρα και γενικό είναι και το ουσίες ή και ότι το νερό διαλύει κάποιες ουσίες. Το νερό διαλύει κάποιες ουσίες; Οι ίδιες, στο υγρό 
στοιχείο, δεν διαλύονται; ∆εν ξέρω. (.) Είναι θέµα διατύπωσης. ∆εν ξέρω. […] Πώς επιλέγουµε τις ουσίες; Είναι υγρές, είναι στερεές;  

τη διατύπωση και τον προσδιορισµό της έννοιας 
διαλυτότητα σε σχέση µε διαλυόµενα και µη υλικά ∆ιαλύτης 

7 Βασικά είναι λίγο µπερδεµένο το θέµα. Εεε, (.) εντάξει σε µπερδεύει λίγο. Θα µπορούσαν να ήταν πολύ πιο απλά. Ότι: έχουµε τη 
διαλυόµενη ουσία, το διαλύτη και το διαλυτικό µέσο. Αυτά τα τρία, νοµίζω, έτσι δεν είναι; (.) Και θα µπορούσε πολύ πιο εύκολα να τα πει. 

τη διατύπωση προσδιορισµών για έννοιες που σχετίζονται 
άµεσα µε το φαινόµενο ∆ιαλύτης 

8 Εεε. (.) Ντς, δεν µπορώ να καταλάβω γιατί: δίνει έµφαση στο: τι είναι ορατό και τι αόρατο. την αιτία επιλογής του γνωστικού περιεχοµένου Υλικά διαλ. & µη 

Γα
ρυ
φα
λλ
ία

 

9 Γιατί:, γιατί δεν:, δεν προσδιορίζει ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Και ποιος είναι ο στόχος βασικά. ∆ηλαδή τι; Να παροτρύνω τους γονείς 
για ποιο λόγο; Για να δουν τη γεύση; ∆εν το καταλαβαίνω. (.) Γιατί µπερδεύει τη γεύση µε τα διαλύµατα δεν έχω καταλάβει. 

το στόχο, το γνωστικό περιεχόµενο και τη διαδικασία 
υλοποίησης προτεινόµενης δραστηριότητας επέκτασης ∆ιαλύµατα 

Λ
υδ
ία

 

10 

Ναι. Ε, αυτό για µένα δεν είναι σαφές. (…) Εδώ, δηλαδή, µου δηµιουργεί: µια σειρά ερωτήµατα του τύπου, δηλαδή, τι εννοείς κάποιες 
ουσίες; Και γιατί διαλύει κάποιες ουσίες; Και γιατί δε διαλύει:; […] ∆ηλαδή:, (…) ψάχνω στις δικές µου προσωπικές γνώσεις. Και όταν 
το διαβάζω, ναι, εντάξει, συµφωνώ. Το νερό διαλύει κάποιες ουσίες, ενώ κάποιες άλλες όχι. […] ∆εν µου αποσαφηνίζει το πεδίο που 
µπορώ να κινηθώ. Μου λέει µία γενική έννοια. Ωραία. Τη δέχοµαι. Σαν έννοια. Τίποτα παραπάνω.  

τον προσδιορισµό της έννοιας διαλυτότητα σε σχέση µε 
διαλυόµενα και µη υλικά Υλικά διαλ. & µη 

Γι
άν
να

 

11 Εεε, είναι λίγο επιστηµονικό. ∆ιαλύτης και διαλυόµενη ουσία. Κι αυτό που δε θα µε βοηθούσε πολύ είναι πώς θα το περνούσα εγώ στα 
παιδιά. Αυτούς τους όρους πώς θα τους έδινα στα παιδιά να τους καταλάβουν; Κι αν πρέπει να τους αναφέρω κιόλας;  τη διδακτική καταλληλότητα χρησιµοποιούµενης ορολογίας ∆ιαλύτης 

12 
Εεε, (.) θα ήθελα να προσδιορίζει καλύτερα το δοκιµάζουν τη γεύση και συζητούν. Τι συζητούν; ∆ηλαδή, αν εγώ προετοίµαζα τη 
δραστηριότητα θα έβαζα και τι θα συζητήσουν. Θα ανέλυα επίσης και αυτό το διατυπώσουν προφορικά. ∆ηλαδή, τι περιµένεις να κάνουν; 
Ή πώς εσύ θα κατευθύνεις τη συζήτηση; ∆ε θα βάλεις να σου αιτιολογήσουν, να σου επιχειρηµατολογήσουν, να σου πουν τι και πώς; Εεε. 

το γνωστικό περιεχόµενο και τη διαδικασία υλοποίησης 
προτεινόµενης δραστηριότητας συζήτησης ∆ιάλυση / ∆ιαλύεται 

13 Εεε, ναι. ∆εν µπορώ να καταλάβω τι εννοεί καταγραφή διαλυµάτων. το γνωστικό περιεχόµενο δραστηριότητας καταγραφής  ∆ιάλυση / ∆ιαλύεται 

14 Μµµ. (.) Τα µίγµατα είναι σωστή ορολογία, όρος; (.) ∆εν ξέρω. Προφανώς εννοεί ταξινόµηση υλικών. (.) Έχει µια ασάφεια. Θα 
ταξινοµήσουν µίγµατα ή υλικά; 

την ορθότητα χρησιµοποιούµενης ορολογίας ως προς το 
επιστηµονικό µοντέλο και το γνωστικό περιεχόµενο 
προτεινόµενης δραστηριότητας ταξινόµησης 

∆ιαλύµατα Φ
ρα
γκ
ίσ
κη

 

15 Βέβαια δεν ξέρω αν το διαλύουν αλάτι στο νερό είναι επιστηµονικά συνεπές. Βέβαια δεν ξέρω καθόλου από διάλυση. (.) ∆εν ξέρω αν το διαλύω είναι η 
σωστή λέξη που πρέπει να χρησιµοποιήσεις για τη δεδοµένη κατάσταση. Έχω µια επιφύλαξη γιατί δεν το ξέρω. Έχω µια επιφύλαξη για την ορολογία. 

την ορθότητα χρησιµοποιούµενης ορολογίας σε σχέση µε 
το επιστηµονικό µοντέλο ∆ιάλυση / ∆ιαλύεται 

Επεξηγήσεις Πίνακα: 
1. Όλα τα αποσπάσµατα προέρχονται από το Ιο µέρος των συνεντεύξεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 40. Σύγκριση συνολικού αριθµού Θ.Ε. µε το πλήθος των Θ.Ε. στη συναφή 
κατηγορία «α. Εκφράζει απορία», στο Ιο & ΙΙο µέρος της συνέντευξης, τα χαρακτηριστικά 
των νηπιαγωγών που διατυπώνουν τέτοιου είδους σχόλια και το µετασχηµατισµένο 
διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν. 

Σύγκριση συνολικού αριθµού Θ.Ε. µε το πλήθος Θ.Ε. 
της συναφούς κατηγορίας «α. Εκφράζει απορία» 

Θ.Ε. µε 
απορίες που 
διατυπώνονται
στο Ιο µέρος

Θ.Ε. µε 
απορίες που 
διατυπώνονται 
στο ΙΙο µέρος 

Θ.Ε. µε 
απορίες στο 
Ιο & ΙΙο µέρος Οµαδοποίηση των νηπιαγωγών 

ανάλογα µε τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

Θ.Ε. στο 
Ιο µέρος 

Ν* % 

Θ.Ε. στο 
ΙΙο µέρος 

Ν* % 

Σύνολο 
Θ.Ε. 

στο Ιο & ΙΙο 
µέρος 

Ν* % 

Σύνολο 
νηπ/γών

α. Το Πρόγραµµα που επέλεξαν ως πιο 
οικείο: 

Α.Π. του ’89 135 2 1% 205 1 0% 340 3 1% 12

∆.Π. 510 102 20% 458 4 1% 968 106 11% 28
β. Τις βασικές σπουδές τους & το 
Πρόγραµµα που διδάχθηκαν: 

Σχολή Νηπιαγωγών, Ε.Σ. 167 34 20% 137 1 1% 304 35 12% 10

Παν/µιο, Α.Π. του ’89 316 36 11% 356 2 1% 672 38 6% 21

Παν/µιο, ∆.Π. 162 34 21% 170 2 1% 332 36 11% 9

Σύνολο Παν/µιο Α.Π. του ’89 + ∆.Π. = 478 70 15% 526 4 1% 1.004 74 7% 30
γ. Την εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους 
στη ∆ιδακτική Φ.Ε. 

Από 1 έως 4 σχετικά µαθήµατα 350 57 16% 346 1 0% 696 58 8% 20

Κανένα σχετικό µάθηµα 295 47 16% 317 4 1% 612 51 8% 20

δ. Τα έτη διδακτικής εµπειρίας: 

Από 2 έως 4 173 31 18% 176 0 0% 349 31 9% 10

Από 5 έως 9 163 18 11% 189 4 2% 352 22 6% 10

Από 10 έως 19 197 27 14% 200 0 0% 397 27 7% 13

Από 20 και άνω 112 28 25% 98 1 1% 210 29 14% 7
Το µετασχηµατισµένο διδακτικό 
αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν: 
Συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο 
επιστηµονικό µοντέλο 101 20 20% 104 1 1% 205 21 10% 6
Μη συµβατό µε το επιστηµονικό 
µοντέλο 49 16 33% 47 0 0% 96 16 17% 3
Mε αντιφάσεις ως προς ένα 
µετασχηµατισµένο επιστ. µοντέλο 495 68 14% 512 4 1% 1.007 72 7% 31

Σύνολα 645 104 16% 663 5 1% 1.308 109 8% 40
Επεξηγήσεις Πίνακα: 
*Σε αυτόν τον Πίνακα το σύµβολο Ν χρησιµοποιείται για να αποδώσει το πλήθος Θ.Ε. στις οποίες οι νηπιαγωγοί 
εκφράζουν απορία, σε κάθε περίπτωση. 

 

Όπως παρατηρούµε, οι Θ.Ε. στις οποίες οι νηπιαγωγοί εκφράζουν απορίες 

εντοπίστηκαν ουσιαστικά στο Ιο µέρος της συνέντευξης, δηλαδή σε περιστάσεις 

σχολιασµού των κειµένων των Προγραµµάτων (βλ. Πίνακα 40). Η µελέτη του πλήθος των 

Θ.Ε. στις οποίες οι 40 νηπιαγωγοί εκφράζουν απορίες, στο Ιο µέρος της συνέντευξης, σε 

συσχετισµό µε τους παράγοντες α) επιλογή Προγράµµατος ως πιο οικείου, β) βασικές 

σπουδές και Πρόγραµµα που διδάχθηκαν, γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωση των νηπιαγωγών 

στη ∆ιδακτική Φ.Ε., δ) έτη διδακτικής εµπειρίας, καθώς και µε το µετασχηµατισµένο 
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διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν, αναδεικνύει σαφείς τάσεις πιθανών 

επιρροών. 

 

Πιο συγκεκριµένα, η µεγαλύτερη διαφοροποίηση στο πλήθος σχετικών Θ.Ε. αφορά 

τον παράγοντα α) επιλογή Προγράµµατος ως πιο οικείου. Η οµάδα των 28 νηπιαγωγών 

που επέλεξαν ως πιο οικεία τα κείµενα του ∆.Π. διατυπώνει απορίες στο 20% του συνόλου 

των Θ.Ε. που εντοπίστηκαν στο Ιο µέρος των συνεντεύξεών τους, ενώ η οµάδα των 12 

νηπιαγωγών που επέλεξαν τα κείµενα του Α.Π. του ’89 µόνο στο 1% του αντίστοιχου 

συνόλου Θ.Ε. (βλ. Πίνακα 40). Σύµφωνα µε αυτά τα δεδοµένα τα κείµενα του ∆.Π. 

παρέχουν αφορµές για διατύπωση περισσότερων αποριών από ό,τι τα κείµενα του Α.Π. του 

’89. Οι αφορµές για διατύπωση αποριών µπορεί να οφείλονται σε τρεις παράγοντες ή/και 

στο µεταξύ τους συνδυασµό. Αφενός ότι τα κείµενα του ∆.Π. περιλαµβάνουν µεγαλύτερη 

ποικιλία γνωστικών περιεχοµένων σχετικά µε το φαινόµενο της διάλυσης, αφετέρου ότι 

παρόλο που κάποιες νηπιαγωγοί το επέλεξαν ως πιο οικείο είναι ένα νέο σχετικά 

Πρόγραµµα, το οποίο ίσως δεν έχει µελετηθεί από τις νηπιαγωγούς όσο το παλαιότερο, και 

τέλος ότι οι προσδιορισµοί που διατυπώνει σε επίπεδο εννοιολογικής και µεθοδολογικής 

φύσης χαρακτηρίζονται από ασάφειες και ελλείψεις. 

 

Όσον αφορά τον παράγοντα β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα που διδάχθηκαν, 

αυξηµένα ποσοστά Θ.Ε. στις οποίες διατυπώνονται απορίες έχει η οµάδα των 10 

νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν τις βασικές τους σπουδές σε Σχολή Νηπιαγωγών (20%) και 

η οµάδα των 9 νηπιαγωγών που ολοκλήρωσαν τις βασικές τους σπουδές σε 

Πανεπιστηµιακό Τµήµα, όπου διδάχθηκαν το ∆.Π. (21%) (βλ. Πίνακα 40). Αντίστοιχα 

φαίνεται να λειτουργεί και ο παράγοντας δ) έτη διδακτικής εµπειρίας, µε αυξηµένα 

ποσοστά διατύπωσης αποριών από την οµάδα των νηπιαγωγών που έχουν 2-4 έτη 

διδακτικής εµπειρίας (18%), άρα τις νηπιαγωγούς που ολοκλήρωσαν πιο πρόσφατα τις 

βασικές τους σπουδές, και την οµάδα των νηπιαγωγών µε άνω των 20 ετών διδακτικής 

εµπειρίας (25%), άρα τις νηπιαγωγούς που σπούδασαν σε διετείς Σχολές (βλ. Πίνακα 40). 

Ωστόσο, ο παράγοντας γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωση στη ∆ιδακτική Φ.Ε. δεν φαίνεται να 

διαφοροποιεί τα δεδοµένα, αφού και οι δύο οµάδες νηπιαγωγών εκφράζουν απορίες στο 

ίδιο ποσοστό Θ.Ε. (στο 16%) (βλ. Πίνακα 40). Τα δεδοµένα αυτά πιθανότατα 

αποτυπώνουν διαφορετικές συνθήκες που προκαλούν ωστόσο αυξηµένο ποσοστό 

διατύπωσης αποριών από τις νηπιαγωγούς. Οι νηπιαγωγοί που ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις 

βασικές τους σπουδές, όπου διδάχθηκαν το ∆.Π., έχουν λίγα έτη διδακτικής εµπειρίας, και 
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ίσως σε αυτό οφείλεται η αυξηµένη διατύπωση αποριών. Οι νηπιαγωγοί που σπούδασαν σε 

διετείς Σχολές και έχουν πολλά έτη διδακτικής εµπειρίας, δεν ασχολήθηκαν κατά τις 

βασικές τους σπουδές µε γνωστικά περιεχόµενα σχετικά µε έννοιες και φαινόµενα από τον 

κόσµο της Φυσικής, δεν έχουν διδαχθεί το ∆.Π. και επιχειρούν στην παρούσα φάση να 

εξοικειωθούν, τόσο µε τα νέα γνωστικά περιεχόµενα, όσο και µε τη νέα προτεινόµενη 

διδακτική µεθοδολογία του ∆.Π.. Οι νηπιαγωγοί που ολοκλήρωσαν τις βασικές τους 

σπουδές σε Πανεπιστηµιακό Τµήµα, όπου διδάχθηκαν το Α.Π. πιθανότατα έχουν 

εξοικειωθεί περισσότερο µε τη διδασκαλία εννοιών και φαινοµένων από τον κόσµο της 

Φυσικής, καθώς στα κείµενα του Α.Π. προσδιορίζονται σαφώς σχετικά περιεχόµενα, και 

ίσως για το λόγο αυτό είναι η οµάδα νηπιαγωγών µε το µικρότερο ποσοστό Θ.Ε. µε 

απορίες (11% επί συνόλου Θ.Ε. στο Ιο µέρος της συνέντευξης, βλ. Πίνακα 40). 

 

Ο συσχετισµός του πλήθους των Θ.Ε. της κατηγορίας «α. Εκφράζει απορία» και του 

διδακτικού αντικειµένου στο οποίο καταλήγουν οι νηπιαγωγοί, σε σχέση µε ένα 

µετασχηµατισµένο διδακτικό αντικείµενο, φανερώνει ότι, στο Ιο µέρος της συνέντευξης, οι 

νηπιαγωγοί που καταλήγουν σε µη συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό 

αντικείµενο διατυπώνουν απορίες στο 33% των Θ.Ε., οι νηπιαγωγοί που καταλήγουν σε 

διδακτικό αντικείµενο συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο διατυπώνουν απορίες σε 

ποσοστό 20% των Θ.Ε., και εκείνες που καταλήγουν σε διδακτικό αντικείµενο µε αντιφάσεις 

ως προς ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του 

φαινοµένου της διάλυσης διατυπώνουν απορίες στο 14% των Θ.Ε. (βλ. Πίνακα 40). 

Εποµένως, οι νηπιαγωγοί που καταλήγουν σε µη συµβατό διδακτικό αντικείµενο, 

διατυπώνουν τις περισσότερες απορίες εννοιολογικής ή µεθοδολογικής φύσης, και φαίνεται 

ότι δεν διευκολύνονται από τα κείµενα, ούτε από τις παραστάσεις που διαθέτουν για το 

φαινόµενο της διάλυσης, ώστε να αντιµετωπίσουν τις απορίες αυτές µε τρόπο συµβατό µε το 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης κατά το ΙΙο 

µέρος της συνέντευξης, όπου σχεδιάζουν τη διδακτική παρέµβαση. Αντίθετα, οι νηπιαγωγοί 

που καταλήγουν σε συµβατό διδακτικό αντικείµενο, αν και διατυπώνουν αρκετές απορίες 

στο Ιο µέρος της συνέντευξης, φαίνεται ότι κατορθώνουν µέσα από αυτή τη διαδικασία 

διατύπωσης προβληµατισµών, να ανταποκριθούν στο ζητούµενο του ΙΙο µέρους της 

συνέντευξης, και να σχεδιάσουν διδακτική παρέµβαση για γνωστικά περιεχόµενα που είναι 

συµβατά µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του 

φαινοµένου της διάλυσης. Οι νηπιαγωγοί που καταλήγουν σε διδακτικό αντικείµενο που 

παρουσιάζει αντιφάσεις προς το επιστηµονικό µοντέλο διατυπώνουν απορίες σε µικρότερο 
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ποσοστό σε σχέση µε τις δύο άλλες οµάδες. Είναι πιθανό, αυτό το µικρό ποσοστό να 

εκφράζει τη βεβαιότητα που ενδεχοµένως έχουν για τον εννοιολογικό προσδιορισµό του 

φαινοµένου και τις µεθοδολογικές διαδικασίες υλοποίησης ή την εµπιστοσύνη που δείχνουν 

στα επίσηµα κείµενα. Αν η διαδικασία διατύπωσης ερωτηµάτων και προβληµατισµών επί 

των επίσηµων κειµένων, είναι πράγµατι διευκολυντική σε κάποιες περιπτώσεις νηπιαγωγών 

–όπως υποθέσαµε ότι µπορεί να συµβαίνει στις περιπτώσεις των νηπιαγωγών που 

καταλήγουν σε συµβατό διδακτικό αντικείµενο–, τότε µπορεί να εξηγηθεί και η κατάληξη σε 

διδακτικό αντικείµενο που παρουσιάζει αντιφάσεις µε το επιστηµονικό µοντέλο, από τις 

νηπιαγωγούς που διατυπώνουν απορίες σε µικρότερο ποσοστό. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο συσχετισµός ανάµεσα στα δεδοµένα της θεµατικής 

ανάλυσης των ενοτήτων που εντοπίστηκαν στο Ιο µέρος των συνεντεύξεων µε τις 

νηπιαγωγούς, και στα δεδοµένα που προκύπτουν από τις καταχωρήσεις στη συναφή 

κατηγορία «α. Εκφράζει απορία». Όπως φαίνεται στον Πίνακα 41, από τις 28 νηπιαγωγούς 

που επέλεξαν τα κείµενα του ∆.Π. οι 19 διατυπώνουν κάποια απορία σε Θ.Ε. µε κυρίαρχο 

θέµα το φαινόµενο της διάλυσης ή/και τα διαλυόµενα υλικά, οι 16 σε Θ.Ε. µε κυρίαρχο θέµα 

το διαλύτη, και οι 15 σε Θ.Ε. µε κυρίαρχο θέµα τα διαλύµατα. Η αναλογία των ενοτήτων 

στις οποίες διατυπώνονται απορίες σε κάθε θέµα, µε το σύνολο των ενοτήτων σε κάθε θέµα, 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, κυρίως διατυπώνονται απορίες στις ενότητες µε θέµα τα 

διαλύµατα και το διαλύτη (38% και 37% αντίστοιχα) και σε µικρότερο βαθµό στις ενότητες 

µε θέµα τα διαλυόµενα και µη υλικά και το φαινόµενο της διάλυσης (16% και 15% 

αντίστοιχα). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 41. Αναλογία συνόλου ενοτήτων ανά θέµα και ενοτήτων µε απορίες, αριθµός 
νηπιαγωγών που διατυπώνουν απορίες ανά θέµα, στο Ιο µέρος της συνέντευξης, ανάλογα 
µε τα κείµενα Π.Σ. που επέλεξαν. 

Ιο Μέρος της συνέντευξης: 
Συνολικό πλήθος Θ.Ε., Θ.Ε. µε απορίες, ποσοστό Θ.Ε. µε απορίες σε σύνολο Θ.Ε. ανά θέµα, 

αριθµός νηπιαγωγών που διατυπώνουν απορίες σε κάθε θέµα Σύνολα 
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ΑΠ του ’89 55 1 2% 1 65 0 0% 0 1 0 0% 0 8 1 12,5% 1 6 0 0% 0 135 2 1% 12

∆Π 278 42 15% 19 55 9 16% 8 57 21 37% 16 66 25 38% 15 54 5 9% 5 510 102 20% 28

Σύνολα 333 43 13% 20 120 9 16% 8 58 21 37% 16 74 26 35% 16 60 5 8% 5 645 104 16% 40
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Η επιρροή των κειµένων του ∆.Π. επί των διατυπώσεων αποριών από τις 
νηπιαγωγούς σε ενότητες που αφορούν τα θέµατα: διαλύµατα, διαλύτης, φαινόµενο της 
διάλυσης, και διαλυόµενα ή µη υλικά, µπορεί να οφείλεται τόσο σε ασάφειες των 
διατυπώσεων των εννοιολογικών προσδιορισµών των θεµάτων αυτών και των 
µεθοδολογικών προτάσεων για την προσέγγισή τους, όσο και στην απουσία σχετικών 
πληροφοριών. Τα δεδοµένα της θεµατικής ανάλυσης των κειµένων του ∆.Π. ανέδειξαν ότι το 
θέµα «Υλικά διαλυόµενα και µη» δεν περιλαµβάνεται στα κείµενα, εποµένως οι απορίες που 
διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί σε σχετικές ενότητες, ουσιαστικά εκφράζουν την έλλειψη 
σχετικών πληροφοριών και την ανάγκη τους για αυτές. Από την άλλη πλευρά, ο µικρός 
αριθµός διατύπωσης αποριών που παρατηρείται στις Θ.Ε. του Ιο µέρους των συνεντεύξεων 
µε τις νηπιαγωγούς που επέλεξαν τα κείµενα του Α.Π. του ’89, δεν σηµαίνει αυτόµατα 
πλήρεις και σαφείς διατυπώσεις, αλλά είναι πιθανό να αποτυπώνει παγιωµένες απόψεις για 
τα περιορισµένα γνωστικά περιεχόµενα90 –σε σχέση µε εκείνα που περιλαµβάνονται στο 
∆.Π.– και τις σχετικές µεθοδολογικές προτάσεις που αναπτύσσονται σε αυτά τα κείµενα, 
λόγω της πολυετούς εφαρµογής του Α.Π. του ’89. 

 
Συνοψίζοντας, στις συνεντεύξεις µε τις 40 νηπιαγωγούς εντοπίστηκαν Θ.Ε. στις 

οποίες οι νηπιαγωγοί διατυπώνουν κάποιες απορίες. Οι απορίες αυτές διατυπώνονται κυρίως 
στο Ιο µέρος της συνέντευξης, δηλαδή κατά το σχολιασµό των κειµένων των 
Προγραµµάτων, από τις νηπιαγωγούς που επέλεξαν να σχολιάσουν τα κείµενα του ∆.Π. 
Αυτές οι απορίες σχετίζονται µε τις διατυπώσεις ή ελλείψεις, τόσο των εννοιολογικών 
προσδιορισµών των γνωστικών περιεχοµένων και των προτεινόµενων προς εφαρµογή 
διδακτικών στρατηγικών, όσο και µε την απουσία ρητών επεξηγήσεων για τις διδακτικές 
επιλογές που προβάλλονται στα κείµενα του ∆.Π. Αυξηµένα ποσοστά Θ.Ε., στις οποίες οι 
νηπιαγωγοί διατυπώνουν απορίες, εντοπίστηκαν στο Ιο µέρος των συνεντεύξεων µε τις 
νηπιαγωγούς που σπούδασαν σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα, όπου διδάχθηκαν το ∆.Π., και 
έχουν λίγα έτη διδακτικής εµπειρίας, δηλαδή εκείνες τις νηπιαγωγούς που ολοκλήρωσαν πιο 
πρόσφατα τις βασικές τους σπουδές, αλλά και στο Ιο µέρος των συνεντεύξεων µε τις 
νηπιαγωγούς που σπούδασαν σε διετείς Σχολές και έχουν πολλά έτη διδακτικής εµπειρίας. 
Τόσο οι νηπιαγωγοί που καταλήγουν σε συµβατό διδακτικό αντικείµενο µε ένα 
µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο, όσο και οι νηπιαγωγοί που καταλήγουν σε µη 
συµβατό διδακτικό αντικείµενο παρουσιάζουν αυξηµένα ποσοστά Θ.Ε. µε απορίες, αν και 
στις τελευταίες είναι λίγο πιο αυξηµένα. 

 
                                                 
90 Όπως έδειξε η θεµατική ανάλυση των κειµένων του Α.Π. του ’89 τα θέµατα που αναπτύσσονται στα κείµενα αυτά 
αφορούν κυρίως µόνο δύο γνωστικά περιεχόµενα: το φαινόµενο της διάλυσης και τα διαλυόµενα ή µη υλικά, βλ. Πίνακα 
22. 
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Φαίνεται ότι, τα κείµενα του ∆.Π. που σχετίζονται µε το φαινόµενο της διάλυσης, 
παρέχουν περισσότερες αφορµές για διατύπωση αποριών από τις νηπιαγωγούς, αφορµές που 
είναι πιθανό να σχετίζονται µε τον αυξηµένο αριθµό γνωστικών περιεχοµένων σχετικών µε 
το φαινόµενο της διάλυσης που περιλαµβάνουν αυτά τα κείµενα, ή/και σε ασάφειες των 
σχετικών διατυπώσεων ή ελλείψεις, ή/και στο γεγονός ότι πρόκειται για νέο Πρόγραµµα για 
τα περιεχόµενα του οποίου οι νηπιαγωγοί δεν έχουν ακόµη αναπτύξει παγιωµένες απόψεις. 
 

7.1.2.7 Παρουσίαση της συναφούς κατηγορίας «β. Παράλληλα µε» 

Σε κάποιες Θ.Ε. των συνεντεύξεων µε τις 40 νηπιαγωγούς εντοπίστηκαν διατυπώσεις 
που εκφράζουν την πρόθεση για παράλληλη διδασκαλία γνωστικών περιεχοµένων που 
αφορούν το φαινόµενο της διάλυσης µε άλλα ‘θέµατα’ ή διδακτικά αντικείµενα. Αυτές οι 
Θ.Ε. κατηγοριοποιήθηκαν στις τρεις βασικές κατηγορίες, ανάλογα µε την παρουσία ή 
απουσία στοιχείων εννοιολογικού προσδιορισµού του φαινοµένου της διάλυσης, και 
παράλληλα συγκεντρώθηκαν σε µία άλλη κατηγορία µε τίτλο «β. Παράλληλα µε». Η 
ανάλυση των αναφορών που κατηγοριοποιήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία µπορεί να 
οδηγήσει στον εντοπισµό σηµαντικών δεδοµένων όσον αφορά τα ‘θέµατα’ ή τα διδακτικά 
αντικείµενα που οι νηπιαγωγοί επιλέγουν να διδάξουν παράλληλα µε το φαινόµενο της 
διάλυσης, τις συνθήκες ή τους παράγοντες που σχετίζονται µε αυτή την επιλογή, αλλά και 
πιθανή επιρροή αυτής της επιλογής επί του προσδιορισµού του φαινοµένου της διάλυσης 
κατά τη διδακτική προσέγγιση που σχεδιάζεται στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης από τις 
νηπιαγωγούς. 

 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα αναφορών που 

κατηγοριοποιήθηκαν στη συναφή κατηγορία «β. Παράλληλα µε», από τις συνεντεύξεις µε τις 
νηπιαγωγούς Σία91, Φράγκα92, Ανδριάνα93, Γιάννα94, Άννα95, και Βενετία96 (τα 
χαρακτηριστικά κάθε νηπιαγωγού παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 4). 

                                                 
91 Η Σία (Σχολή Νηπ/γών, 1 µάθηµα ∆.Φ.Ε., 17 έτη διδακτικής εµπειρίας, διδακτικό αντικείµενο µε αντιφάσεις) 
διατυπώνει 24 σχετικές αναφορές, από τις οποίες τις 18 στο ΙΙ µέρος της συνέντευξης. 
92 Η Φράγκα (Παν/µιο µε το Α.Π., 1 µάθηµα ∆.Φ.Ε., 5 έτη διδακτικής εµπειρίας, διδακτικό αντικείµενο µε αντιφάσεις) 
διατυπώνει 13 σχετικές αναφορές, όλες στο ΙΙ µέρος της συνέντευξης. 
93 Η Ανδριάνα (Σχολή Νηπ/γών, κανένα µάθηµα ∆.Φ.Ε., 25 έτη διδακτικής εµπειρίας, διδακτικό αντικείµενο µε 
αντιφάσεις) διατυπώνει 19 σχετικές αναφορές, από τις οποίες τις 10 στο ΙΙ µέρος της συνέντευξης. 
94 Η Γιάννα (Παν/µιο µε το ∆.Π., 3 µαθήµατα ∆.Φ.Ε., 4 έτη διδακτικής εµπειρίας, διδακτικό αντικείµενο µε αντιφάσεις) 
διατυπώνει 13 σχετικές αναφορές, από τις οποίες τις 8 στο ΙΙ µέρος της συνέντευξης. 
95 Η Άννα (Παν/µιο µε το Α.Π., 2 µαθήµατα ∆.Φ.Ε., 8 έτη διδακτικής εµπειρίας, διδακτικό αντικείµενο µε αντιφάσεις) 
διατυπώνει 9 σχετικές αναφορές, από τις οποίες τις 8 στο ΙΙ µέρος της συνέντευξης. 
96 Η Βενετία (Παν/µιο µε το ∆.Π., 3 µαθήµατα ∆.Φ.Ε., 3 έτη διδακτικής εµπειρίας, συµβατό διδακτικό αντικείµενο) 
διατυπώνει 7 σχετικές αναφορές, από τις οποίες τις 5 στο ΙΙ µέρος της συνέντευξης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 42. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα Θ.Ε. που κατηγοριοποιήθηκαν στη 
συναφή κατηγορία «β. Παράλληλα µε». 

Α/Α Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα Θ.Ε. της συναφούς κατηγορίας «β. Παράλληλα µε» 
από το ΙΙο µέρος των συνεντεύξεων µε τις νηπιαγωγούς 

‘Θέµατα’ ή διδακτικά 
αντικείµενα που 
προσεγγίζονται 
παράλληλα µε το 
φ. της διάλυσης 

Κυρίαρχο 
θέµα 

ενότητας 

1 

Εεε, (…) ότι τα παιδιά ξεχωρίζουν κατ' αρχήν ποιες ουσίες διαλύονται, ποιες δεν 
διαλύονται. […] Και: τώρα που το σκέφτοµαι, θα µπορούσα να: να παίξω και µε τα υγρά 
και τα στερεά. […] ∆ηλαδή θα έκανα µία: πώς να το πω τώρα. Να: να: να:, τα παιδιά να 
κατανοήσουν και την έννοια του υγρού και του στερεού, και πώς αυτά µπορούν να 
αναµιχτούν µεταξύ τους. Ναι αυτό, νοµίζω. […] Η διαλυτότητα των υλικών, υλικά που 
διαλύονται και δεν διαλύονται. Το δεύτερο είναι αυτά που διαλύονται ότι είναι ορατά και 
αόρατα. Οι γεύσεις, που είναι µέσα στο αναλυτικό, η διάκριση των γεύσεων. Εεε τα: (…) οι 
καταγραφές. Ε η Γλώσσα. […] (Σία) 

Υγρό, Στερεό 
«Γεύση» 
Γλώσσα 

Υλικά 
διαλυόµενα

& µη 

2 

[…] στην εεε Γλώσσα θα προσπαθούσα: εεε να βρω κάποια: από τη σειρά που υπάρχει για 
υλικά που διαλύονται ή όχι, να διαβάσουµε εεε (.) ‘κάποια’ εεε κάποιο κείµενο. Εεε, τα 
πειράµατα εννοείται ότι θα µένανε: και θα εµπλουτίζονταν. Εεε, στη Γλώσσα, επίσης, θα 
προσπαθούσαµε να: γράψουµε το ξινό, (.) το αλµυρό. […] αλλά και να αντιστοιχήσουνε το 
αλάτι και την εεε ζάχαρη. Εεε, θα τα έβαζα να ζωγραφίσουνε και να κάνουνε και µία 
µακέτα (.) κάποια παιδιά. Η µία οµάδα µε:, θα τα χώριζα σε δύο οµάδες. Μία µακέτα µε 
υλικά (.) τα οποία διαλύονται στο νερό, και µία µε: υλικά (.) που δεν διαλύονται εεε στο 
νερό. […] Και θα έβρισκα και κάποιο εκπαιδευτικό λογισµικό για να τους το δείξω και 
µέσα από τον υπολογιστή. (…) ∆ηλαδή, τη διαλυτότητα θα µπορούσα να τη δουλέψω και 
σα διαθεµατικό µόνο του, αλλά και εντασσόµενη µέσα σε ένα άλλο ‘θέµα’, (.) µε αφορµή 
τουλάχιστον την ελιά. (.) Και συγκεκριµένα την παροιµία. (Φράγκα) 

Γλώσσα 
Μαθηµατικά 
Εικαστικά 

Η/Υ 
«Ελιά – λάδι» 

Υλικά 
διαλυόµενα

& µη 

3 

[…] ∆ηλαδή, πάντα το νερό το κάνω µε αφορµή τα καιρικά φαινόµενα, δηλαδή, κάποια 
µέρα που βρέχει, κατά το χειµώνα, για να κάνω µετά και πάγο, (.) για να έρθει (.) µόνο 
του. (…) Εεε, σκέφτηκα, λοιπόν, ότι θα το είχα δει από το πρωί, βγαίνω έξω µε τα παιδιά, 
βγάζουµε και στο παράθυρο ένα ποτήρι για να γεµίσει νερό της βροχής, και βγαίνουµε, 
έξω, µαζεύουµε νερό κι από κάτω, και µπαίνουµε µέσα και τα παρατηρούµε. (.) Έτσι; Γιατί 
το ένα είναι έτσι, γιατί το άλλο είναι αλλιώς; Εεε, κι αφού µετά, εεε, το καταλαβαίνουµε ότι 
το νερό αναµειγνύεται µε το χώµα (.) κι αλλάζει. Τι αλλάζει; (.) Αλλάζει το χρώµα του. 
Αλλάζει:. (Ανδριάνα) 

«Νερό» ∆ιάλυση / 
∆ιαλύεται 

4α Κι ίσως να πήγαινα και λίγο στο επιπλέει, δεν επιπλέει. ∆ηλαδή, πήγε κι εκεί το µυαλό µου. 
Μπορεί να το ενέτασσα κι αυτό λίγο. (Γιάννα) 

Πλεύση / Βύθιση Άλλο 

4β

Ένα κέρµα, (.) µολύβι, (.) γόµα. (.) Ό,τι υπάρχει µέσα στο χώρο το οποίο να είναι 
προσβάσιµο. Εεε, κάποιο:, κάποιο παιχνίδι, για να πάω και στο επιπλέει - δεν επιπλέει, 
ένα τουβλάκι, ας πούµε, που είναι ελαφρύ και µπορεί να επιπλεύσει κι όχι µόνο. Εεε, τι 
άλλο; (.) Ίσως να πήγαινε: και: σε κάποιο φαγητό. Για παράδειγµα, ένα κοµµάτι ψωµί. Να 
δούµε ότι απορροφάει και πέφτει κάτω, έτσι, να το εντάξω όλο αυτό µαζί. Εεε, το φελλό, 
σίγουρα. Εεε, και εννοείται το αλάτι, η ζάχαρη, αν είχα βέβαια. Στερεό υλικό ούτως ή 
άλλως είναι. Τι άλλο; Και το πιπέρι. Στερεό υλικό δε θεωρείται; Ναι, το οποίο δε 
διαλύεται. Αυτά. Με µια πρώτη σκέψη. (Γιάννα) 

Πλεύση / Βύθιση 
Απορροφητικότητα 

Υλικά 
διαλυόµενα

& µη 

4γ

Α, λάθος έκανα, το αλάτι και τη ζάχαρη θα τα έβαζα στα υλικά που διαλύονται. Ναι, ναι, 
ναι. Εεε, στα υλικά που διαλύονται θα έβαζα την τέµπερα, εννοείται που έχουµε στο 
σχολείο. Εεε, (.) θα έβαζα: ό,τι άλλο υπήρχε, εεε ακόµα και το: το κακάο που δίνει άλλο 
χρώµα στο νερό. (.) Εεε. Αυτά. Το ξίδι, γιατί αλλάζει κι η µυρωδιά, κι έτσι πας και στις 
µυρωδιές. (Γιάννα) 

«Οσµή» 
Υλικά 

διαλυόµενα
& µη 

4δ

[…] Εεε, (.) µετά έχει δώσει σηµασία και στη γεύση, το πάει πολύ στις γεύσεις. Ενώ εγώ 
όχι. Ίσως όµως να µου έβγαινε. Ίσως να το έκανα. (.) Αν δεν είχα διαβάσει το Αναλυτικό 
(.) ίσως να µην το έκανα. ∆εν θα έβαζα τα παιδιά να δοκιµάσουν και να τα παραπέµψω 
και στη γεύση. (.) ∆ιαβάζοντας, όµως, το Αναλυτικό πριν, και µετά: κάνοντας αυτό, ναι θα 
το έκανα. Γιατί από τη στιγµή που το λέει το Αναλυτικό είναι σωστό. 'Τέλος πάντων, 
σωστό'. Ότι πρέπει να το κάνουµε γιατί: τα παιδιά θα έχουνε καλύτερη άποψη, όσον αφορά 
τη διάλυση. (Γιάννα) 

«Γεύση» Άλλο 

5 
Και ζωγραφική, εικαστικά σκέφτηκα: που διαλύεται το νερό µε τις µπογιές εεε να το 
χρησιµοποιήσουµε κι αυτό για να ζωγραφίσουµε. Να φτιάξουµε κάτι. Κάτι οµαδικό, κάτι 
ατοµικό. (Άννα) 

Εικαστικά ∆ιάλυση / 
∆ιαλύεται 

6 

Εεε, και θα προσπαθούσα να κάνω και Μαθηµατικά. Κάποιον πίνακα, ή διπλής, ή µονής 
εισόδου. Τώρα δεν ξέρω. Ή: µάλλον να εντάξω και την έννοια της ποσότητας. (…) ∆εν θα 
τα έκανα την ίδια µέρα. (.) ∆ηλαδή, τη Γλώσσα και τα Μαθηµατικά θα τα έκανα τη δεύτερη 
µέρα. (Βενετία) 

Γλώσσα 
Μαθηµατικά 

∆ιάλυση / 
∆ιαλύεται 

 

Στα αποσπάσµατα από τις συνεντεύξεις µε τις νηπιαγωγούς που παρουσιάζονται 

πιο πάνω παρατηρούµε ότι ορισµένες νηπιαγωγοί επιχειρούν να συνδυάσουν γνωστικά 
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περιεχόµενα που σχετίζονται µε το φαινόµενο της διάλυσης µε γνωστικά περιεχόµενα που 

αφορούν άλλα διδακτικά αντικείµενα από τον κόσµο της Φυσικής, όπως: «Υγρό, Στερεό», 

«Πλεύση / Βύθιση», ή µε διδακτικά αντικείµενα που αφορούν άλλες γνωστικές περιοχές, 

όπως: «Γλώσσα», «Μαθηµατικά», «Εικαστικά», ή µε άλλα ευρύτερα ‘θέµατα’ όπως: 

«Νερό», «Ελιά-λάδι». Η παράλληλη διδασκαλία του φαινοµένου της διάλυσης µε άλλα 

διδακτικά αντικείµενα ή ‘θέµατα’ δεν φαίνεται να βασίζεται σε επιχειρήµατα διδακτικής 

διευκόλυνσης της προσέγγισης από τα παιδιά του φαινοµένου της διάλυσης. Σε κάποιες 

περιπτώσεις προβάλλεται η σηµασία εφαρµογής των επίσηµων προτάσεων του 

Προγράµµατος (βλ. Πίνακα 42, αποσπάσµατα 1 και 4δ), αλλά στις περισσότερες 

περιπτώσεις αποτυπώνεται µία προοπτική «εµπλουτισµού» της σχεδιαζόµενης διδακτικής 

παρέµβασης στη βάση πρακτικών που υλοποιούν -ή που θεωρείται από τις νηπιαγωγούς 

ότι υλοποιούν- την ισχύουσα διδακτική µεθοδολογία της διαθεµατικής προσέγγισης της 

γνώσης (βλ. Πίνακα 42, αποσπάσµατα 2, 5, 6). 

 

Στον Πίνακα 43 παρουσιάζεται ο συνολικός αριθµός Θ.Ε. στο Ιο και ΙΙο µέρος της 

συνέντευξης µε τις 40 νηπιαγωγούς, σε σύγκριση µε το πλήθος των Θ.Ε. στις οποίες οι 

νηπιαγωγοί διατυπώνουν την πρόθεσή τους για παράλληλη διδασκαλία του φαινοµένου της 

διάλυσης µε άλλα διδακτικά αντικείµενα ή ‘θέµατα’, σε σχέση µε τα επιµέρους 

χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών και το διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν οι 

προσπάθειές τους. 

 

Τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 43 φανερώνουν µία τάση αύξησης 

του ποσοστού διατύπωσης απόψεων σχετικά µε την παράλληλη διδασκαλία του 

φαινοµένου της διάλυσης µε άλλα διδακτικά αντικείµενα ή/και ‘θέµατα’ κατά το ΙΙο µέρος 

της συνέντευξης, όταν δηλαδή οι νηπιαγωγοί σχεδιάζουν και παρουσιάζουν διδακτική 

παρέµβαση για το φαινόµενο της διάλυσης (από 12% στο Ιο µέρος αυξάνεται σε 18% στο 

ΙΙο µέρος της συνέντευξης). 

 

Η µελέτη του πλήθους των Θ.Ε. στη συναφή κατηγορία «β. Παράλληλα µε» σε 

συσχετισµό µε τους παράγοντες α) επιλογή Προγράµµατος ως πιο οικείου, β) βασικές 

σπουδές και Πρόγραµµα που διδάχθηκαν, γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωση των νηπιαγωγών 

στη ∆ιδακτική Φ.Ε., δ) έτη διδακτικής εµπειρίας, καθώς και µε το µετασχηµατισµένο 

διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν, αναδεικνύει σαφείς τάσεις. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 43. Σύγκριση συνολικού αριθµού Θ.Ε. µε το πλήθος των Θ.Ε. στη συναφή 
κατηγορία «β. Παράλληλα µε», στο Ιο & ΙΙο µέρος της συνέντευξης, τα χαρακτηριστικά 
των νηπιαγωγών που διατυπώνουν τέτοιου είδους σχόλια και το µετασχηµατισµένο 
διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν. 

Σύγκριση συνολικού αριθµού Θ.Ε. µε το πλήθος Θ.Ε. 
της συναφούς κατηγορίας «β. Παράλληλα µε» 

Θ.Ε. µε 
αναφορές σε 
παράλληλη 
διδασκαλία 
κατά το Ιο 

µέρος 

Θ.Ε. µε 
αναφορές σε 
παράλληλη 
διδασκαλία 
κατά το ΙΙο 

µέρος 

Θ.Ε. µε 
αναφορές σε 
παράλληλη 
διδασκαλία 
κατά το Ιο & 
ΙΙο µέρος Οµαδοποίηση των νηπιαγωγών 

ανάλογα µε τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

Θ.Ε. στο 
Ιο µέρος 

Ν* % 

Θ.Ε. στο 
ΙΙο µέρος 

Ν* % 

Σύνολο 
Θ.Ε. 

στο Ιο & ΙΙο 
µέρος 

Ν* % Σύ
νο
λα

 ν
ηπ
ια
γω

γώ
ν*

* 

α. Το Πρόγραµµα που επέλεξαν ως πιο 
οικείο: 

Α.Π. του ’89 135 11 8% 205 18 9% 340 29 9% 12

∆.Π. 510 64 13% 458 99 22% 968 163 17% 28
β. Τις βασικές σπουδές τους & το 
Πρόγραµµα που διδάχθηκαν: 

Σχολή Νηπιαγωγών, Ε.Σ. 167 29 17% 137 35 26% 304 64 21% 10

Παν/µιο, Α.Π. του ’89 316 21 7% 356 44 12% 672 65 10% 21

Παν/µιο, ∆.Π. 162 25 15% 170 38 22% 332 63 19% 9

Σύνολο Παν/µιο Α.Π. του ’89 + ∆.Π. = 478 46 10% 526 82 16% 1.004 128 13% 30
γ. Την εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους 
στη ∆ιδακτική Φ. Ε. 

Από 1 έως 4 σχετικά µαθήµατα 350 39 11% 346 63 18% 696 102 15% 20

Κανένα σχετικό µάθηµα 295 36 12% 317 54 17% 612 90 15% 20

δ. Τα έτη διδακτικής εµπειρίας: 

Από 2 έως 4 173 22 13% 176 29 16% 349 51 15% 10

Από 5 έως 9 163 14 9% 189 32 17% 352 46 13% 10

Από 10 έως 19 197 20 10% 200 38 19% 397 58 15% 13

Από 20 και άνω 112 19 17% 98 18 18% 210 37 18% 7
Το µετασχηµατισµένο διδακτικό 
αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν: 
Συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο 
επιστηµονικό µοντέλο 101 9 9% 104 6 6% 205 15 7% 6
Μη συµβατό µε το επιστηµονικό 
µοντέλο 49 4 8% 47 3 6% 96 7 7% 3
Mε αντιφάσεις ως προς ένα 
µετασχηµατισµένο επιστ. µοντέλο 495 62 13% 512 108 21% 1.007 170 17% 31

Σύνολα 645 75 12% 663 117 18% 1.308 192 15% 40
Επεξηγήσεις Πίνακα: 
*Αριθµός θεµατικών ενοτήτων στις οποίες εντοπίστηκαν αναφορές για παράλληλη διδασκαλία του φαινοµένου της 
διάλυσης µε άλλα διδακτικά αντικείµενα ή ‘θέµατα’, σε σύνολο 1.308 θεµατικών ενοτήτων που εντοπίστηκαν στα 
κείµενα των συνεντεύξεων µε τις 40 νηπιαγωγούς του δείγµατος. 
**Η στήλη σύνολα νηπιαγωγών δεν αντιστοιχεί σε αθροίσµατα των γραµµών απλώς παρέχει πληροφορίες για το πλήθος 
των νηπιαγωγών σε κάθε κατηγορία. 

 

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τον παράγοντα α) επιλογή Προγράµµατος ως πιο 

οικείου, παρατηρούµε ότι οι 28 νηπιαγωγοί που επέλεξαν τα κείµενα του ∆.Π. 

διατυπώνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό την πρόθεσή τους να διδάξουν παράλληλα µε το 

φαινόµενο της διάλυσης και άλλα διδακτικά αντικείµενα ή ‘θέµατα’ (13% στο Ιο µέρος της 

συνέντευξης και 22% στο ΙΙο), σε σχέση µε τις νηπιαγωγούς που επέλεξαν τα κείµενα του 

Α.Π. του ’89 (8% στο Ιο µέρος της συνέντευξης και 9% στο ΙΙ) (βλ. Πίνακα 43). Η τάση 
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αυτή πιθανότατα αποτυπώνει την προσπάθεια των νηπιαγωγών που εφαρµόζουν το ∆.Π. να 

υλοποιήσουν τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης. 

 

Όσον αφορά τον παράγοντα β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα που διδάχθηκαν, 

οι νηπιαγωγοί που ολοκλήρωσαν τις βασικές σπουδές τους σε Σχολή Νηπιαγωγών, όπου 

εκπαιδεύτηκαν στην εφαρµογή της ενιαίας συγκεντρωτικής διδασκαλίας (26% στο ΙΙο 

µέρος της συνέντευξης), και οι νηπιαγωγοί που εκπαιδεύτηκαν σε Πανεπιστηµιακά 

Τµήµατα και στην εφαρµογή του ∆.Π. (22% στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης), παρουσιάζουν 

αυξηµένο ποσοστό Θ.Ε. στη συναφή κατηγορία «β. Παράλληλα µε», έναντι εκείνων που 

εκπαιδεύτηκαν σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα, την εποχή ισχύος του Α.Π. του ’89 (12% στο 

ΙΙο µέρος της συνέντευξης) (βλ. Πίνακα 43). Φαίνεται ότι η παράλληλη διδασκαλία 

διαφόρων διδακτικών αντικειµένων µε τη µορφή ‘θεµατικών’ προσεγγίσεων, στην οποία 

είχαν εκπαιδευτεί οι νηπιαγωγοί που σπούδασαν στις Σχολές Νηπιαγωγών και 

εκπαιδεύτηκαν στη µεθοδολογία της Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας (βλ. Πίνακα 42, 

απόσπασµα 3) έχει αναβιώσει –αν υποθέσουµε ότι είχε ποτέ εγκαταλειφθεί– ή πάντως έχει 

νοµιµοποιηθεί από το ισχύον ∆.Π. Ωστόσο, ο συσχετισµός διαφορετικών διδακτικών 

αντικειµένων είναι πιθανό να αποµακρύνει τελικώς το διδακτικό αντικείµενο από ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο, όταν επιχειρείται µε µοναδικό στόχο τον 

«εµπλουτισµό» της διδακτικής προσέγγισης και δεν στηρίζεται σε δεδοµένα που αφορούν 

τη διδακτική αξία τέτοιων συσχετισµών για την προσέγγιση από τα παιδιά κάθε γνωστικού 

αντικειµένου. 

 

Οι παράγοντες γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωση στη ∆ιδακτική Φ.Ε. και δ) έτη 

διδακτικής εµπειρίας δεν φαίνεται να διαφοροποιούν την πρόθεση των νηπιαγωγών για 

παράλληλη διδασκαλία του φαινοµένου της διάλυσης µε άλλα ‘θέµατα’ ή διδακτικά 

αντικείµενα, αφού τα ποσοστά διατυπώσεων σχετικών απόψεων είναι ανάλογα στις 

επιµέρους οµάδες νηπιαγωγών (βλ. Πίνακα 43). 

 

Ο συσχετισµός του πλήθους των Θ.Ε. της κατηγορίας «β. Παράλληλα µε» και του 

διδακτικού αντικειµένου στο οποίο καταλήγουν οι νηπιαγωγοί, σε σχέση µε ένα 

µετασχηµατισµένο διδακτικό αντικείµενο, φανερώνει ότι, οι νηπιαγωγοί που καταλήγουν 

σε µη συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό αντικείµενο και οι νηπιαγωγοί που 

καταλήγουν σε διδακτικό αντικείµενο συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο διατυπώνουν 

σε αντίστοιχο ποσοστό (6% στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης) την πρόθεση παράλληλης 
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διδασκαλίας του φαινοµένου της διάλυσης µε άλλα διδακτικά αντικείµενα ή ‘θέµατα’, ενώ 

στις περιπτώσεις των νηπιαγωγών που καταλήγουν σε διδακτικό αντικείµενο µε αντιφάσεις 

ως προς ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του 

φαινοµένου της διάλυσης, το σχετικό ποσοστό είναι αυξηµένο (21% στο ΙΙο µέρος της 

συνέντευξης) (βλ. Πίνακα 43). Την ερµηνεία αυτών των δεδοµένων θα διευκολύνει η 

περαιτέρω ανάλυση των διδακτικών αντικειµένων ή ‘θεµάτων’ που επιχειρούν να διδάξουν 

παράλληλα µε το φαινόµενο της διάλυσης οι νηπιαγωγοί που συµµετείχαν στην έρευνα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 44. Πλήθος αναφορών σε κάθε ‘θέµα’ ή διδακτικό αντικείµενο διακριτό από 
το φαινόµενο της διάλυσης που εντοπίστηκαν στις Θ.Ε. της συναφούς κατηγορίας «β. 
Παράλληλα µε». 

∆ιδακτικά αντικείµενα και ‘θέµατα’ διακριτά από το 
φαινόµενο της διάλυσης, τα οποία αναφέρουν οι 
νηπιαγωγοί ότι θα διδάξουν παράλληλα 

Πλήθος σχετικών 
αναφορών που 
εντοπίστηκαν σε Θ.Ε. του 
ΙΙο Μέρους της συνέντευξης 

Σύνολα Ποσοστό 

Πλεύση / Βύθιση 7 
Βάρος - Βαρύ/ελαφρύ 2 
Αραίωση 1 
Απορρόφηση 1 
Υγρά, Στερεά 2 
Άλλο ή συναφές φαινόµενο 2 

α) ∆ιδακτικά αντικείµενα 
σχετικά µε έννοιες και 
φαινόµενα από τον κόσµο 
της Φυσικής 

Παιδί & Φυσικό Περιβάλλον 1 

16 11% 

Γλώσσα 29 
Μαθηµατικά 14 
Εικαστικά ή κατασκευές 10 
∆ραµατική Τέχνη 1 
Η/Υ 1 
Φυσική αγωγή 1 
Θρησκεία 3 

β) ∆ιδακτικά αντικείµενα 
σχετικά µε άλλες 
µαθησιακές περιοχές 

∆ιάφορες γνωστικές περιοχές 3 

62 41% 

Γεύση 32 
Νερό 14 
Ελιά - λάδι 7 
Κρασί 1 
∆ιατροφή / Αγωγή υγείας 5 
Καθαριότητα 0 
Αλάτι ή Υλικά 2 
Φρουτοσαλάτα 5 
Καβαλέτο 4 
Χρώµατα 0 
Οσµή 1 
∆ιάφορα ‘θέµατα’ 1 

γ) Ευρύτερα ‘θέµατα’ 
που συνδυάζουν 
περισσότερες από µία 
µαθησιακές περιοχές 

Σχέδιο εργασίας 1 

73 48% 

Σύνολα 151 100% 
 

Στον Πίνακα 44 παρουσιάζονται δεδοµένα που προέκυψαν κατά το ΙΙο µέρος της 

συνέντευξης σχετικά µε το περιεχόµενο που πραγµατεύονται οι αναφορές της συναφούς 

κατηγορίας «β. Παράλληλα µε». Όπως φαίνεται από τα δεδοµένα αυτού του Πίνακα, τα 

διδακτικά αντικείµενα ή ‘θέµατα’ που αναφέρουν οι νηπιαγωγοί ότι σκοπεύουν να 
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διδάξουν παράλληλα µε το φαινόµενο της διάλυσης, µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις 

κατηγορίες: α) διδακτικά αντικείµενα σχετικά µε έννοιες και φαινόµενα από τον κόσµο της 

Φυσικής, β) διδακτικά αντικείµενα σχετικά µε άλλες διδακτικές περιοχές, γ) ευρύτερα 

‘θέµατα’ στα οποία εντάσσονται διδακτικές παρεµβάσεις για το φαινόµενο της διάλυσης 

και επιτρέπουν την προσέγγιση γνωστικών περιεχοµένων από περισσότερες της µίας 

µαθησιακές περιοχές. 

 

Όπως παρατηρούµε στον Πίνακα 44, οι νηπιαγωγοί που διατυπώνουν στο ΙΙο µέρος 

της συνέντευξης την πρόθεση τους να διδάξουν παράλληλα µε το φαινόµενο της διάλυσης 

και άλλα διδακτικά αντικείµενα ή ‘θέµατα’, αναφέρονται πιο συχνά σε ευρύτερα ‘θέµατα’ 

(σε ποσοστό 48%), και κυρίως στα ‘θέµατα’ «Γεύση» και «Νερό» (32 και 14 αναφορές 

αντίστοιχα σε σύνολο 73), σε λίγο µικρότερο ποσοστό (41%) αναφέρονται σε διδακτικά 

αντικείµενα από άλλες διδακτικές περιοχές, και κυρίως τη Γλώσσα, τα Μαθηµατικά και τα 

Εικαστικά (29, 14 και 10 αναφορές αντίστοιχα σε σύνολο 62), ενώ σπανιότερα 

αναφέρονται σε άλλα διδακτικά αντικείµενα, διακριτά από το φαινόµενο της διάλυσης, που 

όµως σχετίζονται µε έννοιες και φαινόµενα από τον κόσµο της Φυσικής (11%). Από αυτά 

τα τελευταία διδακτικά αντικείµενα τις περισσότερες αναφορές συγκεντρώνει η Πλεύση / 

Βύθιση (7 αναφορές σε σύνολο 16) (βλ. Πίνακα 44). 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συσχετισµός των διδακτικών αντικειµένων ή ‘θεµάτων’ 

που αναφέρουν οι νηπιαγωγοί στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης ότι θα επιχειρήσουν να 

διδάξουν παράλληλα µε το φαινόµενο της διάλυσης, µε το τελικό διδακτικό αντικείµενο 

στο οποίο καταλήγει ο ∆.Μ. που επιχειρούν οι νηπιαγωγοί. 

 

Σχετικά δεδοµένα παρουσιάζονται στον Πίνακα 45, σύµφωνα µε τα οποία, από τις 6 

συνολικά νηπιαγωγούς που καταλήγουν σε διδακτικό αντικείµενο συµβατό µε ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό αντικείµενο, µόνο οι 3 εκφράζουν την πρόθεση 

παράλληλης διδασκαλίας του φαινοµένου της διάλυσης, και µάλιστα µόνο µε «∆ιδακτικά 

αντικείµενα σχετικά µε άλλες µαθησιακές περιοχές». Από αυτές τις 3 νηπιαγωγούς µία είχε 

σπουδάσει σε Σχολή Νηπιαγωγών, µία σε Πανεπιστηµιακό Τµήµα όπου διδάχθηκε το Α.Π. 

του ’89, και µία σε Πανεπιστηµιακό Τµήµα όπου διδάχθηκε το ∆.Π. (βλ. Πίνακα 45, 

Ελένη, Κική, Βενετία). Η µία από τις 3 συνολικά νηπιαγωγούς που καταλήγουν σε 

διδακτικό αντικείµενο µη συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο δηλώνει ότι σκοπεύει να 

διδάξει παράλληλα το φαινόµενο της διάλυσης και µε τις τρεις κατηγορίες διδακτικών 
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αντικειµένων και ‘θεµάτων’ (βλ. Πίνακα 45, Σπυριδούλα). Οι νηπιαγωγοί που αναφέρονται 

µόνο σε «∆ιδακτικά αντικείµενα σχετικά µε έννοιες και φαινόµενα από τον κόσµο της 

Φυσικής» ή µόνο σε «Ευρύτερα ‘θέµατα’ που συνδυάζουν περισσότερες από µία 

µαθησιακές περιοχές» ή σε δύο ή σε τρεις κατηγορίες διδακτικών αντικειµένων και 

‘θεµάτων’ καταλήγουν σε διδακτικό αντικείµενο που, είτε δεν είναι συµβατό µε ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο (βλ. Πίνακα 45, Σπυριδούλα), είτε παρουσιάζει 

αντιφάσεις προς το επιστηµονικό µοντέλο. 

 

Τα δεδοµένα αυτά είναι πιθανό να αποτελούν ενδείξεις ότι η προσπάθεια 

παράλληλης διδασκαλίας του φαινοµένου της διάλυσης µε άλλες έννοιες και φαινόµενα 

από τον κόσµο της Φυσικής ή στα πλαίσια προσέγγισης ευρύτερων ‘θεµάτων’, µάλλον 

συσχετίζεται µε την κατάληξη σε διδακτικό αντικείµενο µη συµβατό µε ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο ή µε αντιφάσεις προς αυτό. Βεβαίως δεν 

σηµαίνει ότι η παράλληλη διδασκαλία του φαινοµένου µε άλλα αντικείµενα ή ‘θέµατα’ 

οδηγεί σε µη συµβατό διδακτικό αντικείµενο, αλλά ίσως ότι η συνθήκη αυτή σε 

συνδυασµό µε άλλες συνθήκες (π.χ. όπως οι γνώσεις αναφοράς ή οι εναλλακτικές ιδέες της 

νηπιαγωγού) καταλήγει σε αυτό το αποτέλεσµα. Όπως δείχνουν έρευνες σχετικά µε την 

εξέλιξη της σκέψης των παιδιών, των µαθητών µεγαλύτερης ηλικίας, και ακόµη των 

φοιτητών, για το φαινόµενο της διάλυσης, οι διάφορες εναλλακτικές ιδέες που 

ανιχνεύονται ανθίστανται στην ωρίµανση και στη συµβατική σχολική εκπαίδευση (βλ. 

Hatzinikita & Koulaidis, 1998, Kokkotas et al., 1998, Valanides, 2000). Η προσπάθεια να 

διδαχθεί το φαινόµενο της διάλυσης παράλληλα µε άλλα φαινόµενα ή ευρύτερα ‘θέµατα’, 

εφόσον δεν προκύπτει ως διδακτική στρατηγική που να εξυπηρετεί τις ανάγκες 

προσέγγισης του συγκεκριµένου αντικειµένου, µάλλον φαίνεται να δυσχεραίνει τον 

προσδιορισµό του διδακτικού αντικειµένου µε όρους συµβατούς µε ένα µετασχηµατισµένο 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 45. Συσχετισµός δεδοµένων που αφορούν τη συναφή κατηγορία «β. 
Παράλληλα µε», στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης, µε το διδακτικό αντικείµενο στο οποίο 
καταλήγει ο ∆.Μ. που επιχειρούν οι νηπιαγωγοί. 

Οµάδες διδακτικών αντικειµένων και ‘θεµάτων’, τα οποία οι 
νηπιαγωγοί αναφέρουν ότι σκοπεύουν να διδάξουν παράλληλα 

µε το φαινόµενο της διάλυσης 
Οµαδοποίηση των νηπιαγωγών 
ανάλογα µε το 
µετασχηµατισµένο διδακτικό 
αντικείµενο στο οποίο 
καταλήγουν 

α) ∆ιδακτικά 
αντικείµενα σχετικά 

µε έννοιες και 
φαινόµενα από τον 
κόσµο της Φυσικής 

β) ∆ιδακτικά 
αντικείµενα σχετικά 

µε άλλες 
µαθησιακές 
περιοχές 

γ) Ευρύτερα ‘θέµατα’
που συνδυάζουν 

περισσότερες από µία 
µαθησιακές περιοχές

Σύνολο 
νηπ/γών 

µε αναφορές 
στην κατηγορία 
«β. Παράλληλα µε» 

Σύνολο 
νηπ/γών

που 
συµµετείχαν 
στην έρευνα

Ελένη    

Κική    

Συµβατό µε ένα 
µετασχηµ. 
επιστηµονικό 
µοντέλο Βενετία    

3 6

Μη συµβατό µε 
το επιστηµονικό 
µοντέλο Σπυριδούλα 

   1 3

Κονδυλία    
Πένη    
Παγώνα    
Κωνσταντίνα    
Σία    
Ανδριάνα    
Χρύσα    
Κάκια    
Μένια    
Μόνικα    
Κανέλλα    
Γεωργία    
Βάγια    
Παναγιώτα    
Σούλα    
∆ανάη    
Φράγκα    
Λυδία    
Άννα    
Γιάννα    
Θεοφανία    
Γαρυφαλιά    
Φανούλα    
Αθανασία    

Mε αντιφάσεις ως 
προς ένα 
µετασχηµ. 
επιστηµονικό 
µοντέλο 

Χριστίνα    

25 31

Σύνολο νηπ/γών* 
µε αναφορές σε κάθε οµάδα διδ. 
αντικειµένων και ‘θεµάτων’ 

7 20 21 
 

Σύνολα    29 40
Επεξηγήσεις Πίνακα:
*Το σύνολο των 29 νηπιαγωγών µε αναφορές στη συναφή κατηγορία «β. Παράλληλα µε» δεν προκύπτει από πρόσθεση 
των αριθµών στη γραµµή «Σύνολα νηπ/γών µε αναφορές σε κάθε οµάδα διδ. αντικειµένων και ‘θεµάτων’», επειδή οι 
νηπιαγωγοί µπορεί να διατυπώνουν περισσότερες από µία αναφορές σε περισσότερες από µία στήλες. 

 Με το σύµβολο αυτό σηµειώνεται η παρουσία σχετικών αναφορών. 
Ο χρωµατισµός των κελιών µε τα ονόµατα των νηπιαγωγών συµβολίζει τις βασικές σπουδές: µε µωβ σηµειώνονται οι 
νηπιαγωγοί µε βασικές σπουδές σε Σχολές Νηπιαγωγών, µε µπλε οι νηπιαγωγοί µε βασικές σπουδές σε Πανεπιστηµιακό 
Τµήµα, όπου σπούδασαν το Α.Π. του ’89, και µε γαλάζιο οι νηπιαγωγοί µε βασικές σπουδές σε Πανεπιστηµιακό Τµήµα, 
όπου σπούδασαν το ∆.Π. 

 

Συνοψίζοντας, τα δεδοµένα που παρέχει η ανάλυση των αναφορών στη συναφή 

κατηγορία «β. Παράλληλα µε», δεικνύουν ότι πολλές νηπιαγωγοί (29 από σύνολο 40, βλ. 

Πίνακα 45) επιχειρούν, τουλάχιστον σε επίπεδο προγραµµατισµού της διδασκαλίας, να 

διδάξουν παράλληλα µε το φαινόµενο της διάλυσης και άλλα διδακτικά αντικείµενα ή 

‘θέµατα’. Αυτή η διδακτική επιλογή φαίνεται ότι επηρεάζεται από τον παράγοντα α) 

επιλογή Προγράµµατος ως πιο οικείου, καθώς οι νηπιαγωγοί που επέλεξαν το ∆.Π. 
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παρουσιάζουν αυξηµένα ποσοστά αναφορών στη συναφή κατηγορία «β. Παράλληλα µε». 

Τα δεδοµένα που προκύπτουν από το συσχετισµό του πλήθους σχετικών αναφορών και του 

παράγοντα β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα που διδάχθηκαν οι νηπιαγωγοί, ενισχύουν 

την προαναφερθείσα τάση καθώς εµφανίζονται αυξηµένα τα ποσοστά σχετικών αναφορών 

στις νηπιαγωγούς µε σπουδές σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα την περίοδο ισχύος του ∆.Π. 

Αντίστοιχα αυξηµένα ποσοστά παρουσιάζουν και οι νηπιαγωγοί µε σπουδές στις Σχολές 

Νηπιαγωγών. Οι δύο αυτές οµάδες νηπιαγωγών φαίνεται ότι επιχειρούν περισσότερο από 

ό,τι οι νηπιαγωγοί που εκπαιδεύτηκαν σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα την περίοδο ισχύος 

του Α.Π. του ’89, να διδάξουν παράλληλα µε το φαινόµενο της διάλυσης και άλλα 

διδακτικά αντικείµενα ή ‘θέµατα’. Τα δεδοµένα αυτά, πιθανότατα, αποτυπώνουν την 

προσπάθεια των νηπιαγωγών να εφαρµόσουν τη διδακτική µεθοδολογία της διαθεµατικής 

προσέγγισης της γνώσης σύµφωνα µε το ισχύον ∆.Π. Ωστόσο, πρόκειται µάλλον για ένα 

εγχείρηµα, το οποίο είναι πιθανό να συµβάλλει στην αποµάκρυνση του τελικού διδακτικού 

αντικειµένου από ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο. Ο παράγοντας δ) έτη 

διδακτικής εµπειρίας δεν διαφοροποιεί τα δεδοµένα αφού όλες οι οµάδες έχουν αντίστοιχα 

ποσοστά αναφορών στη συναφή κατηγορία «β. Παράλληλα µε». Ανάλογα είναι τα 

δεδοµένα και για τον παράγοντα γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωση των νηπιαγωγών στη 

∆ιδακτική Φ.Ε. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι σπουδές σε Πανεπιστηµιακό Τµήµα, όπου οι 

νηπιαγωγοί εκπαιδεύτηκαν στη µεθοδολογία της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης 

ή/και η εκπαίδευση ή µετεκπαίδευσή τους στη ∆ιδακτική Φ.Ε. δεν επαρκούν για να 

αντιµετωπίσουν οι νηπιαγωγοί τις δυσκολίες του εγχειρήµατος συνδυασµού διαφορετικών 

διδακτικών αντικειµένων στο πλαίσιο ενός µετασχηµατισµένου επιστηµονικού µοντέλου 

για το φαινόµενο της διάλυσης. 

 

7.1.3 Ανάλυση των διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών που υιοθετούν οι νηπιαγωγοί 
κατά το σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης για το φαινόµενο της διάλυσης 

Αφού ολοκληρώθηκε η ανάλυση των επιµέρους Θ.Ε. των συνεντεύξεων µε άξονα 

τον εννοιολογικό προσδιορισµό του φαινοµένου της διάλυσης, επιχειρήθηκε ο εντοπισµός 

και η ανάλυση των διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών που χρησιµοποιούν οι 

νηπιαγωγοί κατά το σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης για το φαινόµενο της διάλυσης, ο 

οποίος πραγµατοποιείται στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης. ∆ηµιουργήθηκε ένας Πίνακας, 

στον οποίο καταχωρήθηκαν οι γραπτές σηµειώσεις κάθε νηπιαγωγού για τη διδακτική 

παρέµβαση που σχεδίασε, καθώς και επιπλέον σχετικές πληροφορίες που προέκυψαν κατά 
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την προφορική παρουσίαση του διδακτικού σχεδιασµού (βλ. Πίνακα 6)97. Τα δεδοµένα που 

καταχωρήθηκαν σε αυτούς του πίνακες διακρίθηκαν σε επιµέρους Θ.Ε., για τη διάκριση 

των οποίων αξιοποιήθηκε ο προσδιορισµός από τις ίδιες τις νηπιαγωγούς διακριτών 

διδακτικών διαδικασιών και θεµάτων98. Στον Πίνακα αυτό καταχωρήθηκαν, επιπλέον των 

διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών, τα κριτήρια βάσει των οποίων οι νηπιαγωγοί 

προέβησαν στην επιλογή των υλικών και αντικειµένων που σχεδίαζαν να χρησιµοποιήσουν 

κατά τη διδακτική παρέµβαση, καθώς πρόκειται για κοµβική διδακτική επιλογή99. 

 

Στον Πίνακα 46 παρουσιάζονται περιληπτικά οι διδακτικές στρατηγικές και 

πρακτικές που υιοθέτησαν οι 40 νηπιαγωγοί του δείγµατος κατά το σχεδιασµό διδακτικής 

παρέµβασης για το φαινόµενο της διάλυσης (δηλαδή, στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης), και 

στον Πίνακα 47 παρουσιάζονται τα κριτήρια που χρησιµοποίησαν προκειµένου να 

επιλέξουν τα υλικά που ενέταξαν στους διδακτικούς σχεδιασµούς τους. Κάποιες από τις 

διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές που εντοπίστηκαν, και κάποια από τα κριτήρια 

επιλογής υλικών, παραπέµπουν ξεκάθαρα σε συγκεκριµένες θεωρητικές παραδοχές και 

επακόλουθες µεθοδολογικές επιλογές, ενώ άλλες λαµβάνουν διαφορετικό νόηµα ανάλογα 

µε τα συµφραζόµενα. 

                                                 
97 Βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ.α, Πίνακες ανάλυσης Β για κάθε νηπιαγωγό. 
98 Η διάκριση των επιµέρους Θ.Ε. αποδόθηκε από τις νηπιαγωγούς σε κάποιες περιπτώσεις µε αρίθµηση 
ενοτήτων ή χρήση του συµβόλου της παύλας, και σε άλλες περιπτώσεις απλώς µε χρήση λεκτικών 
διατυπώσεων όπως: «Μετά κάνουµε…», «Στη συνέχεια…», «Έπειτα…». 
99 Βλ. και ενότητα 5.2.2.10, β.3. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 46. Περιληπτική παρουσίαση διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών που 
υιοθέτησαν οι νηπιαγωγοί της έρευνας κατά το σχεδιασµό διδακτική παρέµβασης για το 
φαινόµενο της διάλυσης στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης. 

∆ιδακτικές στρατηγικές και 
πρακτικές σχετικά µε τα ακόλουθα 
στοιχεία της διδακτικής πράξης 

Τίτλοι – περιληπτική περιγραφή διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών 
που εντοπίστηκαν στις συνεντεύξεις µε τις 40 νηπιαγωγούς της έρευνας 

Προσδιορισµός διδακτικού αντικειµένου / περιεχοµένων 
Υλικά / Εξοπλισµός  

Αναζήτηση γνώσεων αναφοράς ή/& πληροφοριών για τις ιδέες των παιδιών 
Γνώσεις & εµπειρίες που ήδη διαθέτουν τα παιδιά 

Προαπαιτούµενες γνώσεις 

∆ιδακτικό αντικείµενο 
Υλικά 
Ιδέες ή/και γνώσεις παιδιών 

Ανίχνευση ιδεών / απόψεων των παιδιών 
Οµαλή διδακτική διαδικασία – εισαγωγή στο θέµα 

Ευκαιριακή ανάδυση θέµατος / δραστηριότητας – τυχαία περιστατικά 
Προβληµατισµός Εισαγωγικές διαδικασίες 

∆ιατύπωση υποθέσεων / προβλέψεων 
Πειραµατισµός – δοκιµή υλικών 

Επίδειξη 
Παράδειγµα 

Πειραµατισµός – χειρισµός από τα παιδιά υλικών & αντικειµένων 
Ελεύθερος πειραµατισµός – χειρισµός από τα παιδιά υλικών & αντικειµένων 

Πείραµα – δοκιµή – λάθος 
Πείραµα – συστηµατική δοκιµή υλικών / νέων υλικών / νέων παραµέτρων 

α) πείραµα 

Πείραµα – ερώτηµα / πρόβληµα / υπόθεση, έλεγχος, συµπεράσµατα 
Παρατήρηση 

Αισθήσεις – Περισσότερα / Εντυπωσιακά αισθητηριακά δεδοµένα 
Ερµηνεία φαινοµένου 

Περιγραφή αισθητηριακών δεδοµένων / διαδικασιών 
Ερωτήσεις νηπ/γού 

Συζήτηση 
Μετάδοση γνώσεων / πληροφοριών από νηπ/γό 

Σωστό πρότυπο 
Χρήση σχετικού λεξιλογίου 

∆οκιµή µε τη γεύση 
Εργασία ατοµική ή/& σε οµάδες ή/& µε το σύνολο των παιδιών 

Συµµετοχή των παιδιών 
Ενδιαφέρον / Επιθυµία παιδιών 

Ποικιλία / Πρωτοτυπία δραστηριοτήτων 
Παράταση ενασχόλησης µε το φαινόµενο 
Επιθυµία νηπ/γού / Προσωπικό στοιχείο 

Παρατήρηση συστηµατική 
Περιγραφή αισθητηριακών δεδοµένων / διαδικασιών 

Πρόβληµα προς επίλυση 
Κατάλληλο σύµφωνα µε σχετική βιβλιογραφία σχετικό λεξιλόγιο 

Κύρια φάση 
διδασκαλίας 

β) άλλα 

Σενάριο διευκολυντικό για πειραµατική διαδικασία 
Αποτελέσµατα / Συµπεράσµατα 

Καταγραφές – Γλώσσα 
Καταγραφές από τη νηπ/γό 

Τυχαία λεκτική διατύπωση παρατηρήσεων 
Λογικοµαθηµατική επεξεργασία 

Απεικονίσεις υλικών & αντικειµένων: χειρισµός από τα παιδιά 
Συσχετισµός αρχικών ιδεών / υποθέσεων / προβλέψεων µε αποτελέσµατα / συµπεράσµατα 

Καταγραφές – Συµβολική επεξεργασία 
Ορισµός 

Επανάληψη 
∆ραστηριότητες για εµπέδωση 

Συµµετοχή γονέων 
Οµαλή διδακτική διαδικασία – δραστηριότητες για κλείσιµο 
Αρχικό επίπεδο / προ-τέστ / Τελικό επίπεδο / µετα –τέστ 

∆ιαθεµατική προσέγγιση / Προεκτάσεις σε άλλα διδ. αντικείµενα 
‘Θεµατική’ προσέγγιση / ένταξη σε ‘θέµα’ / εξακτίνωση 
Χρήση αποκτηθέντων γνώσεων σε διαφορετικά πλαίσια 

Μετά την κύρια φάση 

Αξιολόγηση 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 47. Περιληπτική παρουσίαση των κριτηρίων επιλογής των υλικών που 
ενέταξαν οι νηπιαγωγοί της έρευνας στο σχεδιασµό των διδακτικών παρεµβάσεων για το 
φαινόµενο της διάλυσης, στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης. 
Κριτήρια επιλογής υλικών 
σχετικά µε: 

Τίτλοι – περιληπτική περιγραφή κριτηρίων επιλογής υλικών που 
εντοπίστηκαν στις συνεντεύξεις µε τις 40 νηπιαγωγούς της έρευνας 

Οικειότητα παιδιών µε υλικά 
Ενδιαφέρον των παιδιών 

Συµµετοχή των παιδιών στη διαδικασία 
επιλογής / συγκέντρωσης / δοκιµής υλικών 

τα παιδιά 

Ασφάλεια παιδιών 
Εύκολη προετοιµασία την εργασία της 

νηπιαγωγού Παγιωµένη διδακτική προσέγγιση 
∆ιαθεµατικότητα / Συνδυασµός µε ‘θέµα’ - αφορµή 

Εµπλουτισµός εµπειριών / υλικών / αισθητηριακών δεδοµένων / 
εµπλοκή & άλλων διδ. αντικειµένων 
Εµπλουτισµός διδ. περιεχοµένων 

Απλοποίηση εµπειριών / υλικών / αισθητηριακών δεδοµένων 
Ιδέες νηπ/γού 

Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα υλικών 
Έντονη διαφοροποίηση αισθητηριακών δεδοµένων 

Εντυπωσιακά αισθητηριακά δεδοµένα 
Χαρακτηριστικά διδ. αντικειµένου / περιεχοµένων 

Αντιµετώπιση πιθανών συγχύσεων / εναλλακτικών ιδεών των παιδιών 

τη διαχείριση ή το 
µετασχηµατισµό των 
διδακτικών αντικειµένων 
/ περιεχοµένων, τους 
διδακτικούς στόχους 

Συστηµατική επιλογή υλικών µε ρητώς διατυπωµένα κριτήρια 
την προβολή αξιών Αξία υλικών για τον άνθρωπο 

Σχετικά βιβλία του εµπορίου τα κείµενα αναφοράς 
Προτάσεις των επίσηµων κειµένων 

 

Με στόχο τον προσδιορισµό των πιθανών επιρροών που εκφράζουν οι 

µεθοδολογικές επιλογές των νηπιαγωγών της έρευνας, κατά το σχεδιασµό διδακτικών 

παρεµβάσεων για το φαινόµενο της διάλυσης, κατηγοριοποιήθηκαν οι επιµέρους 

διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των υλικών που 

υιοθέτησαν οι νηπιαγωγοί της έρευνας, σε τρεις κατηγορίες επιρροής: Α. τον εµπειρισµό 

και τη γενική διδακτική, γενικές παιδαγωγικές αρχές και τη διδακτική εµπειρία / ρουτίνα, 

Β. την πιαζετική θεωρία για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης, Γ. τις θεωρίες κοινωνικής 

ψυχογένεσης ή/και σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε.100. 

 

Στις περιπτώσεις όπου η διάκριση επιρροών στις διδακτικές στρατηγικές, πρακτικές 

και στα κριτήρια επιλογής των υλικών δεν ήταν σαφής, είτε λόγω σύνθετων διδακτικών 

επιλογών, είτε λόγω ελλιπούς προσδιορισµού, η κατηγοριοποίηση επιχειρήθηκε µε 

κριτήριο τα συµφραζόµενα, δηλαδή το ευρύτερο πλαίσιο που νοηµατοδοτεί τις επιµέρους 

διδακτικές επιλογές. Ωστόσο στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα στοιχεία που παρείχαν οι 

                                                 
100 Βλ. ενότητα 3.2.2 και 5.2.2.10, β.3. 
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νηπιαγωγοί ήταν πολύ περιορισµένα και δεν ήταν δυνατό να αναγνωριστούν επιρροές, ούτε 

µέσω των συµφραζοµένων, σηµειώθηκε σε κάθε πίνακα η διδακτική στρατηγική και δίπλα 

η φράση «Χωρίς Στοιχεία». 

 

Στους πίνακες ανάλυσης διδακτικών στρατηγικών, πρακτικών και κριτηρίων 

επιλογής υλικών, που δηµιουργήθηκαν για κάθε νηπιαγωγό, σηµειώθηκε και η γενικότερη 

τάση που εντοπίστηκε σε κάθε κατηγορία επιρροής. Αποδόθηκαν τρεις χαρακτηρισµοί σε 

κάθε κατηγορία επιρροής, οι οποίοι εκφράζουν συµβατικές διαβαθµίσεις αυτών των 

τάσεων. Έτσι, στην κατηγορία όπου εντοπίζονται πολλές και χαρακτηριστικές διδακτικές 

στρατηγικές, πρακτικές ή/και κριτήρια επιλογής υλικών αποδόθηκε ο χαρακτηρισµός 

κατηγορία «κυρίαρχης επιρροής», στην κατηγορία όπου εντοπίζονται αρκετές αλλά όχι οι 

περισσότερες ή οι πιο χαρακτηριστικές διδακτικές στρατηγικές, πρακτικές ή/και κριτήρια 

επιλογής υλικών αποδόθηκε ο χαρακτηρισµός κατηγορία «αυξηµένης επιρροής», και στην 

κατηγορία όπου εντοπίστηκαν λίγες διδακτικές στρατηγικές, πρακτικές ή/και κριτήρια 

επιλογής υλικών αποδόθηκε ο χαρακτηρισµός κατηγορία «περιορισµένης επιρροής». 

Βεβαίως, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εντοπίστηκαν σχετικές στρατηγικές και 

πρακτικές σε κάποια κατηγορία, αντίστοιχα δεν σηµειώθηκε χαρακτηρισµός. 

 

Στον πίνακα ανάλυσης διδακτικών στρατηγικών, πρακτικών και κριτηρίων 

επιλογής υλικών, που παρουσιάζεται ως παράδειγµα101, µπορούµε να διακρίνουµε ότι οι 

µεθοδολογικές επιλογές της νηπιαγωγού Τζένης επηρεάζονται κυρίως από θεωρίες 

κοινωνικής ψυχογένεσης ή/& σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. (βλ. Πίνακα 48). Το 

σκεπτικό που καθοδηγεί τις περισσότερες µεθοδολογικές επιλογές της συγκεκριµένης 

νηπιαγωγού αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διδακτικού αντικειµένου σε 

συνδυασµό µε τα ειδικά χαρακτηριστικά της σκέψης των παιδιών, αλλά και την υλοποίηση 

της όλης διδακτικής προσέγγισης σε ένα πλαίσιο διαπραγµάτευσης ιδεών. 

 

 

                                                 
101 Για τους επιµέρους πινάκες ανάλυσης διδακτικών στρατηγικών, πρακτικών και κριτηρίων επιλογής 
υλικών κάθε νηπιαγωγού βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ, Πίνακες Β για κάθε νηπιαγωγό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 48. Παράδειγµα πίνακα ανάλυσης διδακτικών στρατηγικών, πρακτικών και κριτηρίων επιλογής υλικών για το σχεδιασµό και την 
παρουσίαση διδακτικής παρέµβασης σχετικά µε το φαινόµενο της διάλυσης από τη νηπιαγωγό Τζένη. 

∆ιδακτικές στρατηγικές, πρακτικές & κριτήρια επιλογής υλικών - Επιρροές από: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ-Β: ΤΖΕΝΗ 
Με εκκίνηση τα κείµενα του ∆.Π., σχεδιασµός, παρουσίαση & σχολιασµός 
διδακτικής προσέγγισης για το φ. της διάλυσης από τη νηπιαγωγό: ΤΖΕΝΗ 

Εµπειρισµό, γενική διδακτική, 
παιδαγωγικές αρχές, διδακτική 

εµπειρία/ρουτίνα. 
Πιαζετική θεωρία Θεωρίες κοινωνικής ψυχογένεσης ή/& σύγχρονα 

ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. 

∆ιάλυση Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ µ ό ς  δ ι δ α κ τ ι κ ο ύ  α ν τ ι κ ε ι µ έ ν ο υ  /  π ε ρ ι ε χ ο µ έ ν ω ν  [ Χ ω ρ ί ς  σ τ ο ι χ ε ί α ]  

  Προσδιορισµός διδ. αντικειµένου / περιεχοµένων 
(χαρακτηριστικά διδ. αντικειµένου / περιεχοµένου) 

Ουσίες που διαλύονται ή όχι σε νερό. 
∆ηλαδή θεωρώ ως κεντρικό για να διδάξω εισαγωγικά τη διάλυση 
ότι θα πρέπει να ξεκινήσω µε ουσίες που διαλύονται και όχι µε το 
νερό που διαλύει. 
Ποτήρια νερό, αλάτι, ζάχαρη, πράγµατα π.χ. τουβλάκια   Υλικά (χαρακτηριστικά διδ. αντικειµένου / 

περιεχοµένων) 
  ∆ιατύπωση υποθέσεων / προβλέψεων ∆ιάλογος για διατύπωση υποθέσεων από τα παιδιά, σχετικά µε τη 

διάλυση ή µη υλικών. 
Πρώτα θα τα έβαζα να διατυπώσουν υποθέσεις, τι νοµίζουν ότι θα 
γίνει αν το ρίξουµε και το ανακατέψουµε, και θα περίµενα τις 
απαντήσεις τους. Κάπως έτσι θα οδηγούσα τη συζήτηση. 

  Συζήτηση (για διατύπωση υποθέσεων / 
προβλέψεων) 

Πειραµατισµός – δοκιµή υλικών   

 
Πειραµατισµός – χειρισµός 
από τα παιδιά υλικών & 

αντικειµένων 
 

Υλοποίηση δραστηριότητας, διαδικασία δοκιµής. 
Πειραµατισµός, δηλαδή αυτό που κάνουν τα παιδιά µε όλα τα υλικά, 
να πειραµατιστούνε σε σχέση µε τα υλικά που έχουνε και τις 
υποθέσεις που έχουν διατυπώσει, ώστε να βγάλουµε κάποια 
συµπεράσµατα. 
Τα παιδιά θα ερχόντουσαν και θα έβαζαν τα ίδια τη ζάχαρη, στον 
κύκλο, στην παρεούλα. 

  Πείραµα – ερώτηµα / πρόβληµα / υπόθεση, έλεγχος, 
συµπεράσµατα 

  Αποτελέσµατα / Συµπεράσµατα (πειράµατος / 
δοκιµής µε τη γεύση) 

  ∆οκιµή µε τη γεύση (διδακτική αξιοποίηση 
αισθητηριακών δεδοµένων) 

Εξαγωγή συµπερασµάτων από τα παιδιά: 
Εάν έχουν διαλυθεί ή όχι οι ουσίες, εάν τις βλέπουµε ή όχι και µετά 
θα πήγαινα στη γεύση, ότι στην ουσία τις γευόµαστε, δεν χρειάζεται 
πάντα να τις βλέπουµε. Στην ουσία να δούνε ότι ορισµένες ουσίες 
µπορεί να διαλύονται στο νερό και ότι αυτές παραµένουν σε κάποια 
µορφή, και ταυτοχρόνως ότι κάποιες ουσίες δεν διαλύονται.   

Προσδιορισµός διδ. αντικειµένου / περιεχοµένων 
(χαρακτηριστικά διδ. αντικειµένου / περιεχοµένου 
ή/& χαρακτηριστικά σκέψης παιδιών) [Επανάληψη] 
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Επεκτάσεις µε Μαθηµατικά, Γραµµατισµό. 
Μετά θα έκανα και κάποιες επεκτάσεις πιο πολύ στα Μαθηµατικά 
και Γραµµατισµό που είµαι πιο εξοικειωµένη µε αυτά. 

∆ιαθεµατική προσέγγιση / Προεκτάσεις 
σε άλλα διδ. αντικείµενα: 

«Μαθηµατικά», «Γλώσσα» 
  

  Προτάσεις των επίσηµων κειµένων 
Οικειότητα παιδιών µε υλικά   

Κριτήρια 
επιλογής 
υλικών 

Γράφω αλάτι και η ζάχαρη και δεν ξέρω αν είναι κόλληµα από το 
βιβλίο. Ίσως επειδή είναι οι πιο κοινές και πιο συνηθισµένες στη 
ζωή µας. Και πράγµατα όπως τουβλάκια. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα υλικών   

Χαρακτηρισµός επιρροής: Αυξηµένη Περιορισµένη Κυρίαρχη 
Επεξηγήσεις Πίνακα: 
Η περιληπτική παρουσίαση της διδακτικής παρέµβασης δοµείται κυρίως από στοιχεία του γραπτού σχεδιασµού, της προφορικής παρουσίασής του, και από σχετικές αναφορές που έγιναν σε όλη τη 
διάρκεια της συνέντευξης. 
Με γκρι επισήµανση σηµειώνονται χαρακτηριστικές επιρροές των κειµένων ή γενικότερα της προτεινόµενης µεθοδολογίας που αποτυπώνεται στα κείµενα του Α.Π. του ’89, µε κίτρινη επισήµανση 
σηµειώνονται χαρακτηριστικές επιρροές της προτεινόµενης µεθοδολογίας που αποτυπώνεται στα κείµενα του ∆.Π. 
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Αυξηµένη παρουσιάζεται η επιρροή από εµπειριστικά στοιχεία, αρχές γενικής 

διδακτικής, παιδαγωγικές αρχές, και από τη διδακτική εµπειρία/ρουτίνα (βλ. Πίνακα 48). 

Οι διδακτικές στρατηγικές / πρακτικές που κατηγοριοποιήθηκαν σε αυτή την κατηγορία 

φαίνεται να στηρίζονται σε µία λογική µη συστηµατικού πειραµατισµού, ο οποίος 

λαµβάνει τη µορφή δοκιµής των υλικών, προσπαθειών συσχετισµού του διδακτικού 

αντικειµένου µε άλλες µαθησιακές περιοχές, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του διδακτικού αντικειµένου, και µε προφανή στόχο την εφαρµογή των 

γενικών µεθοδολογικών συστάσεων του ∆.Π., περί συσχετισµού διαφόρων µαθησιακών 

περιοχών και διδακτικών αντικειµένων. Εξάλλου, τα κριτήρια επιλογής των υλικών που 

κατηγοριοποιούνται στην κατηγορία «Εµπειρισµός, γενική διδακτική, παιδαγωγικές αρχές, 

διδακτική εµπειρία/ρουτίνα» αφορούν την αντίληψη της νηπιαγωγού για την 

αντιπροσωπευτικότητα των υλικών και την οικειότητα των παιδιών µε αυτά, χωρίς να 

προκρίνουν κριτήρια σχετικά µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διδακτικού αντικειµένου 

ή/και τα ειδικά χαρακτηριστικά της παιδικής σκέψης. Τέλος, εντοπίστηκε µόνο µία 

διδακτική στρατηγική επηρεασµένη από την πιαζετική θεωρία για την ανάπτυξη της 

νοηµοσύνης, η οποία ουσιαστικά δίνει προτεραιότητα στο χειρισµό των υλικών και 

αντικειµένων από τα παιδιά, αλλά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που δεν επιτρέπει την 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών χειρισµού από τα παιδιά. Έτσι, η επιρροή της πιαζετικής θεωρίας 

στις µεθοδολογικές επιλογές της νηπιαγωγού Τζένης παρουσιάζεται περιορισµένη (βλ. 

Πίνακα 48). 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένα παραδείγµατα από την καταχώρηση των 

δεδοµένων του σχεδιασµού και της παρουσίασης των διδακτικών παρεµβάσεων, στους 

Πίνακες ανάλυσης διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών, καθώς και από το 

χαρακτηρισµό και την κατηγοριοποίηση αυτών των δεδοµένων στις τρεις κατηγορίες 

παιδαγωγικών επιρροών. Επίσης συσχετίζονται οι παράγοντες α) επιλογή Προγράµµατος 

ως πιο οικείου, β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα που διδάχθηκαν οι νηπιαγωγοί, γ) 

εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη ∆ιδακτική Φ.Ε., δ) έτη διδακτικής εµπειρίας, καθώς 

και το µετασχηµατισµένο διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν, µε τις τρεις 

κατηγορίες επιρροής των µεθοδολογικών επιλογών των νηπιαγωγών που εντοπίστηκαν στο 

ΙΙο µέρος της συνέντευξης, προκειµένου να αναδειχθούν πιθανές τάσεις. 
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7.1.3.1 Παρουσίαση των 3 κατηγοριών διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών που 
χρησιµοποιούν οι νηπιαγωγοί κατά το σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης για το φαινόµενο 
της διάλυσης 

 

Α. Εµπειρισµός, γενική διδακτική, παιδαγωγικές αρχές, διδακτική εµπειρία/ρουτίνα: 

Στην κατηγορία αυτή οµαδοποιήθηκαν διδακτικές στρατηγικές, πρακτικές και 

κριτήρια επιλογής των υλικών µε κοινό παράγοντα την παράβλεψη προϋποθέσεων και 

περιορισµών που τίθενται από το διδακτικό αντικείµενο ή/και που υπαγορεύονται από τα 

χαρακτηριστικά της παιδικής σκέψης (Ραβάνης, 1999, 179-180). Η λογική επιλογής των 

συγκεκριµένων διδακτικών στρατηγικών, πρακτικών και κριτηρίων επιλογής υλικών, από 

ορισµένες νηπιαγωγούς της έρευνας –η οποία άλλοτε διατυπώνεται ρητώς και άλλοτε 

εννοείται από τα συµφραζόµενα–, καθορίζεται από διάφορες παραµέτρους και αρχές που 

απορρέουν από το ρεύµα του εµπειρισµού, από στοιχεία γενικής διδακτικής ή γενικές 

παιδαγωγικές αρχές ή ακόµη και από τη διδακτική εµπειρία ή ρουτίνα κάθε εκπαιδευτικού. 

Στο πλαίσιο αυτό η µάθηση µάλλον ταυτίζεται µε την εµπειρία, τα νήπια κυρίως 

παρατηρούν και προσλαµβάνουν αισθητηριακές πληροφορίες, για τη µετάδοση των οποίων 

είναι υπεύθυνη η νηπιαγωγός. Ο πειραµατισµός συχνά λαµβάνει τη µορφή επίδειξης ή 

παραδείγµατος, ενώ διάφορες γενικές παιδαγωγικές αρχές σχετικές µε την απλούστευση 

των γνωστικών περιεχοµένων και την προσαρµογή τους σε ένα ακαθόριστο «επίπεδο των 

παιδιών», µε τη διδασκαλία µέσω παιχνιδιού, µε την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των 

παιδιών, λειτουργούν ως εµπειρικά κριτήρια για τις διδακτικές επιλογές της νηπιαγωγού. 

 

Η επιρροή από το ρεύµα του εµπειρισµού προβάλλει ξεκάθαρα στην επιλογή 

πειραµατικών διαδικασιών που στηρίζονται σε µη συστηµατική παρατήρηση, που 

αρκούνται στην αισθητηριακή πρόσληψη πληροφοριών, αντιµετωπίζοντας έτσι τις 

αισθήσεις ως επαρκείς συνθήκες µάθησης (Ραβάνης, 1999, σ. 178-179). Τα αποσπάσµατα 

από τις συνεντεύξεις µε τις νηπιαγωγούς Μόνικα και Λυδία, που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 49, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων πειραµατικών διαδικασιών. 

Οι νηπιαγωγοί που επιλέγουν αυτές τις πειραµατικές διαδικασίες χρησιµοποιούν συχνά τις 

λέξεις «δοκιµή», «δοκιµάζουµε» για να προσδιορίσουν ένα πλαίσιο µη συστηµατικής 

χρήσης διαφόρων υλικών, ένα πλαίσιο το οποίο δεν καθοδηγείται από αρχικά ερωτήµατα ή 

προβλέψεις, που µοιάζει να θέτει τη δοκιµή ή τη δράση µε τα υλικά ως αυτοσκοπό, στο 

οποίο κάθε προσπάθεια εξαγωγής συµπερασµάτων ακυρώνεται ακριβώς από την απουσία 

συστηµατικής ή σαφώς προσανατολισµένης δράσης. 
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Η νηπιαγωγός Σούλα, έπειτα από σχετική ερώτηση της ερευνήτριας -η οποία 

διατυπώθηκε στο τέλος της παρουσίασης του διδακτικού σχεδιασµού- προσδιορίζει την 

αντίληψη που έχει για το πείραµα, αποτυπώνοντας χαρακτηριστικά τα στοιχεία του 

πλαισίου που περιγράψαµε πιο πάνω: 

«Τους λέω το πείραµα είναι σαν κάτι µικρό µαγικό που δεν είναι µαγικό, µοιάζει σα 
να κάνουµε µαγικά αλλά δεν είναι µαγικά. ∆εν ξέρω. Ούτε εγώ το έχω. Πείραµα 
εννοώ ό,τι λέω και στα παιδιά. Μια δοκιµή θα κάνουµε. Θα βάλουµε πράγµατα, θα 
δοκιµάσουµε, θα δούµε, θα βάλουµε τα χέρια µας, θα κουνηθούµε όλοι µαζί και θα 
δούµε τι γίνεται. ∆ηλαδή κι εγώ η ίδια έτσι το, µε ρωτάνε και τα παιδιά και τους λέω 
είναι µια δοκιµή, θα δοκιµάσουµε, θα δούµε, θα βάλουµε αυτό µέσα και θα δούµε.» 
 

Η σκέψη της νηπιαγωγού Άννας κυριαρχείται από την κλασική αναπαράσταση του 

πειράµατος Φ.Ε., δηλαδή το πείραµα επίδειξης (η οποία µάλλον προέρχεται από τα χρόνια 

µαθητείας στη βασική εκπαίδευση), αφού προσδιορίζει ως πείραµα την παρουσίαση από 

τον εκπαιδευτικό µιας διαδικασίας που έχει αρχή-µέση-τέλος. Μάλιστα, είναι τόσο έντονη 

η παράσταση αυτή, στη συγκεκριµένη νηπιαγωγό, που ουσιαστικά την εµποδίζει να 

αναγνωρίσει ότι οι συγκεκριµένες περιστάσεις (διάφορα στερεά ή υγρά υλικά και δοχεία 

µε νερό) προσφέρονται για διοργάνωση ελεύθερων πειραµατισµών από τα παιδιά, ακριβώς 

επειδή δεν ενέχουν κινδύνους: 

Αυτό το θέµα δεν αφήνει χώρο για ελεύθερο πειραµατισµό. Πρέπει να υπάρχει 
καθοδήγηση. Αρχικά, θα παρουσιάσω εγώ το θέµα. Έπειτα θα δώσω τη δυνατότητα 
στα παιδιά να συµµετέχουν. Έχω υλικά κατάλληλα που θα κάνουν αυτή τη διάκριση 
πιο κατανοητή στα παιδιά. Πείραµα, είναι περισσότερο µε το γκαζάκι, ο βρασµός, 
γιατί έχει µια διαδικασία, µια αρχή, µια µέση, ένα τέλος, παρά αυτή η παρουσίαση. 
Βέβαια µετά τους δίνουµε τη δυνατότητα να κάνουν κι αυτά το ίδιο. Πείραµα είναι κι 
αυτό. Εννοείται ότι συµµετέχουν και τα παιδιά µε προβλέψεις, υποθέσεις, µε το λόγο. 
 

Σε µια παραλλαγή της εµπειριστικής επιρροής επί της αναπαράστασης της 

νηπιαγωγού για το πείραµα στις Φ.Ε., η δράση του παιδιού µε τα υλικά έχει την απόλυτη 

προτεραιότητα, σε σηµείο που οι πειραµατικές διαδικασίες ταυτίζονται µε τις συµµετοχικές 

διαδικασίες, εις βάρος των στοιχείων του αρχικού προβληµατισµού ή της τελικής 

συστηµατοποίησης των µαθησιακών εµπειριών. Αυτή είναι η περίπτωση του 

προσδιορισµού του πειράµατος από τη νηπιαγωγό Σπυριδούλα, όπου φαίνεται ότι το 

επιχείρηµα στήριξης αυτής της προοπτικής είναι η γενική παιδαγωγική αρχή της ενεργού 

συµµετοχής των παιδιών στη µαθησιακή διαδικασία, µε τρόπο όµως που οδηγεί στην 

παράβλεψη των εννοιολογικών πτυχών αυτής της διαδικασίας: 

Ότι ασχολούνται τα παιδιά. ∆εν είναι θεατές. Θα πιάσουν. Γι’ αυτό και το κάνω και 
τόσο πολύ:. Και ξεκινώ και παίρνω σαν ερέθισµα την ίδια τους την κίνηση. Γιατί και 

 309



την ώρα που πλένουν τα χέρια τους, ακόµα και τότε, πειραµατίζονται. (…) Συµµετοχή 
(.) είναι για µένα το πείραµα, κι όχι θεατής. 
 

Σε αυτή την προοπτική, οι µεθοδολογικές επιλογές των νηπιαγωγών φαίνεται να 

καθορίζονται από στοιχεία γενικής παιδαγωγικής ή γενικές παιδαγωγικές αρχές, όπως για 

παράδειγµα στις περιπτώσεις που επιχειρείται ο συνδυασµός διαφορετικών διδακτικών 

αντικειµένων ή µαθησιακών περιοχών, υπό όρους εφαρµογής της αρχής της 

διαθεµατικότητας. Ο συνδυασµός αυτός, αν και πιθανότατα πηγάζει από την πρόθεση 

εφαρµογής της γενικής µεθοδολογικής κατεύθυνσης του ισχύοντος ∆.Π., δεν φαίνεται να 

στηρίζεται από ή να αποσκοπεί σε εννοιολογικούς συσχετισµούς, αφού κυρίως 

αντιµετωπίζεται ως αυτοσκοπός ή ως προτεραιότητα, εκφράζεται ως εµπλουτισµός της 

όλης διαδικασίας ή στηρίζεται σε αυτό το επιχείρηµα, και λειτουργεί σε βάρος των 

εννοιολογικών πλαισίων που προσδιορίζονται από το διδακτικό αντικείµενο. Τέτοιου 

τύπου διδακτικές επιλογές φαίνονται ξεκάθαρα κατά την ανάλυση των κριτηρίων επιλογής 

υλικών, καθώς συχνά οι νηπιαγωγοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν περισσότερα υλικά, µε 

«περισσότερες ιδιότητες», προκειµένου να συµπεριλάβουν στο σχεδιασµό τους την 

παράλληλη µε το φαινόµενο της διάλυσης προσέγγιση και άλλων διδακτικών αντικειµένων 

(βλ. Πίνακα 49, κριτήρια επιλογής υλικών στις νηπιαγωγούς Πένη και Κάκια). 

 

Η νηπιαγωγός Θεοφανία σχολιάζοντας τα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού στο Ιο 

µέρος της συνέντευξης εκφράζει χαρακτηριστικά, τόσο την ερµηνεία περί διαθεµατικής 

προσέγγισης της γνώσης, στην οποία έχει οδηγηθεί από την ενασχόλησή της µε την 

εφαρµογή του ∆.Π., όσο και τους ενδοιασµούς της σχετικά µε τη σαφήνεια των επίσηµων 

κειµένων: 

«Αλλά δεν µένουµε καθαρά στον τοµέα των Φυσικών Επιστηµών έτσι. Πάµε και στο:. 
Εκτός και: εµπλέκουµε και το: ανθρωπογενές περιβάλλον, τις αισθήσεις κι όλα αυτά. 
Βέβαια εµπλέκονται έτσι κι αλλιώς οι δραστηριότητες, απλά στο λέω. Γενικά µε τον 
Οδηγό, δεν θα περιοριστώ στα συγκεκριµένα βήµατα, και θα αυτοσχεδιάσω, αλλά αν 
το διαβάσεις έτσι όπως το βλέπουµε τώρα ίσως να µην είναι σαφές τι σου ζητάει, αλλά 
στην πράξη νοµίζω ότι δεν σε εµποδίζει, δεν είναι αναχαιτιστικό.» 
 

Εξάλλου στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης, η ίδια νηπιαγωγός, εξετάζοντας τη 

συµβατότητα της διδακτικής προσέγγισης που σχεδίασε µε τις επίσηµες προτάσεις του 

∆.Π., αποτυπώνει τις αµφιβολίες της σχετικά µε τη λειτουργικότητα διαθεµατικών 

διδακτικών στρατηγικών για την προσέγγιση συγκεκριµένων γνωστικών περιεχοµένων 

ενός διδακτικού αντικειµένου (όπως π.χ. η ενσωµατωµένη προσέγγιση των διδακτικών 

αντικειµένων στα πλαίσια ευρύτερων ‘θεµάτων’): 
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«Νοµίζω ότι το έχω εφαρµόσει στο να περάσω ότι το νερό είναι ένα διαλυτικό µέσο 
αλλά δε ξέρω κατά πόσο: έχουν εστιάσει τα παιδιά σ’ αυτό, (.) ή στη δραστηριότητα 
αυτή καθ’ αυτή. (.) Γιατί περισσότερο τους ενδιέφερε η φρουτοσαλάτα, ας πούµε, ή 
στο να ζωγραφίσουν στο καβαλέτο. (.) Οπότε δε νοµίζω ότι εστίασαν πολύ σ’ αυτό. 
(…) Κατάλαβαν ότι συµβαίνει, αλλά: ήταν ένα µέρος µιας άλλης δραστηριότητας, που 
τους τραβούσε ενδεχοµένως περισσότερο το ενδιαφέρον.» 
 

Σε γενικές παιδαγωγικές αρχές φαίνεται να στηρίζονται και οι µεθοδολογικές 

επιλογές των νηπιαγωγών Πίας και Λυδίας (βλ. Πίνακα 49), οι οποίες στηρίζονται στο 

ενδιαφέρον και την επιθυµία των παιδιών ή στην οµαλή εισαγωγή στο θέµα, αφού τα 

επιχειρήµατα αυτά δεν φαίνεται να περιλαµβάνουν κριτήρια σχετικά µε το εννοιολογικό 

πλαίσιο του διδακτικού αντικειµένου. Η λογική της οµαλής εισαγωγής στο διδακτικό 

αντικείµενο, επιχειρείται από τις νηπιαγωγούς της έρευνας στην προοπτική ανάδυσης των 

σχετικών διδακτικών διαδικασιών από καθηµερινές ρουτίνες ή εµπειρίες των παιδιών της 

τάξης. Ωστόσο ο εντοπισµός και η διαχείριση περιστάσεων καθηµερινής ζωής που 

συνδέονται µε συγκεκριµένα γνωστικά περιεχόµενα του φαινοµένου της διάλυσης φαίνεται 

να δυσκολεύει τις νηπιαγωγούς, αφού ακριβώς σε αυτά τα σηµεία εντοπίζονται αρκετές 

φορές εννοιολογικοί προσδιορισµοί που αποµακρύνονται από ένα µετασχηµατισµένο 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου102. 

 

                                                 
102 Βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ, Πίνακας ΙΙΙ-Β: Ανδριάνα, Πίνακας ΙΙΙ-Β: Γεωργία, Πίνακας ΙΙΙ-Β: Θεοφανία, Πίνακας 
ΙΙΙ-Β: Κική, Πίνακας ΙΙΙ-Β: Κωνσταντίνα, Πίνακας ΙΙΙ-Β: Λαµπρινή, Πίνακας ΙΙΙ-Β: Πία, Πίνακας ΙΙΙ-Β: 
Σπυριδούλα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 49. ∆ιδακτικές στρατηγικές και πρακτικές στην κατηγορία επιρροής «Εµπειρισµός, γενική διδακτική, παιδαγωγικές αρχές, 
διδακτική εµπειρία/ρουτίνα». 

Αποσπάσµατα από το ΙΙο µέρος της συνέντευξης µε τις νηπιαγωγούς: 
Σχεδιασµός & παρουσίαση διδακτικής παρέµβασης για το φ. της διάλυσης 

∆ιδακτικές στρατηγικές και πρακτικές στην κατηγορία «Εµπειρισµός, γενική 
διδακτική, παιδαγωγικές αρχές, διδακτική εµπειρία/ρουτίνα»  Νηπ/γοί1

Γραπτός σχεδιασµός Προφορική παρουσίαση του γραπτού σχεδιασµού Τίτλοι – περιληπτική περιγραφή Σκεπτικό κατηγοριοποίησης 
Οµαλή διδακτική διαδικασία - 

εισαγωγή στο θέµα 
Ενδιαφέρον παιδιών (παιχνίδι) Πία 

«Ένα πρωί θα έλεγα στα παιδιά να κάνουµε µαζί κ΄ να πιούµε (γάλα, κακάο, καφέ / 
εγώ) ή να µαγειρεύαµε κάτι. Να δούµε αν διαλύονται ή όχι, αν εξαφανίζονται. Μάλλον 
µε τη µαγειρική θα το ξεκινούσα, για να ήταν σαν παιχνίδι.» Προσδιορισµός διδ. αντικειµένου / 

περιεχοµένων (διαθεµατικότητα / 
ανάδυση) 

Η έναρξη ενασχόλησης των παιδιών µε γνωστικά 
περιεχόµενα σχετικά µε το φαινόµενο της 
διάλυσης εξαρτάται αποκλειστικά από γενικές 
παιδαγωγικές αρχές και γενική µεθοδολογία χωρίς 
προϋποθέσεις σχετικές µε το διδ. αντικείµενο 

Λαµπρινή «Θα προσπαθήσουµε να ενώσουµε κάποια πράγµατα να τα βάλουµε µαζί να γίνουν ένα 
σώµα.»2

Προσδιορισµός διδ. αντικειµένου / 
περιεχοµένων (απλούστευση / ιδέες 

νηπ/γού) 

Προσδιορισµός διδακτικού αντικειµένου µε 
απλούστευση (λεξιλόγιο προσιτό στα νήπια) και 
σύµφωνα µε τις ιδέες της νηπιαγωγού. 

Συζήτηση [ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ]3

Μόνικα 
«-Συζητάµε … 
δοκιµάζουν 
όλα.» 

«Εεε, και µετά ΘΑ: το δοκιµάσουµε. ∆ηλαδή, θα κάνουµε στην 
πράξη ένα παράδειγµα εεε ή µε υλικά που διαλύονται. Αυτό, όχι 
τίποτε άλλο.» Πείραµα – Παράδειγµα 

Πειραµατική διαδικασία που δεν αποσκοπεί σε 
έλεγχο υποθέσεων / προβλέψεων, ούτε σε 
κινητοποίηση διαδικασιών δοκιµής-λάθους. 

Ερωτήσεις νηπ/γού (άστοχες) 
Ερωτήσεις που δεν επιδέχονται απαντήσεις, που 
παραπέµπουν σε διακριτό πλαίσιο από το 
επιστηµονικό. 

Πειραµατισµός – δοκιµή υλικών 
Πειραµατική διαδικασία που δεν αποσκοπεί σε 
έλεγχο υποθέσεων / προβλέψεων, ούτε σε 
κινητοποίηση διαδικασιών δοκιµής-λάθους. 

Παρατήρηση (βίωµα / αντίληψη) Μη συστηµατική παρατήρηση, ως επαρκής 
διαδικασία µάθησης. 

Ερµηνεία φαινοµένου Γνωστικό περιεχόµενο στο οποίο δεν έχουν 
πρόσβαση τα νήπια. 

Ενδιαφέρον / Επιθυµία παιδιών 
(µαγικό / παιχνίδι / δοκιµή µε τη γεύση) 

Κινητοποίηση ενδιαφέροντος παιδιών µε χρήση 
διακριτού πλαισίου από το επιστηµονικό. 

Πρόβληµα προς επίλυση   σε άλλη κατηγορία επιρροής4

∆ιδακτική αξιοποίηση αισθητηριακών 
δεδοµένων  σε άλλη κατηγορία επιρροής4

∆ι
δα
κτ
ικ
ές

 σ
τρ
ατ
ηγ
ικ
ές

 &
 π
ρα
κτ
ικ
ές

 

Λυδία 

«1. ∆ιαλύουµε 
1 κουταλιά 
ζάχαρη, αλάτι 
κ.λ.π. στην 
αρχή *Τι 
βλέπετε; Πού 
πήγε το αλάτι, 
η ζάχαρη κ.λ.π. 
Τι βλέπετε για 
το λάδι, ξύδι 
κ.λ.π. Γιατί; 
∆οκιµή; » 

«[…] διαλύω µια κουταλιά ζάχαρη:, αλάτι:. […] Εεε, τι βλέπετε:; 
Πού πήγε το αλάτι; Πού πήγε η ζάχαρη:; […] µπορούµε να κάνουµε 
κάτι για να εξαφανιστεί:; Αν χρησιµοποιήσουνε αυτή την έκφραση:, 
θα την υιοθετήσω. Αν χρησιµοποιήσουν το έγινε αόρατο, µετά θα το 
πάω και σε πιο παιχνίδι. Πού πήγε το αλάτι; Το πήρε εεε µια 
µάγισσα; Πού το ταξίδευσε; Μήπως είναι µέσα αλλά δεν το 
βλέπουµε; Γιατί δεν το βλέπουµε; […] Και µετά θα εντόπιζα και τη 
διαφορά: όταν βάζω το λάδι και το ξίδι. Το λάδι (.) θα το δούνε ότι 
δε διαλύεται, φυσικά θα µείνει: πάνω. Γιατί δε διαλύθηκε; Πού πήγε 
το ξίδι; Τι νοµίζετε ότι έγινε; ∆ηλαδή, θα τους βάλω σε αυτή τη 
διαδικασία. (.) Εδώ αν θέλουν θα δοκιµάσουν, γι’ αυτό γράφω (.) 
γεύση. […] Ή θα προσπαθούσα να τους το βγάλω: τι µπορούµε να 
κάνουµε για να δούµε αν είναι το αλάτι εδώ ή δεν είναι; Ας πούµε, 
(…) µήπως πήγε στη θάλασσα το αλάτι; […]» 
«Άλλες φορές δοκιµάζουµε (.) µόνο (.) για να χαρούµε, (.) να 
δηµιουργήσουµε και τα λοιπά. Κι άλλες φορές δοκιµάζοντας βγαίνει 
κι ένα συµπέρασµα.» Συµπεράσµατα (δοκιµής υλικών) Μη συστηµατική διαδικασία εξαγωγής 

συµπερασµάτων. 
Επεξηγήσεις Πίνακα:
1. Τα αποσπάσµατα που παρουσιάζονται σε αυτόν τον Πίνακα προέρχονται από συνεντεύξεις µε νηπιαγωγούς που επέλεξαν ως πιο οικείο Πρόγραµµα το ∆.Π.. 
2. Η νηπιαγωγός σηµείωσε, και κατά την προφορική παρουσίαση, διάβασε ακριβώς την ίδια φράση. 
3. Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν προσδιορίζεται η διδακτική στρατηγική που επιλέγεται από τη νηπιαγωγό και εποµένως δεν υπάρχουν στοιχεία για την κατηγοριοποίησή της. 
4. Οι συγκεκριµένες διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές φανερώνουν επιρροές από διαφορετικές θεωρητικές παραδοχές και κατηγοριοποιούνται σε άλλη κατηγορία επιρροής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 50. Κριτήρια επιλογής υλικών στην κατηγορία επιρροής «Εµπειρισµός, γενική διδακτική, παιδαγωγικές αρχές, διδακτική 
εµπειρία/ρουτίνα». 

Αποσπάσµατα από το ΙΙο µέρος της συνέντευξης µε τις νηπιαγωγούς: 
Σχεδιασµός & παρουσίαση διδακτικής παρέµβασης για το φ. της διάλυσης 

Κριτήρια επιλογής υλικών στην κατηγορία «Εµπειρισµός, γενική 
διδακτική, παιδαγωγικές αρχές, διδακτική εµπειρία/ρουτίνα»  Νηπ/γοί1

Γραπτός σχεδιασµός Προφορική παρουσίαση του γραπτού σχεδιασµού Τίτλοι – περιληπτική 
περιγραφή Σκεπτικό κατηγοριοποίησης 

Ενδιαφέρον των 
παιδιών 

Μόνικα 

«-Επιλέγω µαζί µε τα 
παιδιά τα υλικά που 
θα χρησιµοποιήσουν 
για να δουν ποια 
διαλύονται.» 

«[…] Όχι, µόνο τα υλικά που θα µου πουν τα παιδιά. Εγώ δουλεύω 
µόνο µε τα παιδιά.» Χωρίς συγκεκριµένα 

κριτήρια 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν 
εξαρτώνται απόλυτα από το ενδιαφέρον που 
θα εκφράσουν τα παιδιά ή την τυχαία επιλογή 
που θα κάνουν, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του διδ. αντικειµένου. 

Απλοποίηση εµπειριών 
/ υλικών / 

αισθητηριακών 
δεδοµένων 

Εµπλοκή & άλλων διδ. 
αντικειµένων 

Επιλογή υλικών χωρίς χρώµα µε το σκεπτικό 
της απλοποίησης ή υλικά µε χρώµα, και υλικά 
που βυθίζονται ή επιπλέουν µε το σκεπτικό 
του εµπλουτισµού της όλης διαδικασίας και 
µε άλλα διδακτικά αντικείµενα. 

Πένη 

«νερό – ζάχαρη – 
αλάτι – καφέ – νερό – 
κέρµα – λάδι – 
φελλός» 2

«[…] µπορεί να έβαζα και καφέ, αλλά µετά πάµε και στο χρώµα. 
[…]. Τη ζάχαρη και το αλάτι γιατί αυτά δεν έχουν χρώµα και δείχνει 
το µείγµα οµοιογενές και εξαφανίζεται, ας πούµε, είναι κάτι που 
εξαφανίζεται. Το νερό είναι ο µεγαλύτερος διαλύτης που υπάρχει στη 
φύση, τέλος πάντων. […]  Είναι άλλο το µη διαλυτά. Θα µπορούσα 
να τους το πω κάποια άλλη στιγµή, µπορούσα να τους κάνω µε λάδι, 
µε στερεό, µπορούσα να τους κάνω διάφορα. Θα το’ κανα, µε νερό, 
κέρµα γιατί δε στέκεται πάνω, πέφτει κάτω, λάδι γιατί επιπλέει, ‘τι 
άλλο µπορεί να µη διαλύεται’, φελλός γιατί κι αυτός επιπλέει.» 

Ιδέες νηπ/γού Η επιλογή των υλικών εξαρτάται από τις ιδέες 
της νηπ/γού για το φαινόµενο της διάλυσης. 

∆ιαθεµατικότητα 
(γεύσεις) 

Ο συνδυασµός του φαινοµένου της διάλυσης 
µε διδακτικό περιεχόµενο από τις αισθήσεις 
(γεύση) καθορίζει την επιλογή υλικών. Σούλα 

«Υλικά: (νερό 
ποτήρια) Ζάχαρη 
Αλάτι Καφές Ξύδι» 

«Τη ζάχαρη και το αλάτι θα τα βάλω πάντα, σχεδόν. Είναι εύκολο το 
αλµυρό και το ξινό. (.) Οι γεύσεις είναι εύκολο το αλµυρό και το 
γλυκό. Κι εύκολο να το βρω. Εγώ είµαι λίγο έτσι. Ό,τι βρίσκω το 
χρησιµοποιώ. Αν βρω άλλα, θα χρησιµοποιήσω άλλα, δεν µε 
πειράζει, είναι εύκολα. Είναι πράγµατα που βρίσκεις στο σχολείο, γι’ 
αυτό.» 

Εύκολη προετοιµασία Η διδακτική ρουτίνα καθορίζει την επιλογή 
υλικών. 

Εµπλουτισµός εµπειριών 
/ υλικών / 

αισθητηριακών 
δεδοµένων / εµπλοκή & 
άλλων διδ. αντικειµένων

Επιλογή υλικών βάσει των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν να εµπλέξουν και άλλα 
διδακτικά αντικείµενα, ώστε να εµπλουτιστεί 
η όλη διαδικασία. 

Σχετικά βιβλία του 
εµπορίου 

Κ
ρι
τή
ρι
α 
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Κάκια 

 «Έχω βάλει περισσότερα υλικά. […] ∆ηλαδή, εγώ δεν µένω, πάω 
και στη διάλυση: (…) το νερό, το λάδι, το σιρόπι. ∆εν είναι ακριβώς 
διάλυση, είναι λίγο έξω απ' τη διάλυση. ∆ηλαδή, όταν εγώ τα ρίχνω 
αυτά δεν τα ανακατεύω, (…) για να πάω και στο: γιατί το λάδι πάει 
πάνω; Για να πάω και στο ελαφρύ, βαρύ:. (…) ∆ηλαδή, αυτό: (.) θα 
µπορούσα να µην το είχα βάλει, αλλά επειδή εγώ το έχω δοκιµάσει, 
επειδή έχω το λάδι, το σιρόπι και το νερό, κάνω κι αυτό. ∆εν έχει 
βγει ότι µπερδεύει, (.) δε µου 'χει βγάλει ότι µπερδεύει.» 
«[…] κάνουµε κάθε χρόνο απ' ό,τι βρίσκουµε στα βιβλία ((ενν. του 
εµπορίου)), ας πούµε, τα εφαρµόζουµε […]» 

Παγιωµένη διδακτική 
προσέγγιση 

Επιλογή υλικών βάσει προτάσεων 
δραστηριοτήτων από βιβλία του εµπορίου, ως 
πάγια διδακτική πρακτική που καθορίζει και 
στη συγκεκριµένη περίπτωση την επιλογή 
των υλικών. 

Επεξηγήσεις Πίνακα:
1. Τα αποσπάσµατα που παρουσιάζονται σε αυτόν τον Πίνακα προέρχονται από συνεντεύξεις µε νηπιαγωγούς που επέλεξαν ως πιο οικείο Πρόγραµµα το ∆.Π. 
2. Με πράσινο χρώµα γραµµατοσειράς επισηµαίνονται οι σηµειώσεις που προσέθεσε η νηπιαγωγός κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της διδακτικής παρέµβασης που σχεδίασε. 
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Β. Πιαζετική θεωρία:

Στην κατηγορία αυτή οµαδοποιήθηκαν διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές που 

φαίνονται επηρεασµένες από την πιαζετική θεωρία για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης, οι 

οποίες δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στο χειρισµό των υλικών από τα παιδιά, θεωρώντας ότι η 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στο υποκείµενο που µαθαίνει και το αντικείµενο παρέχει 

ευκαιρίες για ανακάλυψη νέων γνώσεων (Ραβάνης, 1999, σ. 215-226). Σε αυτό το πλαίσιο 

επιλέγονται από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές που 

επιτρέπουν στα νήπια τον ελεύθερο ή καθοδηγούµενο χειρισµό υλικών και αντικειµένων, 

ή/και εικονικών αναπαραστάσεων των αντικειµένων, τον πειραµατισµό µε τα υλικά σε 

διαδικασίες δοκιµής-λάθους, και που κινητοποιούν τη λογικοµαθηµατική επεξεργασία των 

εµπειριών µέσω συγκρίσεων ή/και οµαδοποιήσεων. Κατά το σχεδιασµό συγκεκριµένων 

διαδικασιών της εκπαιδευτικής παρέµβασης που προγραµµατίζουν υιοθετούν έναν ρόλο 

διευκολυντικό, στο επίπεδο της οργάνωσης εκπαιδευτικών καταστάσεων που επιτρέπουν 

ή/και κινητοποιούν τις προαναφερθείσες διαδικασίες, µε την προϋπόθεση ότι τα παιδιά 

έχουν ήδη κατακτήσει γνώσεις που θεωρούνται προαπαιτούµενες, κάτω από ένα πρίσµα 

ενός αρχικού και ενός τελικού γνωστικού επιπέδου, πριν και µετά τη διδακτική 

παρέµβαση. 

 

Η επιρροή της πιαζετικής θεωρίας στις διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές που 

επιλέγουν οι νηπιαγωγοί αναδεικνύεται ξεκάθαρα στην επιλογή πειραµατικών διαδικασιών 

που στηρίζονται σε χειρισµό από τα παιδιά των υλικών, σε πλαίσια ελεύθερου ή 

καθοδηγούµενου πειραµατισµού, µε ποικιλία διαβαθµίσεων ως προς την καθοδήγηση της 

νηπιαγωγού, και που αποσκοπούν στη λογικοµαθηµατική επεξεργασία των εµπειρικών 

δεδοµένων. Τα αποσπάσµατα από τις συνεντεύξεις µε τις νηπιαγωγούς Μαντώ, Φράγκα 

και Φραγκίσκη, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 51, αποτελούν χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα τέτοιων πειραµατικών διαδικασιών. 

 

Η νηπιαγωγός Φραγκίσκη, έπειτα από σχετική ερώτηση της ερευνήτριας -η οποία 

διατυπώθηκε στο τέλος της παρουσίασης του διδακτικού σχεδιασµού- προσδιορίζει την 

αναπαράσταση που έχει για το πείραµα στις Φ.Ε., αποτυπώνοντας ρητώς ορισµένα 

χαρακτηριστικά στοιχεία του πλαισίου που περιγράψαµε πιο πάνω, αλλά και τα στοιχεία 

που διαµόρφωσαν την αναπαράσταση αυτή: 
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«Κατά βάση τον ((αναφέρει το όνοµα καθηγητή Παν/µίου, στη ∆ιδακτική Φ.Ε.)) 
σκέφτοµαι. Να σου πω την αλήθεια. ((γέλιο)) Αλλά: έχω στο µυαλό µου να µην το 
κάνω σαν ερέθισµα, αντίδραση. Να εµπλέκω τα παιδιά. Πάντα, αυτό σκέφτοµαι. Στη 
Σχολή, µας είχε δώσει ο ((αναφέρει το ίδιο όνοµα)) ένα πείραµα που είχε κάνει µια 
νηπιαγωγός, και εµείς αµέσως τι ωραίο, τι ωραίο, και µετά µας έδειξε τα λάθη της, 
τέλος πάντων, και: αµέσως πάρτα που το θεωρούσες ωραίο. Κι από τότε µου έχει 
εντυπωθεί και προσέχω πώς τη χρησιµοποιώ τη λέξη και πώς το στήνω το πείραµα, 
για να είναι πείραµα. (.) Πείραµα, εεε σκέφτοµαι µια διαδικασία που θα έχει κάποια 
προεργασία στην αρχή (.), θα έχει ένα κύριο σκέλος (.), και θα έχει και κάποιες 
προεκτάσεις, κάποια συµπεράσµατα, κάποια αυτά, δηλαδή θα έχει προ κατά τη 
διάρκεια και µετά. Α δεν έχω βάλει και το µετά τέστ, κάπου θα κότσαρα και το µετά 
τέστ. Πείραµα, φαντάζοµαι θα έβαζα κάτι που να το κάνανε τα παιδιά. να το βλέπουνε. 
Κάτι που να συµµετέχουν πάρα πολύ γλωσσικά, µε την έννοια επιχειρηµατολογία, 
αιτιολόγηση, πώς το λένε στην αρχή να πούνε τι πιστεύουνε και τα λοιπά. Εεε, µου 
έρχεται πολύ στο µυαλό ο Πιαζέ για να τους αφήσω ελεύθερους να κάνουνε πράγµατα, 
να πειραµατιστούν πραγµατικά µε το αντικείµενο. Μου έρχονται και διάφορες 
βλακείες ξέρεις µε το πείραµα που κάναµε στο Γυµνάσιο, που προσπαθώ να το 
αποφύγω.» 
 

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η επιρροή της πιαζετικής θεωρίας που διακρίνεται 

στο διδακτικό σχεδιασµό των νηπιαγωγών του δείγµατος, περιορίζεται στον προσδιορισµό 

σχετικών διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών. Σε καµία νηπιαγωγό δεν εντοπίστηκε 

σχετική επιρροή στα κριτήρια επιλογής υλικών (βλ. Πίνακα 54). Με άλλα λόγια, οι 

νηπιαγωγοί δεν φαίνεται να χρησιµοποιούν ως κριτήριο για την επιλογή των υλικών, τη 

δυνατότητα των υλικών για ελεύθερο χειρισµό από τα ίδια παιδιά, και δεν παρεµβαίνουν 

για να οργανώσουν τα υλικά και τα αντικείµενα του πειραµατισµού µε τρόπο που να 

διευκολύνουν τέτοιους χειρισµούς. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 51. ∆ιδακτικές στρατηγικές και πρακτικές στην κατηγορία επιρροής «Πιαζετική θεωρία». 
Αποσπάσµατα από το ΙΙο µέρος της συνέντευξης µε τις νηπιαγωγούς: 

Σχεδιασµός & παρουσίαση διδακτικής παρέµβασης για το φ. της διάλυσης ∆ιδακτικές στρατηγικές και πρακτικές στην κατηγορία «Πιαζετική θεωρία» 
 Νηπ/γοί1

Γραπτός σχεδιασµός Προφορική παρουσίαση του γραπτού 
σχεδιασµού Τίτλοι – περιληπτική περιγραφή Σκεπτικό κατηγοριοποίησης 

∆ιατύπωση υποθέσεων  σε άλλη κατηγορία επιρροής4

Πειραµατισµός – δοκιµή υλικών  σε άλλη κατηγορία επιρροής4

Πειραµατισµός – χειρισµός από τα παιδιά 
υλικών & αντικειµένων 

∆ιαδικασία µέσω της οποίας κάθε παιδί θα 
αλληλεπιδράσει µε τα υλικά. 

Παρατήρηση (αντίληψη)  σε άλλη κατηγορία επιρροής4

Λογικοµαθηµατική επεξεργασία 
(οµαδοποίηση) 

Κατά τη διάρκεια του πειραµατισµού 
χρησιµοποιείται πίνακας ταξινόµησης υλικών. 

Αποτελέσµατα / Συµπεράσµατα 
(δοκιµής υλικών)  σε άλλη κατηγορία επιρροής4

Χρήση σχετικού λεξιλογίου  σε άλλη κατηγορία επιρροής4

Μαντώ 

«3) Έχω ετοιµάσει και τον πίνακα 
ταξινόµησης και αφού τους εξηγήσω τον 
τρόπο που θα δοκιµάζουµε ένα-ένα πράγµα 
και µε τις υποθέσεις που θα κάνουµε το 
παιχνίδι αρχίζει! Όταν διαπιστώσουµε ότι 
Κάθε φορά που θα διαπιστώνουµε τι 
συµβαίνει για κάθε πράγµα το ταξινοµούµε 
και το σχολιάζουµε. […] κάνουµε έναν 
απολογισµό συµβουλευόµενοι τον πίνακα και 
εισάγουµε και τις λέξεις κλειδιά (ορολογία) 
π.χ. διαλύεται δεν διαλύεται υγρό ή στερεό 
κλπ.» 

«[…] Αυτό που σου είπα και πριν, ότι (.) επί 
τόπου ένα- ένα πράγµα. Κάθε φορά σηκώνεται 
κι άλλο παιδί. (.) Γίνονται οι υποθέσεις, 
υποθέτει το παιδί (.) που το διαλέγει. 
Υποθέτουν και τα άλλα τα παιδιά. (.) Γίνεται η 
κίνηση. (.) Βλέπουµε το αποτέλεσµα. (.) 
Βγάζουµε το αντικείµενο. Επί τόπου η 
ταξινόµηση. […] κάνουµε έναν απολογισµό:, 
(.) συµβουλευόµενοι τον πίνακα ταξινόµησης 
(...) για να δούµε (.) από την αρχή. Τι έγινε µ' 
αυτό; Έγινε αυτό. Τι έγινε µε τ' άλλο; Έγινε 
αυτό. […]» Προσδιορισµός διδ. περιεχοµένων  σε άλλη κατηγορία επιρροής4

«*∆εδοµένη γνώση: τα νήπια έχουν 
ανακαλύψει τον ‘κόσµο των γεύσεων’». 

«*[…] δεδοµένη γνώση ότι τα παιδιά έχουν 
‘ανακαλύψει’ τον κόσµο των γεύσεων.» Προαπαιτούµενες γνώσεις («Γεύσεις») Προσδιορίζονται προαπαιτούµενες γνώσεις για τη 

συγκεκριµένη διδακτική παρέµβαση 
Εργασία σε οµάδες παιδιών (χωρίς κριτήρια)  σε άλλη κατηγορία επιρροής4

Πειραµατισµός – χειρισµός από τα παιδιά 
υλικών & αντικειµένων 

∆ιαδικασία µέσω της οποίας τα παιδιά σε οµάδες 
θα αλληλεπιδράσουν µε τα υλικά. 

Αποτελέσµατα / Συµπεράσµατα (δοκιµής υλικών)  σε άλλη κατηγορία επιρροής4

Υλικά (οικειότητα παιδιών)  σε άλλη κατηγορία επιρροής4

Φράγκα 

«Έπειτα πειραµατίζονται (χωρισµένα πάλι σε 
οµάδες) µε διαφορετικά υλικά που αυτή τη 
φορά δε διαλύονται στο νερό (π.χ. ένα φύλλο, 
ένα κοµµάτι πλαστελίνης κ.λ.π.) […] κάθε 
οµάδα παρουσιάζει τα αποτελέσµατά της και 
τα νήπια διατυπώνουν συµπεράσµατα για τα 
υλικά που διαλύονται ή όχι στο νερό. Γίνεται 
πίνακας καταγραφής των αντίστοιχων 
υλικών.» 

«Έπειτα, πάλι σε οµάδες, πειραµατίζονται µε 
νερό και υλικά οικεία που δεν διαλύονται (π.χ. 
φύλλο, κοµµάτι πλαστελίνης). Κάθε οµάδα 
αναφέρει τα αποτελέσµατα των πειραµατισµών 
στην ολοµέλεια & τα νήπια διατυπώνουν 
συµπεράσµατα για τα υλικά που διαλύονται ή 
όχι στο νερό. Γίνεται πίνακας καταγραφής 
διαλυόµενων & µη υλικών.»2

Λογικοµαθηµ. επεξεργασία (οµαδοποίηση) Μετά τον πειραµατισµό δηµιουργείται πίνακας 
ταξινόµησης των υλικών σε διαλυόµενα και µη. 

Εµπειρίες που ήδη διαθέτουν τα παιδιά  σε άλλη κατηγορία επιρροής4

Συµµετοχή γονέων  σε άλλη κατηγορία επιρροής4
«3. Βιώµατα / εµπειρίες / +γονείς / προ-test 
Εδώ θα έβαζα τους γονείς. Θα τους έκανα κι 
ένα προ τεστ να δω λίγο που κυµαινόµαστε.» 

«[…] Θα τους έκανα κι ένα  προ τεστ να δω 
λίγο που κυµαινόµαστε και τι παίζει.»3

Προ-τεστ Ανίχνευση αρχικού επιπέδου γνώσεων/ιδεών των παιδιών 
Ελεύθερος πειραµ. – χειρισµός από τα 

παιδιά υλικών & αντικειµένων 
∆ιαδικασία µέσω της οποίας τα παιδιά θα 
αλληλεπιδράσουν ελεύθερα µε τα υλικά. 

Περιγραφή αισθητηριακών δεδοµένων / 
διαδικασιών  σε άλλη κατηγορία επιρροής4

Ερωτήσεις νηπ/γού (παρότρυνση για 
διατύπωση απόψεων)  σε άλλη κατηγορία επιρροής4

∆ι
δα
κτ
ικ
ές
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Φραγκίσκη 

«5. ελεύθερος πειραµατισµός 
Θα τα άφηνα σε πρώτη φάση µόνα τους, να 
δούµε τι µπορούν να καταφέρουν, να 
εξοικειωθούνε µε τα υλικά. Θα: βλέπαµε τι 
γίνεται:, τι δε γίνεται, γιατί γίνεται, τι 
νοµίζεις, είσαι σίγουρος; Όλα αυτά. Να µου 
λέγανε αυτά τι βλέπανε.» 

«[…] οπότε θα το στήναµε κάπως σε µια γωνιά 
για να πειραµατιστούµε. Εεε µετά αφού θα τα 
άφηνα σε πρώτη φάση µόνα τους, να 
βολοδέρνουν, να δούµε τι µπορούν να 
καταφέρουν µόνα τους, να εξοικειωθούνε µε τα 
υλικά, θα: βλέπαµε τι γίνεται:, τι δε γίνεται:, 
γιατί γίνεται:, τι νοµίζεις, είσαι σίγουρος; […]» Ερµηνεία φαινοµένου  σε άλλη κατηγορία επιρροής4

Επεξηγήσεις Πίνακα:
1. Η Μαντώ είχε επιλέξει το Α.Π. του ’89 ως πιο οικείο Πρόγραµµα. Οι Φράγκα και Φραγκίσκη είχαν επιλέξει το ∆.Π. 
2. Σε προηγούµενη φάση η νηπιαγωγός Φράγκα είχε σχεδιάσει πειραµατισµό των παιδιών µε νερό και διαλυόµενα υλικά, σε οµάδες. 
3. Η νηπιαγωγός Φραγκίσκη σε επόµενη φάση προβλέπει και την υλοποίηση µετα-τεστ, χωρίς να δίνει περισσότερες διευκρινίσεις. 
4. Οι συγκεκριµένες διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές φανερώνουν επιρροές από διαφορετικές θεωρητικές παραδοχές και κατηγοριοποιούνται σε άλλη κατηγορία επιρροής. 

 316



Γ. Θεωρίες κοινωνικής ψυχογένεσης ή/& σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε.: 

Στην κατηγορία αυτή οµαδοποιήθηκαν διδακτικές στρατηγικές, πρακτικές και 

κριτήρια επιλογής υλικών που φαίνονται επηρεασµένα από θεωρίες κοινωνικής 

ψυχογένεσης ή/και σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής των Φ.Ε., όπου η έµφαση δίνεται στο 

ρόλο κοινωνικών κατακτήσεων, συµβολισµών και αλληλεπιδραστικών διαδικασιών επί της 

οικοδόµησης ή οικειοποίησης νέων γνώσεων από τα παιδιά (Ραβάνης, 1999, σ. 260-263). 

Σε αυτό το πλαίσιο επιλέγονται από τις νηπιαγωγούς του δείγµατος διδακτικές 

στρατηγικές, πρακτικές και κριτήρια επιλογής υλικών που βασίζονται στη χρήση της 

γλώσσας και άλλων συµβολισµών, σε επικοινωνιακές και αλληλεπιδραστικές διαδικασίες, 

που λαµβάνουν υπόψη το εννοιολογικό πλαίσιο του διδακτικού αντικειµένου, σε 

συνδυασµό µε τα ειδικά χαρακτηριστικά της παιδικής σκέψης, και που επιδιώκουν την 

εξοικείωση των παιδιών µε επιστηµονικές διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα σε πλαίσια 

διαπραγµάτευσης της γνώσης. Στις σχετικές διδακτικές διαδικασίες που σχεδιάζουν οι 

νηπιαγωγοί της έρευνας υιοθετούν ένα διαµεσολαβητικό ρόλο ανάµεσα στην επιστηµονική 

γνώση και τα νήπια, ο οποίος εκφράζεται κυρίως µε την ενσωµάτωση των 

προαναφερθεισών διευκολυντικών για τη µάθηση διαδικασιών στο επίπεδο της 

προετοιµασίας και οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. διαδικασίες συµβολικής 

αναπαράστασης, εργασίας των παιδιών σε οµάδες, αξιοποίηση οικείου επικοινωνιακού 

πλαισίου για την πειραµατική διαδικασία, όπως το παραµύθι). 

 

Η επιρροή αυτού του πλαισίου αναδεικνύεται ξεκάθαρα στην επιλογή 

πειραµατικών διαδικασιών που στηρίζονται στη δηµιουργία αρχικής αίσθησης 

προβληµατισµού µε διατύπωση προβλέψεων, ερωτηµάτων ή υποθέσεων από τα παιδιά, στη 

διεξαγωγή κάποια µορφής πειράµατος µε στόχο τον έλεγχο των προβλέψεων ή τη συλλογή 

δεδοµένων µέσω συστηµατικής παρατήρησης, σχετικά µε τα ερωτήµατα που τέθηκαν, και 

στην τελική συζήτηση ανάµεσα στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για εξαγωγή 

συµπερασµάτων. Στον Πίνακα 52 παρουσιάζονται αποσπάσµατα από τις διδακτικές 

παρεµβάσεις για το φαινόµενο της διάλυσης που σχεδίασαν οι νηπιαγωγοί Ελένη και 

Κυριακή, τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων πειραµατικών 

διαδικασιών. 

 

Γενικότερα εντοπίστηκαν περισσότερες διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές που 

παρουσιάζονται επηρεασµένες από θεωρίες κοινωνικής ψυχογένεσης ή/και σύγχρονα 
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ρεύµατα ∆ιδακτικής των Φ.Ε., και λιγότερα σχετικά κριτήρια επιλογής υλικών. Τα 

αποσπάσµατα από τις συνεντεύξεις µε τις νηπιαγωγούς ∆ανάη και Σπυριδούλα που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 53 περιλαµβάνουν αντιπροσωπευτικά κριτήρια επιλογής των 

υλικών, τα οποία οµαδοποιήθηκαν στην κατηγορία «θεωρίες κοινωνικής ψυχογένεσης ή/& 

σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε.». Αυτά τα κριτήρια στηρίζονται στην εννοιολογική 

ανάλυση του διδακτικού αντικειµένου που επιχειρούν οι νηπιαγωγοί, και αποσκοπούν στην 

αποφυγή εννοιολογικών συγχύσεων ή/και στην αντιµετώπιση των εναλλακτικών ιδεών των 

παιδιών. 

 

Η νηπιαγωγός Σταυρούλα, δίνοντας διευκρινίσεις σχετικά µε τα υλικά που 

σκοπεύει να χρησιµοποιήσει κατά τον πειραµατισµό (βλ. απόσπασµα στον Πίνακα 53), 

τονίζει την πρόθεσή της να προλάβει ή να αντιµετωπίσει πιθανές συγχύσεις εννοιολογικής 

φύσης, µέσω της επιλογής κατάλληλων υλικών. Έτσι οδηγείται στην επιλογή στερεών 

υλικών σε κόκκους, σε σκόνη και σε κοµµάτια που διαλύονται και που δεν διαλύονται, 

καθώς επίσης και στην επιλογή υγρών υλικών που διαλύονται και που δεν διαλύονται, 

ώστε να µη καταλήξουν τα παιδιά στο συµπέρασµα ότι όλα τα υγρά διαλύονται ή ότι όλα 

τα υλικά σε σκόνη διαλύονται. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 52. ∆ιδακτικές στρατηγικές και πρακτικές στην κατηγορία επιρροής «Θεωρίες κοινωνικής ψυχογένεσης ή/& σύγχρονα ρεύµατα 
∆ιδακτικής Φ.Ε.». 

Αποσπάσµατα από το ΙΙο µέρος της συνέντευξης µε τις νηπιαγωγούς: 
Σχεδιασµός & παρουσίαση διδακτικής παρέµβασης για το φ. της διάλυσης 

∆ιδακτικές στρατηγικές και πρακτικές στην κατηγορία «Θεωρίες κοινωνικής 
ψυχογένεσης ή/& σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε.»  Νηπ/γοί1 Γραπτός 

σχεδιασµός Προφορική παρουσίαση του γραπτού σχεδιασµού Τίτλοι – περιληπτική περιγραφή Σκεπτικό κατηγοριοποίησης 

Εξοπλισµός (χαρακτηριστικά διδ. 
περιεχοµένων) 

Χρήση εξοπλισµού που ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του διδακτικού αντικειµένου (διάφανο). 

Πείραµα – ερώτηµα / πρόβληµα / υπόθεση, 
έλεγχος, συµπεράσµατα 

∆ιαδικασία πειραµατισµού σε τρεις φάσεις 
(πρόβληµα, έλεγχος, συµπεράσµατα). 

Σενάριο διευκολυντικό για πειραµατική 
διαδικασία 

Χρήση σεναρίου κατά την πειραµατική 
διαδικασία 

Ερωτήσεις νηπ/γού (ως παρότρυνση για 
διαπραγµάτευση ιδεών / απόψεων) 

∆ιαδικασία κινητοποίησης διατύπωσης απόψεων 
από τα παιδιά. 

∆ιατύπωση υποθέσεων ∆ιαδικασία µέσω της οποίας τα παιδιά 
διατυπώνουν υποθέσεις / προβλέψεις. 

∆οκιµή µε τη γεύση (διδ. αξιοποίηση 
αισθητηριακών δεδοµένων) 

Πρόβλεψη για την αξιοποίηση και περαιτέρω 
επεξεργασία των αισθητηριακών δεδοµένων. 

Συζήτηση (για απόψεις παιδιών) ∆ιαδικασία διατύπωσης και ανταλλαγής απόψεων 
των παιδιών. 

Καταγραφές – Συµβολική επεξεργασία 
(αποτελεσµάτων / συµπερασµάτων) ∆ιαδικασία καταγραφής απόψεων των παιδιών 

Ελένη 

«2) ∆ΙΑΦΑΝΑ 
ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΠΩΛ - 
ΑΛΑΤΙ - ΤΙ ΕΓΙΝΕ 
ΣΤΟ ΝΕΡΟ; ΕΙΝΑΙ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ; 
∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ, 
ΥΠΟΘΕΤΟΥΜΕ, 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ» 

«Και θα κάνουµε µετά µια αναπαράσταση, (.) µε ένα µεγάλο µπωλ 
που έχουνε για τις άµµους, θα βάλουµε και θα φτιάξουµε κι ένα 
καραβάκι πάνω, θα το γεµίσουµε αλάτι, θα βουλιάξει το καράβι 
µας, και µετά θα δοκιµάσουµε. Έχουµε δοκιµάσει πριν το νερό, 
θα δοκιµάσουµε και µετά. Τι έγινε; Πάλι συζήτηση για όλα αυτά 
(.), υποθέσεις θα καταγράψουµε αυτά τα πράγµατα ((συνέχεια στο 
επόµενο κελί))» 
 
«Μετά, συζητάµε, λένε τις απόψεις, ακούω, τις γράφω για να τις 
θυµάµαι, και µετά κάνουµε, ας το πούµε, όχι δραµατοποίηση, 
αναπαριστούµε ΟΛΟ αυτό που είδαµε, σε µια µικρογραφία, που 
θα είναι το µπωλ, θα φτιάξουµε ένα χάρτινο καράβι, µαζί µε τα 
παιδιά, µέσα θα µπούνε και άλλα πράγµατα, όπως κατασκευή 
µικροαντικείµενα, να δουν τον τρόπο που κατασκευάζουµε το 
καράβι, εεε να το γεµίσουµε µε αλάτι και να µα µας βουλιάξει. 
Στην ουσία ότι αφήνω και τα παιδιά να εµπλακούν σ' αυτά, να 
κάνουν υποθέσεις, να καταγράψουµε, να συζητήσουµε.»2

∆ιαθεµατική προσέγγιση / Προεκτάσεις 
σε άλλα διδακτικά αντικείµενα: 

«Εικαστικά» 
 σε άλλη κατηγορία επιρροής3

∆ιατύπωση υποθέσεων ∆ιαδικασία µέσω της οποίας τα παιδιά 
διατυπώνουν υποθέσεις / προβλέψεις. 

Πείραµα – ερώτηµα / πρόβληµα / 
υπόθεση, έλεγχος, συµπεράσµατα 

∆ιαδικασία πειραµατισµού σε τρεις φάσεις 
(πρόβληµα, έλεγχος, συµπεράσµατα). 

Εργασία σε οµάδες παιδιών (χωρίς 
κριτήρια)  σε άλλη κατηγορία επιρροής3

Συσχετισµός αρχικών ιδεών / υποθέσεων / 
προβλέψεων µε αποτελέσµατα / 

συµπεράσµατα 

∆ιαδικασία εξαγωγής συµπερασµάτων σε 
συνάρτηση µε τις αρχικά διατυπωµένες υποθέσεις 
και την παρατήρηση από τον πειραµατισµό. 

Πειραµατισµός – χειρισµός από τα παιδιά 
υλικών & αντικειµένων  σε άλλη κατηγορία επιρροής3
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Κυριακή 

«πείραµα 
(διατύπωση 
υποθέσεων  
εφαρµογή 
πειράµατος από 
οµάδες παιδιών / 
πειραµατική 
επιβεβαίωση / 
επαλήθευση αρχικής 
υπόθεσης ή όχι)» 

«Και µετά θα προχωρούσαµε στο πείραµα […]. ∆ιατύπωση 
υποθέσεων. ∆ηλαδή, θα είχα τα: ποτηράκια και τα διάφορα 
πιατάκια: και: όχι πιατάκια. Μπωλάκια. […] Και να είχαµε µέσα 
τα διάφορα υλικά. ∆εν θα είχα το νερό όµως πρώτα. Θα είχα τα:, 
τα υλικά. (…) Και θα δοκίµαζα για να δω κατά πόσον είναι 
διαλύτης, διαλυόµενη ουσία, αυτή που διαλύεται και τα λοιπά. 
[…] ∆ιαλύεται αυτό στο:; Θα διαλυθεί; Τι νοµίζεται ότι θα γίνει; 
Για το κάθε ένα υλικό που θα είχα. […] Θα κάναµε το πείραµα. 
Θα το δοκιµάζαµε στην πράξη. Τι γίνεται; […] Θα χώριζα τα 
παιδάκια σε οµαδούλες και θα κάνανε τους πειραµατισµούς τα 
παιδιά. Και µετά θα οδηγούνταν σε πειραµατική βεβαίωση. 
Επαλήθευση αρχικής υπόθεσης ή όχι; […]» 

Προσδιορισµός διδακτικού αντικειµένου / 
περιεχοµένων (ανάλογα µε διαδοχή 

διαδικασιών / ιδέες νηπ/γού) 
 σε άλλη κατηγορία επιρροής3

Επεξηγήσεις Πίνακα:
1. Τα αποσπάσµατα που παρουσιάζονται σε αυτόν τον Πίνακα προέρχονται από συνεντεύξεις µε νηπιαγωγούς που επέλεξαν ως πιο οικείο Πρόγραµµα το ∆.Π.. 
2. Η νηπιαγωγός Ελένη επανέρχεται στην παρουσίαση της πειραµατικής διαδικασίας σε άλλο σηµείο, κατά το ΙΙο µέρος της συνέντευξης. 
3. Οι συγκεκριµένες διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές φανερώνουν επιρροές από διαφορετικές θεωρητικές παραδοχές και κατηγοριοποιούνται σε άλλη κατηγορία επιρροής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 53. Κριτήρια επιλογής υλικών στην κατηγορία επιρροής «Θεωρίες κοινωνικής ψυχογένεσης ή/& σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής 
Φ.Ε.». 

Αποσπάσµατα από το ΙΙο µέρος της συνέντευξης µε τις νηπιαγωγούς: 
Σχεδιασµός & παρουσίαση διδακτικής παρέµβασης για το φ. της διάλυσης 

Κριτήρια επιλογής υλικών στην κατηγορία «Θεωρίες κοινωνικής 
ψυχογένεσης ή/& σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε.»  Νηπ/γοί1 Γραπτός 

σχεδιασµός2 Προφορική παρουσίαση του γραπτού σχεδιασµού Τίτλοι – περιληπτική 
περιγραφή Σκεπτικό κατηγοριοποίησης 

Αντιµετώπιση πιθανών 
συγχύσεων των παιδιών 

Επιλογή υλικών µε στόχο την αποφυγή 
δηµιουργίας συγχύσεων. 

Απλοποίηση εµπειριών / 
υλικών / αισθητηριακών 

δεδοµένων 
 σε άλλη κατηγορία επιρροής3

Χαρακτηριστικά διδ. 
αντικειµένου / περιεχοµένων 

Επιλογή υλικών βάσει χαρακτηριστικών 
διδακτικού αντικειµένου. 

∆ανάη 
«αλάτι, ζάχαρη, 
καφέ, ξύλο, 
µέταλλο, χαρτί» 

«Γιατί διαλύεται: ((ενν. το αλάτι)) ξεκάθαρα. Είναι ορατή, δηλαδή, η:. γιατί παράδειγµα 
αν βάλεις ένα υλικό όπως το µέλι, λέµε, το οποίο ναι µεν διαλύεται αλλά αλλάζει το 
χρώµα, εκεί υπάρχει: λίγο µπέρδεµα. Οπότε θα πήγαινα σε ξεκάθαρα πράγµατα. Ε: 
ζάχαρη; Ν: Για τον ίδιο λόγο. (…) Μάλλον δε θα τον έβαζα τον καφέ γιατί αλλάζει το 
χρώµα. (.) Ξύλο, µέταλλο. Αυτά σίγουρα. Εεε, και το χαρτί. Ε: ξύλο, µέταλλο, χαρτί; Ν: 
Είναι διαφορετικά υλικά (…) σαν ποιότητα.» 
 
«[…] Θα παρουσίαζα διάφορα υλικά ή θα ζητούσα από τα παιδιά να τα φέρουν 
επιλέγοντας µέσα από την τάξη. […]» 

Συµµετοχή των παιδιών στη 
διαδικασία επιλογής υλικών  σε άλλη κατηγορία επιρροής3

Χαρακτηριστικά διδακτικού 
αντικειµένου / περιεχοµένων 

Επιλογή υλικών βάσει χαρακτηριστικών 
διδακτικού αντικειµένου. 

Αντιµετώπιση πιθανών 
συγχύσεων / εναλλακτικών 

ιδεών των παιδιών 

Επιλογή υλικών µε στόχο την αποφυγή 
δηµιουργίας συγχύσεων και την αντιµετώπιση 

εναλλακτικών ιδεών των παιδιών. 

Συστηµατική επιλογή υλικών 
µε ρητώς διατυπωµένα 

κριτήρια 

Συστηµατική επιλογή υλικών βάσει ρητώς 
διατυπωµένων κριτηρίων 
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Σταυρούλα 
«ζάχαρη κύβους 
αλάτι πιπέρι 
λάδι ξύδι αλεύρι 
ασπιρίνη» 

«[…]Θα πρέπει:, πως να σου πω ρε παιδί µου, ζάχαρη κι αλάτι που διαλύεται, κι αυτό 
που λέγαµε διαλύεται (...) και δε το βλέπεις (...), θα πρέπει να υπάρχει (.) αυτό: για να το 
διευκρινίσεις κιόλας. Για να πεις ότι διαλύθηκε αλλά εκεί είναι. ‘Ναι’. Να το 
δοκιµάσουν ((δείχνει το στόµα της)). (.) Λάδι, ας πούµε. (...) Ως υγρό: που: δε διαλύεται. 
[…] Εεε κάτσε να το σκεφτώ αυτό. (...) Είδες όµως περιπλέκεται εκεί το πράγµα 
τώρα.[…] Στα στερε(.)ά. Είναι ο φελλός, ο οποίος, ας πούµε, δε βυθίζεται. Είναι στερεό, 
ούτε διαλύεται, ούτε βυθίζεται. Ούτε µπαίνει µέσα. Αυτό έχει να κάνει µε βύθιση και 
τέτοια. Άρα δε θα το περιπλέξω. Είναι άλλο. ∆ε το συζητώ. […] Εεε (...). Λοιπόν, είπαµε 
από υγρά. Ένα που να διαλύεται, ένα που να µη διαλύεται. (.) Εεε (...) έχω βάλει ξίδι. 
[…] Το λάδι δε διαλύεται. Το ξίδι διαλύεται. Ένα κι ένα, να υπάρχει: αυτό. (.) Εεε (...) 
από κάθε τι (.) να υπάρχει κάτι που διαλύεται. ∆ηλαδή, µη θεωρήσουµε ότι όλα τα υγρά 
διαλύονται. Μη θεωρήσουµε ότι όλα τα στερεά διαλύονται. Ας πούµε, ζάχαρη, θα 
µπορούσε να είναι ζάχαρη σε κύβους, (.) που να είναι στέρεο. (.) Θα πεις ούτως ή άλλως 
στέρεο είναι. Αλλά επειδή το βλέπουνε ψιλό (.) να µη θεωρήσουνε ότι είναι στέρεο, όπως 
η γόµα. ∆ηλαδή, να χει σχήµα. Πώς να στο πω; Να θα σου βάλω ζάχαρη, κύβος, (. ) ‘ας 
πούµε’. (.) Έτσι; Ή: ( ) σαν το:. Α! Ναι. Γιατί το αλεύρι είναι πάλι σε µορφή:, (.) τέτοιο. 
(.) Σκόνη. Είναι άλλη αίσθηση. ∆εν έχουνε την αίσθηση του στέρεου. (.) Οπότε θα βάλω, 
(.) περίµενε. (.) Αλεύρι, (.) εεε. Ας βάλω ασπιρίνη (.) που ξέρουνε κι από φάρµακα που 
πίνουνε και διαλύονται. […] Βάλαµε (.) υγρά, διαλύονται, δε διαλύονται. Στερεά: 
διαλύονται, δε διαλύονται. Εντάξει στερεά δε διαλύονται, είναι άπειρα. Έτσι; […] Το 
πιπέρι, ας πούµε, (.) δε διαλύεται. Είναι ψιλούλι µεν, (.) αλλά δε διαλύεται. Το βλέπεις. 
Νοµίζω είναι καλό. Επειδή είναι ψιλό να νοµίζουµε ότι διαλύεται κιόλας. […]» 
«Σύµφωνα µε τα υλικά που θα φέρουν και τα παιδιά. (.) Για να πάρουνε µέρος κι αυτά: 
σ' αυτή τη διαδικασία.» 

Συµµετοχή των παιδιών στη 
διαδικασία επιλογής / 
συγκέντρωσης υλικών 

 σε άλλη κατηγορία επιρροής3

Επεξηγήσεις Πίνακα:
1. Τα αποσπάσµατα που παρουσιάζονται σε αυτόν τον Πίνακα προέρχονται από συνεντεύξεις µε νηπιαγωγούς που επέλεξαν ως πιο οικείο Πρόγραµµα το Α.Π. του ’89. 
2. Με πράσινο χρώµα γραµµατοσειράς επισηµαίνονται οι σηµειώσεις που προσέθεσε η νηπιαγωγός στο γραπτό της κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της διδακτικής παρέµβασης. 
3. Οι συγκεκριµένες διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές φανερώνουν επιρροές από διαφορετικές θεωρητικές παραδοχές και κατηγοριοποιούνται σε άλλη κατηγορία επιρροής. 
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7.1.3.2 Παράγοντες που πιθανώς επηρεάζουν την επιλογή διδακτικών στρατηγικών, 
πρακτικών και κριτηρίων επιλογής υλικών από τις νηπιαγωγούς, κατά το σχεδιασµό 
διδακτικής παρέµβασης για την προσέγγιση από τα νήπια του φαινοµένου της διάλυσης. 

Στον Πίνακα 54 παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών, 

καθώς και το διδακτικό αντικείµενο, στο οποίο καταλήγει ο ∆.Μ. που επιχειρούν, σε σχέση 

µε τις διδακτικές στρατηγικές, τις πρακτικές και µε τα κριτήρια επιλογής υλικών που 

επέλεξαν να χρησιµοποιήσουν οι νηπιαγωγοί, κατά το σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης 

για την προσέγγιση από τα παιδιά του φαινοµένου της διάλυσης. Οι πιθανοί συσχετισµοί 

που αναζητούµε αφορούν τα τρία διακριτά πλαίσια επιρροής, τους παράγοντες α) επιλογή 

οικείου Προγράµµατος, β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα που διδάχθηκαν, γ) 

εκπαίδευση ή επιµόρφωση των νηπιαγωγών στη ∆ιδακτική Φ.Ε., δ) έτη διδακτικής 

εµπειρίας, καθώς και το διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν οι προσπάθειες των 

νηπιαγωγών. 

 

Στο σύνολο των 40 διδακτικών παρεµβάσεων που σχεδίασαν οι νηπιαγωγοί που 

συµµετείχαν στην έρευνα, εντοπίστηκαν διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές που 

φαίνονται επηρεασµένες από τρία διακριτά πλαίσια, και πιο συγκεκριµένα από Α. τον 

εµπειρισµό, τη γενική διδακτική, γενικές παιδαγωγικές αρχές και τη διδακτική εµπειρία / 

ρουτίνα, Β. την πιαζετική θεωρία, και Γ. θεωρίες κοινωνικής ψυχογένεσης ή/και σύγχρονα 

ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. (βλ. Πίνακα 54). Στα κριτήρια επιλογής υλικών που 

χρησιµοποίησαν οι νηπιαγωγοί δεν εντοπίστηκαν επιρροές από την Πιαζετική θεωρία, 

παρά µόνο από τα δύο άλλα πλαίσια (βλ. Πίνακα 54). 

 

Όπως φαίνεται από τα ποσοστά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 54 –τα οποία 

έχουν ως αποκλειστική χρησιµότητα τη διευκόλυνση συγκρίσεων των διαφόρων 

κατηγοριών διδακτικών στρατηγικών, πρακτικών και κριτηρίων επιλογής υλικών στις 

επιµέρους οµάδες νηπιαγωγών–, εντοπίστηκε αυξηµένη επιρροή (71%) από Α. τον 

εµπειρισµό, τη γενική διδακτική, γενικές παιδαγωγικές αρχές και τη διδακτική εµπειρία / 

ρουτίνα, περιορισµένη επιρροή (22%) από Γ. θεωρίες κοινωνικής ψυχογένεσης ή/και 

σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε., και ακόµη πιο περιορισµένη επιρροή (7%) από Β. την 

πιαζετική θεωρία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 54. Οι τρεις κατηγορίες διδακτικών στρατηγικών, πρακτικών και κριτηρίων 
επιλογής υλικών, τα χαρακτηριστικά των νηπιαγωγών σε κάθε κατηγορία και το 
µετασχηµατισµένο διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν. 

Επιρροές που διακρίνονται στις µεθοδολογικές επιλογές των 
νηπιαγωγών, κατά το σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης για το 

φαινόµενο της διάλυσης, από ρεύµατα της Παιδαγωγικής, 
της Ψυχολογίας και της ∆ιδακτικής Φ.Ε. 

Εµπειρισµός, γενική 
διδακτική, παιδαγωγικές 

αρχές, διδακτική 
εµπειρία/ρουτίνα 

Πιαζετική θεωρία 
Θεωρίες κοινωνικής 

ψυχογένεσης ή/& σύγχρονα 
ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. 

Οµαδοποίηση των νηπιαγωγών ανάλογα 
µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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α. Το Πρόγραµµα που επέλεξαν ως πιο 
οικείο:  

Α.Π. του ’89 136 32 168 67% 25 0 25 10% 48 8 56 22% 249 12

∆.Π. 338 82 420 73% 30 0 30 5% 116 13 129 22% 579 28
β. Τις βασικές σπουδές τους & το 
Πρόγραµµα που διδάχθηκαν:  

Σχολή Νηπιαγωγών, Ε.Σ. 104 30 134 74% 11 0 11 6% 35 2 37 20% 182 10

Παν/µιο, Α.Π. του ’89 261 60 321 70% 33 0 33 7% 92 13 105 23% 459 21

Παν/µιο, ∆.Π. 109 24 133 71% 11 0 11 6% 37 6 43 23% 187 9

Σύνολο Παν/µιο Α.Π. του ’89 + ∆.Π. 370 84 454 70% 44 0 44 7% 129 19 148 23% 646 30
γ. Την εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη 
∆ιδακτική Φ. Ε.  

Από 1 έως 4 σχετικά µαθήµατα 224 57 281 70% 25 0 25 6% 86 10 96 24% 402 20

Κανένα σχετικό µάθηµα 250 57 307 72% 30 0 30 7% 78 11 89 21% 426 20

δ. Τα έτη διδακτικής εµπειρίας:  

Από 2 έως 4 126 29 155 74% 11 0 11 5% 37 7 44 21% 210 10

Από 5 έως 9 123 30 153 69% 17 0 17 8% 48 4 52 23% 222 10

Από 10 έως 19 149 29 178 66% 17 0 17 6% 63 10 73 27% 268 13

Από 20 και άνω 76 26 102 80% 10 0 10 8% 16 0 16 13% 128 7
Το µετασχηµατισµένο διδακτικό 
αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν:  
Συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο 
επιστηµονικό µοντέλο 65 12 77 64% 8 0 8 7% 30 5 35 29% 120 6

Μη συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο 44 12 56 84% 3 0 3 4% 7 1 8 12% 67 3
Mε αντιφάσεις ως προς ένα 
µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 365 90 455 71% 44 0 44 7% 127 15 142 22% 641 31

Σύνολα 474 114 588 71% 55 0 55 7% 164 21 185 22% 828 40

 

Το υψηλότερο ποσοστό επιρροής (84%) από Α. τον εµπειρισµό, τη γενική 

διδακτική, γενικές παιδαγωγικές αρχές και τη διδακτική εµπειρία / ρουτίνα, εµφανίζεται 

στις 3 νηπιαγωγούς, οι οποίες κατέληξαν σε διδακτικό αντικείµενο µη συµβατό µε το 

επιστηµονικό µοντέλο, ενώ το υψηλότερο ποσοστό επιρροής (29%) από Γ. θεωρίες 
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κοινωνικής ψυχογένεσης ή/και σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε., παρατηρείται στις 6 

νηπιαγωγούς, οι οποίες κατέληξαν σε διδακτικό αντικείµενο συµβατό µε το επιστηµονικό 

µοντέλο (βλ. Πίνακα 54). Οι τάσεις αυτές οδηγούν στο συσχετισµό του πρώτου πλαισίου 

επιρροής µε την αποµάκρυνση από το επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του 

φαινοµένου που επιχειρείται να διδαχθεί, και του δεύτερου µε την προσέγγισή του, χωρίς 

ωστόσο να παρέχουν στοιχεία για την ποιότητα αυτής της σχέσης. 

 

Οι επιρροές από Β. την πιαζετική θεωρία δεν παρουσιάζουν µεγάλες 

διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τα επιµέρους χαρακτηριστικά α), β), γ), δ), ούτε και σε σχέση 

µε το µετασχηµατισµένο διδακτικό αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν οι προσπάθειες των 

νηπιαγωγών (βλ. Πίνακα 54). Το υψηλότερο ποσοστό (10%) επιρροής από το 

συγκεκριµένο πλαίσιο εµφανίζεται στις 12 νηπιαγωγούς που επέλεξαν να σχολιάσουν τα 

κείµενα του Α.Π. του ’89 (βλ. Πίνακα 54), παρέχοντας ενδείξεις για το ρόλο των επίσηµων 

µεθοδολογικών προτάσεων επί των µεθοδολογικών επιλογών των νηπιαγωγών. Στην ουσία 

πρόκειται για νηπιαγωγούς οι οποίες σπούδασαν σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα, όπου κατά 

τις βασικές τους σπουδές εκπαιδεύτηκαν σε αυτά τα κείµενα. Ωστόσο, όταν συσχετίζονται 

οι βασικές σπουδές των νηπιαγωγών και οι επιρροές των τριών πλαισίων (παράγοντας β) 

δεν διακρίνονται αξιόλογες διαφοροποιήσεις. 

 

∆ιαφοροποιήσεις στα ποσοστά επιρροής των τριών πλαισίων εµφανίζονται κυρίως 

κατά το συσχετισµό των µεθοδολογικών επιλογών των νηπιαγωγών και του παράγοντα δ) 

έτη διδακτικής εµπειρίας. Το ποσοστό επιρροής από Α. τον εµπειρισµό, τη γενική 

διδακτική, γενικές παιδαγωγικές αρχές και τη διδακτική εµπειρία / ρουτίνα, παρουσιάζεται 

στο 80% των µεθοδολογικών επιλογών των 7 νηπιαγωγών µε διδακτική εµπειρία άνω των 

20 ετών, στο 74% των µεθοδολογικών επιλογών των 10 νηπιαγωγών µε διδακτική εµπειρία 

από 2 έως 4 έτη, στο 69% των µεθοδολογικών επιλογών των 10 νηπιαγωγών µε διδακτική 

εµπειρία από 5 έως 9 έτη, και στο 66% των 13 νηπιαγωγών µε διδακτική εµπειρία από 10 

έως 19 έτη (βλ. Πίνακα 54). Το ποσοστό επιρροής από Γ. θεωρίες κοινωνικής ψυχογένεσης 

ή/και σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε., παρουσιάζεται στο 27% των µεθοδολογικών 

επιλογών 13 νηπιαγωγών µε διδακτική εµπειρία από 10 έως 19 έτη, στο 23% των 

µεθοδολογικών επιλογών των 10 νηπιαγωγών µε διδακτική εµπειρία από 5 έως 9 έτη, στο 

21% των µεθοδολογικών επιλογών των 10 νηπιαγωγών µε διδακτική εµπειρία από 2 έως 4 

έτη, και στο 13% των µεθοδολογικών επιλογών των 7 νηπιαγωγών µε διδακτική εµπειρία 

άνω των 20 ετών (βλ. Πίνακα 54). Οι τάσεις επιρροής των δύο πλαισίων παρουσιάζονται 
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αντιστρόφως ανάλογες, δηλαδή στις οµάδες νηπιαγωγών µε αυξηµένη επιρροή από το 

πρώτο πλαίσιο παρουσιάζεται µειωµένη επιρροή από το δεύτερο πλαίσιο. Οι νηπιαγωγοί 

που έχουν τα περισσότερα έτη διδακτικής εµπειρίας και εκείνες µε τα λιγότερα 

παρουσιάζουν αυξηµένη επιρροή από Α. τον εµπειρισµό, τη γενική διδακτική, γενικές 

παιδαγωγικές αρχές και τη διδακτική εµπειρία / ρουτίνα, ενώ οι νηπιαγωγοί µε 10 έως 19 

έτη και οι νηπιαγωγοί µε 5 έως 9 έτη διδακτικής εµπειρίας παρουσιάζουν αυξηµένο το 

ποσοστό επιρροής από Γ. θεωρίες κοινωνικής ψυχογένεσης ή/και σύγχρονα ρεύµατα 

∆ιδακτικής Φ.Ε. Φαίνεται ότι οι νηπιαγωγοί µε τα περισσότερα και οι νηπιαγωγοί µε τα 

λιγότερα έτη διδακτικής εµπειρίας στηρίζουν τις µεθοδολογικές τους επιλογές στο πλαίσιο 

του εµπειρισµού, περισσότερο από ό,τι άλλες οµάδες νηπιαγωγών. Αντίστροφα, οι 

νηπιαγωγοί που έχουν από 5 έως 19 έτη διδακτικής εµπειρίας φαίνεται να αξιοποιούν 

περισσότερο µεθοδολογικές επιλογές που στηρίζονται σε θεωρίες κοινωνικής ψυχογένεσης 

ή/και σε σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. 

 

Συνοψίζοντας, η ανάλυση των δεδοµένων που αφορούν τις διδακτικές στρατηγικές, 

πρακτικές και τα κριτήρια επιλογής υλικών που εντοπίστηκαν στις διδακτικές παρεµβάσεις 

που σχεδίασαν οι 40 νηπιαγωγοί του δείγµατος, κατά το ΙΙο µέρος της συνέντευξης, µε 

στόχο την προσέγγιση από τα νήπια του φαινοµένου της διάλυσης, ανέδειξε επιρροές τριών 

διακριτών πλαισίων: Α. ενός πλαισίου που προβάλλει ως κυρίαρχα, στοιχεία που 

προέρχονται από τον εµπειρισµό, τη γενική διδακτική, γενικές παιδαγωγικές αρχές και τη 

διδακτική εµπειρία / ρουτίνα, Β. ενός πλαισίου που προβάλλει ως σηµαντικά, στοιχεία της 

πιαζετικής θεωρίας για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης, και Γ. ενός πλαισίου που δίνει 

προτεραιότητα στον κοινωνικό παράγοντα για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης ή/και 

αξιοποιεί στοιχεία που προέρχονται από σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. 

 

Από αυτά τα τρία πλαίσια, το πρώτο φαίνεται να ασκεί τη µεγαλύτερη επιρροή επί 

των µεθοδολογικών επιλογών των νηπιαγωγών του δείγµατος στο σχεδιασµό διδακτικής 

παρέµβασης για το φαινόµενο της διάλυσης, επιρροή η οποία συσχετίζεται αφενός µε τα 

πολλά ή λίγα έτη διδακτικής εµπειρίας των νηπιαγωγών, και αφετέρου µε την κατάληξη σε 

διδακτικό αντικείµενο µη συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης 

του φαινοµένου. Αντίθετα, το πλαίσιο που προσδιορίζει επιρροές από Γ. θεωρίες 

κοινωνικής ψυχογένεσης ή/και σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε., φαίνεται να 

συσχετίζεται αφενός µε τις µεθοδολογικές επιλογών των νηπιαγωγών που έχουν από 5 έως 

19 έτη διδακτικής εµπειρίας, και αφετέρου µε την κατάληξη σε διδακτικό αντικείµενο 
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συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο. Οι τάσεις αυτές είναι πιθανό να 

φανερώνουν ότι οι νηπιαγωγοί µε 5 έως 19 έτη διδακτικής εµπειρίας, δηλαδή εκείνες που 

κυρίως εκπαιδεύτηκαν σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα την περίοδο εφαρµογής του Α.Π. του 

’89, ανεξάρτητα από την εξοικείωσή τους µε κάποιο από τα δύο Προγράµµατα, και 

ανεξάρτητα από την εκπαίδευσή τους στη ∆ιδακτική Φ.Ε., είναι σε θέση να αξιοποιήσουν 

διδακτικές στρατηγικές, πρακτικές και κριτήρια επιλογής υλικών που θέτουν τον 

κοινωνικό παράγοντα σε προτεραιότητα ή/και που δίνουν έµφαση στη συµβατότητα του 

διδακτικού αντικειµένου σε σχέση µε το επιστηµονικό µοντέλο. Το πλαίσιο επιρροής της 

Β. πιαζετικής θεωρίας φαίνεται να ασκεί µικρή επιρροή στις µεθοδολογικές επιρροές των 

νηπιαγωγών. Αν και πρόκειται για µικρό ποσοστό, σχετική αξιοποίησή του γίνεται κυρίως 

από τις νηπιαγωγούς που επιλέγουν ως πιο οικεία τα κείµενα του Α.Π. του ’89, 

δεικνύοντας ίσως ότι πρόκειται για επιρροή που προέρχεται από τα κείµενα του 

Προγράµµατος. 

 

7.1.4 Συνοπτική παρουσίαση των δεδοµένων που προέκυψαν από την ποιοτική ανάλυση των 
συνεντεύξεων µε τις νηπιαγωγούς και συσχετισµός των δεδοµένων µε τα ερωτήµατα της 
έρευνας 

Η ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων µε τις νηπιαγωγούς της έρευνας ανέδειξε 

σηµαντικά δεδοµένα όσον αφορά τα θέµατα που προσδιορίζουν ως σχετικά µε το 

φαινόµενο της διάλυσης, τον εννοιολογικό προσδιορισµό που επιχειρούν οι νηπιαγωγοί για 

αυτά τα θέµατα, τις µεθοδολογικές επιλογές που κάνουν κατά το σχεδιασµό σχετικής 

διδακτικής παρέµβασης, και την πιθανή επιρροή επί αυτών των διδακτικών επιλογών από 

τους παράγοντες: α) Πρόγραµµα που επιλέγουν ως πιο οικείο, β) βασικές σπουδές και 

Πρόγραµµα που διδάχθηκαν κατά τη διάρκειά τους, γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη 

∆ιδακτική Φ.Ε. και δ) έτη διδακτικής τους εµπειρίας. Τα δεδοµένα αυτά θα παρουσιαστούν 

στη συνέχεια συνοπτικά, σε υποενότητες ανάλογα µε τα ερωτήµατα της έρευνας. 

 

7.1.4.1 Πώς προσδιορίζουν οι νηπιαγωγοί το φαινόµενο της διάλυσης, σχολιάζοντας τα 
σχετικά µε το φαινόµενο αποσπάσµατα των επίσηµων κειµένων του Προγράµµατος του 
νηπιαγωγείου, και πώς όταν επιχειρούν να σχεδιάσουν σχετική διδακτική παρέµβαση, 
εκκινώντας από τις επίσηµες προτάσεις; 

α) Είναι συµβατά τα θέµατα που σχολιάζουν οι νηπιαγωγοί και εκείνα που 
επιλέγουν να διδάξουν, µε τα θέµατα που παρουσιάζονται στα επίσηµα κείµενα ως 
σχετικά µε το φαινόµενο της διάλυσης; 
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Η θεµατική ανάλυση των κειµένων των δύο Π.Σ., όσον αφορά τα περιεχόµενα που 

σχετίζονται µε το φαινόµενο της διάλυσης (βλ. Πίνακα 22), ανέδειξε ότι στα κείµενα του 

Α.Π. του ’89 προβάλλοντα: α) το θέµα «∆ιάλυση / ∆ιαλύεται», το οποίο προσδιορίζει ως 

διδακτικό περιεχόµενο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων το φαινόµενο της διάλυσης (5 

αναφορές σε σύνολο 11), β) το θέµα «Υλικά διαλυόµενα και µη», το οποίο προσδιορίζει ως 

διδακτικό περιεχόµενο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τη διάκριση των υλικών σε 

διαλυόµενα και µη (5 αναφορές σε σύνολο 11), και γ) σε µία µόνο αναφορά το θέµα 

«∆ιαλύµατα», το οποίο προσδιορίζει ως διδακτικό περιεχόµενο εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων την έννοια διάλυµα. Στα κείµενα του ∆.Π. προβάλλονται ως σχετικά µε το 

φαινόµενο της διάλυσης τα θέµατα: α) «∆ιάλυση / ∆ιαλύεται», που αναφέρεται στο 

φαινόµενο της διάλυσης (10 αναφορές σε σύνολο 18), β) «∆ιαλύτης», που αναφέρεται 

στην έννοια του διαλύτη και χρησιµοποιεί ως χαρακτηριστικό παράδειγµα διαλύτη το νερό 

(3 αναφορές σε σύνολο 18), και γ) «∆ιαλύµατα», που προσδιορίζει την έννοια διάλυµα και 

διακρίνει τα διαλύµατα από το διαλύτη και τη διαλυόµενη ουσία (4 αναφορές σε σύνολο 

18). Στα κείµενα του ∆.Π. δεν εντοπίστηκαν στοιχεία σχετικά µε το θέµα «Υλικά 

διαλυόµενα και µη». 

 

Η θεµατική ανάλυση των συνεντεύξεων των νηπιαγωγών που συµµετείχαν στην 

έρευνα ανέδειξε µεγάλες διαφοροποιήσεις σχετικά µε τα θέµατα που απασχολούν τις 

νηπιαγωγούς ανάµεσα στο Ιο µέρος της συνέντευξης, όταν δηλαδή σχολιάζουν τα 

αποσπάσµατα των επίσηµων κειµένων των Π.Σ., και στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης, όταν 

δηλαδή επιχειρούν να σχεδιάσουν σχετική µε το φαινόµενο της διάλυσης διδακτική 

παρέµβαση. 

 

Ειδικότερα, όταν οι νηπιαγωγοί σχολιάζουν τα κείµενα των Π.Σ. ασχολούνται 

πράγµατι µε θέµατα συµβατά µε εκείνα που προβάλλουν τα κείµενα και µάλλον σε 

αντίστοιχη έκταση (βλ. Πίνακα 23). Εξαίρεση αποτελεί το θέµα «Υλικά διαλυόµενα και 

µη», το οποίο φαίνεται να απασχολεί και τις νηπιαγωγούς που επέλεξαν να σχολιάσουν τα 

κείµενα του ∆.Π., αν και δεν παρέχονται σε αυτά τα κείµενα σχετικοί προσδιορισµοί. 

 

Ωστόσο, όταν οι νηπιαγωγοί επιχειρούν να σχεδιάσουν σχετική διδακτική 

παρέµβαση, τα δεδοµένα διαφοροποιούνται. Οι νηπιαγωγοί που επέλεξαν τα κείµενα του 

Α.Π. του ’89 φαίνεται ότι ασχολούνται κατά κύριο λόγο µε το θέµα «Υλικά διαλυόµενα 

και µη», και σε µικρότερο βαθµό µε το θέµα «άλλο», ενώ το ενδιαφέρον των νηπιαγωγών 
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που επέλεξαν τα κείµενα του ∆.Π. φαίνεται να µοιράζεται ανάµεσα σε τρία θέµατα, τα 

θέµατα «Άλλο», «∆ιάλυση / ∆ιαλύονται» και «Υλικά διαλυόµενα και µη», παρόλο που 

όπως ήδη αναφέρθηκε το θέµα αυτό δεν περιλαµβάνεται στα κείµενα του ∆.Π. Η ποιοτική 

ανάλυση που επιχειρήθηκε στις αναφορές που συγκρότησαν το θέµα «Άλλο», ανέδειξε ότι 

πρόκειται κυρίως για ζητήµατα διδακτικής µεθοδολογίας ή για ευρύτερους 

προβληµατισµούς των νηπιαγωγών, δηλαδή για θέµατα που είναι αναµενόµενο να 

απασχολούν τις εκπαιδευτικούς περισσότερο κατά το σχεδιασµό διδακτικών παρεµβάσεων. 

 

Συµπερασµατικά, κατά το σχολιασµό αποσπασµάτων των επίσηµων κειµένων των 

Π.Σ. που σχετίζονται µε το φαινόµενο της διάλυσης, τα θέµατα που αναπτύσσουν οι 

νηπιαγωγοί της έρευνας παρουσιάζονται γενικώς συµβατά µε τα θέµατα που 

αναπτύσσονται στα κείµενα, αλλά κατά το σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης 

παρατηρούνται διαφοροποιήσεις, οι οποίες σε ορισµένες περιπτώσεις σχετίζονται µε την 

επιπλέον ενασχόληση των νηπιαγωγών µε ζητήµατα διδακτικής µεθοδολογίας, και σε 

άλλες περιπτώσεις φανερώνουν διαφορές ανάµεσα στα γνωστικά περιεχόµενα που 

προσδιορίζουν τα κείµενα και εκείνα που επιλέγουν να διδάξουν οι νηπιαγωγοί. 

β) Επηρεάζεται ο προσδιορισµός από τις νηπιαγωγούς των θεµάτων που θεωρούν 
σχετικά µε το φαινόµενο της διάλυσης από τους παράγοντες α) Πρόγραµµα που 
επιλέγουν ως οικείο, β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα που διδάχθηκαν κατά τη 
διάρκειά τους, γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη ∆ιδακτική Φ.Ε., δ) έτη 
διδακτικής εµπειρίας τους; 

Τα αποτελέσµατα της θεµατικής ανάλυσης των συνεντεύξεων µε τις 40 

νηπιαγωγούς, δείχνουν ότι τα κείµενα των Προγραµµάτων, στα οποία παρουσιάζονται οι 

επίσηµες διδακτικές προτάσεις για την προσέγγιση του φαινοµένου της διάλυσης, 

επηρεάζουν τα θέµατα που αναπτύσσουν οι νηπιαγωγοί κατά το σχολιασµό των κειµένων, 

αφού διαπιστώθηκε σχετική αναλογία ανάµεσα στα θέµατα που παρουσιάζονται από τα 

επίσηµα κείµενα και σε εκείνα που σχολιάζουν οι νηπιαγωγοί. Ωστόσο αυτή η αναλογία 

δεν παρατηρήθηκε στα θέµατα που αναπτύσσουν οι νηπιαγωγοί κατά το σχεδιασµό και την 

παρουσίαση σχετικής µε το φαινόµενο της διάλυσης διδακτικής παρέµβασης. Στο ΙΙο µέρος 

των συνεντεύξεων, κατά το σχεδιασµό διδακτικής προσέγγισης για το φαινόµενο της 

διάλυσης, παρατηρήθηκε γενικότερη τάση σχολιασµού θεµάτων που αφορούν στη 

διάκριση των υλικών σε διαλυόµενα και µη, η οποία φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από το 

Πρόγραµµα που επέλεξαν ως πιο οικείο οι νηπιαγωγοί, από τις βασικές σπουδές τους και 

το Πρόγραµµα που διδάχθηκαν, από την εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη ∆ιδακτική 
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Φ.Ε., από τα έτη διδακτικής εµπειρίας, καθώς και από το µετασχηµατισµένο διδακτικό 

αντικείµενο στο οποίο καταλήγουν, ως προς το επιστηµονικό µοντέλο. 

 

 

                                                

Η αυξηµένη παρουσία ενοτήτων στο θέµα «Υλικά διαλυόµενα και µη», κατά το ΙΙο 

µέρος της συνέντευξης, η οποία φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από τους προαναφερθέντες 

παράγοντες, και κυρίως ο εντοπισµός σχετικών ενοτήτων στο Ιο και ΙΙο µέρος της 

συνέντευξης, στην οµάδα των νηπιαγωγών που επιλέγουν τα κείµενα του ∆.Π., όπου δεν 

εντοπίστηκαν ανάλογες Θ.Ε., µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, στη λογική των νηπιαγωγών 

κυριαρχεί ο προσδιορισµός διδακτικών περιεχοµένων εκπαιδευτικών παρεµβάσεων, που 

σχετίζονται µε το φαινόµενο της διάλυσης, βάσει κατηγορικών εννοιών103. Το δεδοµένο 

αυτό θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως απόρροια της πολυετούς εφαρµογής του Α.Π. του ’89 

ή/και ως επιρροή της πιαζετικής θεωρίας για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης. 

 

Ο προσδιορισµός διδακτικών περιεχοµένων βάσει κατηγορικών εννοιών 

εφαρµόζεται χαρακτηριστικά στα διδακτικά αντικείµενα που προτείνονται στο Τέταρτο 

Μέρος του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων, µε τίτλο «Αγωγή και Νοητική Ανάπτυξη του 

Νηπίου», όπου όλες οι προτεινόµενες προς διδασκαλία ενότητες τιτλοφορούνται 

«∆ιακρίσεις ως προς …» π.χ. το σχήµα, µέγεθος, µορφή και βάρος, τη σύσταση της Ύλης, 

και οι προσδιορισµοί αφορούν, συχνά, οµαδοποιήσεις αντικειµένων σε π.χ. µικρά / µεγάλα, 

βαριά / ελαφριά, αντικείµενα που γλιστρούν µόνα τους / χρειάζονται ώθηση, που 

διαλύονται / δεν διαλύονται, που σπάζουν / δεν σπάζουν (ΥΠ.Ε.Π.Θ. – ΠΙ, 1991, σ. ). 

Εξάλλου και στα κείµενα του Οδηγού Νηπιαγωγού εντοπίζονται σχετικοί προσδιορισµοί 

για τα διδακτικά αντικείµενα: υλικά «∆ιαπερατά/µη ∆ιαπερατά» και «Επιπλέοντα/µη 

Επιπλέοντα» (βλ. ενότητες 6.1.3.5 και 6.1.3.7). 

Πρόκειται για µία πρακτική προσδιορισµού διδακτικών περιεχοµένων βαθιά 

επηρεασµένη από τα δεδοµένα της Πιαζετικής θεώρησης για την ανάπτυξη της 

νοηµοσύνης και την προσέγγιση της γνώσης από τα νήπια104, επιρροή η οποία δηλώνεται 

και ρητώς στην εισαγωγή του Τέταρτου Μέρους του Βιβλίου ∆ραστηριοτήτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

– ΠΙ, 1991, σ. 196). Ωστόσο, είναι αµφίβολη η σηµασία που θα είχε για την προσέγγιση 

ενός µετασχηµατισµένου επιστηµονικού µοντέλου περιγραφής και εξήγησης του 

 
103 Για τον προσδιορισµό των κατηγορικών εννοιών βλ. Leimeignan & Weil-Barais, 1997, σ. 84-93. 
104 Για συζήτηση περί διάκρισης φυσικής και λογικοµαθηµατικής γνώσης, εµπειρικής και σκεπτόµενης 
αφαίρεσης στο έργο του Piaget, βλ. von Glaserfeld, 1991. 
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φαινοµένου της διάλυσης, η έµφαση στη διάκριση των υλικών µε τα οποία έρχονται σε 

επαφή τα νήπια, σε υλικά διαλυόµενα και µη, και εξίσου αµφίβολη η δυνατότητα των 

νηπιαγωγών να στηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρηµα. 

γ) Είναι συµβατός ο εννοιολογικός προσδιορισµός από τις νηπιαγωγούς διδακτικών 
περιεχοµένων σχετικών µε το φαινόµενο της διάλυσης, µε ένα µετασχηµατισµένο 
επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου; 

Όλες οι νηπιαγωγοί που συµµετείχαν στην έρευνα διατύπωσαν είτε στο Ιο είτε στο 

ΙΙο µέρος της συνέντευξης ιδέες που αποµακρύνονται από το επιστηµονικό µοντέλο 

περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης105. Ακόµα και στις συνεντεύξεις 

των νηπιαγωγών που καταλήγουν σε διδακτικό αντικείµενο συµβατό µε ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο (6 άτοµα), εντοπίστηκαν στο Ιο µέρος της 

συνέντευξης Θ.Ε. µε αναφορές εννοιολογικού προσδιορισµού του φαινοµένου της 

διάλυσης που αποµακρύνονται από το επιστηµονικό µοντέλο. Εξαίρεση αποτελούν τα 

κείµενα της συνέντευξης της νηπιαγωγού Φραγκίσκης, στα οποία εντοπίστηκαν 

προσδιορισµοί µη συµβατοί µε το επιστηµονικό µοντέλο και κατά το ΙΙο µέρος της 

συνέντευξης106. 

 

Οι διατυπώσεις που εντοπίστηκαν στις συνεντεύξεις των νηπιαγωγών, οι οποίες 

αποµακρύνουν τον εννοιολογικό προσδιορισµό του φαινοµένου της διάλυσης από ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης, εµπεριέχουν ποικιλία 

εναλλακτικών ιδεών, συγχύσεων και αντιφατικών στοιχείων. Από το σύνολο των 40 

νηπιαγωγών που συµµετείχαν στην έρευνα, 33 διατυπώνουν απόψεις που φανερώνουν 

σύγχυση (π.χ. του φαινοµένου της διάλυσης µε το φαινόµενο της τήξης), 25 νηπιαγωγοί 

χρησιµοποιούν λεξιλόγιο που παραπέµπει στην ιδέα της εξαφάνισης της διαλυόµενης µη 

ορατής ουσίας, 23 επιλέγουν τα υλικά που θα χρησιµοποιήσουν κατά τη διδακτική 

παρέµβαση µε κριτήρια που δε σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά του γνωστικού 

περιεχοµένου (π.χ. να συµµετάσχουν και τα παιδιά στη διαδικασία επιλογής υλικών), 17 

επικεντρώνουν τα σχόλιά τους σε αισθητηριακές αλλαγές και όχι στα κοινά στοιχεία (π.χ. 
                                                 
105 Βλ. Πίνακα ΙΙΙ-Γ στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 
106 Η νηπιαγωγός Φραγκίσκη διαπίστωσε την ανεπάρκεια των ιδεών της για το φαινόµενο της διάλυσης, κατά 
τη µελέτη και το σχολιασµό των επίσηµων κειµένων του ∆.Π. στο Ιο µέρος της συνέντευξης. Για το λόγο 
αυτό επιφυλάχθηκε κατά τον προσδιορισµό του διδακτικού αντικειµένου στο επίπεδο του σχεδιασµού 
διδακτικής παρέµβασης, στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αναζητήσει γνώσεις 
αναφοράς από σχετικά κείµενα επιπλέον των επίσηµων κειµένων του Π.Σ. Εντάχθηκε στην οµάδα των 
νηπιαγωγών που καταλήγουν σε συµβατό διδακτικό αντικείµενο επειδή θεωρήθηκε ότι οι διαπιστώσεις που 
έκανε και η στρατηγική που πρότεινε είναι πιθανότατο να οδηγήσουν στον προσδιορισµό διδακτικού 
αντικειµένου συµβατού µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο. 
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το νερό άλλαξε γεύση), 14 νηπιαγωγοί θεωρούν ότι το φαινόµενο της διάλυσης εξαρτάται 

από τη φυσική κατάσταση ή/και τη µορφή των υλικών (π.χ. τα υγρά διαλύονται, οι σκόνες 

διαλύονται), 13 νηπιαγωγοί αντιµετωπίζουν τα διαλυόµενα υλικά και τις ιδιότητές τους ως 

διακριτές οντότητες (π.χ. η ζάχαρη έδωσε στο νερό γλυκιά γεύση), ενώ σπανιότερα, 

παρουσιάζονται απόψεις που φανερώνουν την επικέντρωση σε ένα κυρίαρχο παράδειγµα 

υλικού και τη γενίκευση µε βάση αυτό (7 νηπιαγωγοί), την πρόθεση επεξεργασίας 

ζητηµάτων που αφορούν την αιτία του φαινοµένου (6 νηπιαγωγοί), την εναλλακτική ιδέα 

της ένωσης των υλικών (5 νηπιαγωγοί) και την επιρροή της καθηµερινής σηµασίας της 

λέξης «διάλυση» (βλ. Πίνακα 34). 

 

                                                

∆ιαπιστώνουµε ότι στην πλειονότητά τους οι νηπιαγωγοί που συµµετείχαν στην 

έρευνα δεν προσδιορίζουν συστηµατικά το φαινόµενο της διάλυσης και τα σχετικά µε αυτό 

γνωστικά περιεχόµενα, µε τρόπο συµβατό προς ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό 

µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου. Τελικώς, από τις 40 νηπιαγωγούς της 

έρευνας, 6 καταλήγουν σε διδακτικό αντικείµενο συµβατό µε ένα επιστηµονικό µοντέλο 

περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης, 3 καταλήγουν σε διδακτικό 

αντικείµενο µη συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο και οι περισσότερες (31 νηπιαγωγοί) 

σε διδακτικό αντικείµενο που προσδιορίζεται µε αντιφατικούς εννοιολογικούς 

προσδιορισµούς107. 

 

Μελετώντας το συσχετισµό ανάµεσα στο διδακτικό αντικείµενο στο οποίο 

καταλήγουν οι προσπάθειες των νηπιαγωγών της έρευνας και τους εννοιολογικούς 

προσδιορισµούς του φαινοµένου που επιχειρούν, διαπιστώνουµε ότι οι εννοιολογικοί 

προσδιορισµοί που προσεγγίζουν ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 

περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης, συσχετίζονται µε την κατάληξη σε 

συµβατό µε το επιστηµονικό µοντέλο διδακτικό αντικείµενο (βλ. Πίνακα 27), και 

αντίστροφα, οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί που αποµακρύνονται από το επιστηµονικό 

µοντέλο συσχετίζονται µε την κατάληξη σε µη συµβατό ή σε διδακτικό αντικείµενο που 

παρουσιάζει αντιφάσεις προς το επιστηµονικό µοντέλο (βλ. Πίνακα 34). 

 

Ο αυξηµένος αριθµός Θ.Ε. που δεν περιλαµβάνουν στοιχεία εννοιολογικού 

προσδιορισµού στο Ιο µέρος της συνέντευξης συσχετίζεται µε κατάληξη σε µη συµβατό 

 
107 Βλ. Πίνακα ΙΙΙ-Γ στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 
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διδακτικό αντικείµενο, ενώ στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης συσχετίζεται µε κατάληξη σε 

συµβατό διδακτικό αντικείµενο (βλ. Πίνακα 37). Τα δεδοµένα αυτά είναι πιθανό να 

αποδίδουν τη σηµασία που έχει η ενασχόληση µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό του 

διδακτικού αντικειµένου πριν την έναρξη του σχεδιασµού οποιασδήποτε διδακτικής 

παρέµβασης. 

 

Ο αυξηµένος αριθµός των Θ.Ε. που περιλαµβάνουν διατύπωση αποριών από τις 

νηπιαγωγούς της έρευνας, στο Ιο µέρος της συνέντευξης, συσχετίζεται µε την κατάληξη σε 

διδακτικό αντικείµενο µη συµβατό προς το επιστηµονικό µοντέλο (βλ. Πίνακα 40), 

δεικνύοντας ενδεχοµένως τη σηµασία της αντιµετώπισης πριν από το σχεδιασµό 

διδακτικής παρέµβασης πιθανών αποριών, ελλείψεων σε γνώσεις αναφοράς ή/και 

συγχύσεων που οι ίδιες οι νηπιαγωγοί είχαν διαπιστώσει κατά το σχολιασµό των κειµένων. 

 

Ο αυξηµένος αριθµός Θ.Ε. µε αναφορές σχετικά µε τη διδασκαλία και άλλων 

γνωστικών περιεχοµένων, πέραν όσων σχετίζονται µε το φαινόµενο της διάλυσης, στις 

νηπιαγωγούς που καταλήγουν σε διδακτικό αντικείµενο που παρουσιάζει αντιφάσεις προς 

ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο (βλ. Πίνακα 45), αναδεικνύει ενδεχοµένως 

τη δυσκολία του εγχειρήµατος συσχετισµού γνωστικών περιεχοµένων που σχετίζονται µε 

άλλες έννοιες ή φαινόµενα των Φ.Ε. ή/και ευρύτερα ‘θέµατα’. 

δ) Επηρεάζεται ο εννοιολογικός προσδιορισµός των σχετικών µε το φαινόµενο της 
διάλυσης διδακτικών περιεχοµένων από τους παράγοντες α) Πρόγραµµα που 
επιλέγουν ως οικείο, β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα που διδάχθηκαν κατά τη 
διάρκειά τους, γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη ∆ιδακτική Φ.Ε., δ) έτη 
διδακτικής εµπειρίας τους; 

Οι παράγοντες α, β, γ, και δ δεν νοούνται ως ανεξάρτητοι µεταξύ τους παράγοντες 

καθώς αλληλοδιαπλέκονται αναδεικνύοντας στοιχεία από την ατοµική ιστορία κάθε 

νηπιαγωγού και τις κοινωνικο-εκπαιδευτικές συνθήκες τις οποίες αντιµετώπισε κατά τη 

διαµόρφωση της επαγγελµατικής του ταυτότητας. Οι περισσότερες από τις νηπιαγωγούς 

που σπούδασαν στις Σχολές Νηπιαγωγών, διορίστηκαν σύντοµα µετά την ολοκλήρωση 

των βασικών τους σπουδών και εποµένως τη χρονική περίοδο που διεξήχθη η έρευνα είχαν 

ήδη αρκετά έτη διδακτικής εµπειρίας, πιθανότατα δεν επιµορφώθηκαν στη ∆ιδακτική Φ.Ε., 

όσες από αυτές παρακολούθησαν Προγράµµατα εξοµοίωσης του πτυχίου τους, καθώς τα 

σχετικά µαθήµατα παρακολουθούσαν µόνο οι εκπαιδευτικοί µε λίγα έτη διδακτικής 

εµπειρίας. Αντίστοιχα, οι νηπιαγωγοί που σπούδασαν σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα κατά 
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την περίοδο εφαρµογής του Α.Π. του ’89, δεν παρακολούθησαν µαθήµατα ∆ιδακτικής 

Φ.Ε., καθώς εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα δεν υπήρχαν ακόµη καθηγητές µε ειδικότητα 

σε αυτό το πεδίο. Εξάλλου, οι περισσότερες από τις νηπιαγωγούς που εκπαιδεύτηκαν στο 

∆.Π. κατά τις βασικές τους σπουδές, παρακολούθησαν µαθήµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε., επειδή 

τα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα από το 2003 που ξεκίνησε η δοκιµαστική εφαρµογή του ∆.Π. 

είχαν ήδη στελεχωθεί µε σχετικές ειδικότητες καθηγητών, αλλά αυτές οι νηπιαγωγοί δεν 

έχουν πολλά έτη διδακτικής εµπειρίας, αφού έχουν πρόσφατα ολοκληρώσει τις σπουδές 

τους. 

 

Έτσι, η µελέτη της επιρροής των προαναφερθέντων παραγόντων, επί των 

εννοιολογικών προσδιορισµών που διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί της έρευνας σχετικά µε το 

φαινόµενο της διάλυσης, αποβλέπει στην ανάδειξη τάσεων συσχέτισης και δεν µπορεί να 

αντιµετωπιστεί ως µελέτη αιτιακών σχέσεων µεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτηµένων 

µεταβλητών. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις συσχετίσεις αυτές φανερώνουν 

ορισµένες ενδιαφέρουσες τάσεις. 

 

Όσον αφορά την πιθανή επιρροή του παράγοντα α) Πρόγραµµα που επιλέγουν ως 

πιο οικείο, η σύγκριση ανάµεσα στα σχετικά µε το φαινόµενο της διάλυσης γνωστικά 

περιεχόµενα που περιλαµβάνονται στα δύο Προγράµµατα και τους εννοιολογικούς τους 

προσδιορισµούς από τη µία πλευρά, και εκείνα τα γνωστικά περιεχόµενα και τους 

εννοιολογικούς τους προσδιορισµούς που διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί της έρευνας από την 

άλλη πλευρά, ανέδειξε σαφείς τάσεις επιρροής. Οι νηπιαγωγοί που επέλεξαν να 

σχολιάσουν τα κείµενα του ∆.Π., τα οποία περιλαµβάνουν µεγαλύτερη ποικιλία 

εννοιολογικών προσδιορισµών, οι περισσότεροι από τους οποίους προσεγγίζουν ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου, 

προσδιόρισαν περισσότερα γνωστικά περιεχόµενα και µε περισσότερες αναφορές που 

προσεγγίζουν το επιστηµονικό µοντέλο, από ό,τι οι νηπιαγωγοί που επέλεξαν να 

σχολιάσουν τα κείµενα του Α.Π. του ’89, στα οποία τα γνωστικά περιεχόµενα που 

σχετίζονται µε το φαινόµενο είναι λιγότερα, και οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί των 

κειµένων που αποµακρύνονται από το επιστηµονικό µοντέλο προβάλλονται πιο έντονα. 

Παρατηρήθηκε ακόµη η τάση υιοθέτησης από τις νηπιαγωγούς του λεξιλογίου αναφοράς 

που χρησιµοποιείται από τα επίσηµα κείµενα, ακόµη κι όταν αυτό οδηγεί σε 

εννοιολογικούς προσδιορισµούς που αποµακρύνονται από ένα µετασχηµατισµένο 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής του φαινοµένου της διάλυσης (βλ. ενότητα 7.1.2.3, 2.4 
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«Εξαφάνιση»)108. Το πλήθος Θ.Ε. χωρίς εννοιολογικούς προσδιορισµούς, που 

εντοπίστηκαν στο Ιο µέρος των συνεντεύξεων µε τις νηπιαγωγούς της έρευνας, 

παρουσιάζεται ανάλογο µε το πλήθος σχετικών Θ.Ε. που εντοπίζονται στα επίσηµα 

κείµενα. Οι απορίες που διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί κατά το Ιο µέρος της συνέντευξης 

είναι ανάλογες µε το πλήθος ελλείψεων, ασαφειών, σύνθετων διατυπώσεων εννοιολογικών 

προσδιορισµών που περιλαµβάνονται στα επίσηµα κείµενα. Οι νηπιαγωγοί που στο ΙΙο 

µέρος της συνέντευξης σχεδιάζουν να διδάξουν το φαινόµενο της διάλυσης παράλληλα µε 

γνωστικά περιεχόµενα που δεν σχετίζονται µε το συγκεκριµένο φαινόµενο, προέρχονται 

κυρίως από εκείνες που επέλεξαν το ∆.Π. ως πιο οικείο, και ο παράγοντας αυτός φαίνεται 

να είναι ο µόνος που ασκεί σχετική επιρροή. 

 

Συνοψίζοντας, ο παράγοντας α) Πρόγραµµα που επιλέγουν ως πιο οικείο, φαίνεται 

ότι επηρεάζει τους εννοιολογικούς προσδιορισµούς του φαινοµένου της διάλυσης που 

επιχειρούν κατά τις συνεντεύξεις οι νηπιαγωγοί της έρευνας, τόσο όσον αφορά την 

ποικιλία των γνωστικών περιεχοµένων που προσδιορίζουν, όσο και σχετικά µε τη 

συµβατότητα αυτών των προσδιορισµών µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο, 

αναδεικνύοντας µία σχέση αναλογίας ανάµεσα στους προσδιορισµούς που διατυπώνονται 

στα κείµενα µε εκείνους που διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί. 

 

Η πιθανή επιρροή των παραγόντων β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα που 

διδάχθηκαν κατά τη διάρκειά τους, γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη ∆ιδακτική Φ.Ε., 

και δ) έτη διδακτικής εµπειρίας τους, επί των εννοιολογικών προσδιορισµών που 

διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί της έρευνας, δεικνύει επίσης σαφείς τάσεις. Επειδή οι 

προαναφερθέντες παράγοντες συσχετίζονται µεταξύ τους ως αλληλοεξαρτώµενες πτυχές 

των συγκεκριµένων κοινωνικο-εκπαιδευτικών συνθηκών που ίσχυσαν στον ελλαδικό χώρο 

κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης και εργασίας των νηπιαγωγών της έρευνας, θεωρούµε ότι η 

διάκριση της επιρροής για κάθε παράγοντα δεν είναι θεµιτή και κυρίως δεν αποδίδει τις 

σχέσεις που αναδείχθηκαν. Για το λόγο αυτό θα επιχειρήσουµε να παρουσιάσουµε 

παράλληλα τις διάφορες τάσεις, συσχετίζοντας τους παράγοντες µεταξύ τους, ώστε να 

προσδιοριστούν µε µεγαλύτερη αξιοπιστία τα σχετικά δεδοµένα. 

 
                                                 
108 Οι 20 νηπιαγωγοί από την οµάδα των 28 που επέλεξαν να σχολιάσουν τα κείµενα του ∆.Π., υιοθετούν 
εκφράσεις που περιλαµβάνονται στα κείµενα του ∆.Π., οι οποίες παραπέµπουν στην ιδέα της εξαφάνισης της 
διαλυµένης µη ορατής ουσίας. Από τις 8 νηπιαγωγούς αυτής της οµάδας µόνο οι 2 εκφράζουν αντιρρήσεις 
για τη χρήση αυτής της ορολογίας (οι νηπιαγωγοί Φραγκίσκη και Σούλα). 
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Οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί που διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί της έρευνας, οι 

οποίοι φαίνεται να αναγνωρίζουν τη σηµασία που έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

διδακτικού αντικειµένου ή/και τα ειδικά χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης των παιδιών 

για τη διδακτική πράξη, προέρχονται κυρίως από τις νηπιαγωγούς που ολοκλήρωσαν τις 

βασικές τους σπουδές σε Πανεπιστηµιακό Τµήµα, και από εκείνες που εκπαιδεύτηκαν ή 

επιµορφώθηκαν στη ∆ιδακτική Φ.Ε. Οι νηπιαγωγοί µε πολλά έτη διδακτικής εµπειρίας που 

ολοκλήρωσαν τις βασικές τους σπουδές σε Σχολές Νηπιαγωγών και δεν είχαν την ευκαιρία 

να εκπαιδευτούν στη ∆ιδακτική Φ.Ε., φαίνεται να επιχειρούν µε µεγαλύτερη ευκολία να 

απλοποιήσουν εµπειρικά τα γνωστικά περιεχόµενα που σχεδιάζουν να διδάξουν, 

διατυπώνουν περισσότερους εννοιολογικούς προσδιορισµούς που παραπέµπουν στην 

εναλλακτική ιδέα της ένωσης του διαλύτη µε τη διαλυόµενη ουσία, της εξάρτησης του 

φαινοµένου της διάλυσης από τη φυσικής κατάσταση ή τη µορφή των υλικών, 

επηρεάζονται περισσότερο από τη σηµασία της λέξης «διάλυση» σε καθηµερινές 

περιστάσεις, από ό,τι οι νηπιαγωγοί µε σπουδές σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα και µε 

εκπαίδευση στη ∆ιδακτική Φ.Ε. Οι νηπιαγωγοί µε πολλά έτη διδακτικής εµπειρίας, που 

ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους σε Σχολές Νηπιαγωγών και δεν εκπαιδεύτηκαν στη 

∆ιδακτική Φ.Ε. διατυπώνουν περισσότερα σχόλια στα οποία δεν περιλαµβάνουν 

εννοιολογικούς προσδιορισµούς για το φαινόµενο. 

 

Συνοψίζοντας, οι παράγοντες β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα που διδάχθηκαν 

κατά τη διάρκειά τους, γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη ∆ιδακτική Φ.Ε., και δ) έτη 

διδακτικής εµπειρίας τους, φαίνεται να επηρεάζουν τους εννοιολογικούς προσδιορισµούς 

που διατυπώνουν οι νηπιαγωγοί της έρευνας αναδεικνύοντας τη σηµασία που έχει η 

βασική εκπαίδευση των νηπιαγωγών και η εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη ∆ιδακτική 

Φ.Ε., για την ανάπτυξη ενός πλαισίου που επιτρέπει στις νηπιαγωγούς, αφενός να 

αναγνωρίζουν και να λαµβάνουν υπόψη τους σηµαντικά στοιχεία εννοιολογικής φύσεως 

ή/και στοιχεία που αφορούν τον τρόπο σκέψης των παιδιών, αφετέρου να αποδεσµεύονται 

από τους περιορισµούς που θέτουν οι καθηµερινές σηµασίες και χρήσεις της γλώσσας, και 

έτσι να προσανατολίζονται καλύτερα σε σχέση µε το επιστηµονικό πεδίο των Φ.Ε. 
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7.1.4.2 Ποιες µεθοδολογικές επιλογές κάνουν οι νηπιαγωγοί, κατά το σχεδιασµό διδακτικής 
παρέµβασης για το φαινόµενο της διάλυσης; 

α) Ποιες επιρροές από βασικά ρεύµατα της Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και 
∆ιδακτικής Φ.Ε. διακρίνονται στη διδακτική µεθοδολογία που επιλέγουν να 
εφαρµόσουν οι νηπιαγωγοί για την προσέγγιση του φαινοµένου; 

Η ανάλυση των δεδοµένων που προέκυψαν, κυρίως από το ΙΙο µέρος της 

συνέντευξης, δηλαδή κατά το σχεδιασµό διδακτικών παρεµβάσεων για το φαινόµενο της 

διάλυσης, από τις νηπιαγωγούς που συµµετείχαν στην έρευνα, ανέδειξαν πλήθος στοιχείων 

σχετικών µε τις διδακτικές επιλογές τους και τις πιθανές επιρροές επί αυτών από τα 

ρεύµατα του εµπειρισµού και γενικές παιδαγωγικές αρχές, την πιαζετική θεωρία για την 

ανάπτυξη της νοηµοσύνης, και τέλος ρεύµατα που αποδίδουν ιδιαίτερη έµφαση σε 

κοινωνικο-πολιτισµικούς παράγοντες. 

 

Η διδακτική µεθοδολογία που φαίνεται επηρεασµένη από το ρεύµα του 

εµπειρισµού και γενικές παιδαγωγικές αρχές στηρίζεται σε διδακτικές επιλογές των 

νηπιαγωγών που αποδίδουν ιδιαίτερη έµφαση στις αισθήσεις και τα αντιληπτικά δεδοµένα, 

προβάλλοντάς τα ως επαρκείς συνθήκες µάθησης. Η επιρροή αυτή αναδεικνύεται στην 

επιλογή των νηπιαγωγών της έρευνας να σχεδιάσουν πειραµατικές διαδικασίες που 

λαµβάνουν τη µορφή παραδειγµατικών πειραµάτων επίδειξης, οι οποίες συνήθως δεν 

περιλαµβάνουν κάποιο προβληµατισµό ή τη διατύπωση ερωτήµατος προς διερεύνηση, δεν  

επιδιώκουν τη µύηση των παιδιών σε διαδικασίες συστηµατικής παρατήρησης, αλλά 

στοχεύουν στην απλή πρόσληψη αισθητηριακών πληροφοριών. Στην ίδια λογική, αυτές οι 

νηπιαγωγοί χρησιµοποιούν ως επιχειρήµατα µια ακαθόριστη αρχή απλούστευσης των 

διαδικασιών και γνωστικών περιεχοµένων στο επίπεδο των παιδιών, την ανάγκη για 

κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών και για παιγνιώδη διδακτική προσέγγιση, και 

επιχειρούν έναν µη ορθολογικό εµπλουτισµό της όλης διδακτικής διαδικασίας µε διάφορα 

διδακτικά αντικείµενα και από άλλες µαθησιακές περιοχές. 

 

Η επιρροή της πιαζετικής θεωρίας για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης διακρίνεται 

στις µεθοδολογικές επιλογές των νηπιαγωγών που προβάλλουν ως ιδιαιτέρως σηµαντικό το 

χειρισµό υλικών και αντικειµένων από τα παιδιά, είτε σε πλαίσια ελεύθερου χειρισµού, είτε 

µε περισσότερη καθοδήγηση, διακρίνουν προαπαιτούµενες γνώσεις που θεωρούνται 

απαραίτητες για να µπορέσουν τα παιδιά να προσεγγίσουν το συγκεκριµένο φαινόµενο, και 

συνήθως καταλήγουν σε δραστηριότητες οµαδοποίησης, σύγκρισης των δεδοµένων που 
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προέκυψαν από το χειρισµό, δηλαδή σε µια προσπάθεια λογικοµαθηµατικής επεξεργασίας 

των εµπειριών των παιδιών. 

 

Οι µεθοδολογικές επιλογές των νηπιαγωγών, στις οποίες διακρίνονται επιρροές από 

ρεύµατα της Ψυχολογίας και της ∆ιδακτικής που προκρίνουν το ρόλο κοινωνικο-

πολιτισµικών παραγόντων επί της µαθησιακής διαδικασίας και νοητικής ανάπτυξης των 

παιδιών, σχετίζονται κυρίως µε την αξιοποίηση -σε επίπεδο διδακτικού σχεδιασµού- 

διαδικασιών που επιτρέπουν στα παιδιά να διατυπώσουν και να διαπραγµατευθούν τις 

ιδέες τους για το φαινόµενο, να τις ελέγξουν µέσω πειραµατικών διατάξεων και να 

επεξεργαστούν συστηµατικά τις εµπειρίες τους µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων. Οι 

νηπιαγωγοί αυτοί υιοθετούν σε µια λογική διαπραγµάτευσης των διαδικασιών 

οικειοποίησης της νέας γνώσης από τα παιδιά, µέσω αλληλεπιδράσεων µε συνοµηλίκους 

ή/και µε τον εκπαιδευτικό, µε τη χρήση του προφορικού λόγου, καταγραφών και 

συµβολισµών, σε διάφορες φάσεις του εκπαιδευτικού σχεδιασµού. Η επιρροή από αυτό το 

πλαίσιο, διαφαίνεται στα επιχειρήµατα που στηρίζουν τις µεθοδολογικές επιλογές των 

νηπιαγωγών της έρευνας, σχετικά µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διδακτικού 

αντικειµένου ή/και τα ειδικά χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης των παιδιών, και 

εκφράζεται συχνά µε διατυπώσεις που φανερώνουν την πρόθεσή τους να αποτρέψουν τη 

δηµιουργία εννοιολογικών συγχύσεων ή να αντιµετωπίσουν τέτοιες συγχύσεις που πιθανόν 

εκφράσουν τα παιδιά. 

 

                                                

Σε κάθε µία από τις 40 νηπιαγωγούς που συµµετείχαν στην έρευνα εντοπίστηκαν 

διδακτικές στρατηγικές, πρακτικές ή/και κριτήρια επιλογής υλικών που φανερώνουν 

επιρροές συνήθως από δύο και συχνότερα και από τα τρία πλαίσια επιρροής που 

περιγράφτηκαν πιο πάνω109. Η ανάλυση που επιχειρήθηκε βασίστηκε σε κάθε περίπτωση 

στο συµβατικό προσδιορισµό κυρίαρχης, αυξηµένης ή περιορισµένης επιρροής από τις 

τρεις κατηγορίες πλαισίων. Τα δεδοµένα από αυτή την ανάλυση ανέδειξαν ότι οι 

µεθοδολογικές επιλογές των νηπιαγωγών επηρεάζονται κατά κύριο λόγο από τα ρεύµατα 

του εµπειρισµού και γενικές παιδαγωγικές αρχές, λιγότερο από ρεύµατα που αποδίδουν 

ιδιαίτερη έµφαση σε κοινωνικο-πολιτισµικούς παράγοντες, και τέλος σε µικρότερο βαθµό 

από την πιαζετική θεωρία για την ανάπτυξη της νοηµοσύνης. 

 
109 Αναλυτικά παρουσιάζονται τα σχετικά δεδοµένα στους Πίνακες ΙΙΙ-Β που περιλαµβάνουν τα δεδοµένα 
κάθε συνέντευξης, στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 
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β) Επηρεάζονται οι µεθοδολογικές επιλογές των νηπιαγωγών από τους παράγοντες 
α) Πρόγραµµα που επιλέγουν ως οικείο, β) βασικές σπουδές και Πρόγραµµα που 
διδάχθηκαν κατά τη διάρκειά τους, γ) εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη 
∆ιδακτική Φ.Ε., δ) έτη διδακτικής εµπειρίας τους; 

Η ανάλυση των µεθοδολογικών επιλογών των νηπιαγωγών που συµµετείχαν στην 

έρευνα επιχειρήθηκε τόσο σε σχέση µε τις διδακτικές πρακτικές και στρατηγικές που 

υιοθετούν, όσο και σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής των υλικών που χρησιµοποιούν. Η 

µελέτη της επιρροής των παραγόντων α), β), γ) και δ) επί των µεθοδολογικών επιλογών 

των νηπιαγωγών της έρευνας, κατά το σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης για την 

προσέγγιση του φαινοµένου της διάλυσης από τα παιδιά, αποβλέπει στην ανάδειξη τάσεων 

συσχέτισης και δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί ως µελέτη αιτιακών σχέσεων µεταξύ 

ανεξάρτητων και εξαρτηµένων µεταβλητών, καθώς οι προαναφερθέντες παράγοντες 

αλληλοδιαπλέκονται αποδίδοντας στοιχεία από το κοινωνικο-εκπαιδευτικό πλαίσιο της 

βασικής εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης και εισαγωγής στο επάγγελµα των νηπιαγωγών της 

έρευνας. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη µελέτη αυτή φανερώνουν 

ενδιαφέρουσες τάσεις συσχέτισης. 

 

Ο παράγοντας α) Πρόγραµµα που επιλέγουν ως πιο οικείο, δεν φαίνεται να 

διαφοροποιεί σε µεγάλο βαθµό τις µεθοδολογικές επιλογές των νηπιαγωγών της έρευνας, 

αφού πιθανή συσχέτιση αναδεικνύεται µόνο όσον αφορά τις διδακτικές επιλογές των 

νηπιαγωγών που επέλεξαν τα κείµενα του Α.Π. του ’89. Αυτές οι νηπιαγωγοί εφαρµόζουν 

περισσότερο από εκείνες που επέλεξαν τα κείµενα του ∆.Π., διδακτικές στρατηγικές και 

πρακτικές που πηγάζουν από θεωρητικές παραδοχές συµβατές µε την πιαζετική θεωρία για 

την ανάπτυξη της νοηµοσύνης, δηλαδή από ένα πλαίσιο που υιοθετείται και ρητώς από τα 

κείµενα αυτά. Η επιρροή στην οποία αναφερόµαστε παρουσιάζεται µε σχέση αναλογίας 

ανάµεσα στις διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών και τις σχετικές θεωρητικές παραδοχές 

που προβάλλονται από τα κείµενα του Α.Π. του ’89, αν και συνολικά (στις 40 νηπιαγωγούς 

του δείγµατος) τα αποτελέσµατα του συσχετισµού ανάµεσα στον παράγοντα α) και τις 

διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών δεν αναδεικνύουν αυτόν τον παράγοντα ως 

παράγοντα που ασκεί έντονη επιρροή. 

 

Ο συσχετισµός των παραγόντων β), γ) και δ) µε τις µεθοδολογικές επιλογές των 

νηπιαγωγών της έρευνας, αναδεικνύει ότι η βασική εκπαίδευση των νηπιαγωγών και το 

Πρόγραµµα που διδάχθηκαν, καθώς και η εκπαίδευση ή επιµόρφωσή τους στη ∆ιδακτική 
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Φ.Ε. δεν αποτελούν παράγοντες σηµαντικής διαφοροποίησης των διδακτικών στρατηγικών 

και πρακτικών που υιοθετούν ή των κριτηρίων που χρησιµοποιούν για να επιλέξουν τα 

υλικά. ∆ιαφοροποιήσεις προέρχονται κυρίως από τον παράγοντα δ) έτη διδακτικής 

εµπειρίας, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 

Πιο συγκεκριµένα, οι νηπιαγωγοί µε τα περισσότερα και οι νηπιαγωγοί µε τα 

λιγότερα έτη διδακτικής εµπειρίας φαίνεται να στηρίζουν τις µεθοδολογικές τους επιλογές 

κυρίως σε παραδοχές που προέρχονται από το ρεύµα του εµπειρισµού και των γενικών 

παιδαγωγικών αρχών. Αλλά αν για τις νηπιαγωγούς µε τα περισσότερα έτη διδακτικής 

εµπειρίας, εποµένως τις µεγαλύτερες σε ηλικία νηπιαγωγούς, που σπούδασαν σε Σχολές 

Νηπιαγωγών, το δεδοµένο αυτό µπορεί να µοιάζει λογικό, ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν 

τις νεώτερες σε ηλικία νηπιαγωγούς, µε τη µικρότερη διδακτική εµπειρία και τις πιο 

πρόσφατες σπουδές σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα να κινητοποιούν αυτό το πλαίσιο του 

εµπειρισµού και των γενικών διδακτικών αρχών; 

 

Μία πιθανή ερµηνεία µπορεί να αφορά τις συνθήκες εργασίας των νηπιαγωγών που 

εισέρχονται στο επάγγελµα, και τις συνέπειες αυτών των συνθηκών επί των διδακτικών 

επιλογών των εκπαιδευτικών. Τα τελευταία χρόνια, η είσοδος των νέων νηπιαγωγών στον 

εργασιακό χώρο, γίνεται κυρίως µέσω του θεσµού του αναπληρωτή, και η τοποθέτησή 

τους γίνεται είτε σε αποµακρυσµένα νηπιαγωγεία, όπου η έλλειψη εµπειρίας (σε επίπεδο 

διοίκησης και σε επίπεδο διαχείρισης της τάξης) είναι λογικό να λαµβάνει µεγαλύτερες 

διαστάσεις αφού δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι για να καλύψουν τις ανάγκες που 

προκύπτουν, είτε σε αστικά νηπιαγωγεία µε πολλούς/ές µαθητές/τριες, όπου αναγκαστικά 

οι νέες νηπιαγωγοί συνεργάζονται µε µεγαλύτερες και εµπειρότερες νηπιαγωγούς, συνήθως 

ακολουθώντας τις ρουτίνες και το πρόγραµµα που αυτές ορίζουν. Η κινητοποίηση από τις 

νηπιαγωγούς µε µικρότερη επαγγελµατική εµπειρία, µεθοδολογικών επιλογών που 

στηρίζονται στο ρεύµα του εµπειρισµού, µπορεί να προκύπτει, είτε λόγω εργασιακού 

άγχους από το νέο της επαγγελµατικής κατάστασης, είτε λόγω αναγκαστικής λειτουργίας 

στο πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι εµπειρότερες νηπιαγωγοί. Εξάλλου σε παρεµφερείς 

ερµηνείες στηρίζεται και η Kallery για να δικαιολογήσει οµοιότητες στις ιδέες που 

εκφράζουν οι «αρχάριες» νηπιαγωγοί και σε εκείνες που εκφράζουν οι νηπιαγωγοί µε 

µεγάλη διδακτική εµπειρία σχετικά µε τις επιµορφωτικές τους ανάγκες για τη ∆ιδακτική 

των Φ.Ε. (βλ. Kallery, 2004). 
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Οι επιρροές από το ρεύµα του εµπειρισµού και των γενικών παιδαγωγικών αρχών 

παρουσιάζονται κυρίαρχες και στις νηπιαγωγούς µε 10 έως 19 έτη διδακτικής εµπειρίας, 

αλλά παράλληλα σε αυτή την οµάδα νηπιαγωγών παρουσιάζεται αυξηµένη και η επιρροή 

από ρεύµατα που θέτουν έµφαση σε κοινωνικο-πολιτισµικούς παράγοντες. Προεκτείνοντας 

το συλλογισµό που παρουσιάστηκε πιο πάνω, είναι πιθανό διάφορες εκπαιδευτικές 

συνθήκες και παράγοντες που συνδέονται µε τα σχετικά αυξηµένα έτη διδακτικής 

εµπειρίας110, να επιτρέπουν σε αυτές τις νηπιαγωγούς την αναγνώριση και την αξιοποίηση, 

τουλάχιστον στο επίπεδο του διδακτικού σχεδιασµού, µεθοδολογικών επιλογών που 

προβάλλουν τη σηµασία κοινωνικο-πολιτισµικών παραγόντων. 

 

                                                

Πέρα από τις ερµηνείες που επιχειρήσαµε επί των δεδοµένων που προκύπτουν 

σχετικά µε τις διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών της έρευνας για την προσέγγιση του 

φαινοµένου της διάλυσης και την πιθανή επιρροή από τους παράγοντες α), β), γ), και δ), το 

αδιαµφισβήτητο συµπέρασµα που προκύπτει από τα σχετικά δεδοµένα αφορά την 

κυριαρχία του ρεύµατος του εµπειρισµού και των γενικών παιδαγωγικών αρχών. Φαίνεται 

ότι, η αντίληψη πως οι αισθήσεις επαρκούν για τη µάθηση και διάφορες γενικές 

παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές ρουτίνες που στηρίζουν τις πρακτικές που αντλούνται 

από το ρεύµα του εµπειρισµού111, προσδιορίζουν ένα εδραιωµένο πλαίσιο διδακτικής 

µεθοδολογίας που κυριαρχεί στη λογική των νηπιαγωγών της έρευνας, τουλάχιστον στα 

πλαίσια των συγκεκριµένων περιστάσεων που εξετάζονται. 

 

7.1.4.3 Συσχετίζεται η συµβατότητα του διδακτικού αντικειµένου, στο οποίο καταλήγουν οι 
αναπλαισιώσεις των νηπιαγωγών, ως προς ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 
περιγραφής και εξήγησης του φαινόµενου της διάλυσης, µε τις µεθοδολογικές επιλογές που 
κάνουν οι νηπιαγωγοί κατά το σχεδιασµό σχετικής διδακτικής παρέµβασης, και αν ναι µε 
ποιον τρόπο; 

Χρησιµοποιώντας ως σηµείο αναφοράς τη σχέση του διδακτικού αντικειµένου, στο 

οποίο καταλήγουν οι αναπλαισιώσεις που επιχειρούν οι νηπιαγωγοί της έρευνας, µε ένα 

 
110 Τέτοιοι παράγοντες µπορεί να είναι για παράδειγµα η αναγνώριση (από τις ίδιες και από τις εµπειρότερες 
συναδέλφους τους) του δικαιώµατος και της δυνατότητάς τους να διαφοροποιούν τις µεθοδολογικές τους 
επιλογές από εκείνες που υιοθετούν οι εµπειρότερες συνάδελφοί τους, η βασική τους εκπαίδευση σε 
Πανεπιστήµια έναντι της βασικής εκπαίδευσης των εµπειρότερων συναδέλφων τους σε Σχολές Νηπιαγωγών, 
και ακόµη η µεγαλύτερη εξοικείωσή τους -σε σχέση µε τις νεώτερες νηπιαγωγούς- µε θέµατα διαχείρισης 
των σχέσεων και των αναγκών που προκύπτουν στην τάξη του νηπιαγωγείου. 
111 Σχετικά µε την ανάγκη επαναπροσδιορισµού διαφόρων γενικών παιδαγωγικών αρχών, οι οποίες έχουν 
κυριαρχήσει ως αυτονόητες, χαρακτηρίζουν το λόγο µε τον οποίο εκφράζεται η κοινότητα της προσχολικής 
εκπαίδευσης, και παράλληλα προσανατολίζουν αναλόγως την εκπαιδευτική πρακτική (π.χ. το παιδί είναι στο 
κέντρο, µάθηση µέσα από το παιχνίδι) βλ. Fleer, 2003. 

 339



µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της 

διάλυσης (διδακτικό αντικείµενο συµβατό, µη συµβατό, µε αντιφάσεις), επιχειρούµε να 

αξιοποιήσουµε τα δεδοµένα που προέκυψαν από την ανάλυση των διδακτικών 

στρατηγικών, πρακτικών και κριτηρίων επιλογής υλικών (επιρροές από τρία διακριτά 

πλαίσια) που υιοθέτησαν οι νηπιαγωγοί κατά το σχεδιασµό σχετικής διδακτικής 

παρέµβασης (στο ΙΙο µέρος της συνέντευξης), προκειµένου να αναδείξουµε πιθανούς 

συσχετισµούς ανάµεσα στον προσδιορισµό του διδακτικού αντικειµένου και τις 

µεθοδολογικές επιλογές των νηπιαγωγών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 55. ∆εδοµένα σχετικά µε τις επιρροές που διακρίθηκαν επί των 
µεθοδολογικών επιλογών των 6 νηπιαγωγών της έρευνας, οι οποίες κατέληξαν σε 
διδακτικό αντικείµενο συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 
περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης. 

Επιρροή από διακριτά πλαίσια επί των 
µεθοδολογικών επιλογών των νηπιαγωγών Συσχετισµός που επαναλαµβάνεται 

Νηπ/γοί 

∆ιδακτικό αντικείµενο 
συµβατό σε σχέση µε 
ένα µετασχηµατισµένο 
επιστηµονικό µοντέλο 

περιγραφής και 
εξήγησης του 
φαινοµένου της 

διάλυσης 

Εµπειρισµός, 
γενική διδακτική, 
παιδαγωγικές 

αρχές, διδακτική 
εµπειρία/ρουτίνα

Θεωρίες 
κοινωνικής 
ψυχογένεσης 
ή/& σύγχρονα 

ρεύµατα 
∆ιδακτικής 

Φ.Ε. 

Πιαζετική 
θεωρία 

∆ιδ. αντικείµενο 
συµβατό, 

κυρίαρχη επιρροή 
από το πλαίσιο: 
Θεωρίες κοινωνικής 
ψυχογένεσης ή/& 
σύγχρονα ρεύµατα 
∆ιδακτικής Φ.Ε. 

∆ιδ. αντικείµενο 
συµβατό, 

αυξηµένη επιρροή 
από το πλαίσιο: 
Θεωρίες κοινωνικής 
ψυχογένεσης ή/& 
σύγχρονα ρεύµατα 
∆ιδακτικής Φ.Ε. 

Βενετία  Κυρίαρχη Αυξηµένη Αυξηµένη  Σ1β 
Ελένη  Περιορισµένη Κυρίαρχη - Σ1α  
Κική  Κυρίαρχη Αυξηµένη -  Σ1β 
Σταυρούλα  Αυξηµένη Κυρίαρχη Αυξηµένη Σ1α  
Τζένη  Αυξηµένη Κυρίαρχη Περιορισµένη Σ1α  
Φραγκίσκη  Αυξηµένη Κυρίαρχη Αυξηµένη Σ1α  
Σύνολα 6  4 2 

 

Στον Πίνακα 55 παρουσιάζονται δεδοµένα σχετικά µε τα πλαίσια επιρροής επί των 

µεθοδολογικών επιλογών των 6 νηπιαγωγών της έρευνας, οι οποίες κατέληξαν σε 

διδακτικό αντικείµενο συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 

περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης. Όπως παρατηρούµε σε αυτόν τον 

Πίνακα, η επιρροή από το πλαίσιο του «Εµπειρισµού, γενικής διδακτικής, παιδαγωγικών 

αρχών, διδακτικής εµπειρίας/ρουτίνας» εµφανίζεται κυρίαρχη σε 2 νηπιαγωγούς, αυξηµένη 

σε 3 νηπιαγωγούς και περιορισµένη σε 1 νηπιαγωγό. Η επιρροή από το πλαίσιο των 

«Θεωριών κοινωνικής ψυχογένεσης ή/& σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε.» εµφανίζεται 

είτε κυρίαρχη (σε 4 νηπιαγωγούς) είτε αυξηµένη (σε 2 νηπιαγωγούς), και η επιρροή από το 

πλαίσιο της «πιαζετικής θεωρίας» είτε αυξηµένη (σε 3 νηπιαγωγούς), είτε περιορισµένη 

(σε 1 νηπιαγωγό), είτε µηδενική (σε 2 νηπιαγωγούς) (βλ. Πίνακα 55). Στα δεδοµένα αυτά 
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αναγνωρίζουµε ένα συσχετισµό, που θα τιτλοφορήσουµε συνοπτικά ως Σ1, σύµφωνα µε 

τον οποίο, η κατάληξη σε συµβατό διδακτικό αντικείµενο µε ένα µετασχηµατισµένο 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης, συνδέεται 

µε κυρίαρχη ή αυξηµένη επιρροή επί των µεθοδολογικών επιλογών των νηπιαγωγών από 

τις θεωρίες κοινωνικής ψυχογένεσης ή/και σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 56. ∆εδοµένα σχετικά µε τις επιρροές που διακρίθηκαν επί των 
µεθοδολογικών επιλογών των 31 νηπιαγωγών της έρευνας, οι οποίες κατέληξαν σε 
διδακτικό αντικείµενο που παρουσιάζει αντιφάσεις προς ένα µετασχηµατισµένο 
επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης. 

Επιρροή από διακριτά πλαίσια επί των 
µεθοδολογικών επιλογών των νηπιαγωγών Συσχετισµός που επαναλαµβάνεται 

Νηπ/γοί 

∆ιδ. αντικείµενο 
µε αντιφάσεις σε 
σχέση µε ένα 

µετασχηµατισµένο 
επιστηµονικό 

µοντέλο 
περιγραφής και 
εξήγησης του 
φαινοµένου της 

διάλυσης 

Εµπειρισµός, 
γενική διδακτική, 
παιδαγωγικές 

αρχές, διδακτική 
εµπειρία/ρουτίνα

Θεωρίες 
κοινωνικής 

ψυχογένεσης ή/& 
σύγχρονα 
ρεύµατα 

∆ιδακτικής Φ.Ε.

Πιαζετική 
θεωρία 

∆ιδ. αντικείµενο 
µε αντιφάσεις, 

κυρίαρχη επιρροή 
από το πλαίσιο: 
Εµπειρισµός, γενική 

διδακτική, 
παιδαγωγικές αρχές, 

διδακτική 
εµπειρία/ρουτίνα 

∆ιδ. αντικείµενο 
µε αντιφάσεις, 

αυξηµένη επιρροή 
από το πλαίσιο: 
Εµπειρισµός, γενική 

διδακτική, 
παιδαγωγικές αρχές, 

διδακτική 
εµπειρία/ρουτίνα 

Παγώνα  Κυρίαρχη Αυξηµένη Αυξηµένη Σ2α  
Φράγκα  Κυρίαρχη Αυξηµένη Αυξηµένη Σ2α  
∆ανάη  Κυρίαρχη Αυξηµένη Αυξηµένη Σ2α  
Χρύσα  Κυρίαρχη Αυξηµένη Αυξηµένη Σ2α  
Κων/να  Κυρίαρχη Αυξηµένη Περιορισµένη Σ2α  
Κρυσταλία  Κυρίαρχη Αυξηµένη Περιορισµένη Σ2α  
Νίκη  Κυρίαρχη Αυξηµένη Περιορισµένη  Σ2α 
Μένια  Κυρίαρχη Αυξηµένη Περιορισµένη Σ2α  
Βάγια  Κυρίαρχη Αυξηµένη Περιορισµένη Σ2α  
Άννα  Κυρίαρχη Αυξηµένη Περιορισµένη Σ2α  
Φανούλα  Κυρίαρχη Αυξηµένη Περιορισµένη Σ2α  
Αθανασία  Κυρίαρχη Αυξηµένη Περιορισµένη Σ2α  
Γαρυφαλλία  Κυρίαρχη Αυξηµένη Περιορισµένη Σ2α  
Χριστίνα  Κυρίαρχη Αυξηµένη Περιορισµένη Σ2α  
Γεωργία  Κυρίαρχη Αυξηµένη - Σ2α  
Λυδία  Κυρίαρχη Αυξηµένη - Σ2α  
Γιάννα  Κυρίαρχη Αυξηµένη - Σ2α  
Ευγενία  Κυρίαρχη Αυξηµένη - Σ2α  
Ανδριάνα  Κυρίαρχη Περιορισµένη Περιορισµένη Σ2α  
Παναγιώτα  Κυρίαρχη Περιορισµένη Περιορισµένη Σ2α  
Κανέλλα  Κυρίαρχη Περιορισµένη Περιορισµένη Σ2α  
Πία  Κυρίαρχη Περιορισµένη Περιορισµένη Σ2α  
Κονδυλία  Κυρίαρχη Περιορισµένη Περιορισµένη Σ2α  
Σία  Κυρίαρχη Περιορισµένη- Σ2α  
Κάκια  Κυρίαρχη - Περιορισµένη Σ2α  
Σούλα  Κυρίαρχη - Περιορισµένη Σ2α  
Πένη  Κυρίαρχη - - Σ2α  
Μόνικα  Κυρίαρχη - - Σ2α  
Θεοφανία  Κυρίαρχη - - Σ2α  
Κυριακή  Αυξηµένη Κυρίαρχη Περιορισµένη  Σ2β 
Ελευθερία  Αυξηµένη Αυξηµένη Περιορισµένη  Σ2β 
Σύνολα 31  29 2 
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Στον Πίνακα 56 παρουσιάζονται τα δεδοµένα που αφορούν τα πλαίσια επιρροής επί 

των µεθοδολογικών επιλογών των 31 νηπιαγωγών της έρευνας, οι οποίες κατέληξαν σε 

διδακτικό αντικείµενο µε αντιφάσεις ως προς ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό 

µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης. Παρατηρούµε ότι σε 29 

από αυτές τις νηπιαγωγούς το πλαίσιο του «Εµπειρισµού, γενικής διδακτικής, 

παιδαγωγικών αρχών, διδακτικής εµπειρίας/ρουτίνας» εµφανίζεται να ασκεί κυρίαρχη 

επιρροή, και στις άλλες 2 αυξηµένη επιρροή (βλ. Πίνακα 56). Η επιρροή από το πλαίσιο 

των «Θεωριών κοινωνικής ψυχογένεσης ή/& σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε.» 

εµφανίζεται κυρίαρχη σε 1 νηπιαγωγό, αυξηµένη σε 19 νηπιαγωγούς, περιορισµένη σε 5 

νηπιαγωγούς, και µηδενική σε 6 νηπιαγωγούς (βλ. Πίνακα 56). Η επιρροή από το πλαίσιο 

της «Πιαζετικής θεωρίας» είναι είτε περιορισµένη (σε 20 νηπιαγωγούς), είτε αυξηµένη (σε 

4 νηπιαγωγούς), είτε µηδενική (σε 7 νηπιαγωγούς) (βλ. Πίνακα 56). Στα δεδοµένα αυτά 

αναγνωρίζουµε ένα συσχετισµό, που θα τιτλοφορήσουµε συνοπτικά ως Σ2, σύµφωνα µε 

τον οποίο, η κατάληξη σε διδακτικό αντικείµενο που παρουσιάζει αντιφάσεις ως προς ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της 

διάλυσης, συνδέεται µε κυρίαρχη ή αυξηµένη επιρροή επί των µεθοδολογικών επιλογών 

των νηπιαγωγών από το πλαίσιο «Εµπειρισµός, ζητήµατα γενικής διδακτικής, 

παιδαγωγικών αρχών και διδακτικής εµπειρίας/ρουτίνας». 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 57. ∆εδοµένα σχετικά µε τις επιρροές που διακρίθηκαν επί των 
µεθοδολογικών επιλογών των 3 νηπιαγωγών της έρευνας, οι οποίες κατέληξαν σε 
διδακτικό αντικείµενο µη συµβατό προς το επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και 
εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης. 

Επιρροή από διακριτά πλαίσια επί των 
µεθοδολογικών επιλογών των νηπιαγωγών 

Συσχετισµός που 
επαναλαµβάνεται 

Νηπ/γοί 

∆ιδ. αντικείµενο µη 
συµβατό σε σχέση 

µε ένα 
µετασχηµατισµένο 
επιστηµονικό 

µοντέλο περιγραφής 
και εξήγησης του φ. 

της διάλυσης 

Εµπειρισµός, 
γενική διδακτική, 
παιδαγωγικές 

αρχές, διδακτική 
εµπειρία/ρουτίνα

Θεωρίες 
κοινωνικής 

ψυχογένεσης ή/& 
σύγχρονα ρεύµατα 
∆ιδακτικής Φ.Ε. 

Πιαζετική 
θεωρία 

∆ιδ. αντικείµενο µη συµβατό, 
κυρίαρχη επιρροή από το πλαίσιο: 

Εµπειρισµός, γενική διδακτική, 
παιδαγωγικές αρχές, διδακτική 

εµπειρία/ρουτίνα 

Λαµπρινή  Κυρίαρχη Περιορισµένη Περιορισµένη Σ3 
Μαντώ  Κυρίαρχη Περιορισµένη Αυξηµένη Σ3 
Σπυριδούλα  Κυρίαρχη - - Σ3 
Σύνολα 3  3 
 

Τέλος στον Πίνακα 57, παρουσιάζονται τα δεδοµένα που αφορούν τα πλαίσια 

επιρροής επί των µεθοδολογικών επιλογών των 3 νηπιαγωγών, οι οποίες κατέληξαν σε 

διδακτικό αντικείµενο µη συµβατό προς το επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και 
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εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης. Σε αυτές τις 3 νηπιαγωγούς το πλαίσιο του 

«Εµπειρισµού, γενικής διδακτικής, παιδαγωγικών αρχών, διδακτικής εµπειρίας/ρουτίνας» 

εµφανίζεται να ασκεί κυρίαρχη επιρροή, το πλαίσιο των «Θεωριών κοινωνικής 

ψυχογένεσης ή/& σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε.» εµφανίζεται να ασκεί περιορισµένη 

επιρροή σε 2 νηπιαγωγούς, και µηδενική σε 1 νηπιαγωγό, και η επιρροή από το πλαίσιο της 

«Πιαζετικής θεωρίας» παρουσιάζεται αυξηµένη, περιορισµένη και µηδενική αντίστοιχα 

στις 3 περιπτώσεις (βλ. Πίνακα 57). Στα δεδοµένα αυτά αναγνωρίζουµε ένα συσχετισµό, 

τον οποίο θα τιτλοφορήσουµε συνοπτικά Σ3, σύµφωνα µε τον οποίο, η κατάληξη σε 

διδακτικό αντικείµενο µη συµβατό προς το επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και 

εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης, συνδέεται µε κυρίαρχη επιρροή επί των 

µεθοδολογικών επιλογών των νηπιαγωγών από το πλαίσιο «Εµπειρισµός, ζητήµατα 

γενικής διδακτικής, παιδαγωγικών αρχών και διδακτικής εµπειρίας/ρουτίνας». 

 

Συνοψίζοντας, ο συσχετισµός των δεδοµένων που αφορούν τη συµβατότητα του 

διδακτικού αντικειµένου -που σχεδιάζουν οι νηπιαγωγοί να διδάξουν- προς ένα 

µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο, µε τα δεδοµένα που αφορούν το πλαίσιο 

επιρροής των µεθοδολογικών τους επιλογών κατά το σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης 

για το φαινόµενο της διάλυσης, αναδεικνύει σηµαντικές τάσεις σύµφωνα µε τις οποίες, η 

κατάληξη σε διδακτικό αντικείµενο συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό 

µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης φαίνεται να συνδέεται µε 

κυρίαρχη ή αυξηµένη επιρροή επί των µεθοδολογικών επιλογών των νηπιαγωγών από το 

πλαίσιο «Γ. Θεωρίες κοινωνικής ψυχογένεσης ή/& σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε.» 

(Σ1), δηλαδή από θεωρητικές παραδοχές οι οποίες θέτουν προτεραιότητα στο ρόλο του 

κοινωνικού παράγοντα για την ανάπτυξη της ανθρώπινης νοηµοσύνης και αντιµετωπίζουν 

την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την επιστήµη ως κοινωνικές πρακτικές. Η κατάληξη 

σε διδακτικό αντικείµενο που παρουσιάζει αντιφάσεις και σε διδακτικό αντικείµενο µη 

συµβατό προς ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο φαίνεται να συνδέεται µε 

κυρίαρχη ή αυξηµένη επιρροή επί των µεθοδολογικών επιλογών των νηπιαγωγών από το 

πλαίσιο «Α. Εµπειρισµός, γενική διδακτική, παιδαγωγικές αρχές, διδακτική 

εµπειρία/ρουτίνα» (Σ2 και Σ3 αντίστοιχα), δηλαδή από αντιλήψεις στις οποίες κυριαρχεί η 

σηµασία των αισθήσεων, η µετάδοση γνώσεων, η διαχείριση του διδακτικού αντικειµένου 

στη βάση εµπειρικών µη συστηµατικών επιχειρηµάτων, τα οποία αντλούν την «αξία» τους 

από τη διευρυµένη και µακροχρόνια διδακτική τους χρήση. 
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Φαίνεται ότι η συµβατότητα του τελικού διδακτικού αντικειµένου, στο οποίο 

καταλήγουν οι αναπλαισιώσεις των νηπιαγωγών της έρευνας, προς ένα µετασχηµατισµένο 

επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης, δεν είναι 

ανεξάρτητη από το µεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο επιλέγουν να λειτουργήσουν οι 

νηπιαγωγοί αυτοί κατά το σχεδιασµό σχετικής µε το φαινόµενο διδακτικής παρέµβασης. 

Βεβαίως, η συµβατότητα των γνώσεων αναφοράς που διαθέτουν οι νηπιαγωγοί της 

έρευνας µε το επιστηµονικό µοντέλο ή οι εναλλακτικές ιδέες για το φαινόµενο της 

διάλυσης που αναδείχθηκαν κατά την εννοιολογική ανάλυση των κειµένων των 

συνεντεύξεων είναι λογικό να καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη συµβατότητα του τελικού 

διδακτικού αντικειµένου µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο. Ωστόσο ο 

συσχετισµός ανάµεσα στις εννοιολογικές και τις µεθοδολογικές επιλογές των νηπιαγωγών 

της έρευνας αναδεικνύει τάσεις σύµφωνα µε τις οποίες οι δύο αυτές κατηγορίες διδακτικών 

επιλογών δεν φαίνεται να είναι ανεξάρτητες ή να λειτουργούν µε διακριτό τρόπο. 

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει η µελέτη του τρόπου λειτουργίας της νηπιαγωγού 

Σταυρούλας, κατά το ΙΙο µέρος της συνέντευξης, όταν παρουσιάζει το διδακτικό σχεδιασµό 

που έκανε για το φαινόµενο της διάλυσης µε εκκίνηση τα κείµενα του Α.Π. του ’89. Η 

Σταυρούλα στο γραπτό της κείµενο δεν είχε συµπεριλάβει πληροφορίες για συγκεκριµένα 

υλικά. Όταν η συνεντεύκτρια της ζήτησε διευκρινίσεις και πιθανά παραδείγµατα η 

Σταυρούλα προσανατόλισε τις επιλογές της βάσει της πρόθεσης να προλάβει ή να 

αντιµετωπίσει πιθανές συγχύσεις εννοιολογικής φύσης στα παιδιά µέσω της επιλογής 

κατάλληλων υλικών. Έτσι οδηγήθηκε στην αποφυγή υλικών που δεν διαλύονται αλλά 

επιπλέουν, προκειµένου να µην εµπλέξει και άλλο φαινόµενο, και στην επιλογή στερεών 

υλικών σε κόκκους, σε σκόνη και σε κοµµάτια που διαλύονται και που δεν διαλύονται, 

καθώς επίσης και στην επιλογή υγρών υλικών που διαλύονται και που δεν διαλύονται, 

ώστε να µη καταλήξουν τα παιδιά στο συµπέρασµα ότι όλα τα υγρά διαλύονται ή ότι όλα 

τα υλικά σε σκόνη διαλύονται. 

Κοίταξε. (.) Θα πρέπει:, πώς να σου πω ρε παιδί µου, ζάχαρη κι αλάτι που διαλύεται, 
κι αυτό που λέγαµε διαλύεται (...) και δε το βλέπεις (...), θα πρέπει να υπάρχει (.) αυτό: 
για να το διευκρινήσεις κιόλας. Για να πεις ότι διαλύθηκε αλλά εκεί είναι. ‘Ναι’. Να το 
δοκιµάσουν ((δείχνει το στόµα της)). (.) Λάδι, ας πούµε. (...) Ως υγρό: που: δε 
διαλύεται. (...) […] Αυτά που λες σίγουρα. (.) Εεε (.) να σου πω τώρα. (.) Εεε κάτσε να 
το σκεφτώ αυτό. (...) Είδες όµως περιπλέκεται εκεί το πράγµα τώρα. (…) Στα 
στερε(.)ά. Είναι ο φελλός, ο οποίος, ας πούµε, δε βυθίζεται. Είναι στερεό, ούτε 
διαλύεται, ούτε βυθίζεται. Ούτε µπαίνει µέσα. Αυτό έχει να κάνει µε βύθιση και τέτοια. 
Άρα δε θα το περιπλέξω. Είναι άλλο. ∆ε το συζητώ. Όχι δε θα το βάλω. Γιατί θα τα: 
µπλέξω. Γίνεται πιο σύνθετο, θέλω να πω. (.) Εεε (...). Λοιπόν, είπαµε από υγρά. Ένα 
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που να διαλύεται, ένα που να µη διαλύεται. (.) Εεε (...) έχω βάλει ξίδι. (.) Εεε (...). Το 
λάδι δε διαλύεται. Το ξίδι διαλύεται. Ένα κι ένα, να υπάρχει: αυτό. (.) Εεε (...) από 
κάθε τι (.) να υπάρχει κάτι που διαλύεται. ∆ηλαδή, µη θεωρήσουµε ότι όλα τα υγρά 
διαλύονται. Μη θεωρήσουµε ότι όλα τα στερεά διαλύονται. Ας πούµε, ζάχαρη, θα 
µπορούσε να είναι ζάχαρη σε κύβους, (.) που να είναι στέρεο. (.) Θα πεις ούτως ή 
άλλως στέρεο είναι. Αλλά επειδή το βλέπουνε ψιλό (.) να µη θεωρήσουνε ότι είναι 
στέρεο, όπως η γόµα. ∆ηλαδή, να ’χει σχήµα. Πώς να στο πω; Να θα σου βάλω 
ζάχαρη, κύβος, (. ) ‘ας πούµε’. (.) Έτσι; Ή: ( ) σαν το:. Α! Ναι. Γιατί το αλεύρι είναι 
πάλι σε µορφή:, (.) τέτοιο. (.) Σκόνη. Είναι άλλη αίσθηση. ∆εν έχουνε την αίσθηση του 
στέρεου. (.) Οπότε θα βάλω, (.) περίµενε. (.) Αλεύρι, (.) εεε. […] Εεε (...) λοιπόν. (.) 
Βάλαµε (.) υγρά, διαλύονται, δε διαλύονται. Στερεά: διαλύονται, δε διαλύονται. 
Εντάξει στερεά δε διαλύονται, είναι άπειρα. Έτσι; Οπότε δε θα φέρω τίποτε. Θα 
βρούµε εκεί πέρα: αρκετά. (...) Εεε (...) ναι. Το πιπέρι, ας πούµε, (.) δε διαλύεται. 
Είναι ψιλούλι µεν, (.) αλλά δε διαλύεται. Το βλέπεις. Νοµίζω είναι καλό. Επειδή είναι 
ψιλό να νοµίζουµε ότι διαλύεται κιόλας. Νοµίζω αυτά. (.) Τώρα δεν έχω και κάτι 
άλλο. 
 

Η ενασχόληση της Σταυρούλας µε επιλογές µεθοδολογικής φύσης, κάτω από µια 

προοπτική που φαίνεται επηρεασµένη από «θεωρίες κοινωνικής ψυχογένεσης ή/& 

σύγχρονα ρεύµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε.», καθώς δίνει προτεραιότητα στα χαρακτηριστικά του 

διδακτικού αντικειµένου σε σχέση µε τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης των παιδιών, οδηγεί τη 

νηπιαγωγό να λάβει υπόψη της σηµαντικούς παράγοντες της διδακτικής διαδικασίας, όπως 

είναι η επιλογή κατάλληλων υλικών. Παράλληλα, την οδηγεί να συλλάβει και να 

υιοθετήσει ένα διδακτικό στόχο που δεν αναφέρεται στα επίσηµα κείµενα, αλλά που 

λαµβάνει υπόψη του τις δυσκολίες που είναι πιθανό να συναντήσει η παιδική σκέψη στην 

προσέγγιση του φαινοµένου της διάλυσης σε συνδυασµό µε τις ειδικές περιστάσεις που 

προκύπτουν κατά τη µελέτη του φαινοµένου της διάλυσης σε καταστάσεις ελέγχου 

ποικιλίας υλικών και διάκρισής τους σε διαλυόµενα και µη. 

 

Οι επιρροές επί των µεθοδολογικών επιλογών των νηπιαγωγών της έρευνας από 

ρεύµατα της Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και της ∆ιδακτικής Φ.Ε. µάλλον δεν 

περιορίζονται στο επίπεδο υιοθέτησης διδακτικών στρατηγικών, πρακτικών, και κριτηρίων 

επιλογής υλικών, αλλά είναι πιθανό να ασκούν γενικότερη επιρροή στις διδακτικές 

επιλογές τους. Φαίνεται ότι οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί των νηπιαγωγών µε κάποιον 

τρόπο συµπλέκονται µε τις µεθοδολογικές τους επιλογές και η σχέση αυτή καθορίζει τις 

διαδικασίες ∆.Μ. του αντικειµένου που επιχειρούν να διδάξουν. 
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8ο Κεφάλαιο: Συµπεράσµατα της έρευνας, συµβολή και προεκτάσεις 

Με στόχο τη µελέτη των διαδικασιών που καθορίζουν τη µετάβαση από το 

επίσηµο Π.Σ. του νηπιαγωγείου, στο πρόγραµµα που σχεδιάζει να υλοποιήσει ο/η 

εκπαιδευτικός, όσον αφορά έννοιες και φαινόµενα από τον κόσµο της Φυσικής, 

προσεγγίσαµε δεδοµένα που προέρχονται από δύο πηγές: α) τα επίσηµα κείµενα του Π.Σ. 

και του συνοδευτικού εγχειριδίου, και β) ένα δείγµα εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου. 

Υιοθετώντας τη µοντελοποίηση διδακτικών φαινοµένων που προτείνει η θεωρία του 

∆.Μ., αναλύσαµε δεδοµένα που σχετίζονται µε το αποτέλεσµα του πρώτου επιπέδου 

∆.Μ., δηλαδή το µετασχηµατισµό γνώσης αναφοράς από το πεδίο των Φ.Ε. σε 

προτεινόµενη προς διδασκαλία, όπως αποτυπώνεται στα επίσηµα κείµενα του Π.Σ., 

καθώς και δεδοµένα που εντάσσονται στο δεύτερο επίπεδο ∆.Μ., δηλαδή το επίπεδο 

αναπλαισίωσης από τις νηπιαγωγούς του προτεινόµενου από το επίσηµο Πρόγραµµα ως 

διδακτέου αντικειµένου και το µετασχηµατισµό του σε διδασκόµενο αντικείµενο. 

 

Πιο συγκεκριµένα, αρχικώς εντοπίσαµε και αναλύσαµε τις διδακτικές προτάσεις 

που παρουσιάζονται στα επίσηµα κείµενα, αξιοποιώντας ως αντιπροσωπευτικό 

παράδειγµα διδακτικού αντικειµένου που σχετίζεται µε έννοιες και φαινόµενα από το 

φυσικό κόσµο, το διδακτικό αντικείµενο «Ύλη», το οποίο προσδιορίζει διδακτικά 

περιεχόµενα που σχετίζονται µε την Ύλη, τα υλικά και τις ιδιότητές τους. Στη συνέχεια, 

κινηθήκαµε στα πλαίσια ενός αρχικού υποεπιπέδου του δεύτερου επιπέδου ∆.Μ., το 

οποίο ορίζεται ως ο σχεδιασµός της διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς µε εκκίνηση 

τα επίσηµα κείµενα του Π.Σ. Επιλέξαµε µία διδακτική ενότητα του διδακτικού 

αντικειµένου «Ύλη», αυτή που σχετίζεται µε το φαινόµενο της διάλυσης, ως κατάλληλη 

για τη συλλογή και ανάλυση δεδοµένων που σχετίζονται µε τις διδακτικές επιλογές των 

εκπαιδευτικών, κατά το σχολιασµό σχετικών αποσπασµάτων των επίσηµων κειµένων, 

και κατά το σχεδιασµό σχετικής διδακτικής παρέµβασης. 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζουµε τα βασικά συµπεράσµατα της 

έρευνας, τη συνεισφορά της στο επίπεδο της θεωρίας και στο εκπαιδευτικό επίπεδο και 

τέλος διατυπώνουµε ορισµένες προτάσεις για περαιτέρω µελέτη. 
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8.1 Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας 

Οι αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν αρχικώς στα επίσηµα κείµενα των δύο 

τελευταίων Π.Σ. που ίσχυσαν για το ελληνικό νηπιαγωγείο και των συνοδευτικών 

εγχειριδίων των νηπιαγωγών, και στη συνέχεια στα κείµενα των συνεντεύξεων µε τις 40 

νηπιαγωγούς του δείγµατος, ανέδειξαν ως πιο σηµαντικό συµπέρασµα της έρευνας ότι ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κοµβικός, τουλάχιστον όσον αφορά αυτή τη φάση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στο θεσµό του νηπιαγωγείου, δηλαδή τη στιγµή κατά την 

οποίαν οι εκπαιδευτικοί µεταγράφουν τα επίσηµα κείµενα σε σχέδια διδακτικών 

πρακτικών. Φαίνεται ότι οι νηπιαγωγοί λειτουργούν στο µεταίχµιο των δύο επιπέδων 

∆.Μ. (το πρώτο και το δεύτερο), πραγµατοποιώντας επιλογές οι οποίες µπορεί και να 

διαφέρουν από αυτές που προτείνονται στα επίσηµα κείµενα, τόσο στο επίπεδο του 

εννοιολογικού προσδιορισµού του γνωστικού περιεχοµένου που θα επιχειρήσουν να 

διδάξουν, όσο και στο επίπεδο των κατάλληλων κατά τη γνώµη τους διδακτικών 

στρατηγικών και πρακτικών. 

 

Αν και το ισχύον κάθε φορά Π.Σ. του ελληνικού νηπιαγωγείου έχει υποχρεωτικό 

και καθολικό χαρακτήρα, όπως και στις υπόλοιπες βαθµίδες εκπαίδευσης, φαίνεται ότι οι 

µηχανισµοί πρόσληψης, κατανόησης και εφαρµογής του Π.Σ. από τις νηπιαγωγούς 

διαφέρει από αυτόν που θεωρείται κατάλληλος για τους εκπαιδευτικούς του ∆ηµοτικού 

και του Γυµνασίου. Όπως χαρακτηριστικά προτείνεται ακόµη και στα ίδια τα επίσηµα 

κείµενα, η νηπιαγωγός θα πρέπει να αντιµετωπίσει τα περιεχόµενά τους ως ενδεικτικά, 

ως προτάσεις και ιδέες εφαρµογής και όχι ως οδηγίες προς υποχρεωτική εφαρµογή ή 

πιστή αναπαραγωγή (βλ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. – ΠΙ, 1991, σ. 9, 2002, σ. 7, ∆αφέρµου κ.ά., 2006, σ. 

13-14), καθώς κυρίως οφείλει να προσαρµόσει το ισχύον Π.Σ. στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών, στις περιστάσεις λειτουργίας του συγκεκριµένου 

νηπιαγωγείου στο οποίο εργάζεται. Πρόκειται µάλλον για µια γενικότερη θεωρητική 

αλλά και εµπειρική τάση που χαρακτηρίζει την προ-δηµοτική ή προ-σχολική εκπαίδευση, 

η οποία επηρεάζει τον τρόπο που οι νηπιαγωγοί ερµηνεύουν το ρόλο των επίσηµων 

κειµένων επί του εκπαιδευτικού προγράµµατος που εφαρµόζουν, και βεβαίως και την 

άποψη που διαµορφώνουν για το δικό τους ρόλο σε σχέση µε το εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα (βλ. Kable, 2001). 
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Ακριβώς λόγω της ανάγκης προσαρµογής κάθε επίσηµης εκπαιδευτικής πρότασης 

στις ισχύουσες περιστάσεις, ο ορισµός των Π.Σ. που απευθύνονται στα µικρά παιδιά είναι 

ευρύς και συνήθως παρέχει λιγότερα στοιχεία για το περιεχόµενο της µαθησιακής 

διαδικασίας, επειδή επικεντρώνεται στον προσδιορισµό του κατάλληλου µαθησιακού 

περιβάλλοντος (Hedges & Cullen, 2005, σ. 67). Εξάλλου και η ανάλυση των κειµένων 

των δύο τελευταίων Π.Σ. για το ελληνικό νηπιαγωγείο, ανέδειξε ότι οι αµιγείς 

εννοιολογικοί προσδιορισµοί των επιµέρους γνωστικών περιεχοµένων που σχετίζονται µε 

το διδακτικό αντικείµενο «Ύλη» είναι λιγότεροι από εκείνους που εµπεριέχουν και 

στοιχεία διδακτικής µεθοδολογίας (βλ. ενότητα 6.1.4). Παράλληλα, σε διαφορετικό 

βαθµό για κάθε Π.Σ. και κάθε διδακτική υποενότητα, στους προσδιορισµούς που 

εντοπίστηκαν διαπιστώθηκαν προβλήµατα συνοχής και συνάφειας, µη συστηµατικής 

χρήσης της ορολογίας αναφοράς, αποσπασµατικού ή µη ρητού χαρακτήρα αυτών των 

αναφορών (βλ. οπ.π.). 

 

Τα προβλήµατα αυτά δηµιουργούν ένα υπόβαθρο που είναι πιθανό να συµβάλλει 

ή να ενισχύει ήδη υπάρχουσες στη σκέψη των νηπιαγωγών ασύµβατες µε το 

επιστηµονικό µοντέλο προσεγγίσεις, αφού αφήνουν µεγάλα περιθώρια ερµηνειών. Όπως 

φάνηκε δε από την εννοιολογική ανάλυση των κειµένων των συνεντεύξεων µε τις 

νηπιαγωγούς της έρευνας, ο τρόπος που οι ίδιες προσδιορίζουν το φαινόµενο της 

διάλυσης συχνά αποµακρύνεται από ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο 

περιγραφής και εξήγησης του φαινοµένου, αφού οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί που 

διατυπώνουν εµπεριέχουν ποικιλία εναλλακτικών ιδεών, συγχύσεων και αντιφατικών 

στοιχείων (βλ. ενότητα 7.1.4.1). 

 

Η έλλειψη σαφούς καθοδήγησης για το διδακτικό περιεχόµενο από τα κείµενα 

των Π.Σ., σε συνδυασµό µε την ολιστική ή διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης είναι 

πιθανό να συντείνει προς τη δηµιουργία προβληµατισµών ή αποριών σε σχέση µε την 

κατάλληλη προς διδασκαλία γνώση, αλλά και σε σχέση µε τις γνώσεις που οι ίδιες οι 

νηπιαγωγοί θα πρέπει να διαθέτουν προκειµένου να καταφέρουν να υποστηρίξουν τη 

µαθησιακή διαδικασία των παιδιών (βλ. Hedges & Cullen, 2005, σ. 67). Η ανάλυση των 

θεµατικών ενοτήτων των συνεντεύξεων στις οποίες οι νηπιαγωγοί εκφράζουν απορίες 

σχετικά µε τους εννοιολογικούς προσδιορισµούς ανέδειξε ότι ο αυξηµένος αριθµός 

σχετικών αποριών κατά το σχολιασµό των σχετικών κειµένων των Π.Σ. πριν από το 

σχεδιασµό της διδακτικής παρέµβασης συσχετίζεται µε την κατάληξη σε διδακτικό 
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αντικείµενο µη συµβατό προς το επιστηµονικό µοντέλο (βλ. ενότητα 7.1.4.1 και Πίνακα 

40). Επίσης και οι νηπιαγωγοί που επιχειρούν να διδάξουν παράλληλα µε το φαινόµενο 

της διάλυσης και άλλα γνωστικά αντικείµενα, φαίνεται ότι συχνά καταλήγουν σε 

διδακτικό αντικείµενο που παρουσιάζει αντιφάσεις σε σχέση µε το επιστηµονικό µοντέλο 

(βλ. Πίνακα 45). 

 

Τα δεδοµένα αυτά αναδεικνύουν τις δυσκολίες που παρουσιάζει το εγχείρηµα 

παράλληλης διδασκαλίας γνωστικών περιεχοµένων που σχετίζονται µε έννοιες και 

φαινόµενα των Φ.Ε. µε άλλα διδακτικά αντικείµενα ή ευρύτερα ‘θέµατα’. Αναδεικνύουν 

επίσης ότι η έλλειψη σαφούς καθοδήγησης σε σχέση µε το εννοιολογικό περιεχόµενο της 

µαθησιακής διαδικασίας από τα επίσηµα κείµενα των Π.Σ. δεν δηµιουργεί απλώς απορίες 

στις νηπιαγωγούς, αλλά είναι πιθανό να συµβάλλει σε ένα βαθµό και στην κατάληξη των 

προσπαθειών αναπλαισίωσης της γνώσης που επιχειρούν οι νηπιαγωγοί σε διδακτικά 

αντικείµενα µη συµβατά µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο. 

 

Η κυρίαρχη οπτική στο πεδίο της προ-σχολικής ή προ-δηµοτικής εκπαίδευσης 

των ‘ανοικτών’ και ευέλικτων Π.Σ. και εγχειριδίων, που εκλαµβάνονται ως οδηγοί για 

την εκπαιδευτική πράξη και όχι ως αναλυτικές περιγραφές των διδακτικών 

περιεχοµένων, µπορεί να είναι αποτελεσµατική µόνον όταν οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν 

εκτεταµένη και εις βάθος κατανόηση των επιστηµονικών γνώσεων που σκοπεύουν να 

διδάξουν, ώστε να είναι σε θέση να λαµβάνουν λειτουργικές αποφάσεις σε κάθε 

περίσταση (Education Review Office, 2010, σ. 33, Hedges, 2007, σ. 59, Banks et al., 

1999), µε άλλα λόγια ώστε να υιοθετούν διαδικασίες µετασχηµατισµού του διδακτικού 

αντικειµένου που να ανταποκρίνονται µεν στις περιστάσεις αλλά και να εξασφαλίζουν τη 

συµβατότητα του διδασκόµενου αντικειµένου µε το επιστηµονικό µοντέλο. 

 

Το συµπέρασµα αυτό έρχονται να ενισχύσουν τα δεδοµένα που προέκυψαν από 

την ανάλυση των κειµένων των συνεντεύξεων µε τις νηπιαγωγούς του δείγµατος της 

έρευνας, σύµφωνα µε τα οποία, πέρα από τα επίσηµα κείµενα των Π.Σ. και των 

συνοδευτικών εγχειριδίων, οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί που διατυπώνουν οι 

νηπιαγωγοί επηρεάζονται και από παράγοντες που σχετίζονται µε την εκπαιδευτική και 

επαγγελµατική τους πορεία. Οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί για το φαινόµενο της 

διάλυσης που διατύπωσαν οι νηπιαγωγοί της έρευνας, στους οποίους φαίνεται να 

αναγνωρίζεται η σηµασία που έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διδακτικού 

 349



αντικειµένου ή/και τα ειδικά χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης των παιδιών, 

προέρχονται κυρίως από τις νηπιαγωγούς που ολοκλήρωσαν τις βασικές σπουδές τους σε 

Πανεπιστηµιακό Τµήµα και από εκείνες που εκπαιδεύτηκαν ή επιµορφώθηκαν στη 

∆ιδακτική Φ.Ε. (βλ. ενότητα 7.1.4.1). Αντίθετα, οι νηπιαγωγοί που εκπαιδεύτηκαν στις 

Σχολές Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης και δεν εκπαιδεύτηκαν στη ∆ιδακτική Φ.Ε. 

διατυπώνουν περισσότερα σχόλια στα οποία δεν εµπεριέχονται εννοιολογικοί 

προσδιορισµοί, επηρεάζονται περισσότερο από τη σηµασία της λέξης «διάλυση» σε 

καθηµερινές περιστάσεις και επιχειρούν µε µεγαλύτερη ευκολία να απλοποιήσουν 

εµπειρικά τα γνωστικά περιεχόµενα που σχεδιάζουν να διδάξουν (βλ. οπ.π.). 

 

Φαίνεται ότι οι παράγοντες που σχετίζονται µε τη βασική εκπαίδευση των 

νηπιαγωγών και µε την εκπαίδευσή τους σε ζητήµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε., αν και δεν 

παρουσιάζουν θεαµατικά αποτελέσµατα σε σχέση µε τη συµβατότητα µεταξύ ιδεών των 

νηπιαγωγών και διδακτικού αντικειµένου προς ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό 

µοντέλο, συµβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πλαισίου που επιτρέπει στις νηπιαγωγούς να 

αποδεσµευτούν από τους περιορισµούς που θέτουν οι καθηµερινές σηµασίες και χρήσεις 

της γλώσσας, να λαµβάνουν υπόψη τους σηµαντικά στοιχεία εννοιολογικής φύσεως και 

στοιχεία που αφορούν τον τρόπο σκέψης των παιδιών, για το αντικείµενο που σχεδιάζουν 

να διδάξουν, και γενικότερα να προσανατολίζονται καλύτερα σε σχέση µε το 

επιστηµονικό πεδίο των Φ.Ε.112

 

Η εκπαίδευση ή επιµόρφωση των νηπιαγωγών στις Φ.Ε. και στη ∆ιδακτική των 

Φ.Ε. φαίνεται ότι είναι ένα σύνθετο εγχείρηµα, καθώς οι παγιωµένες αντιλήψεις των 

νηπιαγωγών σχετικά µε τη δυσκολία της διδασκαλίας των Φ.Ε. στο νηπιαγωγείο, η 

επίγνωση σχετικά µε τις ελλιπείς γνώσεις αναφοράς που διαθέτουν (βλ. Kallery & Psilos, 

2001, Kallery, 2004), και η ανασφάλεια που συνοδεύει αυτή την επίγνωση (βλ. 

Τσιτουρίδου, 2003, Yoon & Onchwari, 2006), σε επίπεδο εννοιολογικών προσδιορισµών 

και µεθοδολογικών επιλογών, αντιστέκονται ακόµη και σε συστηµατικές επιµορφωτικές 

παρεµβάσεις (βλ. Βαρσάµου κ.ά., 2009)113. 

                                                 
112 Το συµπέρασµα αυτό είναι συµβατό µε τα αποτελέσµατα έρευνας των Bagakis et al., 2006, σχετικά µε 
την αναγνώριση τριών οµάδων νηπιαγωγών ανάλογα µε το κοινωνικο-επαγγελµατικό προφίλ τους, όσον 
αφορά τις ιδέες τους για τη διδασκαλία Φ.Ε. και τις επιµορφωτικές τους ανάγκες. 
113 Για το λόγο αυτό έχει προταθεί ειδικά για τις νηπιαγωγούς στη χώρα µας από τον Μπαγάκη (2003) µια 
εξειδικευµένη εφαρµογή της έρευνας δράσης -όπου οι ίδιες οι νηπιαγωγοί αναλαµβάνουν την ευθύνη της 
εκπαίδευσή τους µέσα από ερευνητικές και αναστοχαστικές διαδικασίες που συνδέουν τη θεωρία µε την 
πράξη- ως κατάλληλη στρατηγική επαγγελµατικής εκπαίδευσης για την αντιµετώπιση αντιλήψεων και 
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Όπως ανάδειξαν τα ευρήµατα έρευνας µικρής κλίµακας, µε δείγµα 30 

νηπιαγωγούς, η οποία διεξήχθη στα πλαίσια αξιολόγησης µαθήµατος ∆ιδακτικής Φ.Ε. 

που εντάσσεται στο Πρόγραµµα µετεκπαίδευσης του ∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών 

Αθηνών, αν και η πρόθεση των επιµορφούµενων νηπιαγωγών να εµπλακούν µε 

δραστηριότητες διδασκαλίας-µάθησης Φ.Ε. επηρεάστηκε θετικά, «το επιµορφωτικό 

µάθηµα δεν αποδυνάµωσε τελικά την ισχυρή άποψη ότι δε µπορούν να διδάξουν 

ζητήµατα σχετικά µε τις Φ.Ε. λόγω ελλιπούς γνώσης του περιεχοµένων, των 

διαδικασιών/πρακτικών και της διδακτικής µεθοδολογίας του αντικειµένου» (οπ.π., σ. 

229). Οι ερευνητές που διεξήγαγαν την προαναφερθείσα έρευνα αποδίδουν τα ευρήµατα 

σε µια σειρά παραγόντων από τους οποίους σηµειώνουµε δύο. Από τη µια πλευρά οι 

νηπιαγωγοί φαίνεται να προσανατολίζονται µε βάση το στερεότυπο «η γνώση (και των 

Φ.Ε.) υπάρχει µε κάποιον τρόπο ανεξάρτητα από τους τρόπους 

δράσης/παρέµβασης/αλληλεπίδρασης και τους καθορίζει αντί να καθορίζεται απ’ 

αυτούς» (οπ.π.), εποµένως ο δάσκαλος οφείλει να «κατέχει τη γνώση» και να τη 

«µεταφέρει σωστά» στους µαθητές, ένα στερεότυπο που έχει εντοπιστεί και από άλλους 

ερευνητές (βλ. Watters & Diezmann, 1998, σ. 74). Από την άλλη πλευρά, η αποτυχία του 

επιµορφωτικού µαθήµατος να ασκήσει επιρροή στην αντίληψη των νηπιαγωγών για τη 

σχολική σχέση εκπαιδευτικών και µαθητών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στις Φ.Ε., όπως 

σηµειώνεται από τους ίδιους τους ερευνητές, αποδίδεται και στην απουσία από την όλη 

διαδικασία των παιδιών, δηλαδή στην «εικονική» επεξεργασία των διδακτικών συνθηκών 

(Βαρσάµου κ.ά, 2009, σ. 230). 

 

Τα ζητήµατα που αφορούν το Α.Π. και εκείνα που σχετίζονται µε τις 

παιδαγωγικές εφαρµογές ερευνήθηκαν κατά το παρελθόν ως διακριτές οντότητες (Carr et 

al., 2005, σ. 38). Επειδή όµως το Α.Π. ερµηνεύεται µέσω των διδακτικών 

δραστηριοτήτων καθώς αυτές το µετασχηµατίζουν σε διδακτική πράξη, οι διδακτικές 

στρατηγικές και πρακτικές που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία ή το 

σχεδιασµό της διδασκαλίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της µελέτης της διαδικασίας 

µετάβασης από το επίσηµο Π.Σ. στο πρόγραµµα που τελικώς διδάσκεται. 

 

                                                                                                                                                  
στάσεων, οι οποίες αποτελούν εµπόδιο στην επιµόρφωση των νηπιαγωγών στις Φ.Ε. (βλ. και Μπαγάκης & 
Οµάδα Νηπιαγωγών Γλυφάδας, 2006α, Μπαγάκης κ.ά., 2006β, 2006γ). 
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Η ανάλυση των διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών που υιοθετούν οι 

νηπιαγωγοί της έρευνας καθώς σχεδιάζουν διδακτική παρέµβαση για το φαινόµενο της 

διάλυσης, ανέδειξε ότι οι µεθοδολογικές επιλογές τους επηρεάζονται κατά κύριο λόγο 

από το ρεύµα του εµπειρισµού και από την υιοθέτηση γενικών παιδαγωγικών αρχών, 

λιγότερο από ρεύµατα που αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία σε κοινωνικο-πολιτισµικούς 

παράγοντες, και σε πολύ µικρότερο βαθµό από την πιαζετική θεωρία για την ανάπτυξη 

της νοηµοσύνης (βλ. ενότητα 7.1.4.2). Οι µεθοδολογικές επιλογές των νηπιαγωγών δεν 

φάνηκε να διαφοροποιούνται ανάλογα µε το Πρόγραµµα που επέλεξαν ως πιο οικείο, αν 

και στα επίσηµα κείµενα των δύο Π.Σ. που αναλύθηκαν εντοπίστηκαν σχετικές 

διαφοροποιήσεις αλλά σε µικρή σχετικά έκταση. Ανάλογα µικρές διαφοροποιήσεις 

παρατηρήθηκαν και από την επιρροή των παραγόντων «εκπαίδευση των νηπιαγωγών» 

και «εκπαίδευσή τους στη ∆ιδακτική Φ.Ε.». Ο παράγοντας που αναδείχθηκε ότι ασκεί 

σηµαντικότερη επιλογή στη συγκεκριµένη περίπτωση φάνηκε να είναι τα έτη διδακτικής 

εµπειρίας. 

 

Πιο συγκεκριµένα, οι νηπιαγωγοί µε τα περισσότερα έτη διδακτικής εµπειρίας και 

εκείνες µε τα λιγότερα φαίνεται ότι στηρίζουν τις µεθοδολογικές τους επιλογές κυρίως 

στο ρεύµα του εµπειρισµού και σε γενικές παιδαγωγικές αρχές. Αν υποθέσουµε ότι τα 

δεδοµένα αυτά αντικατοπτρίζουν πρακτικές που εφαρµόζονταν στο παρελθόν από 

νηπιαγωγούς που σπούδασαν στις Σχολές Νηπιαγωγών, και εποµένως διαθέτουν µεγάλη 

διδακτική εµπειρία, είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι και οι νεώτερες νηπιαγωγοί 

ανατρέχουν σε αυτές τις πρακτικές, ενώ έχουν βασικές σπουδές σε Πανεπιστηµιακά 

Τµήµατα και συνήθως έχουν παρακολουθήσει µαθήµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. 

 

Βεβαίως επιρροές από το ρεύµα του εµπειρισµού εντοπίστηκαν σε µεγάλο βαθµό 

και στα επίσηµα κείµενα των δύο Π.Σ. που αναλύθηκαν (βλ. και Πίνακα 20). Όµως οι 

διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές που εντοπίστηκαν κυρίως στα κείµενα του ∆.Π. οι 

οποίες εµφανίζονται επηρεασµένες από ρεύµατα που αποδίδουν ιδιαίτερη έµφαση σε 

κοινωνικο-πολιτισµικούς παράγοντες δεν φαίνεται να υιοθετούνται από τις νηπιαγωγούς 

της έρευνας, µε εξαίρεση εκείνες τις νηπιαγωγούς που σπούδασαν σε Πανεπιστηµιακά 

Τµήµατα και έχουν 10-19 έτη διδακτικής εµπειρίας, οι οποίες τις αξιοποιούν σε 

µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι οι άλλες νηπιαγωγοί. 
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Σε έρευνα που διεξήχθη από εθνική συνεργατική κοινοπραξία Ιδρυµάτων της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, διαφόρων πολιτειών της Αµερικής, µελετήθηκαν οι 

αντιλήψεις, οι πεποιθήσεις και οι διδακτικές επιδόσεις εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες ξεκινούσαν την επαγγελµατική τους πορεία 

στη διδασκαλία Φ.Ε. (κυρίως) και στη διδασκαλία των Μαθηµατικών (λιγότεροι/ρες) (βλ. 

Simmons et al., 1999). Η έρευνα αυτή παρακολούθησε τους/τις εκπαιδευτικούς για τρία 

συνεχή χρόνια, και παρόλο που το δείγµα, η βαθµίδα εκπαίδευσης και η χώρα 

προέλευσης των εκπαιδευτικών προσδιορίζουν πολύ διαφορετικές εκπαιδευτικές και 

κοινωνικο-πολιτισµικές περιστάσεις από αυτές που ισχύουν για τις νηπιαγωγούς στην 

Ελλάδα, ορισµένα ευρήµατα θα µπορούσαν να φωτίσουν αξιόλογες πτυχές του 

ζητήµατος της εξέλιξης των απόψεων και των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών, 

ανάλογα µε τα έτη διδακτικής εµπειρίας. Σύµφωνα λοιπόν µε τα ευρήµατα της έρευνας, 

οι εκπαιδευτικοί στην έναρξη της διδακτικής τους πορείας εκφράζουν απόψεις που 

σχετίζονται µε την προτεραιότητα µαθητο-κεντρικών πρακτικών, ενώ αντίθετα η 

παρατήρηση της διδακτικής πράξης φανερώνει ότι εφαρµόζουν δασκαλο-κεντρικές 

πρακτικές διδασκαλίας (οπ.π., σ. 947). Στα επόµενα διδακτικά έτη, η διδακτική 

µεθοδολογία που υιοθετούν επηρεάζεται σε άλλες περιπτώσεις από τις πεποιθήσεις τους 

σχετικά µε την αξία των µαθητο-κεντρικών διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών, και 

σε άλλες περιπτώσεις από τις κυρίαρχες πρακτικές στο σχολείο που υπηρετούν (οπ.π., σ. 

946). 

 

Η ερµηνεία των λόγων που οδηγούν ή επιτρέπουν στις νηπιαγωγούς την 

υιοθέτηση ή αξιοποίηση συγκεκριµένων διδακτικών στρατηγικών και πρακτικών για την 

προσέγγιση διδακτικών αντικειµένων των Φ.Ε. απαιτεί περαιτέρω έρευνα. Όπως επίσης 

έρευνα απαιτεί και το τι ακριβώς διδάσκονται στα µαθήµατα ∆ιδακτικής Φ.Ε. και το 

κατά πόσο αυτά σχετίζονται µε τις διδακτικές πρακτικές. Ωστόσο είναι πιθανό, η 

υιοθέτηση από τις νεώτερες στο επάγγελµα νηπιαγωγούς διδακτικών στρατηγικών και 

πρακτικών που συνήθως εφαρµόζουν οι νηπιαγωγοί µε µεγάλη διδακτική εµπειρία, να 

σχετίζεται µε τις συνθήκες εισαγωγής των νέων νηπιαγωγών στο επάγγελµα (όπως για 

παράδειγµα το εργασιακό άγχος λόγω της νέας κατάστασης, η συνεργασία τους µε 

εµπειρότερες νηπιαγωγούς στην ίδια τάξη). Ανάλογα, η δυνατότητα αξιοποίησης 

διδακτικών στρατηγικών που αποδίδουν έµφαση σε κοινωνικο-πολιτισµικούς 

παράγοντες, από τις νηπιαγωγούς µε αρκετή διδακτική εµπειρία, είναι πιθανό να 

σχετίζεται µε τις συνθήκες εργασίας τους (όπως για παράδειγµα η αποτελεσµατικότερη 
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διαχείριση της τάξης, η αναγνώριση της δυνατότητάς τους από τις πολύ έµπειρες 

νηπιαγωγούς να διδάσκουν µε δική τους πρωτοβουλία). 

 

Το γενικότερο συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί από τα δεδοµένα αυτά είναι ότι 

η αντίληψη πως οι αισθήσεις επαρκούν για τη µάθηση και η υιοθέτηση διαφόρων 

γενικών παιδαγωγικών αρχών που στηρίζονται στην προοπτική του εµπειρισµού 

προσδιορίζουν ένα εδραιωµένο πλαίσιο διδακτικής µεθοδολογίας που κυριαρχεί στη 

λογική των νηπιαγωγών που έλαβαν µέρος στην παρούσα έρευνα, ένα συµπέρασµα που 

στηρίζεται και από ευρήµατα άλλων ερευνών (βλ. Watters & Diezmann, 1998, Kallery & 

Psillos, 2002, Τζιµογιάννης, 2002, Βαρσάµου Α. κ.ά., 2009). 

 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι ένα άλλο συµπέρασµα της 

έρευνας, το οποίο φαίνεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι ο συσχετισµός ανάµεσα 

στις µεθοδολογικές και τις εννοιολογικές επιλογές των νηπιαγωγών, και η ταυτόχρονη 

επιρροή τους επί των διαδικασιών ∆.Μ. που εφαρµόζουν οι νηπιαγωγοί στο διδακτικό 

αντικείµενο, ή µε άλλα λόγια, η επιρροή στη σχέση του αντικειµένου που σχεδιάζουν να 

διδάξουν µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο για το φαινόµενο της 

διάλυσης. Φάνηκε ότι οι µεθοδολογικές επιλογές των νηπιαγωγών, στις οποίες 

αναγνωρίστηκαν κυρίαρχες ή σηµαντικές επιρροές από το ρεύµα του εµπειρισµού 

οδηγούν σε µη συµβατό ή σε διδακτικό αντικείµενο που παρουσιάζει αντιφάσεις προς το 

επιστηµονικό µοντέλο, ενώ αντίθετα οι µεθοδολογικές επιλογές που κυριαρχούνται ή 

επηρεάζονται σηµαντικά από προοπτικές που αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία σε 

κοινωνικο-πολιτισµικούς παράγοντες συνδέονται µε την κατάληξη σε διδακτικό 

αντικείµενο συµβατό µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο για το φαινόµενο. 

 

Βεβαίως τα δεδοµένα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν µε τις γνώσεις αναφοράς 

που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί ή τις εναλλακτικές ιδέες τους σχετικά µε το αντικείµενο 

που σκοπεύουν να διδάξουν, ωστόσο φαίνεται ότι ο εννοιολογικός προσδιορισµός του 

διδακτικού αντικειµένου και οι µεθοδολογικές επιλογές για την προσέγγισή τους δεν 

λειτουργούν µε έναν διακριτό τρόπο, κατά τη διαδικασία σχεδιασµού των διδακτικών 

παρεµβάσεων. Ο συσχετισµός αυτών των δύο πτυχών της διδασκαλίας Φ.Ε. συµφωνεί µε 

τα ευρήµατα έρευνας που διεξήχθη στις τελευταίες τάξεις δηµοτικών σχολείων στη Νέα 

Ζηλανδία, σύµφωνα µε τα οποία οι εκπαιδευτικοί που ήταν σε θέση να διδάξουν 

αποτελεσµατικά Φ.Ε. διέθεταν καλή γνώση του αντικειµένου αλλά παράλληλα 
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χειρίζονταν σε καλό βαθµό και ζητήµατα παιδαγωγικής και µεθοδολογικής φύσης για την 

προσέγγισή του (βλ. Education Review Office, 2010, σ. 10-14). 

 

Συνοψίζοντας, στην έρευνά µας εντοπίσαµε, για ένα συγκεκριµένο τµήµα των 

αντικειµένων από τις Φ.Ε., τα οποία προσεγγίζονται στο νηπιαγωγείο, πώς και σε ποιο 

βαθµό παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε τις διδακτικές επιλογές που προβάλλονται 

στα επίσηµα κείµενα των Π.Σ. και στα συνοδευτικά εγχειρίδια της νηπιαγωγού, καθώς 

και παράγοντες που αφορούν την εκπαιδευτική και επαγγελµατική πορεία κάθε 

εκπαιδευτικού, επηρεάζουν από κοινού και καθορίζουν το µετασχηµατισµό του επίσηµα 

προτεινόµενου διδακτικού αντικειµένου σε αντικείµενο που σχεδιάζεται να διδαχθεί, 

τόσο στο εννοιολογικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των µεθοδολογικών επιλογών. 

Επιπλέον, αναδείξαµε ότι οι µεθοδολογικές επιλογές που υιοθετούν οι νηπιαγωγοί κατά 

το σχεδιασµό της διδασκαλίας, δεν λειτουργούν ανεξάρτητα από τον εννοιολογικό 

προσδιορισµό του προς διδασκαλία αντικειµένου, αλλά µάλλον το µετασχηµατισµένο 

από τις νηπιαγωγούς αντικείµενο προς διδασκαλία είναι προϊόν των εννοιολογικών και 

µεθοδολογικών επιλογών, οι οποίες αλληλοδιαπλέκονται και επηρεάζονται από ρητές ή 

άρρητες θεωρητικές παραδοχές σχετικά τη µάθηση και τη διδασκαλία στις Φ.Ε. 

 

8.2 Η συνεισφορά της έρευνας σε θεωρητικό επίπεδο και οι προεκτάσεις της για την 
εκπαίδευση 

Η µελέτη που πραγµατοποιήσαµε στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής διατριβής 

αξιοποίησε τη θεωρία του ∆.Μ. και επέκτεινε τα όρια εφαρµογής της στο πεδίο της 

εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο. Η διερεύνηση των διαδικασιών αναπλαισίωσης της 

γνώσης που σχετίζεται µε έννοιες και φαινόµενα των Φ.Ε., τις οποίες εφαρµόζουν οι 

νηπιαγωγοί υπό τους περιορισµούς που θέτουν οι ειδικές εκπαιδευτικές συνθήκες της 

διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο, ανέδειξε τον σύνθετο αλλά και κοµβικό ρόλο της 

νηπιαγωγού για µια αρχική αλλά συστηµατική µύηση των µικρών παιδιών στις Φ.Ε. 

 

Οι µεθοδολογικές επιλογές της έρευνας, οι οποίες καθοδηγήθηκαν από την 

πρόθεση µελέτης των διαδικασιών και συνθηκών µετάβασης από το επίσηµο Π.Σ. σε 

εκείνο που σχεδιάζει ο εκπαιδευτικός να διδάξει, συνέβαλλαν στον προσδιορισµό του 

ρόλου των επίσηµων κειµένων του Π.Σ., καθώς και της εκπαίδευσης και µεταβλητών της 
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επαγγελµατικής εξέλιξης της νηπιαγωγού, επί των εννοιολογικών και µεθοδολογικών 

επιλογών των νηπιαγωγών κατά τη διαδικασία αναπλαισίωσης της γνώσης. 

 

Τα ευρήµατα της έρευνας θα ήταν δυνατό να αξιοποιηθούν στο επίπεδο 

σχεδιασµού και ανάπτυξης των επίσηµων κειµένων των Π.Σ., ώστε να διευκολύνουν τους 

εκπαιδευτικούς να αντεπεξέρχονται µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο στο διδακτικό τους 

έργο, καθώς προσδιορίζουν συγκεκριµένους παράγοντες που φαίνεται να δηµιουργούν 

προβληµατισµό στους εκπαιδευτικούς και να ωθούν σε ακατάλληλες διδακτικές επιλογές. 

Όπως σηµειώνει ο Bruner «ένα Π.Σ. είναι περισσότερο για τους εκπαιδευτικούς από ό,τι 

για τους µαθητές. Αν δεν µπορεί να αλλάξει, να κινητοποιήσει, να διαταράξει, να 

ενηµερώσει τους εκπαιδευτικούς, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσµα επί των διδασκοµένων. 

Πρέπει να είναι πρώτα και κύρια ένα Π.Σ. για τους δασκάλους. Αν πρόκειται να ασκήσει 

οποιαδήποτε επίδραση στους µαθητές, θα την ασκήσει δυνάµει της επίδρασης που 

άσκησε στους εκπαιδευτικούς» (Bruner, 1960, σ. XV). 

 

Βεβαίως και οι ίδιες οι νηπιαγωγοί µπορούν να ωφεληθούν από τα ευρήµατα της 

έρευνας στο επίπεδο της συγκρότησης της παιδαγωγικής τους ταυτότητας και δυναµικής, 

καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν ποιες διδακτικές επιλογές και µε ποιον 

τρόπο, έχουν ως αποτέλεσµα την αποµάκρυνση των αντικειµένων που σχεδιάζουν να 

διδάξουν από ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο, και ποιες διασφαλίζουν τη 

διατήρηση της συµβατότητας µε αυτό. 

 

Παράλληλα, τα ευρήµατα που αφορούν την επιρροή του παράγοντα εκπαίδευση 

των νηπιαγωγών και εκπαίδευσή ή επιµόρφωσή τους στη ∆ιδακτική Φ.Ε. θα ήταν 

δυνατόν να αξιοποιηθούν στο επίπεδο της βασικής εκπαίδευση των µελλοντικών 

νηπιαγωγών και στο επίπεδο της συνεχιζόµενης επιµόρφωσης των εν ενεργεία 

νηπιαγωγών. Ο χαρακτηρισµός του θεωρητικού και ερευνητικού πλαισίου του ∆.Μ. από 

τον ίδιο το Chevallard ως «ανθρωπολογικής θεωρίας», ουσιαστικά δίνει έµφαση στη 

σχέση που διαµορφώνεται ανάµεσα σε ένα άτοµο ή ένα θεσµό µε κάποιο γνωστικό 

αντικείµενο. Ένα άτοµο ή ένας θεσµός «‘γνωρίζει’ ένα γνωστικό αντικείµενο αν υπάρχει 

σχέση, όποια κι αν είναι αυτή, ανάµεσα σε αυτό το αντικείµενο και το άτοµο ή το θεσµό» 

(Caillot, 2001, σ. 120). Αξιοποιώντας τη συζήτηση περί των σχέσεων προς τις γνώσεις 

που αναπτύσσουν τα άτοµα και οι θεσµοί, µπορούµε να αποδώσουµε µία ερµηνεία στις 

ενδείξεις που έχουµε για τη µικρής έκτασης επιρροή που φάνηκε να ασκεί επί των 
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διδακτικών επιλογών των νηπιαγωγών, η βασική τους εκπαίδευση και η επιµόρφωσή 

τους πάνω σε ζητήµατα Φ.Ε. ή ∆ιδακτικής των Φ.Ε.  

 

Η σχέση που διαµορφώνουν γενικότερα οι εκπαιδευτικοί προς τις γνώσεις 

επηρεάζεται από τη σχέση που έχει ο εκπαιδευτικός θεσµός προς αυτές τις γνώσεις, 

εποµένως ανάλογα επηρεάζεται η σχέση που διαµορφώνουν οι νηπιαγωγοί προς τις 

γνώσεις που αφορούν τις έννοιες και τα φαινόµενα του φυσικού κόσµου από τη σχέση 

που έχει ο θεσµός του νηπιαγωγείου µε το πεδίο των Φ.Ε. Η επίσηµη σχέση του θεσµού 

µε τις γνώσεις των Φ.Ε. προσδιορίζεται στα κείµενα του ισχύοντος Π.Σ. για το 

νηπιαγωγείο και στο εγχειρίδιο της νηπιαγωγού. Αυτή η σχέση, στην περίπτωση και των 

δύο Π.Σ. που εξετάσαµε φαίνεται να επηρεάζεται από µια οπτική σύµφωνα µε την οποία 

γενικότερα ή ειδικότερα µεθοδολογικά στοιχεία (π.χ. η επαφή των παιδιών µε τα υλικά, ο 

συνδυασµός µεταξύ γνωστικών περιοχών) έχουν προτεραιότητα εις βάρος του 

συγκεκριµένου γνωστικού περιεχοµένου που διδάσκεται. Η εκπαίδευση των νηπιαγωγών 

στις Φ.Ε. ή στη ∆ιδακτική Φ.Ε., κατά τη βασική τους εκπαίδευση µπορεί µεν να 

επηρεάζει την προσωπική σχέση κάθε νηπιαγωγού µε τις γνώσεις αυτές, αλλά οι 

περιορισµοί που τίθενται από το πλαίσιο εργασίας στο νηπιαγωγείου είναι πιθανό να 

κυριαρχούν, όταν εξετάζουµε τη σχέση των εν ενεργεία νηπιαγωγών προς τις γνώσεις 

των Φ.Ε. σε συνθήκες εκπαιδευτικής πράξης, µέρος της οποίας αποτελεί το επίπεδο του 

σχεδιασµού της διδασκαλίας που εξετάσαµε. 

 

Εποµένως, οι νηπιαγωγοί, τόσο οι µελλοντικοί όσο και οι εν ενεργεία θα 

µπορέσουν να ωφεληθούν σηµαντικά από εκπαιδευτικές διαδικασίες που θα λάβουν 

υπόψη τους αφενός τη σχέση του θεσµού µε τη γνώση των Φ.Ε. και αφετέρου τους 

περιορισµούς και τις περιστάσεις που προσδιορίζουν τη διδακτική πράξη στο 

νηπιαγωγείο. 

 

8.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
Σύµφωνα µε τη θεωρία του ∆.Μ. η γνώση ακολουθεί µια πορεία 

µετασχηµατισµών από το επιστηµονικό πλαίσιο ως τη διδακτική πράξη. Στην παρούσα 

διατριβή εξετάστηκαν ζητήµατα που αφορούν τους µετασχηµατισµούς που εφαρµόζουν 

οι νηπιαγωγοί στις επίσηµες διδακτικές προτάσεις των Π.Σ. σχετικά µε το φαινόµενο της 

διάλυσης, προκειµένου να τις αναπλαισιώσουν ως διδακτικό αντικείµενο που σχεδιάζουν 
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να διδάξουν. Η µελέτη και του επόµενου επιπέδου ∆.Μ., δηλαδή της ενδεχόµενης 

επιρροής από τους ρεαλιστικούς περιορισµούς που επιβάλλει η διδασκαλία στο 

νηπιαγωγείο επί των διαδικασιών αναπλαισίωσης της γνώσης που εφαρµόζει η 

νηπιαγωγός, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα παρείχε στοιχεία για τις διδακτικές 

επιλογές και αποφάσεις που λαµβάνουν οι νηπιαγωγοί σε συνθήκες διδασκαλίας, την 

πιθανή διαφοροποίηση ανάµεσα στο σχεδιασµό και τη διδακτική πράξη, το διδακτικό 

αντικείµενο που σχεδιάζουν να διδάξουν οι νηπιαγωγοί και εκείνο που τελικώς 

διδάσκουν. 

 

Στο πλαίσιο αυτό θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η µελέτη γραπτών τεκµηρίων που 

παράγουν οι νηπιαγωγοί για δική τους χρήση, σε επίπεδο σχεδιασµού της διδακτικής 

πράξης, και σε επίπεδο αναστοχασµού επί των τροποποιήσεων ανάµεσα στο σχεδιασµό 

και στην υλοποίηση, καθώς και η παράλληλη ανάλυση ερευνητικών σηµειώσεων από την 

παρατήρηση της διδασκαλίας διδακτικών αντικειµένων που σχετίζονται µε τις Φ.Ε. 

 

Επίσης θα προσέφερε σηµαντικές πληροφορίες ο συσχετισµός των δεδοµένων της 

παρούσας έρευνας µε δεδοµένα που αφορούν άλλες έννοιες και φαινόµενα από τον 

κόσµο της Φυσικής, ή/και από γνωστικά αντικείµενα που εξετάζονται στα πλαίσια της 

Βιολογίας, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή των Μαθηµατικών, αλλά και 

αντικειµένων από πιο αποµακρυσµένες γνωστικές περιοχές όπως η Γλώσσα ή η Ιστορία, 

ώστε να διαπιστωθούν κοινά στοιχεία ή/και πιθανές διαφοροποιήσεις στη διαδικασία 

∆.Μ. ανάλογα µε το συγκεκριµένο γνωστικό περιεχόµενο της διδασκαλίας. 

 

Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να τονίσουµε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που θα 

παρουσίαζε η µελέτη των φαινόµενων ∆.Μ. που εφαρµόζουν οι νηπιαγωγοί κατά τη 

διδασκαλία ζητηµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

καθώς η αξία της διδασκαλίας σχετικών ζητηµάτων ήδη από την προ-σχολική ή προ-

δηµοτική εκπαίδευση φαίνεται να αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από την 

ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα (βλ. Ζόγζα, 2003, 2006). Τελευταίως η 

προοπτική αυτή προβάλλεται και από τα αντίστοιχα επίσηµα κείµενα των σύγχρονων 

Π.Σ. που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών (βλ. OECD, 2006). Oι µελέτες που 

ερευνούν το πλαίσιο διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σηµειώνουν ότι οι 

βασικές οικολογικές γνώσεις συσχετίζονται µε γνώσεις της Βιολογίας, της Χηµείας, της 

Φυσικής αλλά και µε τις καθηµερινές εµπειρίες των παιδιών, όπως διαµορφώνονται από 
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το κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο όπου εντάσσονται, αν και τα σχετικά εκπαιδευτικά 

προγράµµατα που εφαρµόζονται στο ελληνικό νηπιαγωγείο δεν φαίνεται να λαµβάνουν 

υπόψη τους αυτούς τους συσχετισµούς ή τις σχετικές βιωµατικές νοητικές παραστάσεις 

των παιδιών (βλ. Ergazaki et al., 2009). Θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η µελέτη 

του ρόλου της νηπιαγωγού114 και ειδικότερα των διδακτικών της επιλογών κατά την 

προσέγγιση θεµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο και υπό το πρίσµα 

της θεωρίας του ∆.Μ., επειδή αφενός πρόκειται για ένα µαθησιακό πεδίο που συσχετίζει 

επιστηµονικές γνώσεις από διάφορους επιµέρους κλάδους καθώς και γνώσεις που 

προέρχονται από κοινωνικο-πολιτισµικές πρακτικές, και αφετέρου επειδή πρόκειται για 

ειδική περίπτωση µαθησιακής περιοχής αφού πρώτα εφαρµόστηκε στα ελληνικά σχολεία 

µέσω των Προαιρετικών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων (βλ. Σολοµών, 2000) και έπειτα 

συµπεριλήφθηκε στα επίσηµα κείµενα των Π.Σ. (βλ. ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2002, σ. 65-72). 

 

Επιπρόσθετα αναφέρουµε ως πιθανή προέκταση της έρευνας τη µετα-ανάλυση 

των κειµένων των συνεντεύξεων µε τις νηπιαγωγούς της έρευνας και των κειµένων που 

παρήγαγαν κατά το σχεδιασµό διδακτικής παρέµβασης για το φαινόµενο της διάλυσης, 

κάτω από το πρίσµα της τάξης διαδοχής των συλλογισµών που διατυπώνουν οι 

νηπιαγωγοί για να προσδιορίσουν το διδακτικό αντικείµενο που θα διδάξουν και τη 

σχέση του µε ένα µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο. Η ανάλυση αυτή θα παρείχε 

επιπλέον πληροφορίες για τη διαδροµή την οποία ακολουθούν οι επιλογές της 

νηπιαγωγού, τον τρόπο µε το οποίο οι νηπιαγωγοί καταλήγουν στις συγκεκριµένες 

διδακτικές επιλογές. 

 

Τέλος, η συλλογή δεδοµένων µε δείγµα µελλοντικούς εκπαιδευτικούς, και η 

συγκριτική ανάλυση µε τα δεδοµένα της παρούσας έρευνας, θα προσέφερε σηµαντικές 

πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι φοιτητές/τριες αναπλαισιώνουν το διδακτικό 

αντικείµενο που σχεδιάζουν να διδάξουν, πληροφορίες οι οποίες θα µπορούσαν άµεσα να 

αξιοποιηθούν και να αξιολογηθούν στην εκπαίδευσή τους. 

                                                 
114 Για µελέτη που αφορά τις προσωπικές θεωρίες των νηπιαγωγών για το περιεχόµενο και τους στόχους 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τις διδακτικές επιλογές των νηπιαγωγών κατά την προσέγγιση 
σχετικών θεµάτων και τα κίνητρα εκπόνησης σχετικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων βλ. Γεωργόπουλος 
κ.ά, 2008, ∆ηµητρίου κ.ά. 2008. 
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Αντί επιλόγου 

Θα θέλαµε να κλείσουµε την παρούσα διατριβή «δίνοντας το λόγο» στις ίδιες τις 

νηπιαγωγούς που συµµετείχαν στην έρευνα. Παραθέτουµε λοιπόν ορισµένα 

αποσπάσµατα από τις συνεντεύξεις τους, θεωρώντας ότι αποτυπώνουν χαρακτηριστικά 

τις απόψεις των νηπιαγωγών για το σύνθετο ρόλο τους, την αναζήτηση στήριξης στο 

έργο τους από τα επίσηµα κείµενα, τους προβληµατισµούς τους σε σχέση µε την 

εφαρµογή των αρχών της διαθεµατικότητας, και τέλος τις διαδικασίες µετασχηµατισµού 

των επίσηµα προτεινόµενων προς διδασκαλία αντικειµένων σε διδασκόµενα. 

 

Η κόρη µου ‘να σου πω να γελάσεις’ µας λέει «πολυµίξερ» ((ενν. τις νηπιαγωγούς)). 
((γέλια)) Ναι, κάνουµε λίγο απ’ όλα. 

(Σχόλιο σχετικά µε το σύνθετο ρόλο της νηπιαγωγού από την Κρυσταλία) 
 

Εµένα θα µε διευκόλυνε να υπήρχε ένα βιβλίο, (…) που να είχε µαζεµένα πράγµατα, (.) ΤΙ 
θα πρέπει να κάνουµε στο τοµέα της Φυσικής, ας πούµε, στο νηπιαγωγείο. (.) Γιατί, (.) 

εµείς αυτά, ας πούµε, τα: τα βγάζουµε, τι µµ: τι δεν πρέπει να κάνουµε, τι δεν πήγε καλά, 
κάνουµε κάθε χρόνο απ' ό,τι βρίσκουµε στα βιβλία, ας πούµε, τα εφαρµόζουµε, και στην 
πορεία βλέπουµε ότι αυτό: µχ και που το κάναµε και δεν το κάναµε, δεν, δε:. ∆ηλαδή, να 

υπήρχαν όλα µαζεµένα σ' ένα βιβλίο και να ήταν η Φυσική στο νηπιαγωγείο, ας πούµε. (…) 
Θα ήτανε: το καλύτερο 

(Σχόλιο σχετικά µε τους παράγοντες που θα διευκόλυναν την εργασία της νηπιαγωγού από την Κάκια) 
 

Ένα βιβλίο ((γέλια)), που να ’χει, (.) ααχ ((αναστεναγµός)) κατ’ αρχήν τα φαινόµενα µε τα 
οποία µπορώ να ασχοληθώ σε αυτή την ηλικία (.), ντς το φάσµα, τέλος πάντως, γιατί η 

Φυσική είναι τεράστια. ΤΙ µπορώ να πάρω, (…) ΠΩΣ µπορώ να το κάνω ΠΙΟ κατανοητό 
στα παιδιά, κατ’ αρχήν να γράφει µέσα τις έννοιες για να µπορώ να καταλάβω κι εγώ η ίδια 
ακριβώς (.) τι είναι, και (.) να µου δίνει µια γραµµή στο πώς µπορώ να το παρουσιάσω στα 
παιδιά αυτής της ηλικίας, πώς µπορώ να το απλουστεύσω και να µου ’χει και παράδειγµα, 

οπωσδήποτε. Γενικά θέλουµε αναλυτικά πράγµατα, όχι µόνο για τη Φυσική. Γενικά τα 
πάντα. […] Πώς θα το κάνω, όταν δεν µε έχεις βοηθήσει; Κάπως έτσι είναι και τώρα, αν 

δεν µας δώσουν κάτι αναλυτικά, ’ντάξει, κάνουµε ό,τι: ό,τι µπορούµε. Κάπως έτσι. 
(Σχόλιο σχετικά µε τους παράγοντες που θα διευκόλυναν την εργασία της νηπιαγωγού από τη Χριστίνα) 

 

Εσωτερικό προβληµατισµό ((ενν. είχα όλη την ώρα της συνέντευξης)). Ότι: (…) ίσως να 
µην δίνω και ’γω πολύ βάρος, στο να είναι καθαρά αυτό που κάνουµε Φυσικές Επιστήµες, 
ότι εµπλέκεται µε διάφορες άλλες δραστηριότητες, και δε ξέρω κατά πόσο του δίνω εγώ 

µεγάλο βάρος, (.) ίσως γιατί δε µ’ αρέσει και µένα. Και δεν είναι µόνο οι Φυσικές 
Επιστήµες και σε άλλα πράγµατα έχω αυτόν τον προβληµατισµό. […] Αλλά εγώ όµως, 

παρότι µ’ έχει προβληµατίσει κι άλλες φορές εεε προτιµώ να το εµπλέξω µε άλλες 
δραστηριότητες παρά να ξεκινήσω ένα πρωί και να πω σήµερα θα κάνω τη διάλυση, 

ΚΑΘΑΡΑ τη διάλυση. ∆ηλαδή, και τώρα που προβληµατίστηκα δεν νοµίζω ότι θα αλλάξω 
κάτι. Ίσως γιατί δεν µου αρέσει και ίσως γιατί δεν αισθάνοµαι κι εγώ σίγουρη στο να 

ασχοληθώ µόνο µε αυτό και δεν µου βγαίνει, δεν µου έχει προκύψει ποτέ, πάντα ξεκινάω µε 
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κάτι άλλο που να τους κινήσει το ενδιαφέρον, τουλάχιστον για αυτό. Άλλες δραστηριότητες 
µπορεί να έχουν προκύψει. 

(Σχόλιο σχετικά µε τη διαδικασία αναπλαισίωσης των επίσηµων προτάσεων διδασκαλίας 
σε διδασκόµενα αντικείµενα από τη Θεοφανία) 

 

Καλό είναι, ναι ((ενν. το ∆ΕΠΠΣ και τον Οδηγό Νηπιαγωγού)). Εε θα µπορούσε να ήταν 
και λίγο πιο αναλυτικό:, αλλά: (.) συνήθως έχουµε µάθει να µας δίνουν αυτό, και να µας 

λένε: πήγαινε µόνη σου: χιλιόµετρα παραπέρα. Ναι. Το συνηθίσαµε ((γέλια)) κι έτσι 
δουλεύουµε. 

(Σχόλιο σχετικά µε τη διαδικασία αναπλαισίωσης των επίσηµων προτάσεων διδασκαλίας 
σε διδασκόµενα αντικείµενα από την Παγώνα) 
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µεθοδολογικών επιλογών των 31 νηπιαγωγών της έρευνας, οι οποίες κατέληξαν 
σε διδακτικό αντικείµενο που παρουσιάζει αντιφάσεις προς ένα 
µετασχηµατισµένο επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και εξήγησης του 
φαινοµένου της διάλυσης. 341

ΠΙΝΑΚΑΣ 57. ∆εδοµένα σχετικά µε τις επιρροές που διακρίθηκαν επί των 
µεθοδολογικών επιλογών των 3 νηπιαγωγών της έρευνας, οι οποίες κατέληξαν σε 
διδακτικό αντικείµενο µη συµβατό προς το επιστηµονικό µοντέλο περιγραφής και 
εξήγησης του φαινοµένου της διάλυσης. 342
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