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Περίληψη 

 

Η Νανοεπιστήμη-Νανοτεχνολογία (Ν-ΕΤ) αποτελεί ένα διεπιστημονικό κλάδο 

που στοχεύει να αξιοποιηθεί σε καινοτομίες που αφορούν την ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια, τα προϊόντα Νανοτεχνολογίας έχουν κατακλύσει τις 

αγορές του σύγχρονου κόσμου. Το γεγονός αυτό, αναδεικνύει την ανάγκη τα 

σημερινά μικρά παιδιά, οι πολίτες του μέλλοντος, να εξοικειωθούν με το  

περιεχόμενο αιχμής της Ν-ΕΤ. Ίσως μοιάζει δύσκολο εγχείρημα η διδασκαλία ενός 

τόσο καινοτόμου περιεχομένου, όμως τα επιχειρήματα που προβάλλουν οι 

ερευνητές υπέρ της εισαγωγής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελούν ισχυρό 

κίνητρο ώστε οι εκπαιδευτικοί  να τολμούν την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλου 

διδακτικού υλικού. 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση 

του διδακτικού υλικού με τίτλο: «Η Χιονάτη επιστρέφει στον Νανόκοσμο», ως μία 

πρώτη προσπάθεια εισαγωγής του περιεχομένου της Νανοτεχνολογίας στη 

διδασκαλία μαθητών προσχολικής αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφονται οι 

απόψεις εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης, που αφορούν το εκπαιδευτικό 

υλικό που ήταν πλαισιωμένο από ένα αφηγηματικό κείμενο σχετικά με τη 

νανοτεχνολογία [3 Μεγάλες Ιδέες και  το φαινόμενο του λωτού] με στοιχειά 

παραμυθιού και τα φύλλα εργασίας για τις 16 ενότητες.  

Στη φάση του σχεδιασμού του διδακτικού υλικού, πραγματοποιήθηκε 

διδακτικός μετασχηματισμός περιεχομένου της Νανοτεχνολογίας μέσω της 

διαθεματικότητας με την Λογοτεχνία,  ακολουθώντας  τις σύγχρονες αρχές 

διδακτικού σχεδιασμού της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ). Πιο 

συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση βασίστηκαν στο πρώτο κεφάλαιο της 

εργασίας με την θεωρητική προσέγγιση: 

α) του παραμυθιού ως Λογοτεχνικό είδος, μέσα από τον ορισμό, τα χαρακτηριστικά, 

τα δομικά και νεωτερικά του στοιχεία,  τη θέση και την αξία του στην εκπαίδευση. Τα 

στοιχεία αυτά αποτέλεσαν τον κορμό δημιουργίας των επεισοδίων του, 

β) των ΦΕ στην εκπαίδευση, ως μαθησιακή περιοχή των σύγχρονων αναλυτικών 

προγραμμάτων του Νηπιαγωγείου, με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, τους στόχους, 
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τις διδακτικές στρατηγικές διδασκαλίας του περιεχομένου τους όπως και την 

διασύνδεση τους με την Λογοτεχνία  και συγκεκριμένα με το παραμύθι και  

γ) της Ν-ΕΤ ως  καινοτόμου περιοχής, με την νοηματοδότηση της, την παρουσίαση 

του περιεχομένου της και την εκπαιδευτική της αξία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται το διδακτικό υλικό «Η 

Χιονάτη επιστρέφει στον Νανόκοσμο», το σκεπτικό δημιουργίας του καθώς και το 

ερευνητικό μέρος. Συμμετέχουσες της έρευνας αποτέλεσαν 5 εκπαιδευτικοί 

προσχολικής εκπαίδευσης της περιοχής της Φλώρινας. Η συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου τριών έργων και η ανάλυση των 

δεδομένων έγινε με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν θετικά, με μεγάλα ποσοστά στην πλειονότητά τους, τις 

16 διδακτικές ενότητες. Παράλληλα όμως, τόνισαν  τις δυσκολίες ή τις παρανοήσεις 

που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας κατά τη διδασκαλία 

και πρότειναν τρόπους βελτίωσης. Τα συγκεκριμένα ευρήματα οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αποτελέσει διδακτικό εργαλείο 

ώστε να εισαχθούν στοιχεία σχετικά με τη Νανοτεχνολογία για μαθητές προσχολικής 

ηλικίας. 

 

 

Λέξεις-κλειδιά 

Νανοτεχνολογία, Προσχολική Εκπαίδευση, Παραμύθι και Διδασκαλία Φυσικών 

Επιστημών, Παραμυθιακή Αφήγηση 

 

 

  



 
 

8 
 

Abstract 
 

Nanoscience-Nanotechnology (N-ST) is an interdisciplinary field that aims to be 

applied on innovations related to people's quality of life. In recent years, 

Nanotechnology products have flooded the markets of the modern world. This fact 

highlights the need for today's young children, the future citizens, to become familiar 

with the innovative content of N-ST. It may seem difficult to teach such an innovative 

content, but the arguments proposed by researchers, who target to introduce it into 

compulsory education, are a powerful motivation for teachers to dare to develop and 

apply appropriate teaching material. 

The aim of this study is to design and evaluate a teaching material entitled "The 

Snow White returns to Nanoworld" as a first attempt to introduce content of 

nanotechnology into preschool students. Specifically, the views of preschool teachers' 

were recorded on the content of the educational material, that was framed by a 

narrative content of N-ET [3 Big Ideas and the Lotus effect] with fairytale elements and 

16-section worksheets. 

In the design phase of the teaching material, a Nanotechnology content didactic 

transformation took place through multidisciplinarity with Literature, following the 

modern didactic design principles of science education. In particular, the design and 

evaluation were based on the first chapter of the theoretical approach of the 

elements: 

a) the fairytale as a literary style, through its definition, characteristics, structural 

and contemporary elements, its place and value in education. These elements 

formed the backbone of its episodes, 

b) Educational Sciences, as a learning area of modern Kindergarten curriculum, 

with modern learning theories, goals, teaching strategies for their content as 

well as their multidisciplinarity with Literature and in particular with the fairytale 

and 

c) Nanotechnology as an innovative area, with its conceptualization, presentation 

of its content and educational value. 

The second chapter of this thesis presents the contect of the teaching material 

"The Snow White returns to Nanoworld", the rationale for its creation, as well as the 
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research part. The participants were 5 pre-school teachers from the area of Florina. A 

three-project questionnaire was the research tool and the data were analyzed using 

the content analysis method. The findings showed that teachers rated positively, with 

a large percentage of them, to the 16 teaching units. At the same time, however, they 

highlighted the difficulties or the alternative ideas of preschool children and then 

suggested ways to improve the teaching material. These findings lead to the 

conclusion that the educational material can be a Nanotechnology elementary 

teaching tool for preschoolers. 

 

 

Keywords 

Nanotechnology, Pre-school education, Fairytale and Science Education, Storytelling 
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Κεφάλαιο 1: Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Μέρος 1ο: Το παραμύθι  

 

1.1.  Παιδική Λογοτεχνία και Παραμύθι  

 

Η λογοτεχνία για παιδιά απολαμβάνει μια προνομιακή θέση κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων δεκαετιών και έχει πλέον αποκτήσει στην Ελλάδα αλλά και σε 

παγκόσμια κλίμακα καταξίωση και αναγνώριση. Η Κανατσούλη (2002) αναφέρει πως 

διανύουμε την περίοδο «άνοιξης» της Παιδικής Λογοτεχνίας. Ο χώρος της 

λογοτεχνίας για παιδιά και νέους εξελίσσεται διαρκώς. Εμφανίζονται νέοι 

συγγραφείς, πολλαπλασιάζονται οι παιδικές εκδόσεις, επιδιώκεται η κριτική μελέτη 

της Παιδικής Λογοτεχνία. Ο ορίζοντας του παιδικού βιβλίου ολοένα και διευρύνεται, 

τόσο από πλευράς περιεχομένου όσο και από πλευράς μορφής. Οι συγγραφείς έχουν 

στη διάθεσή τους όχι μόνο μια μεγάλη γκάμα θεμάτων με τα οποία μπορούν να 

καταπιαστούν, έχουν επίσης πολύ μεγαλύτερη ελευθερία όσον αφορά τους 

πειραματισμούς τους με τη μορφή. Η Παιδική Λογοτεχνία επιδιώκει την ρεαλιστική 

απόδοση της πραγματικότητας εμμένοντας στην πεποίθηση πως μαζί με το ρεαλισμό 

θα πρέπει να διαφυλαχθεί και ο λυρισμός. 

Η φυσιογνωμία της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους είναι σήμερα περισσότερο 

σύνθετη, περισσότερο διφορούμενη, αλλά συγχρόνως, περισσότερο ελκυστική και 

ενδιαφέρουσα. Στον τομέα της έρευνας έχουν προταθεί πολλοί και διάφοροι ορισμοί 

σχετικά με την Παιδική Λογοτεχνία καθώς και μία σειρά από μελέτες έχουν 

προσεγγίσει την ποικιλία παραγόντων που προσφέρει η Παιδική Λογοτεχνία στην 

προσχολική εκπαίδευση.  

Ο Αναγνωστόπουλος (1987) αναφέρει πως: «Με τον όρο Παιδική Λογοτεχνία 

εννοούμε κυρίως τα αισθητικώς δικαιωμένα λογοτεχνήματα των ωρίμων που 

απευθύνονται στο παιδί». Σύμφωνα με το Δελώνη (1990), «η Παιδική Λογοτεχνία 

είναι ο χώρος στον οποίο συνυπάρχουν και λειτουργούν όλα εκείνα τα άριστα 

λογοτεχνικά έργα που απευθύνονται άμεσα ή έμμεσα στις αισθητικές απαιτήσεις και 

τα ενδιαφέροντα της νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας, που ανταποκρίνονται 

στο αντιληπτικό, γλωσσικό και συναισθηματικό τους επίπεδο» (Παπανικολάου& 
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Τσιλιμένη 1992). Η Ζερβού (1999) αναφέρει πως «όσοι την αγαπούμε κι 

ασχολούμαστε μαζί της ας συμφωνήσουμε ότι περιλαμβάνει τα έργα που 

αγαπήθηκαν και από παιδιά και που καθιερώθηκαν ως παιδικά». 

H Κανατσούλη (2002) σε μία προσπάθεια προσδιορισμού του όρου 

«Λογοτεχνία» αναφέρει πως δεν είναι εύκολο να οριστεί η Παιδική Λογοτεχνία και οι 

όποιες απόπειρες να περιγραφεί το περιεχόμενό της έχουν μεγαλύτερη επιτυχία όταν 

απλώς περιγράφουν το πεδίο αναφοράς της. Επιπλέον τονίζει πως πριν φτάσει κανείς 

στον ορισμό της Παιδικής Λογοτεχνίας θα πρέπει να σταθεί στα χαρακτηρίστηκα που 

διαφοροποιούν το παιδί σε σύγκριση με τον ενήλικα. 

Ο Peter Hollindale προσπαθώντας να ορίσει ξανά το αντικείμενο της Παιδικής 

Λογοτεχνίας, εισάγει την έννοια της παιδικότητας (childness) η οποία δεν καθορίζεται 

μόνο από το παιδί αλλά και από την «παιδικότητα των ενηλίκων, δηλαδή από την 

αντίληψη των ενηλίκων για την παιδικότητα (Κανατσούλη, 2002). 

Η Παιδική Λογοτεχνία διακρίνεται σε «λογοτεχνικά είδη» και «λογοτεχνικά 

γένη». Η διάκριση αυτή είναι αμφιλεγόμενη και απαραίτητη γιατί οι όροι αυτοί 

συγχρόνως εξυπηρετούν την ανάγκη ταξινόμησης της λογοτεχνίας και αυτή με τη 

σειρά της, οδηγεί στον ορισμό κατηγοριών και υποκατηγοριών, στις οποίες 

εντάσσονται τα διάφορα λογοτεχνικά κείμενα. Το ζήτημα των λογοτεχνικών γενών- 

ειδών είναι τόσο παλιό όσο και η ίδια η λογοτεχνία. Οι όροι «λογοτεχνικό είδος» και 

«λογοτεχνικό γένος» περιγράφουν μικρές ή μεγαλύτερες κατηγορίες και 

υποκατηγορίες λογοτεχνικών κειμένων. Ορισμένοι μελετητές χρησιμοποιούν τους 

όρους «είδος» και «γένος» ως συνώνυμους, ή μιλάνε για «μικρότερα γένη» (Abrams, 

68) ή «μικρά είδη» (Βελουδής, 83), όταν αναφέρονται σε υποδιαιρέσεις των τριών 

μεγαλύτερων κατηγοριών της λογοτεχνικής παραγωγής: της λυρικής, αφηγηματικής 

και δραματικής ποίησης (Καρακάση, Σπυριδοπούλου, Κοτελίδης, 2015). 

Σύμφωνα με τις Παπανικολάου & Τσιλιμένη (1992) και Κανατσούλη (2002) η 

ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση της λογοτεχνικής παραγωγής σε είδη/γένη όπως 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 1, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις παρακάτω ευρύτερες 

λογοτεχνικές κατηγορίες, τα γένη, όπου σε κάθε ένα από αυτά εντάσσονται διάφορα 

είδη. Πιο συγκεκριμένα, πρώτο γένος αποτελεί η Ποίηση στην οποία 

συγκαταλέγονται ως είδη η παραδοσιακή ή δημοτική ποίηση, η έντεχνη ή 

εξπρεσιονιστική ποίηση και η νεωτερική ποίηση. Δεύτερο γένος είναι η Πεζογραφία 
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στην οποία συγκαταλέγονται ως είδη το παραμύθι (λαϊκό και σύγχρονο/έντεχνο), ο 

μύθος, οι παραδόσεις, οι μικρές ιστορίες, το μυθιστόρημα, το διήγημα και η νουβέλα. 

Τρίτο γένος της Λογοτεχνίας αποτελεί το Θέατρο στο οποίο συγκαταλέγονται, το 

παιδικό θέατρο, το θεατρικό παιχνίδι, ο Καραγκιόζης, το κουκλοθέατρο. 

Σχήμα 1. Κατηγοριοποίηση της Λογοτεχνίας σε γένη 

Επίσης, στην Παιδική Λογοτεχνία τα τελευταία χρόνια αναπτύχτηκαν και τα είδη όπως 

τα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία, τα παιδικά περιοδικά, τα βιβλία γνώσεων, τα 

κόμικς, τα επιστημονικά μυθιστορήματα. 

Όλα τα παραπάνω είδη, μεταξύ των οποίων και το παραμύθι, λαμβάνουν χώρα 

στο καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου και αξιοποιούνται παιδαγωγικά 

καθιστώντας την παιδική λογοτεχνία βασικό θεματικό άξονα δράσης και 

προβληματισμών γύρω από τον οποίο κινούνται οι δραστηριότητες. Σύμφωνα με την 

Κουκουλιάντα (2015) τέτοιου είδους δραστηριότητες, αναπτύσσουν τη φαντασία, 

προάγουν τη σκέψη και το λόγο σε ανώτερο επίπεδο, ελευθερώνουν το δημιουργικό 

πνεύμα, δημιουργούν αισθήματα ευχαρίστησης και ψυχικής αποσυμπίεσης για τα 

παιδιά, τροποποιούν τη συμπεριφορά, ως ανάγκη για την ομαλή συνεργασία μελών 

της ομάδας. Οι σελίδες των λογοτεχνικών βιβλίων είναι χώροι όπου παίζονται 

παιχνίδια λόγου, σκέψης, ιδεών και φαντασίας συνδέοντας τη μάθηση με πηγές 

γνώσης, δίνοντας έμφαση σε μεθόδους αναζήτησης της γνώσης, προσανατολίζοντας 

το παιδί στο να μάθει πώς να μαθαίνει και βοηθά στην ανάπτυξη μιας θετικής 

κριτικής στάσης για δια βίου παιδεία (Κουκουλιάντα, 2015). 

Η Λογοτεχνία αποτελεί αστείρευτη πηγή άντλησης θεμάτων για τον 

εκπαιδευτικό. Δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησής της και από άλλους τομείς του 

αναλυτικού προγράμματος όπως είναι οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, το 

περιβάλλον, λαογραφικές και πολιτισμικές αναφορές. Κάθε κείμενο της, ανάλογα με 

τα ειδικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν, θέμα και τρόπος παρουσίασης, παρέχει 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1.Ποίηση 2.Πεζογραφία  3.Θέατρο 
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λιγότερες ή περισσότερες ευκαιρίες για διείσδυση και εμπλοκή διαφόρων 

επιστημονικών πεδίων, που οδηγούν στη σφαιρική, ολιστική αντίληψη ενός θέματος. 

Η προσέγγιση γνώσεων από άλλους επιστημονικούς χώρους με τη βοήθεια της 

λογοτεχνίας μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση, φέρνει σε επαφή τις εμπειρίες 

και τα ενδιαφέροντα των παιδιών με γνώσεις και δεξιότητες διαφόρων διδακτικών 

περιοχών (Γιαννικοπούλου & Πρεβεζάνου, 2010 όπως αναφέρουν οι Μαργαρίτη & 

Μπράτιτσης, 2014). 

Τα κείμενα και οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται και προωθούν τις 

διδακτικές αρχές της διαθεματικότητας παρέχουν ευκαιρίες για διερευνητική και 

ανακαλυπτική προσέγγιση της γνώσης και προσέγγιση της μάθησης με πολυεπίπεδο 

τρόπο (Παμουκτσόγλου, 2004). Αυτό ευνοεί ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, που 

δυσκολεύονται να προσδιορίσουν τη χρησιμότητα αποσπασματικών πληροφοριών 

και γνώσεων που προσφέρονται στο σχολείο. Η προσέγγιση θεμάτων μέσα από 

αφηγηματικές ιστορίες και παραμύθια, αποτελεί ένα ενδεδειγμένο μέσο 

διδασκαλίας εξαιτίας της τάσης τους να γεννούν ερωτηματικά και να προκαλούν τα 

παιδιά να ανακαλύπτουν (Γιαννικοπούλου&Χατζηγεωργίου, 2002 ·Παμουκτσόγλου, 

2004). 

Επιπλέον, η επιλογή του κατάλληλου λογοτεχνικού κειμένου αποτελεί 

ουσιαστικό βήμα για την περαιτέρω έμπνευση και δημιουργική παρέμβαση των 

παιδιών στο κείμενο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των βιβλίων που 

πρέπει να συνδυάζουν λογοτεχνικότητα, επιστημονική γνώση, ελκυστική εμφάνιση,  

σωστή γλώσσα, συμβολή στην ανάπτυξη προβληματισμού, καταλληλότητα για 

συγκεκριμένους αποδέκτες, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στον εσωτερικό κόσμο, τις 

ανάγκες και τις αγωνίες του παιδιού (Γκλιάου - Χριστοδούλου, χχ). 

Στη συνέχεια της εργασίας θα επικεντρωθούμε σε ένα από τα λογοτεχνικά είδη 

του γένους της πεζογραφίας, το γνωστό σε όλους μας «Παραμύθι». 

 

1.1.1.Το Λαϊκό Παραμύθι 

 

Το παραμύθι έχει τις ρίζες του στο πολύ μακρινό παρελθόν, σε κάθε εποχή, λαό 

και πολιτισμό, από τότε που το άκουγαν στα μακρινά ταξίδια στη θάλασσα, στα  

βουνά, στους κάμπους. Η αφήγησή του γίνεται σε δυσάρεστες και ευχάριστες 
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στιγμές, σε παιδιά και ενήλικες, σε γέρους και νέους. Θα μπορούσαμε να πούμε πως 

το παραμύθια λέγονται από την εποχή που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Σύμφωνα 

με τον Μερακλή (1993), το παραμύθι είναι «το αρχαιότερο διασωσμένο είδος 

αφήγησης», που αποτελεί την καλύτερη, ίσως, έκφραση των μυστηρίων της ζωής και 

των πλασμάτων της φαντασίας που δημιούργησε ο λαός την πρωτόγονη εκείνη εποχή 

της ανθρωπότητας, που αδυνατούσε να ερμηνεύσει τις αόρατες φυσικές δυνάμεις 

(Αναγνωστόπουλος, 1997). 

Με το πέρασμα των αιώνων, στις αρχικές διηγήσεις προστίθενται καινούργια 

στοιχεία ή τα παλαιά διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται στις νεότερες εποχές ή 

στις συνήθειες και στα έθιμα των λαών ή των κοινωνικών ομάδων που 

οικειοποιούνται ένα παλαιότερο ή ξενόφερτο παραμύθι. Γιατί το παραμύθι ήταν ένα 

πολύ ευκίνητο λογοτεχνικό είδος και εύκολα δια της προφορικής επανάληψης 

μπορούσε να διαδοθεί και να εισχωρήσει ως δάνειο και αργότερα να ενσωματωθεί 

στην κουλτούρα ενός λαού. Χαρακτηρίζεται ως εθνολογικό, πανανθρώπινο 

λογοτεχνικό είδος που χρησιμοποιώντας μια ιδιαίτερη γλώσσα με την τυποποίηση, 

τα σύμβολα και την αφηγηματική τέχνη, έχει κατορθώσει την επικοινωνία 

διαφορετικών λαών, την οικουμενικότητα σε συνδυασμό με την ελευθερία της 

ανάπτυξης κάθε μορφής ιδιαιτερότητας (Μερακλής, 1993). 

 

1.1.2. Ορισμοί του Λαϊκού Παραμυθιού 

 

Παραμύθι είναι μια αφήγηση συγκεκριμένου μήκους ή επεισοδίων 

(Αναγνωστόπουλος, 1997). Είναι μια αφήγηση ή ένα λογοτεχνικό έργο, που 

αφηγείται γεγονότα πραγματικά ή φανταστικά (Ζαν, 1996). 

Ο S. Thomon (όπως αναφέρουν οι Παπανικολάου & Τσιλιμένη, 1992) ορίζει το 

παραμύθι σαν μια διήγηση με καθορισμένο μήκος, όπου εμπόδια και μοτίβα 

διαδέχονται το ένα το άλλο. 

Σύμφωνα με τον Αυδίκο (1994), οι Botle και Polivka, οι περίφημοι σχολιαστές 

των παραμυθιών των αδερφών Grimm, αναφέρουν πως «με τη λέξη παραμύθι 

εννοούμε μια διήγηση δημιουργημένη με ποιητική φαντασία, παρμένη ιδιαίτερα από 

τον κόσμο του μαγικού, μια ιστορία του θαύματος, που δεν εξαρτάται από τους όρους 
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της πραγματικής ζωής και την ακούν με ευχαρίστηση μεγάλοι και μικροί, έστω και εάν 

δεν την θεωρούν πιστευτή». 

Το παραμύθι είναι διήγηση φανταστική που κινείται στον κόσμο του 

υπερφυσικού και του μαγικού και έχει σκοπό την τέρψη των ακροατών.  

(Πετρόπουλος όπως αναφέρει η  Κανατσούλη, 2002). 

Ο Προύσαλης (2009), ανάμεσα στους πολλούς ορισμούς για το λαϊκό παραμύθι, 

ξεχωρίζει εκείνους που διατυπώθηκαν από σημαντικούς μελετητές του, όπως του 

Robert Retsch που το αντιμετωπίζει σαν αρχέτυπο της ανθρώπινης αφηγηματικής 

τέχνης (Αυδίκος, 1994), του Max Luthi που θεωρεί το παραμύθι ως μια πρακτική 

αντανάκλαση αυθεντικής λαϊκής ποιητικής ενόρασης (Luthi, 1982). Ο καθηγητής 

Λουκάτος υποστηρίζει ότι το παραμύθι είναι μια λαϊκή διήγηση που μοιάζει με 

μεγάλο περιπετειακό μύθο που αποτελεί για τη Λαογραφία ό,τι το μυθιστόρημα για 

τη λογοτεχνία (Λουκάτος, 1977). Σύμφωνα με τον Γιούνγκ (όπως αναφέρει ο 

Προύσαλης, 2009) τα παραμύθια είναι «όνειρα του συλλογικού ασυνείδητου» απ’ 

όπου προκύπτουν τα αρχέτυπα που χαρακτηρίζονται από διαχρονικότητα, 

οικουμενικότητα και χαρακτήρα υπερπροσωπικό, ενώ οι Αβορίγινες ιθαγενείς της 

Αυστραλίας έχουν την ίδια λέξη, «dreamtime», για τα παραμύθια και τα όνειρα. 

Αναφέρεται ακόμη ότι «τα παραμύθια είναι τα όνειρα της ανθρωπότητας στην 

παιδική της ηλικία» (Προύσαλης, 2009). 

 

1.1.3.Τα χαρακτηριστικά του Λαϊκού Παραμυθιού 

 

Το λαϊκό παραμύθι, είναι το παραμύθι που δε γράφτηκε από κάποιον λόγιο, 

αλλά διαδόθηκε από στόμα σε αυτί και από αυτί σε στόµα (Κανατσούλη, 2002). 

Προϊόν προφορικής παράδοσης και ανώνυμων συγγραφέων έχει σκοπό την τέρψη 

των ακροατών. Ο κόσμος του είναι φανταστικός, οι φυσικοί νόμοι δεν ισχύουν, 

υπάρχει έντονο το υπερφυσικό στοιχείο. Επίσης δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο 

τόπο ή χρόνο ούτε και σε πρόσωπα (Κανατσούλη, 2002). Το λαϊκό παραμύθι δε 

γνωρίζει το σύνηθες μέτρο του κοινού ανθρώπου αφού όλα είναι ή πολύ μεγάλα ή 

πολύ μικρά, ή πολύ ωραία ή πολύ άσχημα (Κανατσούλη, 2002). Τέλος δε σκοπεύει να 

διδάξει ούτε να συμβουλεύσει, ωστόσο είναι ηθικό γιατί πηγάζει από την ηθική 

συνείδηση του λαού. Χαρακτηριστικό γνώρισμα η κάθαρση στην οποία οδηγείται στο 
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τέλος ο ακροατής, με το ευχάριστο τέλος, την αμοιβή του καλού και την τιμωρία του 

κακού (Κανατσούλη, 2002). 

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Πολίτη (2015) τα βασικά στοιχεία του παραμυθιού 

είναι: 

➢ Οι παραμυθάδες, στους οποίους ανήκει η τέχνη της σύνθεσης ή της 

αφήγησης, οι αφηγητές (αοιδοί που έψαλλαν τα έπη, σύγχρονοι λογοτέχνες 

που γράφουν μυθιστορήματα). 

➢ Το κοινό (ακροατές), στο οποίο απευθύνεται ο αφηγητής και το οποίο δεν 

ήταν πάντα το ίδιο άλλα συμπεριελάμβανε όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Παραμύθια λέγονταν σε διάφορους χώρους και για πολλούς λόγους, όπως για 

την καλύτερη απόδοση των εργατών. 

➢ Το περιεχόμενο, προϊόν ευαισθησίας και λαϊκής ψυχής. 

 

1.1.4. Θεωρίες Γέννησης και Περιεχομένου 

 

Για αιώνες το παραμύθι δεν αντιμετωπίστηκε με τη δέουσα προσοχή αφού δεν 

ήταν πολλοί εκείνοι που ασχολήθηκαν με την καταγωγή του και τη διάδοση του ανά 

τους αιώνες. Η στροφή του ενδιαφέροντος άρχισε μόλις των 19 αιώνα όπου οι 

Γερμανοί αδελφοί Γκρίμ συγκέντρωσαν και δημοσίευσαν τα παραμύθια της πατρίδας 

τους (Α ́1812, Β ́1815) υποστηρίζοντας ταυτόχρονα και μία θεωρία για την καταγωγή 

τους (Πολίτης, 2015). 

Σύμφωνα με την Κανατσούλη (2002), το παραμύθι καταφέρνει και επιβιώνει  

στο πέρασμα των αιώνων. Υπέστη πολλές διεργασίες που αποτυπώνονται σε αυτό, 

τόσο στην συνθετότητα των νοημάτων, όσο και στη σφαιρικότητα και την 

δραματικότητα που συλλαμβάνει την ανθρώπινη ψυχή. Για την ερμηνεία του 

περιεχομένου και της φύση των παραμυθιών, διατυπώθηκαν διαφορετικές 

επιστημονικές θεωρίες, όπως: 

➢ η Μυθολογική, σύμφωνά με την οποία το παραμύθι είναι ανάπτυξη των 

κοσμογονικών μύθων, 

➢ η Συμβολιστική, σύμφωνα με την οποία είναι αλληγορίες θρησκευτικών 

δοξασιών, 
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➢ η Ψυχαναλυτική, για την οποία το παραμύθι είναι έκφραση των ονείρων και 

των ψυχικών καταστάσεων του ατόμου ή της ομάδας, 

➢ η Ανθρωπολογιστική, για την οποία το παραμύθι αποτελεί πολιτιστικά 

βιώματα από τη ζωή των πρωτόγονων κατοίκων. 

Κατά την επιστημονική μελέτη του παραμυθιού, διατυπώθηκαν διάφορες 

θεωρίες, που αφορούσαν τη γένεση, την δομή την ερμηνεία του, χωρίς όμως καμία 

να δώσει πλήρεις απαντήσεις (Κανατσούλη, 2002). Πιο συγκεκριμένα: 

➢ Η ινδοευρωπαϊκή θεωρία – Μονογενετική 

➢ Η μυθολογική θεωρία 

➢ Η  ινδική θεωρία 

➢ Η πολυγενετική θεωρία 

➢ Η ιστορικογεωγραφική θεωρία 

➢ Η συμβολιστική θεωρία 

➢ Η ψυχολογική – ψυχαναλυτική θεωρία 

➢ Η μορφολογία του παραμυθιού του V. Propp 

Η ταξινόμησή του αποτέλεσε βασικό πρόβλημα που επηρεάζει την γενικότερη 

φιλοσοφία της προσέγγισής του και καθορίζει την πορεία της παραμυθολογίας κατά 

εποχές. Διακρίθηκαν τρεις ταξινομικές προτάσεις (Κανατσούλη, 2002): 

➢ Κατά κατηγορίες. 

➢ Κατά υποθέσεις. 

➢ Κατά ζεύγη. 

Η τρίτη πρόταση ανήκει στον Vladimir Propp, καθηγητή της Γερμανικής 

Γλώσσας, της Λαογραφίας, της Φιλολογίας και της Λογοτεχνίας, και εισάγει μια 

ανατρεπτική οπτική. Η μορφολογική του πρόταση προσέφερε πολλά στην 

παραμυθολογική σκέψη, αποτελώντας ένα ξάφνιασμα στον επιστημονικό διάλογο 

για τη λαϊκή Λογοτεχνία. Σύμφωνα με την θεωρία του Ρώσου V. Propp, πριν 

ασχοληθούμε με τον τόπο καταγωγής και τον τρόπο διάδοσης του παραμυθιού θα 

πρέπει να προσδιορίσουμε ποιο είναι το περιεχόμενό του (Propp, 1969). 

1.1.5. Μορφολογική προσέγγιση του PROPP 
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Το παραμύθι έχει δομή και οργανώνεται ουσιαστικά σε τρία βασικά μέρη: (α) 

τη σύντομη εισαγωγή ή προϊδέαση, (β) την κυρίως διήγηση που συντήθειτε από 

διάφορα μοτίβα και (γ) το τυπικό τέλος, όπου «έζησαν αυτοί καλά και εμείς 

καλύτερα» (Πολίτης, 2015).  

H ανάλυση της δομής των παραμυθιών που κατεξοχήν προσπαθεί να 

ακολουθήσει αυστηρές επιστημονικές προδιαγραφές είναι αυτή που έγινε όπως 

προαναφέρθηκε από το Pώσο V. Propp στο βιβλίο του « Η Mορφολογία των λαϊκών 

παραμυθιών» (Propp, 1969).  

Ο Propp (1969), απορρίπτει την άποψη της ιστορικο - γεωγραφικής σχολής, 

σύμφωνα με την οποία το παραμύθι είναι ένα οργανικό «όλο» που θα πρέπει να 

διαφοροποιηθεί από τις άλλες υποθέσεις και να κατηγοριοποιηθεί με αυστηρό 

τρόπο. Προβάλλει την ιδέα του μοτίβου που παύει να είναι αδιαίρετο και 

κατατέμνεται σε τέσσερα στοιχεία που οδηγούν στο σχηματισμό πολλών προτάσεων 

και σε διάφορους συνδυασμούς. Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα να 

δημιουργηθούν μέρη που μεταβάλλονται (τα δρώντα πρόσωπα) και μέρη που 

παραμένουν σταθερά (ενέργειες, λειτουργίες) στην αφήγηση. Εισάγεται μία νέα 

έννοια «η λειτουργία» που είναι «η ενέργεια ενός δρώντος προσώπου, που ορίζεται 

από την άποψη της σημασίας της για την πορεία της δράσης». 

Με αυτόν τον τρόπο, ο Propp παρατήρησε μία ορισμένη κατηγορία 

παραμυθιών, που τα ονόμασε «μαγικά», και συνοψίζει τις παρατηρήσεις του ως εξής 

(Κανατσούλη, 2002): 

1. Οι σταθερές, τα μόνιμα στοιχεία του παραμυθιού (μύθου) είναι οι λειτουργίες των 

δρώντων προσώπων, ανεξάρτητα από το ποιος δρα και από το πώς δρα. Οι 

λειτουργίες αποτελούν τα θεμελιώδη συστατικά μέρη του παραμυθιού, που  

μπορούμε να θεωρηθούν και μοτίβα. 

2. Ο αριθμός των λειτουργιών που εμφανίζονται στο μαγικό παραμύθι είναι 

περιορισμένος. 

3. Η ακολουθία των λειτουργιών είναι πάντοτε η ίδια και πολλές φορές περισσότερες 

λειτουργίες συγχωνεύονται σε μία. 

4. Όλα τα μαγικά παραμύθια είναι μονοτυπικά στη δομή τους. Αυτό σημαίνει ότι η  
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πλοκή του παραμυθιού εξελίσσεται πάνω σε ένα άξονα και η αφήγηση είναι 

γραμμική, οι τυχόν εμφανιζόμενες ποικιλίες ή τα νέα στοιχεία ανήκουν στις 

ευρύτερες κατηγορίες των ήδη υπαρχουσών κατηγοριών. 

O Propp απαρίθμησε συνολικά 31 λειτουργίες, όπως αυτές φαίνονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Οι 31 Λειτουργιές του Propp 

1. Απομάκρυνση ή απουσία 

2. Απαγόρευση 

3. Παράβαση 

4. Έρευνα ή διερεύνηση 

5. Προδοσία ή εκχώρηση 

6. Παγίδα ή εξαπάτηση 

7. Συνενοχή 

8. Βλάβη( ή έλλειψη δολιοφθορά) 

9. Μεσολάβηση 

10. Συναίνεση του ήρωα 

11. Αναχώρηση του ήρωα 

12. Ο ήρωας υποβάλλεται σε δοκιμασία από το δωρητή, 

13. Αντίδραση του ήρωα 

14. Προμήθεια του μαγικού μέσου, εφοδιασμός 

15. Μετακίνηση του ήρωα, 

16. Αγώνας ανάμεσα στον ήρωα και τον ανταγωνιστή (πάλη) 

17. Ο σημαδεμένος ήρωας (στιγματισμός) 

18. Ο ήρωας που νικά τον ανταγωνιστή 

19. Η απαλλαγή από τη συμφορά ή την αρχική έλλειψη 

20. Η επιστροφή του ήρωα 

21. Η καταδίωξη του (κυνηγητό) 

22. Ο ήρωας σώζεται 

23. Ο ήρωας φτάνει αγνώριστος στο σπίτι του 

24. Οι αξιώσεις του ψεύτικου ήρωα (αβάσιμες απαιτήσεις) 

25. Στον ήρωα αναθέτουν έναν δύσκολο άθλο 

26. Εκτέλεση του άθλου (λύση) 

27. Αναγνώριση του ήρωα 

28. Ξεσκέπασμα του ψεύτικου ήρωα ή του ανταγωνιστή 

29. Μεταμόρφωση του ήρωα 

30. Τιμωρία του ανταγωνιστή 

31. Γάμος του ήρωα 

 

Οι παραπάνω λειτουργίες διαχέονται σε πρόσωπα, τα οποία μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε επτά (7) ομάδες [Σχήμα 2], τους κύκλους δράσης 

(Κανατσούλη, 2002): 
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Σχήμα 2: Οι 7 κύκλοι δράσης 

 

Η ποικιλία του παραμυθιού, κατά τον Propp, βρίσκεται και στο γεγονός ότι ένα 

πρόσωπο μπορεί να συναντάται σε πολλούς κύκλους δράσης, όπως και ένας κύκλος 

δράσης μπορεί να κατανέμεται σε αρκετά πρόσωπα. Ανάμεσα στις λειτουργίες και 

στα πρόσωπα παρεμβάλλονται διάφοροι σύνδεσμοι (διάλογοι) ή κίνητρα που 

χρησιμεύουν στη σύνδεση των διαφόρων ενεργειών (Κανατσούλη, 2002). 

Δεν υπάρχουν και οι 31 λειτουργίες σε όλα τα παραμύθια και πολλές φορές 

κάποιο παραμύθι μπορεί να ξεκινά με τη πρώτη ή με οποιαδήποτε άλλη λειτουργία, 

ή μπορεί να παρατηρηθούν συνοψίσεις, ή συνενώσεις τους μέσα στα πλαίσια όμως της 

γενικότερης γραμμής.  

 

 

 

α)Κύκλος δράσης του ανταγωνιστή (κακοποιός): δολιοφθορά , πάλη με ήρωα , 
καταδίωξη.

β) Κύκλος δράσης του δωρητή ή προμηθευτή: προετοιμασία και 
μεταβίβαση μαγικού μέσου στον ήρωα .

γ) Κύκλος δράσης του βοηθού: τοπική μετακίνηση ήρωα , εξάλειψη 
δυστυχίας , διάσωση από καταδίωξη , λύση δύσκολων προβλημάτων , 
μεταμόρφωση ήρωα .

δ)Κύκλος δράσης της πριγκίπισσας και του πατέρα της: δύσκολα 
ερωτήματα , στιγματισμό, ξεσκέπασμα, αναγνώριση, τιμωρία 
δεύτερου κακοποιού, γάμος.

ε)Κύκλος δράσης του αποστολέα: αποστολή.

στ)Κύκλος δράσης του ήρωα: αποστολή για αναζήτηση , αντίδραση στις 
απαιτήσεις του δωρητή, γάμος. 

ζ)Κύκλος δράσης του ψεύτικου ήρωα.
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1.2. Το Σύγχρονο Παραμύθι 

 

Τα παραμύθια πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Η λαϊκή αφήγηση και το 

παραμύθι, ως λαογραφικά φαινόμενα, είναι και αυτά εξελίξιμα. Η μορφή και η 

λειτουργία τους μεταβάλλεται στο χρόνο, καθώς η κοινωνία εξελίσσεται με 

γρήγορους ρυθμούς. Ακολουθώντας αυτούς τους ρυθμούς, από τα παραμύθια του 

τζακιού, μιλάμε πια για τα παραμύθια του γραφείου (Αναγνωστόπουλος, 1997). 

Τροφοδοτημένο από την λαϊκή φαντασία το παραμύθι έφτασε στην τεχνική 

πληρότητα, και εξελίχθηκε σε ένα λογοτεχνικό είδος δίχως να χάσει τίποτα από τη 

γοητεία του και την ομορφιά του, φτάνοντας στις ημέρες μας σαν προϊόν 

ευαισθησίας της λαϊκής ψυχής, για να δώσει τη θέση του σε καινούργιες μορφές 

έκφρασης (Πολίτης, 2015). Μετά από τη μεγάλη του πορεία, μέσα στον κόσμο και τις 

διάφορες μορφές του, μπορούμε σήμερα να αναφερόμαστε εκτός από το λαϊκό και 

στο σύγχρονο παραμύθι (Παπανικολάου & Τσιλιμένη, 1992). 

Το έντεχνο παραμύθι εμφανίζεται αρχικά δειλά και έπειτα πιο δυναμικά, στα 

οικογενειακά περιοδικά. Όπως έχει επισημανθεί, λαϊκό και έντεχνο παραμύθι 

συνοδοιπορούν από τον 16ο αιώνα και 17ο αιώνα γοητεύοντας το κοινό. Κατά τον 19ο 

αιώνα, έχουμε ελάχιστες αυτοτελείς εκδόσεις, ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα, έχουμε 

μια σημαντική στροφή προς το επώνυμο παραμύθι. Πρόκειται για την εποχή που 

παρατηρεί με ενδιαφέρον την ψυχολογία και την παιδαγωγική. Επιχειρείται ένας 

νέος τρόπος προσέγγισης του παιδιού, που δημιουργεί μια νέου τύπου Λογοτεχνία 

(Αναγνωστόπουλος, 1997). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του έντεχνου παραμυθιού τον 19ο αιώνα, 

αποτελεί το παραμύθι «Η Αλίκη στη Χώρα των θαυμάτων», του Βρετανού συγγραφέα 

Λιούις Κάρρολ. Η παράδοση του αγγλικού παραμυθιού συνεχίζεται τον 20ο αιώνα με 

τον Πίτερ Παν, Γουΐνι, Ο Πουφ, Πίτερ Ράμπιτ. Οι ιστορίες με τα ζώα αποτελούν μια 

κυρίαρχη τάση της παιδικής λογοτεχνίας τον 20ο αιώνα, ενώ στις αρχές του 21ου 

αιώνα, εμφανίζεται στη Βρετανία μια σειρά από εμβληματικά παραμύθια, όπως για 

παράδειγμα ο Χάρυ Πότερ που μετατράπηκε σε έργο τεράστιας εισπρακτικής 

επιτυχίας (Σιταρίδης, 2015). 
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Ο Αυδίκος (1997), θέτοντας το ερώτημα για το ρόλο και τη θέση του 

παραμυθιού στην εποχή μας, πιστεύει πως αυτό μπορεί να αφορά το διδακτικό, το 

επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά και τη δημιουργία νέων παραμυθιών.  

Το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον σήμερα είναι έντονο και δικαιολογείται από την 

τριπλή διαπίστωση: 

1. Τα δυναμικά στοιχεία του παραμυθιού ικανοποιούν βαθύτερες ανάγκες του 

σύγχρονου ανθρώπου. 

2.  Η παραμυθιακή αφήγησή αποτελεί αναντικατάστατο μέσο γνωριμίας του παιδιού 

με τον κόσμο καθώς και βοηθητικό μέσο για την εισαγωγή του σε αυτόν. 

3. Τα αλληγορικά-συμβολικά του στοιχεία αποτελούν πληροφοριοδότες των 

κοινωνικών δόμων στις οποίες πλάστηκαν (Πολίτης, 2015). 

 

1.2.1.Τα χαρακτηριστικά του Σύγχρονου Παραμυθιού 

 

Τα σύγχρονα παραμύθια αποτελούν μία δουλειά προγραμματικού χαρακτήρα 

και είναι εύλογο οι συγγραφείς να λαμβάνουν υπόψη τους σε μεγάλο βαθμό τη 

σκοπιμότητα του παραμυθιού, τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα και τις ψυχολογικές 

ανάγκες. Μπορεί να το συναντήσει κανείς με τους καταχρηστικούς όρους σύγχρονο, 

έντεχνο, λόγιο κτλ. και διαφοροποιημένο από το παραδοσιακό παραμύθι 

(Αναγνωστόπουλος, 1997). 

Το σύγχρονο παραμύθι γράφεται από επώνυμους παραμυθάδες, συγγραφείς 

και είναι ένα είδος που φέρει πολύ περισσότερο προσωπικά βιώματα, σε αντίθεση 

με τη συλλογικότητα και την ομαδικότητα των βιωμάτων του λαϊκού παραμυθιού. Ως 

αποτέλεσμα, διακρίνεται από τις αναστολές, τους προβληματισμούς, τα 

συμπλέγματα και τις αμφιβολίες του σύγχρονου συγγραφέα. Στο σύγχρονο παραμύθι 

αν και υπάρχει συγκερασμός πραγματικότητας και φαντασία, ωστόσο τα θέματα 

είναι ρεαλιστικά και απεικονίζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής και τα προβλήματά του.  

Καλλιεργεί τον προβληματισμό και την κρητική πάνω στα σύγχρονα προβλήματα 

(Κανατσούλη, 2002·Τσιλιμένη, 2004).  

Παρατηρείται ο περιορισμός της καλπάζουσας φαντασίας, το μαγικό στοιχείο 

είναι συρρικνωμένο, αποφεύγονται οι αγριότητες και οι θηριωδίες, η κοινωνία 

προβάλλεται ως αταξική. Υπάρχει προβληματισμός πάνω σε σύγχρονα προβλήματα, 
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δεν υπάρχει έντονη αναφορά σε μύθους και θρύλους του λαϊκού μας πολιτισμού και 

ο διδακτισμός έχει υποχωρήσει με την διδαχή να έρχεται ευχάριστα και αβίαστα. Η 

πραγματικότητα παρουσιάζεται πάντα μέσα από κάποιο μαγικό /φανταστικό 

περίβλημα (Κανατσούλη, 2002·Τσιλιμένη, 2004). 

Σύμφωνα με τον Αναγνωστόπουλο (1996), στο σύγχρονο παραμύθι 

παρατηρούμε την αντικατάσταση των παραδοσιακών ηρώων από νέους, όπως για 

παράδειγμα του μάγου που γίνεται διαστημικός επιστήμονας, του νάνου που γίνεται 

ρομπότ και του έξυπνου αγοριού που γίνεται σούπερμαν. 

Επιπλέον, στα σύγχρονα παραμύθια επικρατεί το καλό απέναντι στο κακό και 

υπάρχει ευτυχισμένο τέλος. Υπάρχει χιούμορ και σάτιρα σε αντίθεση με τη στεγνή 

ηρωική αφήγηση του λαϊκού, ενώ τέλος αποφεύγεται ο σεξισμός. Οι συγγραφείς 

είναι περισσότερο ειλικρινείς με τα παιδιά, ενώ η Τεχνολογία φαίνεται να 

αντικαθιστά τα μαγικά χαλιά και τις μαγικές σκούπες (Αναγνωστόπουλος, 1997· 

Κανατσούλη, 2002·Τσιλιμένη, 2004). 

O Ακριτόπουλος (2007) υποστηρίζει πως η σύγχρονη μορφή του παραμυθιού, 

συγκριτικά με άλλες του επώνυμου ή λαϊκού παραμυθιού, χαρακτηρίζεται από 

νεωτερισμό, δυναμισμό και ανατρεπτικό προβληματισμό. Τέρπει και διδάσκει. Το 

σύγχρονο παραμύθι δίνει μια νέα μορφή στα συστατικά στοιχεία του λαϊκού 

παραμυθιού, χωρίς να τα αποποιείται, αλλά τοποθετώντας τα στη βάση της πλοκής, 

αποδίδοντας τους νεωτερική πνοή, που θα κάνει την αφήγησή του ελκυστική.  

Ο βασικός νεωτεριστής του παραμυθιού είναι ο Gianni Rodari. Η παραγωγή 

σύγχρονων παραμυθιών έχει αναδείξει και Έλληνες άξιους εκπρόσωπους του είδους. 

Μερικοί από αυτούς είναι οι: Μάρω Λοΐζου, Ζωή Βαλάση, Αλεξία Κυριτσοπούλου, 

Πόλυ Βασιλάκη, Ευγένιος Τριβιζάς, Χρήστος Μπουλώτης κ.ά.. 

 

 

 

1.3. Η Νοηματοδότηση  της Διακειμενικότητας 

 

Οι ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές και ιδεολογικές αλλαγές έχουν προβάλει 

την ανάγκη για εκσυγχρονισμό του παραμυθιού, για ανανέωση του περιεχομένου, 

της μορφής, της λειτουργίας και της τεχνοτροπίας του. Πολλά λαϊκά παραμύθια 



 
 

26 
 

διασκευάστηκαν και γνωστοί λογοτέχνες εμπνεύστηκαν και αναπτύχθηκαν 

συγγραφικά, μέσα από γνωστά λογοτεχνήματα εκδηλώνοντας την νεωτερικότητά 

τους ανάμεσα σε άλλα, μέσα από την θεματολογία, τα αφηγηματικά ευρήματα, τις 

διακείμενες συνδέσεις. Τα έργα αυτά στοχεύουν στην ενεργό συμμετοχή των 

αναγνωστών στην κατασκευή του νοήματος (Μαλλούρι, 2006). 

Τα λαϊκά παραμύθια προσφέρονται ιδιαίτερα για να ξαναγράφονται, έχουν μία 

δυναμική μια εσωτερική δυνατότητα να ασκούν  ακόμη τη γοητεία τους στο σύγχρονο 

κοινό, ταυτόχρονα όμως εσωκλείουν μία ανανεωτική δύναμη και ζωντάνια ώστε 

τελικά να οικειοποιούνται νοήματα της σύγχρονης εποχής. Αυτό ακριβώς αποτελεί 

και το θεμέλιο λίθο της διακειμενικότητας (Οικονομίδου, 2000 όπως αναφέρει η 

Κανατσούλη, 2005). 

Σύμφωνα με την Κανατσούλη (2002), «διακειμενικότητα είναι η ικανότητα του 

αναγνώστη να μπορεί, διαβάζοντας ένα κείμενο, να το ανάγει, συγκρίνοντάς το, 

εξομοιώνοντάς του ή παραλληλίζοντάς το, σε άλλα γνωστά». 

Στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας και ιδιαίτερα της σύγχρονης, η 

διακειμενικότητα είναι μια στρατηγική που χρησιμοποιείται πολύ συχνά. Παρόλο 

που σύγχρονοι συγγραφείς ανατρεπτικών ιστοριών, όπως ο Ευγένιος Τριβιζάς, 

ομολογούν πως δεν παράγουν έργα κατόπιν σκεπτικού ή βάσει συνταγών και 

θεωρητικών προδιαγραφών, μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα προκύπτει πως ένας 

κοινός τρόπος που χρησιμοποιείται στη συγγραφή νεωτερικών έργων, σύμφωνα με 

τον Zipes (1991), είναι η παραγωγή ενός νέου κειμένου, μέσα από τη σκόπιμη και 

προβαλλόμενη διακειμενική [intertextual] σχέση με κάποιο άλλο, προγενέστερο ή 

σύγχρονο (Μαλλούρι, 2006). 

Ο G. Genette (1966), αναφερόμενος στις απόψεις του Valéry και του Borges για 

τη λογοτεχνία, τονίζει πως «ο αληθινός δημιουργός δεν είναι τόσο αυτός που 

ανακαλύπτει όσο αυτός που αποκαλύπτει το νέο μέσα από το παλιό». Έτσι ένας 

συγγραφέας «εκ προθέσεως, εξ αμελείας και εντελώς εξεπίτηδες» διατυπώνει σε ένα 

νέο κειμενικό περιβάλλον κομμάτια παλιότερων κειμένων δίνοντάς τους μια νέα 

σημασιοδότηση και «ασυνειδήτως, αυτοβούλως και με το έτσι θέλω» τα κάνει να 

λειτουργούν για το νέο, σύγχρονο, διαφορετικό μικρό αναγνώστη-αποδέκτη 

(Μαλλούρι, 2006). 
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Ο Umberto Eco είχε πει κάτι ανάλογο, καθώς είχε επισημάνει ότι «το βιβλίο 

συγγράφεται μέσα από ένα διπλό διάλογο που κάνει ο συγγραφέας με τον 

αναγνώστη, αλλά και με όλα τα άλλα κείμενα που έχουν γραφτεί προηγουμένως, τα 

βιβλία γίνονται μόνο πάνω σε άλλα βιβλία και γύρω από άλλα βιβλία». Ο J. Fowler 

επίσης είχε αναφέρει σχετικά : «Όχι μόνο δεν περιορίζουν το συγγραφέα (οι γνώσεις 

για) τα κειμενικά είδη, αλλά αποτελούν θετική στήριξη. Του προσφέρουν χώρο για να 

γράφει ένα λογοτεχνικό πλαίσιο για να οργανώσει τις εμπειρίες του κατά τη 

συγγραφή» (Λιάκας, 2015). 

Η διακειμενικότητα προσδιορίζει το υπαρκτό πλέγμα των σχέσεων που 

αναπτύσσουν διάφορα κείμενα μεταξύ τους, χωροχρονικά. Πρόκειται για μια 

εργοκεντρική θεώρηση που αντιμετωπίζει τα κείμενα σαν ζωντανούς οργανισμούς. 

Τα διακείμενα λειτουργούν ως κλειδιά τα οποία ξεκλειδώνουν την ερμηνεία του 

έργου κι αναδεικνύουν τη συγχρονική και διαχρονική σχέση συνύπαρξης με το 

πρωτότυπο. Υπάρχουν, δηλαδή, δεσμοί σύνδεσης ενός κειμένου με ένα άλλο, όπου 

το ένα έχει απορροφηθεί μέσα στο άλλο και ταυτόχρονα έχει μετασχηματισθεί 

(Ζερβού, 1996 ο.α. Κανατσούλη, 2002·Λιάκας, 2015). 

Σύμφωνα με τη Ζερβού(1996) μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις βασικές 

μορφές διακειμενικότητας: 

α) η εγγραφή ενός κειμένου μέσα σε ένα άλλο, υπό μορφή αποσπασμάτων ή 

αναφορών 

β) η διασκευή ενός κειμένου (π.χ. Βίβλος ή κλασικά μυθιστορήματα του 19ου 

αιώνα) 

γ) η μετεγγραφή του κειμένου το οποίο μπορεί να υπονομευθεί, να 

αντικρούσει ή να αντιστραφεί εν πλω  

δ) η πλήρης μετουσίωση ενός κειμένου, το οποίο μπορεί να γίνει 

κινηματογραφική ταινία, πολιτική αφίσα, γελοιογραφία ή διαφήμιση.  

Η Κανατσούλη (2005) αναφέρεται στις τρείς παρακάτω κατηγορίες 

διακειμενικότητας σύμφωνα με την Christine Wilkie (1996) η οποία βασίστηκε στις 

μελέτες των Kristeva, Bakhtin, Barthew και Culler: 

1) Κείμενα παραθετικά που είτε υπαινίσσονται είτε ευθέως παραθέτουν άλλα 

κείμενα 
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2) Κείμενα μίμησης, κείμενα που ζητούν να παραφράσουν «μεταφράσουν» και να 

υποκαταστήσουν το αρχικό κείμενο και να απελευθερώσουν τον αναγνώστη από 

έναν υπερβάλλοντα θαυμασμό για τους κλασικούς συγγραφείς του παρελθόντος. 

3) Κείμενα λογοτεχνικού γένους, όπου ταυτοποιημένες, διακεκριμένες ομάδες 

κωδικών και λογοτεχνικών συμβάσεων ομαδοποιήθηκαν όλες μαζί με αναγνωρίσιμο 

τρόπο έτσι που να δίνουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη να τα ξεχωρίζει και να έχει 

ανάλογες προσδοκίες από αυτά. 

Σύμφωνα με την Αναγνωστοπούλου (2000), μέσω της διακειμενικότητας ο 

συγγραφέας μοιάζει σαν να συνδέει κομμάτια από παλιά παζλ φτιάχνοντας ένα 

καινούργιο. Τα κομμάτια αυτά συνθέτουν μικρές ιστορίες - περιπέτειες που 

εγκιβωτίζονται στην κεντρική ιστορία και λειτουργούν ως μεγεθυντικός φακός για το 

μάτι του αναγνώστη, έτσι ώστε να τον βοηθήσει στην πρόσληψή της και στην κριτική 

διαδικασία της. Μ’ αυτό τον τρόπο καθίσταται εναργέστερη η σύναψη της αρχής και 

του τέλους του παραμυθιού, της κεντρικής ιστορίας με τις επί μέρους ιστορίες και 

βεβαιώνεται η αλληλενέργεια ανάμεσα στα διακειμενικά στοιχεία και στο κυρίως 

κείμενο (Αναγνωστοπούλου, 2000). 

Η διακειμενικότητα μπορεί να οριστεί ως μία δημιουργική πράξη από την 

πλευρά του συγγραφέα, μία λειτουργία που του δίνει την απεριόριστη δυνατότητα 

να μεταπλάθει το μύθο σε λόγο, σε αναρίθμητες εκδοχές, μέσα από καινούργια, κάθε 

φορά, επικοινωνιακά δεδομένα (Στανιού, 2014). Επίσης, του παρέχει την ευκαιρία να 

κινηθεί ανάμεσα στον λογοτεχνικό και τον προσωπικό μύθο, να χρησιμοποιήσει  

στοιχεία του ενός για την οργάνωση του άλλου. Βρίσκεται δηλαδή στην καρδιά της 

διαλεκτικής που ορίζει την καλλιτεχνική δημιουργία. Οι προτιμήσεις του συγγραφέα 

καθορίζονται κάθε φορά από το διακειμενικό υλικό που χρησιμοποιεί (Στανιού, 

2014). Το παρελθόν λειτουργεί στη συνείδησή του ως χρονικό και πολιτισμικό όριο, 

αλλά ταυτόχρονα και ως αφετηρία για τη δημιουργία. Επομένως, η στοιχειοθέτηση 

του μυθικού λόγου που συνιστά το κυρίαρχο γεγονός της λογοτεχνικής δημιουργίας 

είναι το τέλος μιας διαδικασίας απόρριψης και επιλογής που γίνεται συνειδητά ή 

ασυνείδητα στη δημιουργική περίοδο της ζωής ενός συγγραφέα και καθορίζεται από 

εξωλογοτεχνικούς όρους (Στανιού, 2014). 

Στα κείμενα που κάνουν χρήση της διακειμενικότητας, ο αναγνώστης 

εμποδιζόμενος να δει την ιστορία της γνωστής ηρωίδας ή του ήρωα με το συνήθη 
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τρόπο, προσχωρεί μέσα από την αναγκαιότητα του πλάγιου δρόμου των 

εγκιβωτισμών και της διακειμενικότητας σε μια ασυνήθιστη περιοχή της σκέψης, της 

αίσθησης και της πρόσληψης της ιστορίας (Αναγνωστοπούλου, 2000). Τα κείμενα 

αυτά, προκαλούν και προτρέπουν τους αναγνώστες να αναγνωρίσουν τα θεματικά ή 

υφολογικά τους στοιχεία ως παρανάγνωσμα που αποκαθιστά τη σχέση του παρόντος 

κειμένου με τα προηγούμενά του. Έτσι, το κείμενο δεν εγκαταλείπει τις αναφορές 

του, ούτε τις συγκαλύπτει αλλά αντίθετα τις καθιστά μέρος της μυθοπλασίας του. Τα 

διακειμενικά σημεία τότε ανοίγουν διαβάσεις για να εισχωρήσουν νέες και 

πολλαπλές σημασίες, δημιουργούν απορίες, πολλαπλασιάζουν τις ερμηνευτικές 

εκδοχές και προκλήσεις και ανατρέπουν το ήδη διατυπωμένο μέσα από 

επαναδιαπραγμάτευση σε καινούργια συμφραζόμενα (Αναγνωστοπούλου, 2000). 

Η διακειμενικότητα ως αφηγηματική στρατηγική εισάγει την πολλαπλότητα            

των φωνών, την ανατροπή των ιδεολογημάτων, την ανατροφοδότηση των 

παραδοσιακών ή κλασικών κειμένων μέσα από επαναδιατυπώσεις, υπομνήσεις, 

τροπισμούς του λόγου και γλωσσικά παιχνίδια. Μια νέα αφηγηματική 

αναπαράσταση πάνω στην παλιά επιτρέπει  στην επανάληψη να διαφοροποιείται και 

στη διαφορά να επαναλαμβάνεται. Στα κείμενα αυτά η έκπληξη, η ανακάλυψη, η 

αποκάλυψη, η περιπλάνηση και η μυητική διαδρομή δεν αφορούν μόνο τον ήρωα ή 

την ηρωίδα, αλλά και τον αναγνώστη και την αναγνώστρια. Μια τέτοια αντίληψη της 

γραφής απεργάζεται τη λογοτεχνική εξέλιξη, χρησιμοποιώντας πρόσωπα, μοτίβα, 

καταστάσεις, δράσεις των παραμυθιών κάνοντάς τα να μιλούν για τη σημερινή εποχή 

και το σημερινό μικρό αναγνώστη, διαφοροποιώντας τα (Αναγνωστοπούλου, 2000). 

Η διακειμενικότητα αποτελεί μια μορφή διαπραγμάτευσης του συγγραφέα με 

τα διακειμενικά στοιχεία μέσω επιλογών, τροποποιήσεων, συνδυασμών με σκοπό 

την δημιουργία του δικού του κειμένου. Η μίμηση καταξιωμένων προτύπων 

διαποτίζει την λογοτεχνική του παραγωγή εντάσσοντας τον συγγραφέα στην 

ευρύτερη συγγραφική παράδοση ως ένα αυθύπαρκτο συγγραφικό φαινόμενο. Με 

ανάλογο τρόπο ο αναγνώστης αναγνωρίζει, ανακαλεί και καταθέτει στοιχεία από 

προηγούμενα αναγνώσματά του προκειμένου να κατανοήσει το κείμενο που 

διαβάζει (Λιάκας, 2015). Η στρατηγική της διακειμενικότητας που χρησιμοποιείται 

άμεσα και έμμεσα στα παραμύθια κάνει εμφανές στους αναγνώστες τους τρόπους 

με τους οποίους δομούνται οι μυθοπλασίες μέσα από άλλα κείμενα και τεχνικές, ενώ 
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μέσα από την αποστασιοποίηση των αναγνωστών από τα γεγονότα και τους 

χαρακτήρες που παρουσιάζονται στα κείμενα καθίσταται εφικτή η παρουσία μέσα 

στο ίδιο κείμενο μίας ποικιλίας φωνών (voices), νοημάτων (meanings) και λόγων 

(discourses) (Μαλλούρι, 2006). 

Ο βαθμός διακειμενικότητας των σύγχρονων παιδικών λογοτεχνημάτων, 

εξαρτάται από τη χρήση γνωστών λογοτεχνικών παραμυθιακών συμβάσεων, όπως 

την κατάργηση της απόστασης μεταξύ πραγματικού και φανταστικού κόσμου, τις 

μεταμορφώσεις, τους επίπεδους χαρακτήρες ή τη σχηματικότητα και την λιτότητα 

στις περιγραφές. Σε μία αφήγηση η σύμμειξη του πραγματικού με τον φανταστικό 

κόσμο μπορεί να γίνει το ίδιο το διιακύβευμα της διακειμενικότητας και της 

λογοτεχνικότητας, όταν και οι δύο αυτοί κόσμοι προσφέρουν πολυσχιδώς επικουρικά 

στοιχεία για τη διαμόρφωση της φανταστικής ηρωίδας (Μαλλούρι, 2006). 

Ανάλογα με τον συγγραφέα η χρήση των διακειμενικών στοιχείων άλλοτε 

γίνεται με αυτόματο τρόπο και άλλοτε με δημιουργικό τρόπο (Λιάκας, 2015). Τα 

διακείμενα άλλοτε εισάγονται με την παλιά σημασιοδότηση και άλλοτε την 

παραβιάζουν και την ανανεώνουν μέσα από μια χιουμοριστική θέαση. Η παρείσδυση 

και του ίδιου του συγγραφέα του κειμένου μέσα στην ιστορία, μέσα από τα 

διακείμενα παλιότερου βιβλίου του, μπορεί να  κάνει τον τόπο της  αφήγησης τόπο 

παράλληλα μυθικό, κειμενικό και βιωματικό (Αναγνωστοπούλου, 2000). 

Οι διακειμενικές συνδέσεις δεν περιορίζονται σε αυτές ανάμεσα σε κείμενα 

που πραγματώνονται μέσω της παρουσίας ή της αναφοράς σε κάποιον γνωστό 

παραμυθιακό ήρωα, αλλά και σε αυτές μέσω των εικόνων, των πληροφοριών κτλ..  

Παράλληλα, η κατανόηση της πλοκής των ιστοριών και της οργάνωσης του βιβλίου, 

σύμφωνα με τη Schwinge (2003), απαιτεί και διασυνδέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά 

κειμενικά είδη (Μαλλούρι, 2006). 

 Σύμφωνα με την Κανατσούλη (2005), οι Nikolajeva και Scott αναφέρουν πως 

στα εικονογραφημένα βιβλία τα παραμύθια με διακειμενικές αναφορές μπορεί να 

εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. να παραπέμπει διακειμενικά μόνο το κείμενο σε προγενέστερο κείμενο  ή 

προγενέστερη εικονογράφηση, 

2. να παραπέμπει μόνο η εικονογράφηση σε προγενέστερο κείμενο ή 

προγενέστερη εικονογράφηση, 
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3. να παραπέμπει τόσο το κείμενο όσο και η εικονογράφηση σε προηγούμενες 

εκδοχές. 

 

1.3.1. Παιδικά βιβλία με διακειμενικές αναφορές 

 

Το παραμύθι επιβιώνει και σταθερά οδεύει στην αυτοανανέωση. Τα νεωτερικά 

κείμενα πολλαπλασιάζονται με γρήγορο ρυθμό. Γνωστοί λογοτέχνες εμπνεύστηκαν 

και συνεχίζουν να εμπνέονται διακείμενες συνδέσεις σε μια σειρά σύγχρονων 

παραμυθιών που εμφανίζουν έντονα το στοιχείο της διακειμενικότητας και 

κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

❖ Το βατράχι που δεν ήθελε να γίνει πρίγκιπας,  της Ανθούλας Αθανασιάδου, 

εκδόσεις Κέδρος, 2002. 

❖ Λύκος έξω από την πόρτα,  του Γουόρντ Νίκι, εκδόσεις Άγκυρα, 2003. 

❖ Ο Πινόκιο στην Αθήνα, του Μπουλωτή Χρήστου, εκδόσεις Ελληνικά 

Γράμματα, 2004. 

❖ Η Ντανιέλα και οι Επτά Χιονάτες, της Ρώσση - Ζαϊρη Ρένας, εκδόσεις Μίνωας, 

2003. 

❖ Ένας γάτος με παπούτσια Μαγικά, του Φιλιπ Πουλμαν, εκδόσεις Ψυχογιός, 

2002. 

❖ Η Χρυσομαλλούσα και οι τρεις αρκούδες της S. Guarnaccia, εκδόσεις 

Μεταίχμιο, 2002. 

 

1.3.2. Κριτική στα νεωτερικά έργα με στοιχεία διακειμενικότητας 

 

Σύμφωνα με τη Μαλλούρι (2006) αν και τα νεωτερικά έργα παιδικής 

λογοτεχνίας έχουν ανταποκριθεί στα αιτήματα των καιρών για εκσυγχρονισμό και 

ανανέωση του περιεχομένου, της μορφής και της λειτουργίας τους, ωστόσο δέχονται 

κριτική που αφορά τους παρακάτω παράγοντες: 

1. Την εξοικείωση του αναγνώστη με τα αρχικά κείμενα. Οι διακειμενικές συνδέσεις 

που απαιτούνται να γίνουν εκ μέρους των αναγνωστών ώστε να γίνει κατανοητός 

τόσο ο δομικός τύπος της ιστορίας τέτοιων έργων όσο και οι ανατροπές που 
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συμβαίνουν, προϋποθέτουν ένα παιδί εξοικειωμένο με τα αρχικά κείμενα 

(Μαλλούρι, 2006). 

2. Την εξοικείωση με τις συμβάσεις των κειμενικών ειδών. Η γνώση των αρχικών 

κειμένων μόνο δεν είναι επαρκής, μιας και οι διακειμενικές συνδέσεις που μπορούν 

να γίνουν είναι πολύπλοκες και πολυεπίπεδες. Απαιτούν έναν αναγνώστη 

εξοικειωμένο με τις συμβάσεις των κειμενικών ειδών και τους τρόπους με τους 

οποίους πραγματώνεται η αφηγηματική τεχνική, ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει 

τα παιχνίδια της αφήγησης, όπως για παράδειγμα το μεταβαλλόμενο ρόλο του 

αφηγητή και τις μεταβολές στην οπτική γωνία. Ένας τέτοιος αναγνώστης δεν 

αποξενώνεται από τα άλματα μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας (Μαλλούρι, 

2006).  

3. Την αντίληψη του σαρκαστικού χιούμορ. Μπορεί να υποστηριχθεί πως το 

ανατρεπτικό, σαρκαστικό χιούμορ τέτοιων βιβλίων δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό 

από τους νεαρούς αναγνώστες που συνήθως ψυχαγωγούνται με χοντροκομμένα 

αστεία παρά από λεπτό, πνευματώδες χιούμορ. Πιο συγκεκριμένα, η κωμικότητα της 

ιστορίας μπορεί να είναι ακατάληπτη για ένα παιδί αναγνώστη. Στην περίπτωση 

αυτή, το χιούμορ που αναδύεται μέσα από τις ιδεολογικές και νοηματικές ανατροπές 

οι οποίες πραγματώνονται μέσα από πολύπλοκες διακειμενικές συνδέσεις με το 

αρχικό κείμενο και το παραμύθι ίσως να είναι ανύπαρκτο για το παιδί (Μαλλούρι, 

2006). 

4. Αντίσταση στην ανατροπή. Τα παιδιά αντιστέκονται στην ανατροπή. Εάν έχουν 

μεγαλώσει με τα παλιά παραμύθια, δε θέλουν να τους τα αλλάζουν (Μαλλούρι, 

2006). Εάν οι κοινωνικές προσδοκίες τους έχουν καθοριστεί από μία συντηρητική 

διαδικασία κοινωνικοποίησης, βρίσκουν τις αλλαγές στα παραμύθια κωμικές, αλλά 

συχνά άδικες και ανησυχητικές, ακόμη και αν τα παραμύθια σκοπεύουν να είναι προς 

όφελός τους και επιδιώκουν τη δική τους χειραφέτηση. Όμως αυτήν ακριβώς την 

ανησυχία επιδιώκουν τα νεωτερικά παραμύθια, που θα οδηγήσει σε πρώτο επίπεδο 

σε προβληματισμό και σε μεταγενέστερο στη συνειδητοποίηση των κοινωνικών 

συνθηκών εκ μέρους του αναγνώστη (Μαλλούρι, 2006). Εξάλλου, υπάρχει μία τάση 

να κατασκευάζεται η ιδέα του παιδιού-αναγνώστη ως μια αθώα, συναισθηματικά 

αγνή άγραφη πλάκα. Με αυτή την έννοια τέτοιες συντηρητικές αντιδράσεις προς 

μεταμοντέρνα αναγνώσματα όπως αυτά που εξετάσαμε αποκαλύπτουν μάλλον τις 
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διαδικασίες, τις στάσεις και τις αντιλήψεις μέσα από τις οποίες κατασκευάζεται 

κοινωνικά η έννοια της «παιδικότητας» (Μαλλούρι, 2006). 

Συμπερασματικά, τα νεωτερικά αναγνώσματα αποτελούν σημαντικές 

αναγνωστικές προκλήσεις για τα παιδιά. Διατρέχοντας τον κίνδυνο να αναστατώσουν 

και να αποξενώσουν τον αναγνώστη (Μαλλούρι, 2006). Τέτοια έργα τον βοηθούν 

τελικά να αντιληφθεί τους τρόπους με τους οποίους η λογοτεχνική μυθοπλασία 

κατασκευάζει τους φανταστικούς της κόσμους και να κατανοήσει πώς η 

πραγματικότητα κατασκευάζεται με παρόμοιους τρόπους (Μαλλούρι, 2006). Με 

αυτό τον τρόπο, πέρα από τον εμπλουτισμό της αναγνωστικής του εμπειρίας, το παιδί 

γίνεται ευαίσθητος ερμηνευτής της πραγματικότητας που τον περιβάλλει και των 

σχέσεων του με τους άλλους (Οικονομίδου, 2000). 

 

1.4. Το εικονογραφημένο Παραμύθι 

 

Συχνά, η αφηγηματική δύναμη στα παραμύθια μένει μετέωρη. Πρέπει ο 

ακροατής να «δει» και να «αντιληφθεί» στο επίπεδο της φαντασίας, τα πρόσωπα, 

τους τόπους, τα διαστήματα και τις σκηνές που πρόκειται να τεθούν σε κίνηση. Αυτά 

είναι, άλλωστε, τα στοιχεία που αποδίδουν οι εικονογράφοι στις εικόνες των βιβλίων 

(Αναγνωστόπουλος, 1997). 

Το πρώτο εικονογραφημένο βιβλίο αποκλειστικά για παιδιά, γράφτηκε το 1637 

από τον J. A. Comenious και ονομαζόταν «Ορατός κόσμος σε εικόνες». Τα αχνά 

ασπρόμαυρα χαρακτηριστικά των βασικών ηρώων που συνόδευαν το κείμενο των 

παιδικών βιβλίων είχαν τεράστια επιτυχία με αποτέλεσμα την παραγωγή πλήθους  

εικονογραφημένων βιβλίων (Ασωνίτης, 2001). 

Σήμερα το βλέμμα είναι στραμμένο προς την εικόνα. Τα παιδιά μεγαλώνουν 

μέσα στον πολιτισμό της εικόνας και δεν νοείται παιδικό παραμύθι χωρίς πολύχρωμη 

εικονογράφηση. H εικονογράφηση μετεξελίσσεται σε μία νέα δυνατότητα 

ανανέωσης του παραμυθιού και ανατροφοδότησης με νέα νοήματα και νέες 

ερμηνείες, που μπορεί και να απέχουν από τα αρχικά του παραμυθιού ή ακόμη και 

να συγκρούονται. Η διπλή αφήγηση, η λεκτική και η εικονιστική, που υπάρχει στα 

σύγχρονα εικονοβιβλία συνήθως οδηγεί σε δύο αφηγήσεις, σε δύο διαφορετικές 
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ιστορίες: αυτή που λέγεται μέσω της εικόνας και σε αυτή που παραλείπεται από τις 

λέξεις ή και λέγεται με διαφορετικό  τρόπο (Κανατσούλη, 2005). «Εάν εικόνες και 

λέξεις συμπληρώνουν οι μεν τα κενά των δε, δεν μένει τίποτα να κάνει η φαντασία 

του αναγνώστη και ο αναγνώστης μένει παθητικός. Το ίδιο συμβαίνει και όταν 

υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία ανάμεσα στα κενά που αφήνουν οι λέξεις και στα κενά 

που αφήνουν οι εικόνες. Στο βαθμό που εικόνες και λέξεις δίνουν διαφορετικές 

πληροφορίες που, με μια έννοια αλληλοσυγκρούονται, έχουμε μία ποικιλία 

αναγνώσεων και ερμηνειών» (Nikolajeva και Scott όπως αναφέρει Κανατσούλη, 

2005). 

Η προσέγγιση της εικόνας  από τους Έλληνες μελετητές παρουσιάζει 

συγκερασμό πολλών και διαφορετικών τοποθετήσεων, οι όποιες αποτελούν ισχυρό 

κίνητρο  τόσο  για την  εικονογράφηση του «παραμυθιού» μας όσο και στην 

αξιοποίηση του εικονοφραφημενου διδακτικού υλικού «Η Χιονάτη επιστρέφει στο 

Νανόκοσμο»,  όπως : 

Η Κανατσούλη (2002) σε μία σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση διαπιστώνει 

την προσφορά της εικόνας σε όλα τα επίπεδα χρήσης του εικονογραφημένου 

παιδικού βιβλίου. Αναφέρει πως η εικονογράφηση, ακόμη και όταν απευθύνεται σε 

παιδιά μικρής ηλικίας, μπορεί να κωδικοποιήσει πολλαπλά και περίπλοκα μηνύματα. 

Βιβλία που έχουν αποδέκτες παιδιά προσχολικής ηλικίας μαθαίνουν στα παιδιά τα 

βασικά γνωρίσματα ώστε να μπορούν να κατανοούν και να αντιλαμβάνονται την 

εξέλιξη μίας ιστορίας που μεταφράζεται με εικόνες (Κανατσούλη, 2004). 

Μεγαλώνοντας τα παιδιά είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα τις πληροφορίες 

που συλλέγουν από ένα βιβλίο με εικόνες (Κανατσούλη, 2004). 

Οι Γιανικοπούλου(2001) και Τσιλιμένη (2007), υποστηρίζουν πως η εικόνα δίνει 

επιπρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να μην αναφέρονται στο κείμενο, 

βοηθούν όμως το παιδί να πάρει απαντήσεις, να κατανοήσει καλύτερα την πλοκή, 

γλυτώνοντας τον αναγνώστη από περαιτέρω ανάγνωση. Επιπλέον, βοηθά στην 

αποκρυπτογράφηση του νοήματος του κειμένου, το οποίο καλείται να γνωρίσει το 

νήπιο. 

Η εικόνα λειτουργεί ως διδακτικό μέσο, διότι η μάθηση εμπεδώνεται καλύτερα 

στην αρχή της εποπτείας, όταν ο μαθητής ενεργοποιεί όχι μόνο τη νόηση αλλά και τις 

υπόλοιπες αισθήσεις όπως την ακοή, την αφή, την όραση (Αναγνωστόπουλος, 2003). 
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Προκαλεί ενθουσιασμό, προσφέρει την ικανοποίηση αισθητικών και 

συναισθηματικών αναγκών, παρακινεί τα παιδιά να εκφραστούν με τον δικό τους 

τρόπο και κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους στη συμμετοχή δραστηριοτήτων που 

ικανοποιούν παιδαγωγικούς και διδακτικούς στόχους (Γαννικοπούλου, 

2001·Σιβροπούλου, 2006). 

  Σύμφωνα με τον Ασωνίτης (2001), η εικόνα προσφέρει ερεθίσματα που 

βοηθούν ιδιαίτερα τα παιδιά να διαπραγματευτούν την πραγματικότητα,  

περισσότερο, ίσως, από τις εμπειρίες τους ή τη βίωση της ίδιας της πραγματικότητας. 

Και δεν περιορίζεται όμως μόνο σ’αυτό το ρόλο. Αν η μοναδική λειτουργία της 

εικόνας είναι για την εξερεύνηση του κόσμου, δηλαδή την πραγματικότητας, το 

ξεχώρισμα των αντικειμένων, των μορφών, των χρωμάτων, αυτό θα οδηγήσει στην 

καλλιέργεια της παρατηρητικότητας και της ακρίβειας, αλλά και στον κομφορμισμό 

(Γρόσδος, 2008.) 

Η εικόνα έχει κυρίως γνωστική λειτουργία. Παρέχει στο παιδί πρώιμες γνώσεις, 

πάνω στις οποίες θα βασιστούν οι επόμενες, καθώς και στην κατασκευή των δικών 

του εικόνων που θα αξιοποιήσει κάποια άλλη στιγμή (Γρόσδος, 2008). Όταν το παιδί 

παρατηρεί τις εικόνες του βιβλίου, σκέφτεται και ερμηνεύει, παρακολουθεί και 

εξηγεί, θέτει ερωτήματα και αναγνωρίζει, ονοματίζει και διηγείται, μιλά και ασκεί 

κριτική, παράγει νοήματα. Ακόμη, η εικόνα οξύνει την ευρηματικότητά του, την 

κριτική του σκέψη και την αντιληπτική του ικανότητα. Αναπτύσσει στοιχεία της 

ταυτότητάς του και προσεγγίζει μελλοντικούς κοινωνικούς ρόλους (Σιβροπούλου, 

2006). 

Σύμφωνα με τη Σιβροπούλου (2003), Τσιλιμένη & Σταυρουλάκη (2007) η εικόνα 

σε συνδυασμό με το κείμενο καλλιεργεί το γραμματισμό. Τα μικρά παιδιά 

προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας αποκτούν ευρύτερο και εμπλουτισμένο 

λεξιλόγιο, μαθαίνουν να διαβάζουν καλύτερα, να αναγνωρίζουν και  κατακτούν 

άγνωστες λέξεις, κατανοούν τη χρήση της γραφής  και την αποκωδικοποίηση των 

γραμμάτων της λέξης αφού η εικόνα αποσαφηνίζει και ενισχύει το νόημα του 

κειμένου διευκολύνοντας τους ως αναγνώστες. Η παρατήρηση, η αναγνώριση και ο 

σχολιασμός των εικόνων που καταφέρνουν τα παιδιά με το πέρασμα του χρόνου, 

είναι διανοητικές εργασίες με τις οποίες ασκούνται οι νοητικές ικανότητές τους.  
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Στις έρευνες των Levie & Lentz (1982) παρατηρήθηκε ακόμη ότι η εικόνα 

συμβάλλει θετικά στην εκμάθηση-κατανόηση και απομνημόνευση των πληροφοριών 

της ιστορία που έχουν εικονογραφηθεί. Μέσα από τη χρήση της στατικότητας της 

εικόνας σε οποιοδήποτε χώρο και χρόνο το παιδί έχει την δυνατότητα της 

επαναλαμβανόμενης απόλαυσης αφού το ποσοστό των πληροφοριών που 

συγκρατούνται είναι ανάλογο με το χρόνο που διατέθηκε για την απόκτησή τους. 

Επιπλέον, για τους  Καλογήρου (2006) και Γρόσδο (2008) η εικονογράφηση  

προκαλεί τον αναγνώστη με τον πλούτο των τεχνασμάτων, την ποικιλία των 

χρωμάτων και με την πρωτοτυπία της εικαστικής γλώσσας.  Η εικόνα αποτελεί μια 

μοναδική ευκαιρία για το παιδί  στα πρώτα του βήματα να πλησιάσει την τέχνη και 

να καλλιεργήσει την αισθητική του. 

Σύμφωνα με την Δημητριάδου (2007), η εκπαίδευση στην εικόνα διαπερνά όλα 

τα γνωστικά αντικείμενα, οφείλει να είναι παντού παρούσα ως αντικείμενο μελέτης 

κι ως μέσο εκμάθησης. Ο διττός στόχος είναι αφενός να κατασκευάσουμε τις έννοιες 

του συμβολισμού και της αναπαράστασης κι αφετέρου να δώσουμε στους μαθητές 

τη δυνατότητα να κατανοήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους από τους τρόπους 

αναπαράστασης του κόσμου (Δημητριάδου, 2006). 

 Η εικόνα σε οποιαδήποτε μορφή της, σταθερή, κινούμενη ή εικονικής 

πραγματικότητας αποτελεί διδακτικό εργαλείο σε κάθε μορφή και φάση διδασκαλίας 

(Γρόσδος, 2008). Πιο συγκεκριμένα, στις ΦΕ η ανάλυση των εικόνων στρέφεται προς 

δύο κατευθύνσεις: (α) στον τρόπο οικειοποίησης από τα παιδιά και (β) στη 

δυνατότητα περιγραφής και ερμηνείας εννοιών και φαινομένων (Χατζηνικήτα κ.ά., 

2005). 

 

1.4.1. Βασικά χαρακτηριστικά εικονογράφησης 

 

Άπειρες φορές έχει παρατηρηθεί η επιλογή ενός βιβλίου από τη βιβλιοθήκη της 

τάξης να εξαρτάται από τα χρώματα και τις εικόνες στο εξώφυλλό του. Πάρα πολλές 

φορές η εξωτερική εμφάνιση και το καλαίσθητο περιεχόμενο της αποτελεί το πρώτο 

ερέθισμα που κάνει μικρούς και μεγάλους να επιλέξουν ένα παιδικό βιβλίο και να το 

ξεφυλλίσουν. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, κείμενο και εικόνα πρέπει να έχουν 

κάποια βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και να μη χρησιμοποιείται η ελκυστικότητα 
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του βιβλίου για να συγκαλύψει ένα κακό κείμενο (Γρόσδος, 2008). Εκείνο που θα 

πρέπει να ληφθεί σίγουρα υπόψη από τον/την εικονογράφο είναι πως η 

εικονογράφηση θα πρέπει να είναι ανάλογη με το συναισθηματικό, γλωσσικό και 

νοητικό επίπεδο των παιδιών (Τσιλιμένη, 2007). 

Η Κανατσούλη (2002), διαφωνεί με την άποψη των παιδαγωγών, πως η 

εικονογράφηση που προτιμούν τα παιδιά είναι η ρεαλιστική. Αιτιολογεί 

αναφέροντας πως η άποψη αυτή δεν είναι αποδεκτή, διότι η εικόνα για τον 

δημιουργό δεν αποτελεί μόνο μέσο κατανόησης αλλά και μέσο αφύπνισης 

ενδιαφέροντος, μέσο πρόκλησης ερεθισμάτων για μια πιο παρατηρητική ανάγνωση. 

Αποτελεί επίσης και τρόπο παιχνιδιού μεταξύ αναγνώστη και εικονογράφου. Κάποιες 

φορές η εικονογράφηση μπορεί να αποδίδει πιστότερα την  πραγματικότητα και 

άλλες πάλι φορές να προτιμά τον σουρεαλισμό, τονίζοντας το παράξενο ή το αδύνατο 

να συμβεί (Κανατσούλη, 2002). Έτσι προτείνει μια σειρά παραγόντων που μπορούν 

να ληφθούν υπόψη, όπως: 

• Η αισθητική ποιότητα των εικόνων με καθαρότητα σύλληψης, καλό σχέδιο 

υποβλητικότητας του χρώματος. 

• Το ύφος εικονογράφησης που πρέπει να συμφωνεί με το πνεύμα του 

κειμένου. 

• Η ισορροπία κειμένου – εικόνας. Δηλαδή κείμενο και εικόνα συνεργάζονται 

για να μεταφέρουν, καθένα τη δική του εκδοχή, για το θέμα. 

• Η θέση της εικόνας στη σελίδα. Η εικόνα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο τμήμα 

του κειμένου. 

• Οι χαρακτήρες πρέπει να είναι χαρακτηριστικοί και αναγνωρίσιμοι, σύμφωνα 

με τις περιγραφές του κειμένου, μοναδικοί, χωρίς να συγχέονται με πρόσωπα 

άλλων ιστοριών. 

• Οι εικόνες να ανταποκρίνονται στις γνωστικές ικανότητες των παιδιών (απλή, 

ρεαλιστική – σταδιακή, αυξανόμενη δυσκολία). 

• Σεβασμός στις ζωγραφικές συμβάσεις της πραγματικότητας που ποικίλουν, 

ανάλογα με το λαό, την εποχή και τον τόπο. 

• Αποφυγή στερεοτύπων και ζωγραφικών κλισέ, χωρίς να καταργείται η 

πραγματικότητα, αφήνοντας περιθώρια ανάπτυξης της φαντασίας. 
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• Να εξάπτει το ενδιαφέρον του αναγνώστη, μέσα από τη δυσκολία του, να 

είναι, δηλαδή, ανοιχτό σε ποικίλες «αναγνώσεις». 

• Η διακειμενικότητα. Και εδώ μπορεί ο παρατηρητής της εικόνας να 

ανακαλύψει χαρακτήρες ή λεπτομέρειες που έχει δει και αλλού. 

• Η οπτική γωνία που κάποιος παρατηρεί την εξέλιξη διαμέσου των εικόνων να 

είναι, επίσης, εμφανής. 

• Η σχέση μεγέθους των εικονικών χαρακτήρων, η προοπτική, το πάχος των 

γραμμών, αποτελούν ένα σύνολο συμβάσεων, το οποίο όσο καλύτερα 

ανακαλύπτουμε, τόσο καλύτερα κατανοούμε την ιστορία. 

• Το εμπροσθόφυλλο και το οπισθόφυλλο, οφείλουν να είναι καλοσχεδιασμένα 

και ενδεικτικά του περιεχομένου. 

Σήμερα το παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο προσελκύει το ενδιαφέρον των 

παιδιών, ωστόσο έχει να ανταγωνιστεί πλήθος άλλων οπτικοακουστικών μέσων που 

μας κατακλύζουν, όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα ηχογραφημένα σε cd 

παραμύθια, τα video games, η τηλεόραση κτλ.. 

 

1.5. Οι ήρωες των παραμυθιών 

 

Τις περισσότερες φορές το παραμύθι και η δομή του γίνονται αντιληπτά από το 

παιδί μέσα από τις λειτουργίες και τις ενέργειες των προσώπων που δρουν. Η 

συζήτηση γύρω από τα πρόσωπα αυτά, που αποτελούν τους λεγόμενους ήρωες του 

παραμυθιού, προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών, τον θαυμασμό του ή και τα 

συναισθήματά του. Τα παιδιά ποτέ δεν ξεχνούν τους ήρωες όσο μεγάλη και ένα είναι 

η αφήγηση. Είναι αδιανόητο λοιπόν να φανταστούμε παραμύθι χωρίς ήρωες 

(Αναγνωστόπουλος, 1997). 

Οι ήρωες μπορεί να είναι φανταστικά ή και πραγματικά πρόσωπα, ανάλογα με 

τις ανάγκες του έργου. Μπορεί να είναι ανθρώπινα και μη όντα ή αμφίσημες 

υπάρξεις όπως μάγισσες, νεράιδες, άνθρωποι που μεταμορφώνεται σε ζώα ή σε 

φυτά που μπορούν να μιλούν και να εκφράζονται. Οι ήρωες έχουν κάτι το διαχρονικό, 

και οι συμπεριφορές τους αφορούν καθένα από μας ξεχωριστά (Χατζητάκη & 

Καψωμένου, 2002). 
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Ο Ζαν (1996) τονίζει ότι η απόλαυση των παραμυθιών προκύπτει από το 

γεγονός πως σε αυτά συμβαίνουν πράγματα που δεν συμβαίνουν αλλού και 

αναμένονται φυσιολογικά. Έτσι, πολλές φορές ήρωες του παραμυθιού μπορεί να 

είναι  χαρακτήρες από το ζωικό βασίλειο που τους δίνονται ανθρώπινες ιδιότητες 

[φαινόμενο ανθρωπομορφισμου]. Το γεγονός αυτό αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας αφού συνδέεται άρρηκτα με την ανιμιστική 

διάθεση τους σε αυτήν την ηλικία (Αναγνωστόπουλος, 1997). Όπως αναφέρει ο  Zαν 

(1996),  στον προβληματισμό του σχετικά με το εάν τα ζώα ήταν αρχικά και κατά βάση 

ανθρωπόμορφα,  το θαυμαστό σ΄αυτή την περίπτωση έγκειται ακριβώς στο γεγονός 

ότι ο ανθρωπομορφισμός τους δεν καταστρέφει τελείως την ιδιότητα του ζώου.  

Τα ζώα λοιπόν, κατοικούν σε δάση, εξοχές, σπίτια αποκτούν ανθρώπινες 

ιδιότητες και συμπεριφέρονται, σαν άνθρωποι. Δηλαδή, μιλούν, σκέφτονται, και 

βοηθούν τους ανθρώπους.  Οι ήρωες σώζουν ή βοηθούν ένα ζώο και αυτό, από 

ευγνωμοσύνη, τους ανταποδίδει τη σωτηρία του (Λιάκας, 2014). Εκτός από τη 

σημαντική θέση που κατέχουν τα ζώα στο παραμύθι τις περισσότερες φορές 

συμβολίζουν κάτι όπως για παραδειγμα  το μυρμήγκι στους μύθους του Αισώπου 

συμβολίζει την εργατικότητα και την εξυπνάδα,  κτλ. (Λιάκας, 2014). 

Στα παραμύθια συναντώνται ως ήρωες και αντικείμενα καθημερινής χρήσης ή 

ανθρώπινες κατασκευές με μαγικές ιδιότητες, όπως το μαγικό ραβδάκι που το 

χρησιμοποιεί η νεράιδα, η κυκλική σκάλα  στην «Ωραία Κοιμωμένη», ο καθρέπτης με 

τις μαγικές ιδιότητες που λέει πάντα την αλήθεια στο παραμυθι με τη Χιονάτη κ.α. 

(Λιάκας, 2014). 

Οι ήρωες εμπλέκονται σε διαφορές  καταστάσεις, ξεπερνούν εμπόδια, γίνονται 

αόρατοι, υποβάλλονται σε δοκιμασίες. Πιο συγκεκριμένα: 

Οι ήρωες μετακινούνται. Τα παιδιά αναγνωρίζουν τη δυνατότητα αυτή των 

ζώων στο παραμύθι. Το θαύμα, ο μαγικός κόσμος και η απόσταση από τους όρους 

της πραγματικής ζωής είναι το φυσιολογικό. Έτσι, οι μετακινήσεις των ηρώων μέσα 

στο χώρο ή ακόμη και σε τεράστιες αποστάσεις, π.χ. από το ένα βασίλειο στο άλλο,  

δεν τα παραξενεύουν (Λιάκας, 2014).  

Οι ήρωες έρχονται σε επαφή με τα φυσικά στοιχεία. Οι ήρωες καθώς παίρνουν 

το ρίσκο να ταξιδέψουν έρχονται αντιμέτωποι με τα φυσικά στοιχεία γη, νερό, φωτιά, 

αέρα. Το ταξίδι, συμβολίζει την επιθυμία του ήρωα να βρει απαντήσεις σε όλα όσα 
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τον απασχολούν. Είναι το ταξίδι, και συνάμα ο κίνδυνος από τα τέσσερα πρωταρχικά 

αυτά σημεία. Κατά τη διάρκεια του οι ήρωες διασχίζουν ποτάμια, βρίσκονται και 

περπατούν σε δάση και παγωμένες λίμνες, συναντούν θάλασσες ήρεμες και γαλήνιες 

που ξαφνικά αγριεύουν και γίνονται επικίνδυνες. Σε πολλές περιπτώσεις τα στοιχεία 

αυτά συμβολίζουν και κάτι (Λιάκας, 2014). 

Οι ήρωες για καταφεύγον στο δάσος. Για τη γη, το σταθερό μοτίβο είναι το 

επικίνδυνο δάσος, το μέρος της μαγείας. Οι ήρωες που καταφεύγουν εκεί 

προέρχονται από τον εξωτερικό ανθρώπινο κόσμο. Εκεί, έρχονται αντιμέτωποι με 

πειρασμούς όπως αρκούδες, νάνους, ζώα, νεράιδες, μάγισσες και άλλα μαγικά όντα. 

Έχουν ανάγκη από τροφή ή υποστήριξη, την οποία τα μαγικά όντα του δάσους είτε 

τους την παρέχουν, είτε τους την αρνούνται. Αυτό εξαρτάται από την εκπλήρωση 

ορισμένων καθηκόντων. Η αλληλεπίδραση του ήρωα με τα μαγικά όντα, είναι 

σημαντική και ωφέλιμη για την ψυχοσύνθεση του ίδιου του ήρωα (Λιάκας, 2014). 

Ακόμη, το δάσος είναι ένας χώρος δοκιμών. Ο ήρωας ωριμάζει από τις διάφορες 

εμπειρίες που βιώνει. Είναι ένας χώρος ευκαιριών και μετασχηματισμού του ήρωα. 

Είναι μέρος της ημιμάθειας, καθώς εκεί κάτι βρίσκεις, κάτι χάνεις. Το δάσος αποτελεί 

την σκοτεινή πλευρά της φύσης, που πρέπει να ξεπεράσει κάποιος, προκειμένου να 

βρει το Χαμένο Παράδεισο (Λιάκας, 2014).  

Οι ήρωες μεταμορφώνονται. Τα παιδιά αγαπούν τις μαγικές μεταμορφώσεις. Η 

μαγική μεταμόρφωση που αναμφισβήτητα ασκεί τη μεγαλύτερη ονειρική επίδραση 

είναι αυτή που κάνει τον ήρωα αόρατο. Ο ήρωας λοιπόν, κατέχει την ιδιότητα του 

αόρατου που όχι μόνο του επιτρέπει να ξεφύγει από καταστάσεις τελείως 

αξεδιάλυτες και μπερδεμένες  ταυτόχρονα του δίνει το χάρισμα να βλέπει αυτά που 

δεν πρέπει να δει (Λιάκας, 2014). Η ταύτιση του αναγνώστη με τον ήρωα του 

παραμυθιού είναι μια σαφής ταύτιση, ενεργητική, ο αντίκτυπος της οποίας μπορεί 

να είναι πολύ έντονος στο υποσυνείδητο όμως σπάνια πρόκειται για απλή συνενοχή 

(Ζαν,1996). 

Οι ήρωες διαθέτουν αρετές και τόλμη. Περιγράφονται γενναίοι, τολμηροί 

ευρηματικοί, έξυπνοι πανούργοι και με χιούμορ. Όλες οι δυσκολίες ξεπερνιούνται 

εύκολα με τη βοήθεια από κάποιο πρόσωπο ή ζώο (Αυδίκος, 1996). Ο βοηθός του 

ήρωα θα αποτελέσει το πρόσωπο εκείνο που τα παιδιά θα συμπαθήσουν ιδιαίτερα, 

εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου εμφάνισής του, του λόγου που θα βοηθήσει τον 
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ήρωα, αλλά και τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει, τα μαγικά μέσα για να 

πραγματοποιήσει το απραγματοποίητο καθώς και οι ιδέες που θα προτείνει στον 

ήρωα για την επίλυση του προβλήματος (Χατζητάκη & Καψωμένου, 2002). 

Ο ήρωας ανταμείβεται και δικαιώνεται. Τα παιδιά αναμένουν και επιζητούν την 

ηθική δικαίωση στο τέλος του παραμυθιού αλλά και την τιμωρία του «κακού» ήρωα. 

Τα παραμύθια προξενούν πάντα το αίσθημα ανακούφισης, αφού πάντα 

ολοκληρώνονται με τον θρίαμβο και την υπερνίκηση του καλού, καθώς και την 

ανταμοιβή του ήρωα, ενώ ταυτόχρονα δίνουν την ελπίδα για το μέλλον 

εμπεριέχοντας την υπόσχεση του ευτυχισμένου τέλους (Μιχαλοπούλου, 1997). 

Η χρονική ακολουθία των πράξεων των ηρώων είναι σημαντική για να μπορέσει 

ο αναγνώστης να παρακολουθήσει την εξέλιξη, όπως και η ρεαλιστική απεικόνιση της 

κειμενικής πραγματικότητας  είναι απαραίτητη για να δικαιολογήσει την ψυχολογία, 

τον προβληματισμό και τις αντιδράσεις του ήρωα (Αναγνωστόπουλος, 1987). 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο διάλογος μεταξύ των προσώπων του κειμένου 

κάνει το έργο πιο ελκυστικό και δημιουργεί την ανάγκη για σύγκρουση των ηρώων, 

ώστε το παιδί να συμμετέχει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυξάνει τη θεατρικότητα 

και την κινητικότητα του έργου. Το λεξιλόγιο του, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο 

στις απαιτήσεις της ιστορίας και στην αντιληπτική ικανότητα των παιδιών, 

βοηθώντας τα  να κατανοήσουν την κύρια και μεταφορική σημασία των λέξεων, το 

παιχνίδι της φαντασίας με την πραγματικότητα και τη δύναμη του λόγου 

(Αναγνωστόπουλος, 1987). 

 

1.6. Παιδαγωγική και Διδακτική αξιοποίηση του παραμυθιού 

 

Γνωστοί μελετητές, από τον Beufey και τον Leyen, έως τον Propp, τον 

Bettelheim και τον Soriano, συνηγορούν στην άποψη πως δεν μπορούμε να 

θεωρούμε την ενασχόληση με το παραμύθι πάρεργο, αποτέλεσμα κάποιας 

συγκατάβασης, αλλά ως ένα λογοτεχνικό είδος που κλείνει μέσα του δυναμικά 

στοιχεία, πλούτο ιστορικό και πολιτιστικό, ψυχικό φορτίο που αξίζει κάθε 

ενδιαφέρον, προσπάθεια για μελέτη και έρευνα, αλλά κυρίως την ένταξή του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Κανατσούλη, 2002). Πλήθος μελετών και ερευνών έχουν 

καταδείξει την ανάγκη διδασκαλίας του, κυρίως στην προσχολική και πρωτοσχολική 
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εκπαίδευση, σαν ένα ευχάριστο είδος που προσφέρει ευχάριστες και δημιουργικές 

ώρες, αλλάζοντας την οπτική που είχαμε γι’ αυτό , αξιοποιώντας το πια, ως ένα 

αξιόλογο παιδαγωγικό εργαλείο, με ευρείες δυνατότητες κα προοπτικές 

(Κυριακοπούλου & Λαζάρη, 2010). 

Το παραμύθι μπορεί να αποτελέσει πηγή γνώσης. Στοιχεία το πολιτισμού, των 

παραδόσεων, της ιστορίας, της φύσης, μπορούν να κατανοηθούν από τα παιδιά με 

την αφήγηση ενός παραμυθιού, αβίαστα και ευχάριστα. Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η ανάπτυξη και η καλλιέργεια διαλόγου, προφορικού 

λόγου, ο εμπλουτισμός λεξιλογίου, η εξωτερίκευση της σκέψης, των ιδεών, των 

συναισθημάτων αλλά και των ιδεών των παιδιών. Ταυτόχρονα τα παιδιά 

διατυπώνουν ανησυχίες και προβληματισμούς (Γεωργιάδου, 2008· Ντούλια, 2010). 

Ανοίγει δρόμους σκέψης και δράσης αφού ενεργοποιεί το ενδιαφέρον και 

κινητοποιεί στην ανακάλυψη ενός συμβόλου ή νοήματος, καλλιεργεί και εξασκεί την 

μνήμη, αναπτύσσει κριτική και δημιουργική σκέψη, καλλιεργεί την 

στοχαστικοκριτική, την εγγραμματοσύνη και  τη διερεύνηση, εξοικειώνει με διάφορες 

μορφές τέχνης. Επιπλέον, εξασκεί τους μαθητές στην «ανάγνωση» της εικόνας και 

στη «γνώση» της γραμματικής της και συμβάλει στην αντιληπτική ανάπτυξη των 

ηρώων (Ντούλια, 2010). 

Σύμφωνα με τον Μαλαφάντη (2013), η επίδραση του παραμυθιού είναι 

αποδεδειγμένη, εκτός από τη γνωστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στη συναισθηματική και 

κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και στην ανάπτυξη της δημιουργικής και 

κριτικής τους σκέψης. Ο αφηγητής, μέσω του παραμυθιού θέτει το κατάλληλο 

θεμέλιο με το οποίο θα υποστηρίξει αργότερα την αντίληψη της ζωής, τους 

ανθρώπους, την ηθική συνείδηση και τα κριτήρια αξιολόγησης (Κυριακοπούλου & 

Λαζάρη, 2010).  

Με το παραμύθι, τρέφεται  και αναπτύσσεται η φαντασία, που σημαίνει 

ανάπτυξη της συμβολικής λειτουργίας. Τα παραμύθια συμβάλλουν ώστε να 

κινητοποιηθούν και να λειτουργήσουν οι συμβολικές δραστηριότητες του νου, που 

οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για να κατασκευάζουν νόημα όχι μόνο για τον εξωτερικό 

κόσμο γύρω τους αλλά και για τον εαυτό τους μέσα τους λειτουργώντας σε βάση 

αναστοχαστική (Αναγνωστόπουλος, 2002·Προύσαλης, 2009). 
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Σύμφωνα με τους Αναγνωστόπουλο (2002), Kirsh (2008), Μαλαφάντη (2013), οι 

ιστορίες μπορούν να αποτελέσουν ένα σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη 

γλωσσικών δεξιοτήτων στην ενίσχυση της συγκέντρωσης και την απόκτηση 

στρατηγικής μάθησης. Η συμβολή του παραμυθιού είναι σημαντική στην ενίσχυση 

παραγόντων, που συνδέονται με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, όπως οι 

ικανότητες ανάγνωσης και γραφής, η δημιουργική φαντασία και η έκφραση, η 

ψυχολογική ασφάλεια και η ελευθερία, η συναισθηματική εκτόνωση κτλ.. Επιπλέον, 

μπορεί να υποστηρίξει σκέψεις σχετικά με την ανάπτυξη της δημιουργικής μάθησης 

(Μαλαφάντης, 2013).  

Ο Μαλαφάντης (2013) αναφέρει ακόμη πως το παραμύθι, ενώ κινείται στον 

κόσμο της φαντασίας, μπορεί να εισαγάγει τα μικρά παιδιά στον κόσμο της 

πραγματικότητας. Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας, σε γενικές γραμμές, αναγνωρίζουν τη 

διαφορά ανάμεσα στη φαντασία και στην πραγματικότητα (Cook& Sobel, 2011), 

καθώς και τη διαφορά ανάμεσα στο πιθανό να συμβεί και στο απίθανο (Schult& 

Wellman, 1997·Sobel, 2004·Shtulman& Carey, 2007). Επίσης καταλαβαίνουν ότι 

ορισμένα γεγονότα είναι απίθανο να συμβούν, λόγω του ότι «παραβιάζουν 

συγκεκριμένους τομείς της αιτιακής γνώσης» (Schult & Wellman, 1997· Sobel, 2004· 

Sobel & Weisberg, 2012), ενώ οι εξηγήσεις που δίνουν είναι συνεπείς με τον τομέα 

της γνώσης, στον οποίο έλαβε χώρα η αιτιώδης παραβίαση (Sharon & Woolley, 2004). 

Τα νήπια είναι σε θέση να αντιληφθούν το κατά πόσο ένας φανταστικός ήρωας μιας 

ιστορίας μπορεί να υπάρξει στον πραγματικό κόσμο (Woolley, Boerger & Markman 

2004). «Η φανταστική φύση των χαρακτήρων και του περιβάλλοντος παρέχει 

συναισθηματική απόσταση στους αναγνώστες, που τους δίνει χώρο για να 

αναλογιστούν πάνω σε ευαίσθητες και σημαντικές ιδέες με πιο αντικειμενικό τρόπο» 

(Kurkjian et al., 2006). 

Οι Bar & Frame (2006) και Ντούλια (2010) αποδίδουν στο παραμύθι την 

δυνατότητα να δημιουργεί στα παιδιά ευκαιρίες και πρακτικές που σχετίζονται με τον 

κόσμο της εργασίας και της ομάδας. Ευκαιρίες μάθησης μέσα από ομαδικές 

δραστηριότητες βασισμένες πάνω σε ένα λογοτεχνικό κείμενο [επεξεργασία ή 

δραματοποίησή] κτλ., οδηγούν στην απόκτηση δεξιοτήτων ενσυναίσθησης, 

διαπροσωπικής επικοινωνίας, ισοτιμίας των μελών της ομάδας, οργάνωσης πάνω σε 
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κοινούς στόχους, κοινές πρωτοβουλίες, κατανομή εργασίας των μελών και 

αλληλοβοήθειας (Ohta, 2000·Cameron, 2001·Δημητριάδου και Ευσταθίου, 2008). 

Επισημαίνοντας τον διδακτικό ρόλο του παραμυθιού ο Γερμανός ποιητής 

Σίλλερ  όπως αναφέρουν οι Κυριακοπούλου & Λαζάρη  (2010) ο οποίος και 

προηγήθηκε κατά πολλά χρόνια των σύγχρονων ψυχολόγων, έγραψε: «Βαθύτερο 

νόημα βρίσκεται στα παραμύθια που μου έλεγαν, παρά στην αλήθεια που μας 

διδάσκει η ζωή». Ωστόσο, το ερώτημα που προκύπτει είναι  πως το παραμύθι μπορεί 

να αξιοποιηθεί διδακτικά, σε ποιες μαθησιακές περιοχές, ποιες δυνατότητες έχει ο 

εκπαιδευτικός και τι προτείνουν τα αναλυτικά προγράμματα; 

 Συμφωνα με τους Ντούλια (2010) και Malafantis & Ntoulia, (2011), η 

διδασκαλία του παραμυθιού μπορεί να προσφέρει ξεχωριστές, δημιουργικές 

διδακτικές δυνατότητες στα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, οι 

οποίες μπορούν να τροφοδοτήσουν μια «διαφοροποιημένη», εναλλακτική, 

ελκυστική διδακτική πολλών σχολικών μαθημάτων. Η μάθηση γίνεται ευχάριστη και 

εποικοδομητικη όταν η διδασκαλία αυτή οργανωθεί μέσα από κατάλληλα 

σχεδιασμένες δραστηριότητες.  

Ο Αναγνωστόπουλος (1997), στο βιβλίο «Τέχνη και τεχνική του παραμυθιού», 

μελετώντας τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών προτείνει μια σειρά 

διαφορετικών τρόπων αξιοποίησης του παραμυθιού, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3. 

Πίνακας 3: Ενδεικτικοί τρόποι αξιοποίησης του παραμυθιού 

Δραστηριότητα Περιεχόμενο 

Αφήγηση ➢ με επίδειξη εικόνων, την οποία εκτός από τον δάσκαλο, 

μπορούν να εφαρμόσουν και τα ίδια τα παιδιά σε φίλους, 

σε μια ομάδα ή στο σπίτι. 

➢ από τον εκπαιδευτικό. 

Ανάγνωση ➢ στα παραμύθια των Λογοτεχνών, ικανοποιώντας την 

ανάγκη για ικανοποίηση των αναγνωστικών τους 

αναγκών. 

➢ με επίδειξη εικόνων 

Αναδιήγηση ➢ μια επόμενη ημέρα 

➢ με επίδειξη εικόνας από τα παιδιά 
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Παιχνίδι ➢ αφαίρεσης καρτών ή πρόσθεση μιας άσχετης 

➢ παιχνιδόλεξα και γλωσσικά 

Δραματοποίηση 

Παράσταση 

Παραμυθόδραμα 

➢ οργανωμένη, με βάση το περιεχόμενό 

➢ γιορτή του παραμυθιού με εμπλοκή αγαπημένων 

προσώπων και αφιερωμένη σε παραμυθιακούς 

χαρακτήρες 

Κουκλοθέατρο ➢ με διασκευή και καθορισμό ρόλων 

Αναπαράσταση ➢ Ρυθμική 

➢ Μουσική 

➢ Χειροτεχνική με τη χρήση υλικών χειροτεχνίας. 

Εικονογράφηση, ➢ είτε μετά την αφήγηση, 

➢ είτε μετά την επίδειξη εικόνων. 

 

Προβολή ταινίας. ➢ με το αντίστοιχο παραμύθι 

Δημιουργία ➢ αυτοσχεδίων παραμυθιών. 

➢ ημιτελή παραμύθια που ολοκληρώνονται από τα παιδιά. 

Ακρόαση ➢ από αφηγητή 

➢ σε κασετόφωνο. 

Παραμυθοσαλάτα, ➢ κατά την οποία αναμειγνύονται διάφορα παραμύθια, 

μπερδεύοντας τους ρόλους των ηρώων, εμπλέκοντας τα 

παιδιά σε μια διασκεδαστική δραστηριότητα. 

Πραγματογνωσία ➢ που συνοδεύεται από επίσκεψη σε τοπικά Μουσεία, 

παραδοσιακά εργαστήρια, ζωολογικούς κήπους κλπ. 

Προαρίθμηση ➢ με την παρουσία αριθμών στα κείμενα κ.λπ. 

 

Ο Αυδίκος (1999) στο βιβλίο του «Μια φορά κι έναν καιρό… αλλά γίνεται και 

τώρα», διατυπώνει τα αποτελέσματα της έρευνάς του, σχετικά με τον τρόπο 

αξιοποίησής του παραμυθιού από τους μαθητές για την δημιουργία της δικής τους 

αφήγησης, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο που έχει η επιλογή τους, ως προς το 

περιεχόμενο και την ταύτισή του με τις καθημερινές βιωματικές εμπειρίες των 
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παιδιών. Ολοκληρώνοντας τις προτάσεις του, προβάλλει τους πολλαπλούς στόχους 

του παραμυθιού στους τομείς ανάπτυξης και τονίζει, πως θίγει μόνο κάποιες πλευρές 

αξιοποίησής του, και πως ο τρόπος αξιοποίησης είναι αρμοδιότητα και ευθύνη του 

εκπαιδευτικού. 

Η Ντούλια (2010) έπειτα από μια έρευνα σε μαθητές Δημοτικού, όπου 

χρησιμοποίησε το παραμύθι για τη διδασκαλία γραμματικών φαινομένων 

υποστηρίζει πως το παραμύθι μπορεί να αξιοποιηθεί στην τάξη ποικιλοτρόπως και 

για την επίτευξη στόχων σε όλες τις μαθησιακές περιοχές από τη Γλώσσα έως και τα 

Μαθηματικά. Πιο συγκεκριμένα από την άποψη της διδακτικής προτείνει στους 

εκπαιδευτικούς, τρόπους αξιοποίησής όπως να αποτελέσει κείμενο ανεπτυγμένης 

αφήγησης συντελώντας παραπέρα στην ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού 

λόγου, να αξιοποιηθούν στοιχεία του όπως η πλοκή, χαρακτήρες, σκηνικό και θέμα, 

για να γράψουν ή να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία, να συντάξουν ένα κείμενο 

νοηματικά ολοκληρωμένο και σωστά δομημένο. 

Προς την ίδια κατεύθυνση και ο Μαλαφάντης (2011), αναφέρει πως τα 

παραμύθια διαθέτουν απεριόριστες παραστατικές δυνατότητες, τις οποίες μπορούν 

οι εκπαιδευτικοί να εκμεταλλευθούν σε παιχνίδια ρόλων, παραστάσεις παραμυθιών, 

εικαστικές αναπαραστάσεις κ.α.. Τα στοιχεία του, όπως η δράση, το σενάριο, η 

κίνηση, η θεατρικότητα, το παιχνίδι, η φαντασία κτλ. κάνουν ελκυστική μία 

δραστηριότητα, καλύπτουν και διαπερνούν όλα τα γνωστικά αντικείμενα και 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες μεθόδους μάθησης. Το παραμύθι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση διαθεματικών προγραμμάτων και την υλοποίηση 

σχεδίων εργασίας [projects] όπως και διαφόρων καινοτόμων προγραμμάτων 

[Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικά, κ.τ.λ.]. Αποτελεί ένα εργαλείο στα χέρια του 

εκπαιδευτικού που μπορεί να κάνει τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα και θελκτική και 

βοηθά τα παιδιά να προσεγγίσουν τη γνώση  να αντιληφθούν και να μάθουν πώς να 

μαθαίνουν αβίαστα και ευχάριστα [μεταγνώση]. Επιπλέον, με το περιεχόμενο του 

μπορεί να εμπλουτίσει συμπληρωματικά τις μαθησιακές δραστηριότητες του 

προγράμματος σπουδών (Ντοροπούλου, 2010). 

Ολοκληρώνοντας, το παραμύθι σε ένα οργανωμένο παιδαγωγικό πλαίσιο 

μπορεί να γίνει ενεργητικός φορέας μάθησης και να αποτελέσει το εφαλτήριο για την 

ολόπλευρη και σφαιρική αγωγή, όπως περιγράφουν και τα αναλυτικά προγράμματα 
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του Νηπιαγωγείου (Ντούλια, 2010). Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να    επιτύχουμε με 

τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση  του διδακτικού υλικού «Η Χιονάτη επιστρέφει στο 

Νανόκοσμο». 

 

1.6.1. Βιβλία με διαθεματική διδακτική προσέγγιση περιεχόμενων μάθησης 

 

Τα τελευταία χρόνια, πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα ασχολούνται με την 

διδακτική προσέγγιση της ιστορίας στα προγράμματα διδασκαλίας και μάθησης. Τα 

αποτελέσματά τους ανέδειξαν πως στην μικρή αυτή ηλικία διαπιστώνεται ισχυρή 

σύνθεση επιτυχημένης μάθησης και αφήγησης (Li- Yu Chang, 2009). 

Σε μια σύντομη αναζήτηση, διαπιστώνονται ιδιαίτερες προσπάθειες της 

ένταξής του και της χρήσης του, ως αξιόλογο εργαλείο σε όλες τις περιοχές μάθησης. 

Μερικά παραδείγματα αποτελούν τα βιβλία:  

❖ Λογοτεχνία και Μαθηματικά: Ο Ορφέας και η Νεφέλη στη χώρα των 

κλασμάτων της Καϊάφα Ιωάννας, σε εικονογράφηση του Ορέστη Διαμαντή. 

❖ Λογοτεχνία και Μαθηματικά: Ο γίγαντας που εξαφάνισε τους αριθμούς της 

Αγγελέτου Χαράς, σε εικονογράφηση της Σταματοπούλου Λένας. 

❖ Λογοτεχνία και ΦΕ: Η αόρατη ομπρέλα της Βάσως Μιχαηλάκη - Αρφαρά σε 

εικονογράφηση, του Απόστολου Καραστεργίου.  

❖ Λογοτεχνία και ΦΕ: Η Κλεμμένη σκάλα των Σέρογλου Φανής, Κωνσταντινίδου 

Χριστίνας, σε εικονογράφηση της Δωροθέας Λιούκρη. 

❖ Λογοτεχνία και Μουσική: Η παραμυθάδα με τις νότες, της Μάρως 

Θεοδωράκη, σε εικονογράφηση του Νικόλα Ανδρικάκη. 

❖ Λογοτεχνία και ΦΕ: Ο φίλος μου ο Διαβητούλης της Κωνσταντίνας 

Φραντζεσκάκη, σε εικονογράφηση της Μαρίας Μανούρα.  

 

1.7. Το παραμύθι στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ 

 

Στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, οι αναφορές στο παραμύθι 

είναι συχνές. Η χρήση του ποικίλλει και ξεκινά από την απλή αφήγηση έως το 

https://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinementsAuthors.jsp?Ntt=%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC&Nr=product.siteId%3A90001&N=1625489613&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
https://www.public-cyprus.com.cy/search/cyprus/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=u-ezTiqFQHHb-nHc91SARKY0.node6?Ntt=%CE%A3%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%AE&Nrpp=20&Nr=AND(book.writer%3A%CE%A3%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%AE%2Cproduct.siteId%3A800001)&N=875032506&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
https://www.public-cyprus.com.cy/search/cyprus/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=u-ezTiqFQHHb-nHc91SARKY0.node6?Ntt=%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85+%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1&Nrpp=20&Nr=AND(book.writer%3A%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85+%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1%2Cproduct.siteId%3A800001)&N=875032506&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
https://www.public-cyprus.com.cy/search/cyprus/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=u-ezTiqFQHHb-nHc91SARKY0.node6?Ntt=%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85+%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1&Nrpp=20&Nr=AND(book.writer%3A%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85+%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1%2Cproduct.siteId%3A800001)&N=875032506&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer


 
 

48 
 

γράψιμο ενός πρωτότυπου παραμυθιού με στόχο την εξάσκηση του προφορικού 

αλλά του γραπτού λόγου και εκτείνεται σε άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως τα 

μαθηματικά και τη μελέτη περιβάλλοντος κτλ.. Εξακολουθεί να υιοθετείται ως μέσο 

διδασκαλίας και εμψύχωσης υπηρετώντας ποικίλους σκοπούς μέσα στις σύγχρονες 

πολυπολιτισμικές κοινωνίες και απέναντι στις καινούργιες εκπαιδευτικές 

προκλήσεις.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εκείνο του 2003 όπου το Τμήμα της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου εισηγήθηκε τη 

συστηματική αξιοποίηση του λαϊκού παραμυθιού στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Δημοτικού, 

καθώς και τη σύνδεσή του με άλλα μαθήματα στην ώρα της Σχολικής Ζωής και της 

Ευέλικτης Ζώνης, ενώ στις μεγαλύτερες τάξεις την περιστασιακή, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ (Καβαλάρη & Κακανά, 2012). 

Αφενός το παραμύθι εντάσσεται λειτουργικά στο γλωσσικό μάθημα, για την 

επίτευξη του εγγραμματισμού, και αφετέρου λειτουργεί ως αφόρμηση για την 

εφαρμογή σχεδίων εργασίας σε όλα τα μαθήματα. Ακόμη, επιδιώκεται η σύνδεση της 

Λογοτεχνίας με το παιχνίδι  έτσι ώστε να μπορούν τα κείμενα αυτά να συνοδεύονται 

από παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας, τόσο στην τάξη, όσο και στο χώρο 

της βιβλιοθήκης, ή οπουδήποτε αλλού προσφέρεται, με απώτερο σκοπό την 

ψυχαγωγία και την καλλιέργεια του συναισθήματος (Μαλαφάντης, 2011). 

Πιο συγκεκριμένα για το Νηπιαγωγείο, το Δ.Ε.Π.Π.Σ (2002) αποτελεί το 

εκπαιδευτικά οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί το τι θα πρέπει 

να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες  με τις οποίες επιτυγχάνονται οι γενικές 

επιδιώξεις που καθορίζονται, τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός ενώ ταυτόχρονα 

θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η μάθηση και η διδασκαλία. Οι 

κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

αφορούν την Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Δημιουργία και 

Έκφραση και Πληροφορική, δεν νοούνται ως διακριτά διδακτικά αντικείμενα και δεν 

προτείνονται για αυτοτελή διδασκαλία, αλλά για προγραμματισμό και υλοποίηση 

δραστηριοτήτων, που έχουν ως βάση τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης  

(Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2002).  

Μελετώντας αναλυτικά τον οδηγό ανάπτυξης και σχεδιασμού ενδεικτικών 

δραστηριοτήτων, παρατηρείται πως το παραμύθι και η αφήγηση παρουσιάζεται σε 
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όλες τις ενότητες [Σχήμα 3]. Προτείνεται η χρήση και η αξιοποίησή του από τους 

εκπαιδευτικούς ως παιδαγωγικό εργαλείο, για να μπορέσει να ικανοποιήσει στόχους 

από όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2002). 

 

Σχήμα 3: Η παρουσία της παραμυθιακής αφήγησης στο ΔΕΠΠΣ 

Στην ενότητα Παιδί και Γλώσσα τα παιδιά θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 

αφηγούνται ένα παραμύθι, να συσχετίζουν τις ιστορίες που ακούν με τη δική τους 

ζωή και με τις δικές τους εμπειρίες καθώς και να συνθέτουν ιστορίες με ή χωρίς 

καθοδήγηση και περιορισμούς (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2002). Το παραμύθι παρουσιάζεται ως το 

παιδαγωγικό μέσο στο οποίο εικόνα και κείμενο εμπλέκονται για να μεταφέρουν 

μηνύματα, αλλά και για να ενεργοποιήσουν τις υποθέσεις καθώς και  το ενδιαφέρον 

του μαθητή για τον γραπτό και προφορικό λόγο. Ο εκπαιδευτικός επιλέγοντας ένα 

κείμενο - παραμύθι, και θέτοντας κατάλληλες ερωτήσεις προσφέρει την ευκαιρία και 

τη δυνατότητα ανάπτυξης διαλογικής συζήτησης, παροχής πληροφοριών, 

απομνημόνευσης και  επανάληψης της ανάγνωσης (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2002). 

Ακόμη, προτείνεται μέσα από το παραμύθι - αφηγηματικό κείμενο τα παιδιά να 

ενθαρρύνονται με βιωματικό τρόπο να επισημαίνουν απλές χωροχρονικές σχέσεις 

καθώς και να βοηθηθούν στην ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης με την εισαγωγή 

πινάκων, διατάξεων ή ακόμη και με την αρίθμηση της σελίδας (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2002). 

Αρκετές φορές προτείνεται να δίνουν την δυνατότητα στα παιδιά να αναθεωρούν 

κείμενα και να ανακαλύπτουν το νόημα κάποιων λέξεων που συνδέονται με 

συγκεκριμένες δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ενθαρρύνουν τους 

μαθητές τους έπειτα από αφηγήσεις  να αναζητούν απαντήσεις και να θέτουν τα ίδια 

ερωτήματα, να δίνουν εξηγήσεις, να διατυπώνουν συλλογισμούς (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2002). 

Όσον αφορά τις Φυσικές Επιστήμες, μπορούμε να αναφερθούμε στον στόχο 

που θέτει το ΔΕΠΠΣ (2002) για «την εξοικείωση με τις βασικές ερευνητικές 

Γλώσσα 

Παραμυθιακή 
αφήγηση

Μαθηματικά

Παραμυθιακη 
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διαδικασίες», όπου το παραμύθι - κείμενο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 

σύγκρισης με την πραγματικότητα σε μια παρατήρηση ή εξερεύνηση. 

Τα παιδιά, προτείνεται, να έρθουν σε επαφή με εικονογραφημένα βιβλία, έτσι 

ώστε να ενεργοποιηθούν στο να κάνουν υποθέσεις γύρω από το τι έχει γραφτεί σε 

αυτά, συσχετίζοντας έτσι το περιεχόμενό τους με τις έννοιες της επικοινωνίας και της 

πληροφορίας (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2002). Προτείνεται επίσης, να «ακούν» κείμενα και βιβλία 

που τους διαβάζει ο εκπαιδευτικός υιοθετώντας τις βασικές συμβάσεις της 

ανάγνωσης και του αλφαβητικού συστήματος γραφής και να ενθαρρύνονται να 

παρεμβαίνουν κατά την ανάγνωση του κειμένου, κάνοντας υποθέσεις και σχόλια για 

τους χαρακτήρες- ήρωες (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2002). 

Μέσα από κείμενα και αφηγήσεις, καλούνται να αναγνωρίζουν τις αλλαγές στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον να εικονογραφούν και να δραματοποιούν μια ιστορία και 

να ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες. Ο εκπαιδευτικός μπορεί 

να διαβάζει ιστορίες, μύθους και θρύλους στα παιδιά, για να αναπτύξει το 

ενδιαφέρον τους, σχετικά με προβλήματα, ασκώντας  τα παιδιά στην κατανόηση των 

γεγονότων, την αναγνώριση των ηρώων και τα επακόλουθα των πράξεών τους 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2002). 

Μία ακόμη πρόταση που αφορά την Τέχνη, αποτελεί η ενθάρρυνση των ίδιων 

των παιδιών  στην αφήγηση ιστοριών, την εικονογράφησή τους, την εξέλιξή τους σε 

Δραματική Τέχνη, αντιλαμβανόμενα τα στοιχεία του δράματος [ένταση - σύγκρουση 

- συμβολισμοί], ενθαρρύνοντας τη χρήση ποικιλίας υλικών αναπαράστασης. Οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να  προτρέπουν τα παιδιά στο να δημιουργούν τα ίδια 

ρόλους σε ένα παραμύθι και ομαδικά να ανεβάσουν μια παράσταση, να μοιράζονται 

ευθύνες και ρόλους και εκφράζουν συναισθήματα (Δ.Ε.Π.Π.Σ, 2002). 

Επιπλέον, στην Φυσική Αγωγή προτείνεται στον εκπαιδευτικό να φέρει τα 

παιδιά σε επαφή σε επαφή με κείμενο – μύθους που σχετίζονται με την «ολυμπιακή 

ιδέα» και την αθλητική παράδοση και να χρησιμοποιούν κείμενα ως υλικό για ηχο-

ιστορίες. Τέλος, τα παραμύθια μπορούν να αποτελέσουν υλικό παιχνιδιού στον 

Υπολογιστή όπου θα τα παρακολουθούν, θα ακούν ιστορίες και παραμύθια. 

Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2002) τα αφηγηματικά κείμενα θα πρέπει να 

αποτελούν υλικό οργανωμένου δανεισμού από την βιβλιοθήκη, έτσι ώστε να 

αποτελούν πηγή πληροφορίας, όπου συνυπάρχει εικόνα και λόγος, αλλά και υλικό 
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επιλογής, ανάλογα με το προσωπικό  ενδιαφέρον των μαθητών. Μπορεί να 

αποτελέσει υλικό, από το οποίο τα παιδιά θα καταφέρουν να αντλήσουν σημαντικά 

στοιχεία του, τόσο για τον τρόπο δημιουργίας του [συγγραφέας – εικονογράφος], 

όσο και για το περιεχόμενο του. 

1.7.1. Το παραμύθι στο Νέο  Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) του 2011 

 

Το νέο ΝΠΣ εξασφαλίζει ένα κοινό πλαίσιο για την οργάνωση της μάθησης και 

της διδασκαλίας στα ελληνικά Νηπιαγωγεία, χωρίς να στερεί από τους 

εκπαιδευτικούς την δυνατότητα να οργανώνουν μαθησιακές εμπειρίες που πηγάζουν 

από τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις κλίσεις, καθώς και τις δικές τους ιδέες και στόχους. 

Περιλαμβάνει οκτώ μαθησιακές περιοχές [Σχήμα 4]. 

 

 

Σχήμα 4: Μαθησιακές περιοχές νέου ΑΠΣ 2011 

Η αναφορά στο παραμύθι - αφήγηση παρουσιάζεται ως μορφή οργάνωσης της 

μάθησης, τόσο μέσα από ελεύθερες ή και δομημένες δραστηριότητες αφήγησης, 

αλλά και ως αφόρμηση διαφορετικών ειδών παιχνιδιού [π.χ. φανταστικό, 

πειραματικό, δραματικό, δημιουργικό κ.λπ.], δίνοντας ευκαιρίες για λύση 

προβλημάτων, διερεύνησης και ανάπτυξης της φαντασίας, δημιουργικότητας και 

ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων (ΝΠΣ, 2011). Πιο αναλυτικά, ως δομημένη 

δραστηριότητα αφήγησης, μπορεί να λαμβάνει χώρο στον καθημερινό 

προγραμματισμό του Νηπιαγωγείου με διήγηση από τον εκπαιδευτικό, διήγηση από 

τα παιδιά, σύνδεση με τομείς ανάπτυξης και γνωστικά αντικείμενα, ως μέρος του 

project ή ως δημιουργικό δράμα. Προτείνεται η συζήτηση του περιεχομένου του με 

κατάλληλες ερωτήσεις από τον/την εκπαιδευτικό και διαλογική συζήτηση (ΝΠΣ, 

2011).  

Προσωπική και 
κοινωνική 
ανάπτυξη

Γλώσσα. Μαθηματικά. Τέχνες.

Φυσικές 
Επιστήμες.
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Κοινωνικές 
Επιστήμες

Τεχνολογίες 
Πληροφοριών 
Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.) 
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Στην ενότητα «κατανόηση προφορικών κειμένων», το παραμύθι προτείνεται ως 

κειμενικό είδος, το οποίο θα ακούσουν τα νήπια και θα εντοπίσουν τα 

χαρακτηριστικά του (ΝΠΣ, 2011). Καλούνται να εντοπίσουν τον σκοπό για τον οποίο 

δημιουργήθηκε, συνειδητοποιώντας τους διαφορετικούς λόγους ακρόασης ενός 

κειμένου, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του ακροατή. Προτείνεται, επίσης, να 

σχολιάζουν το περιεχόμενο του και ακούγοντας τους διαλόγους να προσπαθούν να 

εκφράσουν τον δικό τους προφορικό λόγο (ΝΠΣ, 2011). 

Ακόμη, μπορούν τα παραμύθια να αποτελέσουν επιλογές των ίδιων και των 

εκπαιδευτικών για να εντοπίσουν τα νήπια τους γλωσσικούς τρόπους που 

περιγράφεται ένα αντικείμενο και να παρατηρήσουν τα μέσα που χρησιμοποιούν οι 

ομιλητές για να περιγράψουν μια κατάσταση που αφορά ένα φυσικό φαινόμενο, ένα 

πείραμα ή μια φυσική κατάσταση (ΝΠΣ, 2011). 

Η αναδιήγηση και η περιγραφή των ηρώων του παραμυθιού, προτείνεται για 

την παραγωγή προφορικού λόγου. Η διατύπωση ερωτήσεων βοηθά τα παιδιά να 

προβληματιστούν, να επεξεργαστούν το κείμενο του, ενώ μπορούν ακόμη και να 

κάνουν υποθέσεις γύρω από την εικονογραφημένη σελίδα, το περιεχόμενο του ή και 

με βάση το εξώφυλλο του (ΝΠΣ, 2011). 

Τα παραμύθια, ακόμη, μπορούν να αποτελέσουν πηγές έκφρασης 

εντυπώσεων, συναισθημάτων, μίμησης και σωματικής απόδοσης. Οι μαθητές 

προτείνεται να δραματοποιούν στιγμιότυπα ή ακόμη και ολόκληρα παραμύθια, 

εκφράζοντας απόψεις και συναισθήματα. Επίσης μπορούν να αποτελέσουν μέσο που 

θα διευκολύνει τα παιδιά να κάνουν συγκρίσεις και συνδέσεις με άλλες ιστορίες, να 

παίζουν, να μιμούνται φωνές και κινήσεις (ΝΠΣ, 2011). Οι μαθητές δίνουν τέλος σε 

ένα παραμύθι ή προτείνουν την εξέλιξη μιας ιστορίας που διηγείται ο εκπαιδευτικός, 

ανάλογα με τις ιδέες τους, σε σχέση με τα φυσικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα 

«πώς κατάφερε η ηρωίδα της ιστορίας να διατηρήσει ζεστό το τσάι της;» κτλ (ΝΠΣ, 

2011). 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό πως η αξία του παραμυθιού ακολουθεί την εξέλιξη 

της εποχής, μεταλλάσσεται στο χρόνο και συνεχίζει να κατακτά μία σημαντική θέση 

στην εκπαίδευση τόσο για την προσχολική, την πρώτη σχολική ηλικία αλλά και τα 

μεγαλύτερα παιδιά. Το παραμύθι και τα αφηγηματικά κείμενα κατέχουν σημαντική 

θέση στην εκπαίδευση και στα αναλυτικά προγράμματα του Νηπιαγωγείου 
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καθιστώντας τον εκπαιδευτικό ως το βασικό παράγοντα τόσο στην επιλογή όσο και 

στον τρόπο αξιοποίησής του. Και όταν αυτό συμβεί κατάλληλα μπορεί να αποκτήσει 

την ικανότητα και την δυνατότητα να προσφέρει εκτός των άλλων και τη γνώση 

ευχάριστα και δημιουργικά.  
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Μέρος 2ο: Οι Φυσικές Επιστήμες  

 

1.8.  Οι Φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση 

 

Οι Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) έχουν ως αντικείμενο μελέτης τους τον φυσικό 

κόσμο, του οποίου κομμάτι αποτελεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, λοιπόν, πάντα 

κατέβαλλε ιδιαίτερες προσπάθειες για να κατανοήσει τον φυσικό κόσμο που τον 

περιβάλλει, στηριζόμενος στα δικά του νοητικά εργαλεία, στοχεύοντας βέβαια να 

κατορθώσει να κατανοήσει την ίδια του τη θέση στο σύμπαν, την ύπαρξή του, αλλά 

και την ερμηνεία φαινομένων που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του (Χαλκιά, 

2010). Θα έλεγε κανείς πως οι ΦΕ, από τη μία, αποτελούν πηγή γνώσης και 

πληροφόρησης για τον φυσικό κόσμο και από την άλλη συγκροτούν τον βασικό κορμό 

γνώσεων για τον κατασκευασμένο κόσμο, καθώς βρίσκονται πίσω από πολλές                     

και χρήσιμες τεχνολογικές εφαρμογές και λύσεις της σύγχρονης ζωής(Χαλκιά, 2010). 

 Σήμερα, όλες οι προηγμένες χώρες διαθέτουν ένα κομμάτι του 

προϋπολογισμού τους, στην ενίσχυση της εκπαίδευσης των ΦΕ, υποδηλώνοντας έτσι 

την ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας να θέσει τον επιστημονικό γραμματισμό ως 

έναν από τους πρωταρχικούς της στόχους (Καρύδας & Κουμαράς, 2003). 

 

1.8.1.  Επιστημονικός γραμματισμός  

 

 Ένας από τους βασικούς στόχους του σχολείου είναι ο επιστημονικός 

γραμματισμός των μαθητών, ο οποίος θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της γενικής 

εκπαίδευσης και της κουλτούρας των πολιτών σε παγκόσμια κλίμακα. 

 Σύμφωνα με τη Χαλκιά (2010) δεν έχει νόημα η προσπάθεια για μια παγκόσμια 

αποδεκτή άποψη για το τι είναι ο επιστημονικός γραμματισμός. Ο όρος πρέπει να 

αναπροσαρμόζεται στο πλαίσιο κάθε κοινωνίας, ώστε οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν 

τους στόχους εκείνους που είναι κατάλληλοι για τον τόπο τους, τον πληθυσμό που 

αναφέρονται, τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν, επιλέγοντας κάθε φορά το 

κατάλληλο περιεχόμενο και την κατάλληλη μεθοδολογία, χωρίς να θέτεται ως στόχος 

η διδασκαλία των πάντων, αλλά οι επιλογές να αφορούν τις ανάγκες της κοινωνίας. 
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Σύμφωνα με τη Χαλκιά (2010) όσον αφορά το περιεχόμενο του όρου στα 

αναλυτικά προγράμματα εντοπίζονται δυο οπτικές, οι οποίες επηρεάζουν τον 

σχεδιασμό τους: η «Οπτική Ι» και η «Οπτική ΙΙ». Η «Οπτική Ι» εστιάζει στην 

διδασκαλία και τη μάθηση του επιστημονικού περιεχομένου των ΦΕ, στην ίδια την 

επιστήμη, στα προϊόντα της, στους νόμους, στις θεωρίες και στις επιστημονικές 

διαδικασίες. Κύριο στόχο της συγκεκριμένης οπτικής αποτελεί η απόκτηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων από τους μαθητές, έτσι ώστε να μπορούν να σκέφτονται και να 

προσεγγίζουν τις καταστάσεις ως επαγγελματίες επιστήμονες. 

 Από την άλλη η «Οπτική ΙΙ» αφορά την κοινωνική πλευρά της επιστήμης που 

θεωρείται απαραίτητη στην βοήθεια των μαθητών για τη λήψη αποφάσεων σε 

περιπτώσεις κοινωνικό - επιστημονικών ζητημάτων. Κύριο στόχο της αποτελεί η 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές, ώστε να μπορούν να 

σκέφτονται και να προσεγγίζουν καταστάσεις ως πολίτες καλά πληροφορημένοι για 

τον επιστημονικό κόσμο (Χαλκιά, 2010). 

 Ο επιστημονικός γραμματισμός πρέπει να αφορά όλους τους μαθητές, χωρίς 

εξαιρέσεις. Ο κάθε μαθητής θα πρέπει να αποκτήσει ένα επίπεδο γραμματισμού, 

ώστε να μην αισθάνεται αποκλεισμένος από την κοινωνία και να μπορεί να 

λειτουργεί αποτελεσματικά και με σεβασμό στον φυσικό κόσμο, να ασκεί τα 

καθήκοντά του και να απαιτεί τα δικαιώματά του ως άτομο μιας δημοκρατικής 

κοινωνίας (Χαλκιά, 2010). Ένας τέτοιος στόχος φαίνεται να απαιτεί μεγάλη 

προσπάθεια και δεν είναι καθόλου εύκολος. Παράγοντες όπως, η νοητική ωρίμανση 

των μαθητών, οι προϋπάρχουσες γνώσεις τους, εναλλακτικές τους ιδέες, τα 

ενδιαφέροντα και οι αξίες τους, το πολιτισμικό τους περιβάλλον, διαμορφώνουν τους 

«φακούς» μέσα από τους οποίους κάθε μαθητής αντιλαμβάνεται τον φυσικό κόσμο. 

Οι «φακοί» αυτοί τροποποιούνται μέσα από την αλληλεπίδραση του μαθητή με τον 

φυσικό κόσμο, το περιβάλλον της καθημερινής ζωής, καθώς και της σχολικής τους 

ζωής (Χαλκιά, 2010). 
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1.8.2. Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης των ΦΕ 

 

 Στο σχολείο, η επιστημονική γνώση αναπλαισιώνεται και μετασχηματίζεται σε 

σχολική γνώση. Παρακάτω, θα αναφερθούν οι σημαντικότερες θεωρίες μάθησης που 

αποτελούν οδηγό στη διδασκαλία της σχολικής επιστημονικής γνώσης. Σύμφωνα με 

τον Anderson (2007) οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης των ΦΕ επηρεάζονται από τρεις 

θεωρητικές κατευθύνσεις (Χαλκιά, 2010): 

α) της εννοιολογικής αλλαγής (ήπιος και ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισμός), 

β)  των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων,  

γ)  της κριτικής προσέγγισης. 

 Θα αναφερθούμε στις δύο πρώτες αφού όπως έχει αποδείξει μεγάλος αριθμός 

ερευνών, προσφέρουν ρεαλιστικές διδακτικές προτάσεις για την τυπική εκπαίδευση. 

Πρόδρομοι των κατευθύνσεων αυτών, θεωρούνται οι δύο εξελικτικοί ψυχολόγοι και 

πρωτοπόροι της γνωστικής επιστήμης, ο J. Piaget και ο  S.  Vygotsky, οι οποίοι 

προσπάθησαν να διερευνήσουν πως μαθαίνει το άτομο κινούμενοι σε δύο πόλους, 

της κοινωνίας και του ατόμου (Χαλκιά, 2010). 

 Η θεωρία της εννοιολογικής αλλαγής θεωρεί την μάθηση στις Φυσικές 

Επιστήμες μια διαδικασία κατάκτησης των εννοιών Φυσικών Επιστημών, βαθμιαίας 

οικοδόμησης των σχετικών εννοιών που συντελείται σε δύο επίπεδα, της 

αποδόμησης αρχικά των εναλλακτικών αντιλήψεων και του σχηματισμού, κατόπιν, 

των νέων αντιλήψεων εστιάζοντας στο πως μπορεί να το επιτύχει αυτό το άτομο 

(Χαλκιά, 2010). 

 Οι γνωσιακές προσεγγίσεις βοήθησαν να γίνουν κατανοητά το είδος και ο ρόλος 

των γνωσιακών συγκρούσεων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην προσπάθειά τους 

να αλλάζουν εννοιολογικό και ερμηνευτικό πλαίσιο και να προσεγγίσουν την 

επιστημονική γνώση, χωρίς όμως να βοηθήσουν στην κατανόηση των 

διαφοροποιήσεων, όπου διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και τάξεις προσεγγίζουν 

και κατανοούν την επιστήμη με διαφορετικό τρόπο (Χαλκιά, 2010). 

 Οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις αποτελούν ένα επιπλέον βήμα, 

δείχνοντάς τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία, εστιάζοντας, δηλαδή, στην 

επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος στη μαθησιακή διαδικασία (Χαλκιά, 2010). 
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 Σε αντίθεση, λοιπόν, με την έμφαση που δίνει ο Piaget στο πως μαθαίνουν τα 

παιδιά κατά την επαφή τους με τον φυσικό κόσμο, ο Vygotsky εστιάζει στη μάθηση 

με την συμμετοχή σε δραστηριότητες με άλλους ανθρώπους. Όπως αναφέρουν οι 

Driver et al. (2000) τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη 

έμφαση στην διαδικασία αλληλεπίδρασης κατά την μάθηση και αναγνωρίζεται η 

επίδραση κοινωνικών παραγόντων στην μάθηση. 

 

1.8.3. Μοντέλα Διδασκαλίας των ΦΕ 

 

Ο εκπαιδευτικός που θα αναλάβει την διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, 

λαμβάνει υπόψη του ένα πλήθος παραγόντων προκειμένου να ακολουθήσει το 

κατάλληλο μοντέλο και να αναπτύξει στρατηγικές για την αποτελεσματική πορεία 

διδασκαλίας. Επίσης, ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει 

στοιχεία από διαφορετικά μοντέλα μάθησης, αξιοποιώντας κάθε φορά τις τεχνικές 

του καθενός από αυτά, αρκεί να προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών. Τα τρία 

βασικότερα μοντέλα διδασκαλίας στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, που 

έχουν δοκιμαστεί στα χρόνια από τους εκπαιδευτικούς, είτε αντιμετωπίζουν την 

μετάδοση της γνώσης ως μια αξία σταθερή και αμετάβλητη στο πέρασμα του χρόνου, 

είτε έως μια αξία περιορισμένης χρήσης, που επιδέχεται διάφορες προσεγγίσεις και 

ερμηνείες (Καριώτογλου, 2006). 

Πρώτο, το παραδοσιακό μοντέλο μεταφοράς της γνώσης που για πολλά χρόνια, 

πριν την δεκαετία του 1960, κυριάρχησε διεθνώς. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στην 

θεωρία του μπιχεβιορισμού – συμπεριφορισμού, λειτουργεί ως μηχανιστικό 

μοντέλο. Ανήκει στην συντηρητική αντίληψη της εκπαίδευσης,  χωρίς να λαμβάνει 

υπόψη του τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου και τις κοινωνικο-πολιτισμικές 

καταβολές και αξίες των μαθητών. Οι μαθητές δεν διαθέτουν γνώσεις για τον φυσικό 

κόσμο, ενώ ο εκπαιδευτικός είναι ο κύριος κάτοχος της γνώσης, ο καθοδηγητής που 

θα καθορίσει πλήρως την όλη διαδικασία διδασκαλίας (Driver et al. 1998, Σπύρτου 

2002, όπως αναφέρει η Χαλκιά 2010). Πρόκειται, δηλαδή, για ένα δασκαλοκεντρικό 

μοντέλο, όπου οι μαθητές είναι παθητικοί αποδέκτες της γνώσης και όταν 

εμπλέκονται κάποιες φορές στην επεξεργασία των πληροφοριών που τους 
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παρέχονται, μπορεί να οδηγηθούν στην κατάκτηση απλών εννοιών και σχέσεων 

(Σπύρτου, 2001 ο.α. Καριώτογλου, 2006). 

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (1997) στο μοντέλο της μεταφοράς, η 

διδασκαλία στοχεύει σε δύο επίπεδα μάθησης: στο πληροφοριακό επίπεδο, με στόχο 

την μνημονική ανάκληση των πληροφοριών και στο οργανωτικό επίπεδο με στόχο 

την επεξηγηματική κατανόηση. Για το πρώτο επίπεδο, απαιτούνται ορισμένες 

δεξιότητες συλλογής δεδομένων, όπως η παρατήρηση, η αναγνώριση και η 

ανάκληση, ενώ για το δεύτερο επίπεδο απαιτούνται κάποιες δεξιότητες οργάνωσης 

δεδομένων, όπως σύγκριση, ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση (Χαλκιά, 2010). 

Ο Καριώτογλου (2006) αναφέρει τέσσερις φάσεις διδασκαλίας του 

συγκεκριμένου μοντέλου, όπως: α) τη φάση του προσανατολισμού, β) τη φάση της 

εισαγωγής της νέας γνώσης, γ) τη φάση της εφαρμογής της νέας γνώσης και δ) τη 

φάση αξιολόγησης της νέας γνώσης. 

Η Σπύρτου (2002), επισημαίνει πως τα διδακτικά οφέλη από το μοντέλο 

μεταφοράς, είναι περιορισμένα. Ωστόσο, το μοντέλο μεταφοράς αποδείχθηκε 

ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην μεταφορά πληροφοριών και στη διδασκαλία ειδικών 

περιεχομένων  μάθησης. Στην ελληνική εκπαίδευση, το μοντέλο μεταφοράς έχει 

μεγάλη απήχηση, ακόμη και σήμερα. 

Προς το τέλος της δεκαετίας του 1960, ο τομέας της εκπαίδευσης έρευνας, 

ασχολήθηκε έντονα με το πως μαθαίνει το παιδί. Μια διαφορετική και πιο εξελιγμένη 

πρόταση εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών βασισμένη στην γνωσιακή 

ψυχολογία και στις απαιτήσεις της κοινωνίας για στροφή της εκπαίδευσης προς πιο 

φιλελεύθερες κοινωνικά κατευθύνσεις, οδηγεί στο μοντέλο ανακαλυπτικής μάθησης 

(Χαλκιά, 2010). Οι ερευνητές που διαμόρφωσαν και επηρέασαν το μοντέλο της 

ανακαλυπτικής μάθησης ήταν ο Piaget, που εστίασε στις νοητικές διεργασίες και την 

αλληλεπίδραση του παιδιού με αντικείμενα του φυσικού κόσμου, ο Bruner που 

τόνισε το ρόλο της εμπλοκής των παιδιών σε επιστημονικές έρευνες και το ρόλο του 

εκπαιδευτικού στην πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το αντικείμενο 

που πρόκειται να διδάξει, ο Schwabπου ενθάρρυνε τη διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστημών ως μια «διαδικασία έρευνας» και οδήγησε στην ανάπτυξη των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων [hands-on activities] και ο Craghe που επέδρασε στις 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες διδασκαλίας των ΦΕ, τονίζοντας την άσκηση των 
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μαθητών, τόσο σε απλές, όσο και σε σύνθετες επιστημονικές διαδικασίες [μέτρησης, 

πρόβλεψης κλπ] (Χαλκιά, 2010). 

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (1997) και τους Driver et al. (1998)  το μοντέλο 

ανακαλυπτικής μάθησης είναι μαθητοκεντρικό, με τον εκπαιδευτικό στον ρόλο του 

καθοδηγητή και του οργανωτή της διδασκαλίας και μάθησης. Οι μαθητές θα 

κατακτήσουν τη γνώση με τη συμμετοχή τους σε διερευνητικές δραστηριότητες που 

θα τους προσφέρουν την ευκαιρία να εμπλακούν και να αναπτύξουν επιστημονικές 

δεξιότητες, όπως της παρατήρησης, της πρόβλεψης, της σύγκρισης και ταξινόμησης, 

της κατηγοριοποίησης, της επεξήγησης, της διατύπωσης γενικεύσεων, της 

επαλήθευσης και της ανάλυσης δεδομένων (Χαλκιά, 2010). 

Ο Καριώτογλου (2006) και για το μοντέλο αυτό προσδιορίζει τέσσερις φάσεις: 

α) του προσανατολισμού, β) της διατύπωσης και ελέγχου υποθέσεων, γ) της 

εφαρμογής της νέας γνώσης και δ) της αξιολόγησης της νέας γνώσης. 

Το μοντέλο ανακαλυπτικής μάθησης, σύμφωνα με τη Σπύρτου (2002) ο.α. 

Χαλκιά (2010), στοχεύει σε τρία επίπεδα μάθησης: 

1) στο οργανωτικό, με την ανάπτυξη δεξιοτήτων σύγκρισης, ταξινόμησης, 

κατηγοριοποίησης, 

2) στο αναλυτικό, με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης δεδομένων, 

διάκρισης σχέσεων και τη διατύπωση γενικεύσεων. 

3) στο παραγωγικό, με την πρόβλεψη, την επαλήθευση και την επεξήγηση. 

Η προσφορά του στην εκπαίδευση αφορά τον ψυχοκινητικό και συναισθηματικό 

τομέα, προκαλώντας ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των μαθητών και την θετική τους 

στάση προς την διδασκαλία των ΦΕ (Χαλκιά, 2010). 

Το μοντέλο αυτό, παρά τα ενθαρρυντικά του αποτελέσματα, αντιμετώπισε ένα 

σοβαρό πρόβλημα στην πορεία της εφαρμογής του, καθώς οι εκπαιδευτικοί δεν 

γνωρίζουν ή θεωρούν άνευ σημασίας το πλήθος των πρότερων ιδεών, με τις οποίες 

έφταναν τα παιδιά στο σχολείο. Επιπλέον, το γεγονός πως τα παιδιά δεν είναι 

προικισμένα, ούτε με τα κατάλληλα νοητικά εργαλεία, μα ούτε και με τις κατάλληλες 

πρακτικές, ώστε να «ανακαλύψουν» μόνα τους, εξαρχής τη γνώση, καθιστούσε το 

εγχείρημα της ανακάλυψης της επιστημονικής γνώσης, σχεδόν ακατόρθωτο, με 

αποτέλεσμα οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να σχεδιάζουν να καθοδηγούν, καθώς και να 

υλοποιούν τις ανακαλυπτικές δραστηριότητες (Καριώτογλου, 2006). 
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Ακόμη, οι ελλείψεις του περιεχόμενου των ΦΕ, η θετικιστική αντίληψή, ο κόπος 

και ο χρόνος που πίστευαν πως απαιτεί το συγκεκριμένο μοντέλο όπως και η μη 

επιμόρφωση τους, ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την αρνητική τους στάση για την 

ενσωμάτωσή του στη σχολική τάξη (Χαλκιά, 2010). 

Πολλές, ωστόσο, διαστάσεις του μοντέλου της ανακαλυπτικής μάθησης 

αξιοποιούνται στο νέο μοντέλο, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο κοινωνικό επίπεδο, 

που κάνει την εμφάνισή του στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ως αποτέλεσμα μιας 

σειράς ερευνών γύρω από τις ιδέες των μαθητών, το ονομαζόμενο εποικοδομητικό ή 

κοντστρουβιστικό (Χαλκιά, 2010). 

Στο μοντέλο αυτό, ο εκπαιδευτικός καθίσταται κυρίαρχο στοιχείο, με 

απαιτητικό ρόλο, στην διαδικασία της μάθησης, αφού ερευνά τις ιδέες των μαθητών, 

διευκολύνει την μάθηση, εισάγοντας τους μαθητές στη γνώση ή καθοδηγεί να την 

ανακαλύψουν μόνοι τους. Οι μαθητές κατασκευάζουν οι ίδιοι τη γνώση, στηριζόμενοι 

στις προσωπικές τους απόψεις, στις απόψεις των συμμαθητών τους ή της ομάδας 

που εργάζονται, ώστε να μπορέσουν αρχικά να διαχειριστούν τις ιδέες τους, μαζί με 

άτομα ίδιας κουλτούρας και να πραγματευτούν το πέρασμα από την κουλτούρα της 

καθημερινής ζωής, σε αυτήν της επιστήμης (Χαλκιά, 2010). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σύνθετος και καθοριστικός, αλλά απαιτητικός, 

αφού θα πρέπει να γνωρίζει καλά ο ίδιος τις έννοιες και τα φαινόμενα που στοχεύει 

να διδάξει, να έχει μελετήσει τους στόχους σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, 

να προσπαθήσει να μετασχηματίσει την επιστημονική γνώση σε σχολική γνώση, να 

σχεδιάσει την διδακτική στρατηγική, να γνωρίζει τις τεχνικές ανάπτυξης διαλόγου, να 

ανιχνεύει και να αναγνωρίζει τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών του και να τους 

βοηθάει να συνειδητοποιούν τις ιδέες που ήδη έχουν για τον φυσικό κόσμο (Χαλκιά, 

2010). Ακόμη, απαιτεί τη βοήθεια του εκπαιδευτικού προς τους μαθητές  

σχεδιάζοντας μαθησιακές καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων ή διερεύνησης ενός 

ερωτήματος, να εξηγήσει στους μαθητές τον διαφορετικό τρόπο ερμηνείας των 

φυσικών φαινομένων σε επίπεδο καθημερινότητας και σχολείου, να εισάγει την 

μετασχηματισμένη μορφή της επιστήμης, αξιοποιώντας κατάλληλα διδακτικά 

εργαλεία και τέλος, να βοηθήσει τους μαθητές να διατρέξουν και να 

συνειδητοποιήσουν την συνολική τους γνωσιακή πορεία, από τις εναλλακτικές ιδέες 

στις επιστημονικές έννοιες (Χαλκιά, 2010). 
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Οι φάσεις του μοντέλου κονστρουκτιβιστικής μάθησης αναπτύχθηκαν από τους 

Driver& Oldhan (1986) και είναι οι εξής: α) φάση προσανατολισμού που αφορά την 

πρόκληση του ενδιαφέροντος, μέσα από τη σύνδεση της καθημερινότητας με τη 

μάθηση που θα ακολουθήσει, β) φάση της ανάδειξης των ιδεών καταγραφή και 

κατηγοριοποίησή τους, γ) εισαγωγή της νέας γνώσης με την αναδόμηση και τον 

εμπλουτισμό των ιδεών των μαθητών. Πρόκειται για τη φάση που συμπεριλαμβάνει 

την πορεία συνειδητοποίησης της μη λειτουργικότητας των ιδεών τους ως προς την 

ερμηνεία των φαινομένων του φυσικού κόσμου (Χαλκιά, 2010). 

Η προσφορά του μοντέλου της κονστρουκτιβιστικής μάθησης είναι καθοριστική 

για την εκπαίδευση, αφού για πρώτη φορά αναδείχθηκε η ισχύς του «καθημερινού 

τρόπου σκέψης» για τα φυσικά φαινόμενα εις βάρος του επιστημονικού, ανέδειξε 

την επιρροή του κοινωνικο - πολιτιστικού επιπέδου των μαθητών στα κίνητρα 

μάθησης, οδήγησε την ερευνητική καταγραφή των ιδεών και στις προσπάθειες 

ανάδειξης και αναδόμησής τους (Χαλκιά, 2010).  

Όπως και τα προηγούμενα μοντέλα διδασκαλίας και αυτό το μοντέλο έχει να 

αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων, όπως η έλλειψη επιμόρφωσης και ειδικής 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών, η απαίτηση περισσότερου διδακτικού χρόνου, καθώς 

και η δυσκολία αναδόμησης των ιδεών, που πολλές φορές γίνεται επίπονη για τους 

μαθητές (Χαλκιά, 2010). 

Στις μέρες μας, βασικό προσανατολισμό στη διδασκαλία των ΦΕ αποτελεί ένα 

σχολείο στο οποίο θα κυριαρχεί η αντίληψη της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, και  

γενικότερα μίας άλλης ποιότητας εκπαίδευση στην όποια θα καταλαμβάνει 

σημαντική θέση η διερεύνηση. Η διερεύνηση αποτελεί μία μέθοδο που έχει ως στόχο 

την πολύπλευρη μύηση των μαθητών σε αυτό που λέμε επιστήμη. Στοιχεία   όπως η 

παρατήρηση, τα ερωτήματα, ο σχεδιασμός έρευνας, η συλλογή πληροφοριών, η 

ανάλυση και η ερμηνεία δεδομένων, η κατασκευή εξηγήσεων, ο σχεδιασμός και η 

ερμηνεία πειραμάτων, η μάθηση χρήσης, η κατασκευή και αναθεώρηση μοντέλων, 

το διάβασμα και το γράψιμο κειμένων αποτελούν τα βασικά της στοιχεία και 

επιστημονικό τρόπο εργασίας. Με έναν παρόμοιο τρόπο, καθόλου εύκολο θα λέγαμε, 

καλούνται οι μαθητές να μάθουν να εργάζονται κατά τη διδασκαλία των ΦΕ στο χώρο 

του σχολείου ώστε να οδηγηθούν τόσο σε επιστημονικές έννοιες όσο και 

επιστημονικές διαδικασίες (Καριώτογλου, 2010). 
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Η διερεύνηση εμφανίζεται στην εκπαίδευση με δύο εκδοχές: α) ως μέσο για την 

μάθηση ενός περιεχομένου, β) ως μαθησιακός στόχος για την εκμάθηση της ίδιας της 

διαδικασίας αλλά και για την απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με αυτή 

(Καριώτογλου, Σπύρτου, Πνευματικός, Ζουπίδης, 2012).  

Είναι σημαντικό να τονίσουμε  πως η διερεύνηση  προϋποθέτει την επιλογή   και 

το μετασχηματισμό του περιεχομένου καθώς είναι αυτονόητο πως η επιστημονική 

γνώση  θα πρέπει να διδάσκεται μετασχηματισμένη έτσι ώστε να μπορούν οι μαθητές 

να  γνωρίσουν την κουλτούρα της επιστήμης αναπλαισιωμένη.  

Εάν η διερεύνηση κατά τη διδασκαλία αποτελεί στόχο να μάθει το παιδί  και να 

πραγματοποιεί αυτόνομα διερεύνηση τότε απαιτούνται πιο σύνθετες  δεξιότητες. 

Αυτό επιτυγχάνεται μόνο εάν έχουν ασκηθεί με συστηματικό τρόπο στο σχολείο από 

μικρότερες ηλικίες. Οι δεξιότητες αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για άλλες την 

ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων (Καριώτογλου, 2010). 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο εκπαιδευτικός, πέρα από το βασικό μοντέλο 

που έχει επιλέξει για την διδασκαλία του, μπορεί να αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει 

και στοιχεία από τα άλλα μοντέλα, κινούμενος από τον ρόλο κατόχου και της γνώσης 

[παραδοσιακό μοντέλο] στο ρόλο του καθοδηγητή [ανακαλυπτικό μοντέλο] και 

τέλος, στο ρόλο του ερευνητή ιδεών, αποδίδοντας και τους αντίστοιχους ρόλους και 

στους μαθητές του, από παθητικούς αποδέκτες, έως ενεργούς συμμετέχοντες που 

αποκτούν επιστημονικές δεξιότητες. Το διδακτικό υλικό «Η Χιονάτη επιστρέφει στο 

Νανόκοσμο» σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει 

τα παραπάνω μοντέλα, είτε ξεχωριστά, είτε χρησιμοποιώντας στοιχεία από το κάθε 

ένα.  

 

1.8.4. Οι ΦΕ στην προσχολική εκπαίδευση 

 

Από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους τα παιδιά εσωτερικεύουν και 

επεξεργάζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες για τον κόσμο που τα περιβάλλει. 

Κατασκευάζοντας αντιλήψεις και αναπαραστάσεις, που συχνά μπορεί να είναι 

περίπλοκες και αρκετά γενικευμένες, διαμορφώνουν τις δικές τους κατανοήσεις για 

τις έννοιες και ερμηνείες για τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου. Οι πρώιμες αυτές 

γνώσεις διαμορφώνονται με βάση την αλληλεπίδρασή των παιδιών με το φυσικό, 
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κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται ενώ συχνά 

διαφοροποιούνται από αυτές που θα διδαχθούν στο σχολείο. Οι αντιλήψεις και 

αναπαραστάσεις των παιδιών επηρεάζουν σημαντικά των τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται τις δραστηριότητες των ΦΕ, στη σχολική τάξη και επομένως το τι θα 

μάθουν τα παιδιά στην τυπική εκπαίδευση (Χρηστίδου, 2008). 

Οι πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης θα πρέπει να αποτελούν τη  βάση για την 

προώθηση της επιστημονικής γνώσης και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών. Οι Κολοκούρη & Πλακίτση (2016) θεωρούν την εκπαίδευση στις Φυσικές 

Επιστήμες πρωταρχικής σημασίας και τονίζουν ότι η προσχολική ηλικία είναι το 

κατάλληλο χρονικό σημείο για να δημιουργηθούν στα παιδιά οι δομές οι οποίες θα 

διαμορφώσουν προσωπικότητες που θα αντιλαμβάνονται τις επιστημονικές έννοιες 

και θα έχουν δια βίου ενδιαφέρον για την επιστήμη. 

Σύμφωνα με τη Χρηστίδου (2008) έχουν καταγραφεί αρκετές ερευνητικές 

προσπάθειες που μελετούν τις διαδικασίες με τις οποίες τα παιδιά προσχολικής 

εκπαίδευσης συγκροτούν στη σκέψη τους τις ιδιότητες της ύλης, τα φαινόμενα του 

φυσικού κόσμου και τις έννοιες των ΦΕ. Τα βασικά ερωτήματα που αξίζουν ιδιαίτερη 

διερεύνηση είναι α) είναι τα μικρά παιδιά  ικανά, και σε ποιο βαθμό να 

χρησιμοποιήσουν συλλογισμούς για το απαιτητικό πλαίσιο των ΦΕ; β) τί είναι 

κατάλληλο και εφικτό να διδαχτούν για τον φυσικό κόσμο και τα φαινόμενά του; γ) 

ποιος ο ρόλος του κοινωνικού περιβάλλοντος της τάξης στην ανάπτυξη των γνώσεων 

των παιδιών; 

Τα αποτελέσματα των ερευνών αναδεικνύουν πως τα παιδιά προσχολικής - 

σχολικής ηλικίας έχουν αναπτύξει ενδιαφέρον, εμπειρίες και γνώσεις για έννοιες και 

φαινόμενα των ΦΕ, αλλά και ικανότητες διερεύνησης και λογικής σκέψης που 

μπορούν να αναπτυχτούν, να καλλιεργηθούν ικανοποιητικά και να οδηγήσουν 

μετέπειτα στην κατανόηση τους, μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες 

και μέσα από την αναπλαισιωμένη εκδοχή του επιστημονικού λόγου. Η εισαγωγή των 

ΦΕ στο Νηπιαγωγείο θεωρείται εφικτή και γόνιμη και συμβάλλει στη θετική στάση 

απέναντί τους (Χρηστίδου, 2008).  

Τα μικρά παιδιά είναι σε θέση να προσεγγίσουν σε ένα πρώτο επίπεδο σχετικά 

ζητήματα και είναι ικανά να κατανοήσουν επιστημονικές έννοιες και να εξηγήσουν 

με βάση αυτές το φυσικό και τεχνητό περιβάλλον τους. Σύμφωνα με τους Eshach & 
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Fried (2005) τα παιδιά από την πολύ μικρή ηλικία μπορούν έως ένα σημείο να 

συνδέσουν τη θεωρία με τα αποδεικτικά στοιχεία, να έρθουν σε επαφή και  

διαμορφώσουν  στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στις ΦΕ. Επιπλέον, όσο 

μεγαλύτερη είναι η πρόσβαση τους σε πληροφορίες τόσο καλυτέρα μπορούν να 

ερμηνεύσουν και να δικαιολογήσουν αρχές και φαινόμενα και να εξακριβώνουν μία 

υπόθεση διαχωρίζοντας τα πειστικά από τα μη πειστικά στοιχεία (Eshach & Fried, 

2005). Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ανάγκη δημιουργικών εκπαιδευτικών που 

θα πρέπει σε ένα κατάλληλα οργανωμένο πλαίσιο και με τον κατάλληλο διδακτικό 

σχεδιασμό να ενισχύουν το ενδιαφέρον, την αίσθηση απορίας και θαυμασμού των 

μικρών παιδιών για το φυσικό περιβάλλον και τα φυσικά φαινόμενα. Ακόμη, θα 

πρέπει να αναδεικνύουν ταυτόχρονα τον επιστημονικό τρόπο εργασίας και 

γενικότερα να εκθέτουν τους μαθητές σε καταστάσεις τέτοιες που οι ικανότητες τους 

αυτες να βρουν γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθούν. Οι ΦΕ συνιστούν ένα 

αποτελεσματικό μέσο για την ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης, καθώς μέσα από 

τη διδασκαλία και την επαφή τους με αυτές τα παιδιά μαθαίνουν να αναλύουν ένα 

φαινόμενο και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη (Eshach & Fried, 2005). 

Στη συνέχεια επιχειρείται μια ενδεικτική περιγραφή του τρόπου οργάνωσης και 

εισαγωγής των ΦΕ στην προσχολική εκπαίδευση όπως περιγράφεται στα δυο 

τελευταία προγράμματα του Νηπιαγωγείου το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Πρόγραμματων Σπουδών ΔΕΠΠΣ (2002) και στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών ΝΠΣ (2011) 

πάνω στα οποία βασίστηκε ο σχεδιασμός του διδακτικού υλικού «Η Χιονάτη 

επιστρέφει στο Νανόκοσμο». 

 

1.8.5. Οι Φυσικές Επιστήμες στο ΔΕΠΠΣ 2002 

 

Τα τελευταία χρόνια, πολλές χώρες έχουν προχωρήσει σε ανασύνταξη των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων ΦΕ και σημαντικοί οργανισμοί έχουν επισημάνει την 

ανάγκη του επιστημονικού εγγραμματισμού και έχουν αναπτύξει προγράμματα τόσο 

για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας των Φ.Ε. [Programme for 

International Student Assessment – PISA] όσο και για την προαγωγή της Επιστήμης 

[Project 2061] (Κολοκούρη, 2016). 
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Σύμφωνα με τις Καβαλάρη & Κακανά (2012) η εφαρμογή του ΔΕΠΠΣ (2002) για 

το νηπιαγωγείο με το συνοδευτικό Οδηγό Νηπιαγωγού (Δαφέρμου, Κουλούρη & 

Μπασαγιάννη, 2006) φιλοδοξούσε να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που 

προσεγγίζονται τα διάφορα διδακτικά αντικείμενα στο χώρο της προσχολικής 

εκπαίδευσης. Ειδικά για τη μαθησιακή περιοχή των ΦΕ, η αλλαγή αφορά τόσο στις 

διδακτικές επιδιώξεις, όσο και στη μεθοδολογία ανάπτυξης των δραστηριοτήτων με 

βάση την οποία προσεγγίζονται οι έννοιες από τον κόσμο της Φυσικής. 

Με το ΔΕΠΠΣ (2002) προωθείται η διαθεματική προσέγγιση. Οι ΦΕ εντάσσονται 

στην ενότητα «Μελέτη περιβάλλοντος», της οποίας κεντρικός άξονας είναι η 

καλλιέργεια στάσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων που δημιουργούν τις προϋποθέσεις 

για την προοδευτική ανάπτυξη της αφαιρετικής σκέψης.  

Συγκεκριμένα οι επιδιώξεις, το περιεχόμενο και οι ενδεικτικές δραστηριότητες 

της Μελέτης Περιβάλλοντος για το Νηπιαγωγείο αναπτύσσονται γύρω από δυο 

άξονες: (α) Ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση και (β) Φυσικό 

περιβάλλον και αλληλεπίδραση. Στην παρούσα εργασία θα γίνει εκτενέστερη 

αναφορά στον δεύτερο άξονα όπου με κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις τόσο στο 

χώρο του Νηπιαγωγείου όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον, θα πρέπει να προκληθεί 

η περιέργεια των παιδιών, η ικανοποίησή της ανάγκης τους για δράση και 

πειραματισμό αξιοποιώντας παράλληλα τους στόχους που θέτει το ΔΕΠΠΣ (2002), 

όπως αυτοί φαίνονται στον Πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4: Στόχοι  ΦΕ για το Νηπιαγωγείο με βάση το ΔΕΠΠΣ 2002 

Στόχοι  ΦΕ για το Νηπιαγωγείο με βάση το ΔΕΠΠΣ 2002 

✓ να βιώνουν και να εξερευνούν κάποια χαρακτηριστικά του φυσικού και 

τεχνικού κόσμου 

✓ να αρχίσουν να κατανοούν τη σημασία της παρατήρησης, των 

«πειραμάτων» και της περιγραφής για τη μελέτη υλικών και φαινομένων 

✓ να ανακαλύπτουν βασικά χαρακτηριστικά γύρω από τη δομή και τις 

ιδιότητες των υλικών 

✓ να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα ορισμένων εργαλείων και οργάνων για τη 

συλλογή πληροφοριών και να εξοικειωθούν με τη χρήση τους  
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✓ να «πειραματιστούν» με απλές μηχανές και εφευρέσεις  

✓ να αναγνωρίζουν ορισμένες πηγές ενέργειας 

✓ να αντιλαμβάνονται την κίνηση και τις απλές γενικές αρχές που τη διέπουν 

✓ να αντιληφθούν ορισμένες χαρακτηριστικές ιδιότητες των μαγνητών 

✓ να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον να απεικονίζουν 

με απλά μέσα το χώρο 

✓ να καταγράφουν μετακινήσεις και διαδρομές να περιγράφουν μεταβολές 

του καιρού και άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα 

✓ να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους ζωικούς οργανισμούς 

✓ να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυτικούς οργανισμούς στο άμεσο 

περιβάλλον  

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κίνηση τους στο χώρο, στη χρήση των 

αισθήσεων, την εξερεύνηση και την αλληλεπίδραση ως βασικοί παράγοντες που  θα 

οδηγήσουν στην ανακάλυψη του κόσμου. Η προσωπική παρατήρηση και η 

περιέργεια θα πρέπει να αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις για την προέλευση, την 

κατασκευή, τη μορφή, τη λειτουργία και τη χρήση των πραγμάτων (ΔΕΠΠΣ, 2002). 

Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων προτείνεται η συγκέντρωση των 

απαιτούμενων υλικών με γνώμονα την εξυπηρέτηση του διδακτικού αντικειμένου, η 

ανίχνευση των ιδεών των παιδιών με διατύπωση των κατάλληλων ερωτημάτων. Με 

την παρατήρηση αναζητούνται πληροφορίες από διάφορες πηγές (ΔΕΠΠΣ, 2002). Οι 

μαθητές ενθαρρύνονται να διατυπώνουν προβλέψεις για τα θέματα προς 

διερεύνηση, να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν έρευνες και απλά πειράματα, να 

χρησιμοποιούν εργαλεία, να μετρούν, να κόβουν, να συνδέουν, να διαλύουν, να 

χρησιμοποιούν όργανα όπως για παράδειγμα μαγνήτες, μικροσκόπια κ.ά. και 

μετέπειτα να πραγματοποιούν τον έλεγχο αυτών. Επιπλέον, βασικές επιδιώξεις θα 

πρέπει να αποτελούν η διάκριση ομοιοτήτων και διάφορων, η αντίληψη σχέσεων 

αλληλεξάρτησης, η προσπάθεια να ερμηνεύσουν φαινόμενα και αλλαγές που 

συμβαίνουν γύρω τους (ΔΕΠΠΣ, 2002). Οι μαθητές προτρέπονται να μοιράζονται τις 

γνώσεις τους με τους άλλους, να ανταλλάσσουν ιδέες και να τροποποιούν τις 

απόψεις τους καταλήγοντας στη διατύπωση λειτουργικών ορισμών που 
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προσδιορίζουν την αντίληψη τους για τις έννοιες, και στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

τα οποία και θα καταγράφουν. Τέλος, ενδιαφέρονται για τον τεχνικό κόσμο και 

θέτουν ερωτήσεις για τα αντικείμενα και τις ιδιότητες (ΔΕΠΠΣ, 2002). 

 

1.8.6. Οι ΦΕ στο Νέο ΠΣ για το Νηπιαγωγείο (2011) 

 

Μέχρι τώρα τα προγράμματα σπουδών Προσχολικής Εκπαίδευσης 

αντιμετώπισαν με δύο βασικούς τρόπους την προετοιμασία των μικρών παιδιών για 

την υποχρεωτική εκπαίδευση. Ο πρώτος είχε ως βασική προτεραιότητα να 

αποκτήσουν τα παιδιά στοιχειώδεις δεξιότητες και γνώσεις, όπως γραφή, ανάγνωση, 

αριθμητική, καθώς και γνώσεις πάνω στις ΦΕ. Ο δεύτερος βασιζόταν σε μια ολιστική 

αντίληψη για την ανάπτυξη και τη μάθηση των μικρών παιδιών και είχε βασική 

προτεραιότητα τους ρυθμούς ανάπτυξής τους, τα ενδιαφέροντά τους και το παιχνίδι 

τους. 

Το  Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο ΝΠΣ (2011) στη χώρα μας, 

εισάγει την ενασχόληση των παιδιών με δραστηριότητες ΦΕ και έτσι συμβάλλει στη 

γνωστική τους ανάπτυξη, στη διατήρηση και την αξιοποίηση του εσωτερικού 

κινήτρου τους για μάθηση, στην εξέλιξη του επιστημονικού τους εγγραμματισμού, 

του επιστημονικού τους λόγου και θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη που 

τροφοδοτεί το ενδιαφέρον τους για περαιτέρω διερευνήσεις (Καλογιαννάκης, 2016). 

Η μαθησιακή περιοχή «Φυσικές Επιστήμες» δομείται σε τέσσερις ενότητες: (α) 

Ζωντανοί οργανισμοί, (β) Αντικείμενα και υλικά, (γ) Έννοιες και φαινόμενα από το 

φυσικό κόσμο, (δ) Πλανήτης Γη και διάστημα (ΝΠΣ, 2011). 

Η σειρά παρουσίασης των ενοτήτων  δεν αντικατοπτρίζει με απόλυτο τρόπο τη 

δυσκολία ή συνθετότητα των επιμέρους περιεχομένων, ούτε προτείνει τη διακριτή 

προσέγγιση των τεσσάρων ενοτήτων (ΝΠΣ, 2011). Το ζήτημα επιλογής κατάλληλων 

διδακτικών περιεχομένων αφορά εκτιμήσεις, και διδακτικές αποφάσεις για τις οποίες 

είναι υπεύθυνη η/ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με τις συνθήκες, τους περιορισμούς και 

τις δυνατότητες που θα αναγνωρίσει κάθε χρονιά στο περιβάλλον εργασίας ή τις 

εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης (ΝΠΣ, 2011). 

Η ειδική διδακτική μεθοδολογία για τις ΦΕ στο νηπιαγωγείο αξιοποιεί 

δεδομένα από την επιστημονική μεθοδολογία για να συγκροτήσει διδακτικές 
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στρατηγικές, προσαρμοσμένες στο επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των παιδιών αυτής 

της ηλικίας (ΝΠΣ, 2011). Οι διδακτικές αυτές στρατηγικές θα πρέπει να 

ενσωματώνονται στην καθημερινή πρακτική, με στόχο να διευκολύνουν τα παιδιά να 

υιοθετήσουν διερευνητική στάση απέναντι σε εμπειρίες και προβλήματα. 

Παράλληλα τα βοηθούν να αντιληφθούν την επιστημονική γνώση ως αποτέλεσμα 

κοινωνικών πρακτικών που διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες 

(ΝΠΣ, 2011). Τέτοιες διδακτικές στρατηγικές παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. 

 

Πίνακας 5: Διδακτικές στρατηγικές με βάση το ΝΠΣ (2011) 

Διδακτικές στρατηγικές 

✓ η συστηματική παρατήρηση αντικειμένων ή φαινομένων, με 

επικέντρωση σε κομβικές παραμέτρους ή μεταβλητές, 

✓ η συλλογή δεδομένων που θα οδηγήσουν σε απαντήσεις ή λύσεις 

ερωτημάτων που έχουν νόημα για τα ίδια τα παιδιά, 

✓ η καταγραφή των δεδομένων που συλλέγουν τα παιδιά από τη 

συστηματική παρατήρηση ή από άλλες πηγές, με χρήση διαφόρων 

συμβόλων (π.χ. βελάκια, χρώμα, κουκίδες), σχεδίων, πινάκων, μοντέλων 

που επιτρέπουν συγκρίσεις, 

✓ η ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων που συλλέγουν τα παιδιά, 

συσχετισμοί, διατύπωση νέων ερωτημάτων 

✓ ο σχεδιασμός τρόπων προσέγγισης, η χρήση μετρήσεων, η αναγνώριση 

επαναλαμβανόμενων μοτίβων και η προσπάθεια διατύπωσης κειμένων, 

✓ η διατύπωση προβλέψεων ή/και υποθέσεων, οργάνωση πειραματικών 

καταστάσεων για τον έλεγχο αυτών, με χειρισμό κατάλληλων υλικών και 

αντικειμένων, 

✓ η διαπραγμάτευση ιδεών και διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, από 

κοινού, 

✓ η  εξαγωγή συμπερασμάτων ή ερμηνειών με σεβασμό προς τα 

εμπειρικά δεδομένα, 

✓ ο αναστοχασμός για τον τρόπο δράσης τους, εφαρμογή των νέων 

γνώσεων. 

 

Η μαθησιακή περιοχή των ΦΕ συνδέεται στενά με όλες τις μαθησιακές περιοχές 

της. Συνδέεται στενά με τις μαθησιακές περιοχές της Γλώσσας και των Μαθηματικών 

(ΝΠΣ, 2011). Η ανάπτυξη ικανοτήτων σκέψης και επικοινωνίας, η χρήση 
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συμβολισμών και συμβολικών συστημάτων (όπως η γλώσσα, οι πίνακες και τα 

σχεδιαγράμματα) καλλιεργούνται παράλληλα και στις τρεις προαναφερθείσες 

περιοχές. Έτσι, οι επιμέρους πρόοδοι που σημειώνουν τα παιδιά σε περιεχόμενα της 

μίας μαθησιακής περιοχής, ενισχύουν την κατάκτηση από τα παιδιά περιεχομένων 

των δύο άλλων μαθησιακών περιοχών (ΝΠΣ, 2011). Η προσέγγιση του φυσικού 

κόσμου σε ένα πλαίσιο που αναδεικνύει την αξία των ιδεών κάθε παιδιού, που 

προωθεί τη διαπραγμάτευση και την από κοινού οικοδόμηση νοημάτων, τη σημασία 

ατομικών πρωτοβουλιών και συλλογικών δράσεων, συνδέεται άρρηκτα με την 

αντίληψη που διαμορφώνει κάθε παιδί για την προσωπική του ταυτότητα καθώς και 

με την ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών ικανοτήτων. Ουσιαστικά, η 

προσέγγιση περιεχομένων από τη μαθησιακή περιοχή των ΦΕ, αποτελεί κατάλληλο 

πεδίο για την παράλληλη υλοποίηση στόχων από τη μαθησιακή περιοχή της 

Προσωπικής και Κοινωνικής ανάπτυξης (ΝΠΣ, 2011). 

Οι Κοινωνικές Επιστήμες και οι ΦΕ συνδέονται άρρηκτα καθώς προσεγγίζουν 

κοινά θέματα από διαφορετική οπτική. Η παράλληλη υλοποίηση στόχων από τις δύο 

μαθησιακές περιοχές διευκολύνει τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την 

αλληλεξάρτηση φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, να αντιληφθούν τις 

ευθύνες, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Έτσι ενισχύεται η ανάπτυξη της 

ικανότητας του ενεργού και υπεύθυνου πολίτη σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο, σε 

ένα πλαίσιο που προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη καθώς αναδεικνύονται οι συνδέσεις 

ανάμεσα στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία (ΝΠΣ, 2011). 

Η Επιστήμη και η Τεχνολογία είναι δύο πεδία που αναπτύσσονται αμοιβαία και 

η μεταξύ τους σχέση είναι επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε. Οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν 

στον εμπλουτισμό των βιωματικών νοητικών παραστάσεων των παιδιών, στην 

αντιμετώπιση γνωστικών εμποδίων και στον μετασχηματισμό της προϋπάρχουσας 

γνώσης των παιδιών (ΝΠΣ, 2011). Οι ΤΠΕ με τη σύγχρονη μορφή τους ως 

υπολογιστική σκέψη, αποτελούν πλούσια και άμεση πηγή υλικού (χρήση κατάλληλων 

λογισμικών, προσομοιώσεων, οπτικοποιήσεων, μοντέλων) σε διάφορες μορφές για 

τη διδασκαλία των ΦΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση. Η επιλογή χρήσης των ΤΠΕ, 

υπακούει όπως σε κάθε περίπτωση επιλογής διδακτικής στρατηγικής ή εργαλείου 

στις διδακτικές ανάγκες ή τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης  

(ΝΠΣ, 2011). 
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Η προσέγγιση περιεχομένων από τη μαθησιακή περιοχή των ΦΕ που 

σχετίζονται με τις βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και την 

ανάπτυξη, με τις ανάγκες των ζωντανών οργανισμών, με τη χρήση και λειτουργία 

υλικών και αντικειμένων συνδέονται με την υλοποίηση στόχων από τη μαθησιακή 

περιοχή της Φυσικής Αγωγής καθώς και με την προώθηση ζητημάτων που αφορούν 

την υγεία, ασφαλείς συμπεριφορές και στάσεις υγιεινού τρόπου ζωής (ΝΠΣ, 2011). 

Ακόμη, στενή αλληλεπίδραση υπάρχει μεταξύ των μαθησιακών περιοχών των 

ΦΕ και των Τεχνών. Οι Τέχνες προσφέρουν ποικιλία εκφραστικών μέσων για τα 

παιδιά και οι ΦΕ αποτελούν συχνά πηγή έμπνευσης για την καλλιτεχνική δημιουργία  

(ΝΠΣ, 2011). 

1.9. Το παραμύθι στη διδασκαλία των ΦΕ 
 

Σύμφωνα με τον Παντίδο (2019), το νέο επιστημονικό πλαίσιο για τη μάθηση 

και γενικότερα για την εκπαίδευση αφορά σε προσεγγίσεις που εδράζονται στην 

κοινωνικο - πολιτισμική συγκρότηση των ιδεών. Για να επιτευχθεί, όμως, αυτό θα 

πρέπει η νοητική εξέλιξη του εκπαιδευόμενου να περιγράφεται και να καταγράφεται 

ως ενσωμάτωση στο ιστορικό, πολιτισμικό και κοινωνικό χαρακτήρα του 

περιβάλλοντος, στο οποίο και συντελείται διατηρώντας το ενδιαφέρον του για τις 

νοητικές αναπαραστάσεις για έννοιες και φαινόμενα του Φυσικού Κόσμου. Αυτό 

σημαίνει πως σε μια τέτοια προσέγγιση ενδυναμώνεται ο ρόλος των διάφορων 

σημειωτικών τρόπων, όπως είναι η προφορική αφήγηση, το ανθρώπινο σώμα, οι 

ζωγραφικές απεικονίσεις, η παραγωγή κινούμενης εικόνας, ως μέσων που το καθένα 

να εισφέρει με μοναδικό τρόπο στην οικοδόμηση της γνώσης και ως πρόκληση για 

τον διδακτικό μετασχηματισμό στο πεδίο των φυσικών επιστημών (Παντίδος, 2019). 

Έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας των ΦΕ αποτελεί η αξιοποίηση της 

Λογοτεχνίας και των ειδών της όπως για παράδειγμα οι μύθοι, τα παραμύθια, τα 

σενάρια που περνούν τη μορφή του παραμυθιού κτλ. Πολλοί ερευνητές εστίασαν στη 

μελέτη των ΦΕ υπό το πρίσμα της παιδικής Λογοτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα 

μελέτησαν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει στις μαθησιακές 

εμπειρίες των παιδιών προσχολικής ηλικίας για έννοιες και φαινόμενα των φυσικών 

επιστημών, αλλά και στην διαμόρφωση ενός προσοδοφόρου και γόνιμου 
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μαθησιακού περιβάλλοντος για την μελέτη τους και την κατάκτηση τους. Αρκετοί 

μάλιστα, υποστηρίζουν πως η λογοτεχνία φωτίζει φυσικά φαινόμενα μέσω της 

μυθοπλαστικής φαντασίας και σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχει καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα στις ΦΕ απ’ ότι τα βιβλία γνώσεων αντίστοιχων θεμάτων 

(Mosen, 1994 · Tikhomirora, 1993). 

Τα παραμύθια βοηθούν στη διαμόρφωση μεγάλων διανοητών. Ο Αϊνστάιν  

ήταν ένας άπληστος αναγνώστης παραμυθιών. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος  για 

τα παιδιά να αποκτήσουν ακρίβεια δεξιοτήτων σκέψης  από το να  έρχονται σε επαφή 

με παραμύθια και  φανταστικούς  χαρακτήρες  και παραμύθια που έχουν αντέξει στο 

χρόνο. Τα παραμύθια και οι φανταστικές ιστορίες διευκολύνουν την απόκτηση 

δεξιοτήτων που χρειάζονται τα παιδιά  όταν ειδικότερα όταν αυτά  αποτελούν το 

εφαλτήριο για  την έναρξη μια σειράς δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς (Polette, 

2005). 

Σύμφωνα με τους Χατζηγεωργίου (2000) και Λαλαγιάννη (2005) εκ πρώτης 

όψεως φαίνεται να υπήρχαν αντιθέσεις ανάμεσα στη Λογοτεχνία και την Επιστήμη 

καθώς επικρατούσε η πεποίθηση πως η Λογοτεχνία είναι ταυτισμένη με την 

μυθοπλασία και τη φαντασία ενώ η Επιστήμη με την εμπειρία. Οι κουλτούρες τους 

έμοιαζαν να διαφέρουν σημαντικά, ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου οι αντιθέσεις 

αυτές φαίνεται να υποχωρούν, και οι δυο αυτοί χώροι να συνυπάρχουν, να 

αλληλοσυμπληρώνονται, να συνδημιουργούν (Χαλκιά, 2004). Σε μία βαθύτερη 

ανάλυση ο φανταστικός κόσμος της λογοτεχνίας προϋποθέτει την υπακοή στην 

πειθαρχία και τους βασικούς κανόνες του φυσικού κόσμου και η επιστήμη έχει 

ανάγκη τη λογιοσύνη, το συναίσθημα, τη φαντασία και την ενόραση της λογοτεχνίας. 

Σήμερα, Λογοτεχνία και Επιστήμη αποτελούν δυο συμπληρωματικούς ή 

εναλλακτικούς τρόπους οπτικής και προσέγγισης του κόσμου (Χαλκιά, 2004) 

Ο Ραβάνης (2001) εντοπίζει μια ιδιαίτερη δύναμη στην αφήγηση την οποία 

αποδίδει στην δυνατότητα που έχει ο αφηγηματικός λόγος να εμπλέκει 

συναισθηματικά τον ακροατή και τον αφηγητή, εξασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα 

και τη γοητεία της ιστορίας. Επεσήμανε ακόμη, πως μια τέτοια προσέγγιση στην 

εκπαιδευτική διαδικασία επενεργεί τόσο στο  συναισθηματικό κόσμο των μαθητών 

όσο και στην επαύξηση της προσοχής και του ενδιαφέροντός τους.  
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Ο Ραβάνης (2001) αναφέρεται στην αφήγηση ιστοριών – κειμένων ως ένα άλλο 

μέσο, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και συνεχίζει να χρησιμοποιείται 

και σήμερα στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση, για να βοηθήσει στο χτίσιμο 

των θεμελίων της διαδικασίας ανάπτυξης των εννοιών των ΦΕ. Οι ενδείξεις πως η 

ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης επηρεάζεται από τη φαντασία, ένα μη λογικό 

στοιχείο, προσδίδουν στην αφήγηση μια ιδιαίτερη σημασία, χωρίς να προκαλεί 

έκπληξη η έμφαση που έχει δοθεί στο ρόλο της φαντασίας και γενικότερα του δεξιού 

ημισφαιρίου στη διαδικασία της σκέψης (Ραβάνης, 2001). Επιπλέον, για την 

προσχολική ηλικία που τα παιδιά βρίσκονται σε ένα «μυθικό» στάδιο κατανόησης, 

όπου ο προφορικός λόγος αποτελεί αποκλειστικό στήριγμα και το παράξενο, το 

απόμακρο και το μη οικείο προσελκύουν το ενδιαφέρον τους, η ιστορία μπορεί να 

αποτελέσει το κατ’ εξοχήν παιδαγωγικό μέσο (Egan 1999α, 1999β ο.α. Ραβάνης 

2001). 

Κάθε γνωστικό αντικείμενο πρέπει να ακολουθεί ένα ρυθμό τριών σταδίων 

στην παρουσίασή του στους μαθητές, το στάδιο του ρομαντισμού, της ακρίβειας και 

της γενίκευσης. Οι ιστορίες, λοιπόν, καθώς συναρπάζουν και καλλιεργούν την 

περίεργα των παιδιών μπορούν να κατορθώσουν τη μετάβαση στο πρώτο στάδιο του 

ρομαντισμού. Μετά από αυτό το πρώτο στάδιο τα παιδιά θα ενεργοποιηθούν στο να 

μελετήσουν σε βάθος και με ακρίβεια το γνωστικό αντικείμενο, εξασφαλίζοντας την 

μετάβαση στα δύο επόμενα στάδια, της ακρίβειας και της γενίκευσης (Ραβάνης, 

2001). 

Η ρομαντική οπτική  αποτελεί έναν ξεχωριστό τρόπο κατανόησης του κόσμου 

τοποθετώντας στο κέντρο του ενδιαφέροντος την φύση και την πραγματικότητα, 

καθώς και στην αίσθηση του εαυτού, καλλιεργώντας την επιθυμία για την υπέρβαση 

της καθημερινής  πραγματικότητας αλλά και την παραδοχή των ορίων της (Ραβάνης, 

2001).  Ο αφηγηματικός τρόπος σκέψης καταφέρνει να διευκολύνει την κατανόηση 

του κόσμου ενώ διακρίνεται από την αισθητική διάσταση που μπορεί να εκτιμηθεί 

εφόσον αντιληφθούμε τη γνώση ως κάτι που οικοδομείται και όχι που 

ανακαλύπτεται. Η γνώση αποτελεί ανθρώπινο δημιούργημα που χρησιμοποίει  την 

δύναμη της φαντασίας του μαθητή και δεν μπορεί να γίνει ορατή εκτός του πλαισίου 

κατασκευής της (Ραβάνης, 2001). 
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Οι Hadzigeorgiou & Schulz (2014) υιοθετούν τα όσα αναφέρει ο Dewey (1934) 

πως η αφήγηση αποτελεί μέσο ανάπτυξης της έμπνευσής, της φαντασίας και της 

προσδοκίας φυσικά αφού το αίσθημα της συντέλεσης – αποπεράτωσης δεν αναμένει 

την ολοκλήρωση όλων των τεκταινόμενων, αλλά αντιθέτως αναμένεται καθ’ όλη τη 

χρονική περίοδο που διαρκεί η εμπειρία και την απολαμβάνει κανείς σταδιακά. 

Επομένως, «μυστήριο» και «θαύμα» θα πρέπει να αποτελούν βασικά στοιχεία 

επιλογής αφηγηματικών κειμένων τα οποία συμβάλλουν στην προσδοκία και στην 

ανάπτυξη της ρομαντικής κατανόησης ενισχύοντας ταυτόχρονα την εννοιολογική 

κατανόηση (Hadzigeorgiou  & Schulz, 2014). 

Το θαύμα μπορεί και παράγει επιστημονικά ερωτήματα όχι μέσω της απλής 

παραδοχής ενός πλαισίου, αλλά μέσω του ίδιου του πλαισίου. Προσελκύει το 

ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθητών εισάγοντας τους τον προβληματισμό του 

πολλαπλού τρόπου θέασης των πραγμάτων. Η επιστημονική εμβάθυνση θα 

αναδείξει την ορθότητα των φαινομενολογικών και εμπειρικών δεδομένων 

(Hadzigeorgiοu, 2005). Πολλοί ερευνητές προτείνουν τη σοβαρή ενασχόληση με το 

μυστήριο ως ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό εργαλείο με άμεσα αποτελέσματα στην 

έμπνευση και την πρόκληση του ενδιαφέροντος από τους μαθητές για την 

ενασχόληση τους με τις Φ.Ε (Hadzigeorgiou & Schulz, 2014). Η έμπνευση μπορεί να 

συμβάλλει καθοριστικά στην ενεργή συμμετοχή και την δέσμευση των μαθητών στο 

δικό τους έργο σαν «σχολικοί επιστήμονες» Το στοιχείο της έμπνευσης και της 

φαντασιακής εμπλοκής σπάει τα στενά όρια που διέπουν μία αποτελεσματική 

διδασκαλία (Hadzigeorgiou, 2005 · Βαρσάμου, 2014). 

Σύμφωνα με τον Ραβάνη, (2001) η έρευνα της J. Lucariello ανέδειξε την 

αφήγηση ιστοριών ως έναν τρόπο εισαγωγής των νηπίων στις επιστημονικές έννοιες. 

Οι ιστορίες – κείμενα που παραβιάζουν την καθημερινή κανονικότητα ή μη κανονικές 

ιστορίες, πυροδοτούν την αφηγηματική επινόηση, προσελκύουν το μικρό παιδί σε 

συνεχείς συζητήσεις και το εμπλέκουν στον κόσμο των ιδεών, την προϋπόθεση, 

δηλαδή, για την επιστημονική κατανόηση. 

Ο Rowcliffe (2004) υποστηρίζει πως οι αφηγηματικές ιστορίες για τις μικρές 

ηλικίες που η φαντασία καλπάζει αποτελούν πήγες ενδιαφέρουσας μάθησης. Ο 

εκπαιδευτικός με την  αφήγηση της ιστορίας νοηματοδοτεί την διδασκαλία 

προσφέροντας ευκαιρίες αναπτύξει της φαντασίας και πρόκλησης συναισθημάτων. 
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Οι ιστορίες, δημιουργούν νοητές εικόνες στα παιδιά, συνδέοντας το περιεχόμενο της 

ιστορίας με προσωπικές τους και προγενέστερες εμπειρίες. Η ανάπτυξη της 

φαντασίας των παιδιών συμβάλλει και ενισχύει την ανάπτυξη της αφηρημένης 

σκέψης και επομένως και των αφηρημένων εννοιών στις ΦΕ (Hadzigeorgiou, 2005). 

Σύμφωνα με τους Γιαννικοπούλου & Χατζηγεωργίου (2002), Λαλαγιάννη (2005) 

και Γιαννικοπούλου (2005) μέσα από τις παραμυθιακές ιστορίες τα παιδιά έχουν την 

ευκαιρία  να διεισδύουν, να εμπλακούν στην ιστορία να εκφράσουν συναισθήματα, 

να βιώσουν γεγονότα και καταστάσεις οι οποίες αποτελούν γι' αυτούς οικείο πλαίσιο, 

καθώς ο κόσμος των παιδιών, τα όνειρα και συναισθήματα τους, δεν απέχουν πολύ 

από το φανταστικό κόσμο του παραμυθιού και επομένως, μπορούν να μαθαίνουν 

μέσα απ' αυτόν. Επιπλέον, η αφήγηση ιστοριών αποτελεί μια στρατηγική ανακάλυψης 

της γνώσης που προσδιορίζει την ηλικία αυτή αφού διαθέτει στοιχεία όπως το 

χιούμορ, την εικόνα, τις προσωποποιήσεις, τα λεκτικά, ποιητικά ή πεζά μοτίβα, το 

ασυνήθιστο και μαγικό (Γιαννικοπούλου, 2005). Η συγκίνηση και η γοητεία της 

αφήγησης την καθιστούν ένα εργαλείο που συνδυάζοντας λόγο και εικόνα, οδηγεί 

στη σκέψη και στην εξήγηση με προσωποποιήσεις, στην κρίση με διπολικά σχήματα. 

Τα μικρά παιδιά καθώς επεξεργάζονται την ιστορία ανακαλύπτουν τα λεπτομερή 

στοιχεία και τις περίπλοκες πτυχές του φαινόμενου κατασκευάζοντας τελικά ένα 

εννοιολογικό συνεχές. Επιπλέον, επιτυγχάνουν την διευκόλυνση στην ανάκληση 

μέσα από μοτίβα, την συγκίνηση με το ασυνήθιστο και το μαγικό και μαθαίνουν μέσω 

της ανακάλυψης (Γιαννικοπούλου, 2005). 

Η προσέγγιση επιστημονικών εννοιών μέσα από, παραμύθια και ιστορίες που 

συμπεριλαμβάνουν στοιχεία της καθημερινής ζωής, οδηγεί  στην διασύνδεση 

επιστήμης και καθημερινότητας του αναγνώστη. Το γεγονός αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, σκόπιμο και επιθυμητό αφού όπως αναφέρουν οι Barclay, Benelli & 

Schoon (Γιαννικοπούλου, 2005) «η επιστήμη είναι πανταχού παρούσα από τον αέρα 

που αναπνέουμε, στη διατροφή μας ακόμη και στα λουλούδια και  που μεγαλώνουν 

γύρω μαζί και καταφέρνει να εντυπωσιάσει με τη «μαγεία» των φαινομένων της». Το 

λογοτεχνικό κείμενο (παραμύθι, ποίημα, μύθος κτλ), μέσα από την κατάλληλη και 

προσαρμοσμένη επιλογή του ως μέσου διδασκαλίας, δημιουργεί μια σειρά 

ερωτηματικά προκαλώντας τους μαθητές προς την ανακάλυψη και τη διερεύνησή 

τους (Γιαννικοπούλου, 2005).  
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Σε μία παραμυθιακή ιστορία ο τρόπος προσέγγισης ενός ζητήματος δεν αφορά 

εξισώσεις και τύπους, αλλά τον προβληματισμό  και το ενδιαφέρον της. Η 

συναισθηματική εμπλοκή και οι νέες εμπειρίες που θα προκληθούν στον εσωτερικό 

κόσμο των παιδιών θα συμβάλλουν στη βαθύτερη απομνημόνευση των γεγονότων, 

των εννοιών και των συμπερασμάτων που αναδύονται (Νταβλαμάνου, 2006). Η 

συμβολική αναπαράσταση ενός φαινομένου μέσω της οργανωμένης πληροφορίας 

και ως πυξίδα του αναγνώστη βοηθά στην κατανόηση δημιουργίας του 

(Μαντζουρίδης κ.α., 2007). 

Σύμφωνά με τον Κολιόπουλο (2006), η αφήγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία 

προσφέρει ευκαιρίες για διερεύνηση και επιτρέπει στους μαθητές να μεταφέρουν τις 

καταστάσεις έξω από το περιοριστικό περιβάλλον της τάξης και να τις τοποθετούν σε 

ένα περιπετειώδες περιβάλλον όπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία 

τους για να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Τα παιδιά ενεργοποιούνται νοητικά, 

οικοδομούν νέα γνωστικά σχήματα με τη χρήση αναλογικών και μεταφορικών 

συλλογισμών και δημιουργούνται γέφυρες από τον καθημερινή στην επιστημονική 

σχολική υπό διερεύνηση γνώση (Ραβάνης, 1999). Με τα μυθοπλαστικά της στοιχειά, 

τη φαντασία και τη σύνδεση με την καθημερινότητα προκαλεί ιδιαιτέρως και 

ευχάριστα το ενδιαφέρον, και αποτελεί κινητήρια δύναμη για την καλλιέργεια της 

επιστημονικής γνώσης και την επέκταση της σε προσομοιώσεις της καθημερινότητας 

και της ευρύτερης κοινωνίας. Επιπλέον, η κατάλληλη εικονογράφηση του κειμένου 

προσελκύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών αλλά και τις γνωστικές 

του λειτουργίες. Μπορεί να προκαλέσει την εμπλοκή των παιδιών με φυσικές έννοιες 

και φαινόμενα, συμβάλλοντας στην κατανόηση τους από τη μία, και την προσωπική 

ικανοποίηση ή βελτίωση της αυτό - εικόνας όταν καταφέρνουν να αντιλαμβάνονται 

επιστημονικές έννοιες (Γιαννικοπούλου & Χατζηγεωργίου,2002 · Γιαννικοπούλου, 

2005). 

Οι Lynch και Fleming (2007) τονίζουν πως η πλοκή των μύθων του Αισώπου και των 

παραμυθιών  διαθέτει τη δυναμική για να προκαλέσει και να διασκεδάσει, να 

σατιρίσει, να διδάξει ακόμη και να πείσει τον αναγνώστη καθιστώντας αυτά τα 

λογοτεχνικά είδη κατάλληλα για την ψυχοσύνθεση και την αντιληπτική ικανότατα 

των παιδιών αλλά και ως χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα εξυπηρετήσουν 

πολλαπλούς στόχους. Η πλοκή μιας ιστορίας μπορεί να αποτελέσει το φορέα των 
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ιδεών προς διδασκαλία, ενώ η αφηγηματική μορφή παρουσίασης τους καταφέρνει 

να καλλιεργήσει το αίσθημα προσμονής, έκπληξης, την περιέργεια, την μνήμη αλλά 

και την καλύτερη κατανόηση διευκολύνοντας και προτρέποντας τη μάθηση των ΦΕ 

(Hadzigeorgiou, 2006). 

Σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο (2013) τα λογοτεχνικά κείμενα όπως τα 

παραμύθια, τα κόμικς ή οι θεατρικές δράσεις λειτουργούν σαν διαμεσολαβητές 

μεταξύ των ΦΕ και των μαθητών ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας, διαλύοντας το 

μύθο της ερμητικής επιστήμης, επιτυγχάνοντας τον διδακτικό μετασχηματισμό 

εννοιών, φαινομένων και νόμων σε μία γλώσσα απλή και κατανοητή. Επίσης, τα κάθε 

λογής παραμύθια και γενικότερα τα λογοτεχνικά κείμενα αποτελούν πήγες 

ερεθισμάτων που θησαυρίζουν τον αφομοιωτικό νου του παιδιού, καθώς του 

προσφέρουν την ευκαιρία να ταυτιστεί με τον ήρωα παίρνοντας έναν συγκεκριμένο 

ρόλο μέσα από τον οποίο συλλέγει πληροφορίες για να κατανοήσει τον εαυτό του 

και τον κόσμο γύρω του (Παπαδόπουλος, 2013). Το παιδί εμπλέκεται σε καταστάσεις 

προβληματισμού που ζητούν επίλυση, μαθαίνει τρόπους επίλυσης, πειραματίζεται 

με νέους τρόπους αντιμετώπισης και ανακαλύπτει. Καθώς μέσα από τα κείμενα 

ξεδιπλώνονται τα μυστήρια της φύσης μπροστά του ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω συνδυάζοντας τεχνικές αξιοποίησης 

(Παπαδόπουλος, 2013). 

Η διδακτική αξιοποίηση της διήγησης των ιστοριών οδηγεί σε μία ευεργετική 

διαδικασία διδασκαλίας των ΦΕ όπου επιτυγχάνεται η προώθηση και η διευκόλυνση 

της διαδικασίας της μάθησης, με την προϋπόθεση, όμως, ικανότητας, κρίσης και 

εμπειρίας. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών 

για έρευνα και διερεύνηση του φαινομένου (Klassen, 2009). Ακόμη, όταν οι ιστορίες 

συμπεριλαμβάνουν ήρωες - επιστήμονες και τις ανακαλύψεις τους, επιτυγχάνουν την 

επανασύνδεση της επιστημονικής αφηρημένης γνώσης με το πρόσωπο που τις 

ανακάλυψε (Hadzigeorgiou, 2006 · Παπαδόπουλος, 2013). 

Σύμφωνα με τους Rocard et al. (2007) η ανάπτυξη ελκυστικών διδακτικών 

δραστηριοτήτων αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με τις ΦΕ. Η γοητεία που 

αποπνέει ένα παραμύθι μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλέστερα μονοπάτια για την 

εξοικείωση του παιδιού με τέτοια θέματα απ’ ότι τα σχολικά βιβλία. Μια ιστορία που 

θα ειπωθεί με γλυκό τρόπο και που ο εκπαιδευτικός θα της αποδώσει χρώμα 
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κάνοντάς την πιο ελκυστική, προκαλεί συζήτηση, παρουσιάζει τα μηνύματα και τους 

προβληματισμούς, καταφέρνοντας να εμβαθύνει, να ευαισθητοποιήσει και τελικά να 

κατανοήσει το μικρό παιδί ένα ζήτημα ή φαινόμενο (Χριστοδουλίδου, 2008 · Kokkotas 

et al., 2010). 

Οι Γιανικοπούλου & Χατζηγεωργίου (2003) αναφέρουν ότι το λογοτεχνικό 

κείμενο [παραμύθι, ποίημα, μύθος κτλ], μέσα από την κατάλληλη και 

προσαρμοσμένη επιλογή και αξιοποίηση του ως μέσου διδασκαλίας θα 

δημιουργήσει ένα παιδαγωγικό περιβάλλον παιχνιδιού και ανακάλυψης των 

απαντήσεων στα ερωτήματα που το ίδιο το κείμενο θα προκαλέσει και όχι ο 

εκπαιδευτικός, στην διατύπωση αρχικών υποθέσεων, όπως ακριβώς, γίνεται κατά την 

επιστημονική μέθοδο και, έπειτα, στον πειραματισμό με υλικά, για νασυμπεράνουν 

και να ανακαλύψουν τα παιδιά την επιστημονική αλήθεια. Έτσι, θα συνδυαστεί η 

αφήγηση με την πειραματική ενασχόληση, με αποτέλεσμα πρώτον, να αναδειχθούν 

οι επιστημονικές γνώσεις από τους ίδιους τους μαθητές, και δεύτερον, να κατανοηθεί 

η αφηγηματική ιστορία από τους μαθητές (Γιαννικοπούλου, 2005). 

Η αφήγηση ιστοριών ενσωματώνει προφορικά, οπτικά και άλλα αισθητηριακά 

στοιχεία. Αξιοποιεί τον μεγάλο αριθμό των γνωστικών διαδικασιών που ενισχύουν τη 

μάθηση από το προφορικό επίπεδο στο οπτικό, διαπροσωπικό, ενδοπροσωπικό, 

νατουραλιστικό και γνωστικό επίπεδο. Η διαλογική αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια 

της αφήγησης και όχι η απλή παράθεση των εννοιών αποτελεί το βασικό παράγοντα 

στα αποτελέσματα της διδασκαλίας που χρησιμοποιεί ως παιδαγωγικό εργαλείο την 

αφήγηση (Lynch & Fleming, 2007). Προς την ίδια κατεύθυνση οι Γιαννικοπούλου & 

Πρεβεζάνου, (2010) προτείνουν ως κατάλληλη την αφήγηση της ιστορίας με 

διακοπτόμενη μορφή κατά την οποία παρεμβάλλονται οι δραστηριότητες σύμφωνα 

με τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί. Η πλούσια και ελκυστική ιστορία 

γεμάτη νοήματα που θα εμπλέξει τα παιδιά σε μία διαλογική συζήτηση μπορεί να 

δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον διδασκαλίας εννοιών και φαινομένων 

(Kokkotas et al., 2010). 

Σύμφωνα με τις νεότερες παιδαγωγικές ιδέες τα τελευταία 15 χρόνια 

επιχειρείται περισσότερο από ποτέ η σύγκλιση των διαφόρων διδακτικών περιοχών 

στα πλαίσια της διαθεματικότητας και παρατηρείται μια ιδιαίτερη προσπάθεια για 

διεπιστημονική προσέγγιση των διαφορετικών μαθησιακών περιοχών. Η ολοένα 
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αυξανόμενη έμφαση που δίνεται διεθνώς στη διαθεματικότητα επιτρέπει τόσο στην 

επικοινωνιακή πλευρά της γλώσσας όσο και στην καταλυτική προσφορά της 

λογοτεχνίας να σταθούν αρωγοί σε κάθε τομέα του αναλυτικού προγράμματος και 

να διανθίσουν με την παρουσία τους τη διδασκαλία των άλλων μαθημάτων 

(Λαλαγιάννη, 2005). 

Η διδασκαλία των ΦΕ πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαθεµατικά στοιχεία, τη 

σύγκριση του επιστημονικού µε άλλους τρόπους σκέψης, τη σύγκριση και 

διαφοροποίηση µμεταξύ των διαφόρων επιστηµών, τη σχέση της επιστήµης µε την 

κοινωνία (Σκουμπουρδή & Σταθοπούλου, 2008). Σ’ αυτό το πλαίσιοτα διαφορετικά 

γνωστικά αντικείμενα αλληλεπιδρούν και διαπλέκονται σε τέτοιο σηµείο ώστε να µην 

µπορεί να οριστεί αποκλειστικά ως διδασκαλία των ΦΕ, της Γλώσσας ή των 

Μαθηµατικών. Μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση των εννοιών των φυσικών 

επιστηµών µε έννοιες από άλλα πεδία γνώσης και εµπειρίας, οι στόχοι της 

διδασκαλίας των ΦΕ αναδιαµορφώνονται (Σέρογλου, 2006).  

 

1.9.1. Λογοτεχνικά βιβλία που πραγματεύονται έννοιες και φαινόμενα ΦΕ 

 

Μία έρευνα αναζήτησης λογοτεχνικών βιβλίων και κειμένων οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός 

λογοτεχνικών βιβλίων που πραγματεύονται φυσικά φαινόμενα προσφέροντας 

μαθησιακές δυνατότητες και φωτίζοντας φυσικές έννοιες και φαινόμενα μέσα από 

τη μυθοπλαστική φαντασία, γκρεμίζοντας τα σύνορα ανάμεσα στη Λογοτεχνία 

(φαντασία) και τη Φυσική (εκλογίκευση) με αποτέλεσμα η γλώσσα της λογοτεχνίας 

να ενσωματώνει τη Φυσική ορολογία (Γιαννικοπούλου & Χατζηγεωργίου 2001· 

Γιαννικοπούλου & Πρεβεζάνου 2010). Πολλά βιβλία που απευθύνονται στα παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας εμπλέκουν την «μαγεία» των φυσικών φαινομένων 

με την παραμυθιακή μαγεία ενώ η ιστορία του βασίζεται σε μια επιστημονική 

παρατήρηση ή ένα φυσικό φαινόμενο. Τα μικρά παιδιά μέσα από μια μεγάλη γκάμα 

ιστοριών έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν, να επεξεργαστούν και να απολαύσουν 

τη λογοτεχνία, μαθαίνοντας συγχρόνως και ΦΕ. Συμβαίνει πολλές φορές μάλιστα τα 

μικρά παιδιά να μαθαίνουν τον κόσμο μέσα από τα μαγευτικά μονοπάτια της 

φαντασίας, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η αφήγηση φέρνει σε επαφή τα παιδιά με τα 
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μυστικά του κόσμου και αποτελεί ένα κατάλληλο μέσο διδασκαλίας (Γιαννικοπούλου 

& Πρεβεζάνου, 2010). Ενδεικτικά μερικά βιβλία που σχετίζονται με τις ΦΕ είναι:  

❖ Η Κλεμμένη σκάλα, των Σέρογλου Φανής και Κωνσταντινίδου Χριστίνας, 

σε εικονογράφηση της Δωροθέας Λιούκρη. 

❖ Ρούλης ο Επιστημογατούλης (και η επιστημοπαρέα του), του 

Καρακασίδη Θεόδωρου, σε εικονογράφηση της Εύας Γεράκη. 

❖ Ο Χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει, του Μάνου Κοντολέων, σε 

εικονογράφηση της Δέσποινας Παρίση. 

❖ Ο φιλος μου ο Ήλιος, της Κωνσταντίνας Φραγκιά σε εικονογράφηση  του 

Γούση Σπύρου. 

❖ Οι ζωγράφοι του ουρανού, της Χρυσάνθης Τσιαμπαλή,  σε 

εικονογράφηση της Μαριάννα Φραγκούλη. 

❖ Έτοιμος;, του Γιάννη Διακομανώλη, σε εικονογράφηση της Μαρίας 

Μανούρα. 

❖ Ένας Πλανήτης Πλυντήριο, της Άννας Κοντολέων, σε εικονογράφηση 

του Τιμπιλίδη Δημήτρη. 

❖ Η Μυρτώ και το κουνουπάκι, του Ευγένιου Τριβιζά, σε εικονογράφηση 

της Μάρως Αλεξάνδρου. 

❖ Ο φωτογράφος Φύρδης Μίγδης, του Ευγένιου Τριβιζά, σε 

εικονογράφηση της Βάλλυς Λιάπη.   

 

Για την επιλογή κάθε λογοτεχνικού βιβλίου με το οποίο έρχονται σε επαφή τα 

μικρά παιδιά, όπως και για την επιλογή των λογοτεχνικών βιβλίων που προσεγγίζουν 

φαινόμενα των ΦΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη βασικά κριτήρια όπως: η 

εξωτερική εμφάνιση και η εικονογράφηση του βιβλίου, το ενδιαφέρον και ο 

προβληματισμός που μπορεί να προκληθεί στα παιδιά, ο γραπτός λόγος, οι ιδέες και 

οι πληροφορίες που μεταφέρονται, η δομή και η καταλληλότητα του περιεχομένου 

για την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται. Βασικό παράγοντα αποτελεί ακόμη 

ο «επιστημονικός πυρήνας» με τα φαινόμενα και τις έννοιες γύρω από τον οποίο θα 

πλαισιωθεί η περιγραφή του θέματος, η σαφήνεια στη διαπραγμάτευση και η 

επιστημονική ακρίβεια των όσων αναφέρονται. (Γιαννικοπούλου & Χατζηγεωργίου, 

2002). 

https://www.public-cyprus.com.cy/search/cyprus/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=u-ezTiqFQHHb-nHc91SARKY0.node6?Ntt=%CE%A3%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%AE&Nrpp=20&Nr=AND(book.writer%3A%CE%A3%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CE%BD%CE%AE%2Cproduct.siteId%3A800001)&N=875032506&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
https://www.public-cyprus.com.cy/search/cyprus/searchResultsRefinementsAuthors.jsp;jsessionid=u-ezTiqFQHHb-nHc91SARKY0.node6?Ntt=%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85+%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1&Nrpp=20&Nr=AND(book.writer%3A%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85+%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1%2Cproduct.siteId%3A800001)&N=875032506&_dyncharset=UTF-8&Ntk=book.writer
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Κριτήρια όπως τα παραπάνω αποτελούν στοιχειά της έρευνας μας  για την  

αξιολόγηση του αφηγηματικό κείμενου με στοιχεία παραμυθιού «Η Χιονάτη 

επιστρέφει στο Νανόκοσμο», τα οποία και θα αξιολογηθούν  από τις εκπαιδευτικούς 

που συμμετέχουν στην έρευνά μας. 

1.9.2. Επιφυλάξεις και τρόποι αξιοποίησης παραμυθιακών ιστοριών 

 

Η Γιαννικοπούλου (2002), σχετικά με την χρήση των παραμυθικών ιστοριών 

εξέτασε κάποιες επιφυλάξεις και προβληματισμούς που φτάνουν έως τους 

λογοτέχνες και τους εκπαιδευτικούς, όπως: α) η ανάγνωση του κειμένου για φυσικές 

έννοιες είναι συμβατή με τη ίδια την έννοια της Λογοτεχνίας; β) οι μυθολογικές 

εκδοχές του κόσμου μέσα από το αφηγηματικό κείμενο έχουν μεγαλύτερη ισχύ στη 

συνείδηση των παιδιών από τις φυσικές αλήθειες; γ) μπορεί να κατανοηθεί ένα 

φυσικό φαινόμενο χωρίς προηγούμενη εμπειρία, μόνο με τη ανάγνωση μιας σχετικής 

αφηγηματικής ιστορίας;  

Κατέληξε στα εξής συμπεράσματα από την έρευνά της: (α) η συνειδητή 

πρόθεση του λογοτεχνικού κειμένου να διδάξει φυσική δεν πρέπει να θυσιάζει την 

αισθητική απόλαυση. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλέξουν το κάθε λογοτεχνικό 

κείμενο για να το χρησιμοποιήσουν ως εκπαιδευτικό εργαλείο θα πρέπει να 

υπερασπιστούν την αισθητική απόλαυση (β) τα παιδιά μπορούν να χαρούν μια 

ιστορία, ακόμη και αιτιολογικά και συνάμα να καταλάβουν ότι αυτό είναι μια 

φανταστική λύση σε ένα πρόβλημα της πραγματικότητας, (γ) η κατανόηση ενός 

λογοτεχνικού κειμένου προϋποθέτει ένα μίνιμουμ γνώσεων και τα γεγονότα που 

αυτά διαπραγματεύονται (Γιαννικοπούλου, 2002). 

Η απλή ανάγνωση ή αφήγηση οποιουδήποτε κειμένου δεν αρκεί για να διδάξει. 

Είναι απαραίτητος ειδικός τρόπος προσέγγισης ενασχόλησης με τη λογοτεχνία ώστε 

οι μαθητές να απολαύσουν το κείμενο και συγχρόνως να κατανοήσουν επιστημονικά 

δεδομένα (Γιαννικοπούλου, 2002). Διαλογική ανάγνωση και κατάλληλη θεματολογία 

αποτελούν δύο βασικά στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν το λογοτεχνικό κείμενο 

εκτός από την αισθητική απόλαυση του στο συνδυασμό με την πειραματική 

δραστηριότητα και τη μεθοδολογία της φυσικής (Γιαννικοπούλου, 2002). Εξωτερική 

εμφάνιση, εικονογράφηση, γλώσσα, ιδέες, δομή και βαθμός προβληματισμού, 
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χιούμορ επίσης αποτελούν βασικά στοιχεία και κριτήρια επιλογής κατάλληλων 

λογοτεχνικών κειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παιδαγωγικά μέσα τα 

οποία θα εμπλέξουν τους μαθητές στην ευχάριστη διαδικασία μάθησης 

(Γιαννικοπούλου, 2002). Όσο οι επιστήμονες ερευνούν όλο και ευρύτερες εκτάσεις 

χώρου, όσο ανατέμνουν όλο και μικρότερες μονάδες ύλης, τόσο πιο δυσδιάκριτη 

καθίσταται η διαχωριστική γραμμή μεταξύ πραγματικού και φανταστικού  

(Γιαννικοπούλου, 2002). 

Σύμφωνα με τους Γιαννικοπούλου & Χατζηγεωργίου (2002) ο τρόπος 

αξιοποίησης μιας παραμυθιακής ιστορίας, για να αποτελέσει διδακτικό εργαλείο για 

έννοιες και φαινόμενα των ΦΕ, εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό. Ο κάθε 

εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει τη χρησιμότητα και τη 

λειτουργικότητα της παραμυθιακής ιστορίας και να αποφασίσει για το μέγεθος του 

περιεχομένου της, που θα αξιοποίηση στη συγκεκριμένη διδασκαλία, όπως και τον 

ρόλο που θα της αποδώσει. Μια σειρά προτάσεων αξιοποίησης παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 6 (Γιαννικοπούλου & Χατζηγεωργίου, 2002): 

 

Πίνακας 6: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης μιας παραμυθιακής ιστορίας 

Ως σημείο 

εκκίνησης 

Η έναρξη της διδασκαλίας αποτελεί το βασικό της σημείο και 

στοχεύει τόσο στην πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών  

όσο και στην εισαγωγή στο θέμα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο η 

παραμυθιακή ιστορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 

προσανατολισμού και ενεργοποίησης, δημιουργώντας τις 

κατάλληλες συνθήκες για τον προβληματισμό των μαθητών και 

την έναρξη της συζήτησης με αποτέλεσμα τη δυναμική 

ενασχόληση με ένα επιστημονικό θέμα. Η χρήση αυτή μπορεί να 

συμπορευθεί με την πραγματοποίηση πειραμάτων που θα 

συμβάλουν στην κατανόηση και εμπέδωση του ζητήματος που 

πραγματεύεται η διδασκαλία. 
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Ποικιλία 

ιστοριών με 

κοινό θέμα: 

Για την διδασκαλία εννοιών και φαινόμενων των ΦΕ ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τη χρήση και την ανάγνωση 

πλήθους αφηγήσεων που εμπεριέχουν το ίδιο θέμα. Η 

συγκεκριμένη επιλογή σε συνδυασμό με μια σειρά κατάλληλα 

οργανωμένων  δραστηριοτήτων από τον/την εκπαιδευτικό θα 

οδηγήσει τους μαθητές να προσδιορίσουν και να αντιληφθούν 

τον κοινό τους προβληματισμό, να τον αναγνωρίσουν και στο 

τέλος να τον κατανοήσουν. 

Ποικιλία 

ιστοριών με 

πλήθος 

φαινομένων 

ενός θέματος 

Στις Φυσικές επιστήμες πολλές έννοιες αναδύονται από ποικιλία 

φαινομένων. Η επιλογή του εκπαιδευτικού να χρησιμοποιήσει 

μια ποικιλία  παραμυθιακών ιστοριών που πραγματεύονται 

πλήθος φαινομένων που υπάγονται στην ίδια έννοια μπορεί να 

είναι αποτελεσματικά λειτουργική. Θα πρέπει να σημειωθεί πως 

σημαντικό σημείο στην διδασκαλία αυτή αποτελεί η συζήτηση 

και η ανατροφοδότηση από τις σημειώσεις και τις παρατηρήσεις 

που έχουν προηγηθεί και οι οποίες θα αξιολογηθούν στη 

διάρκεια της διδασκαλίας.  

Διεπιδραστική 

ανάγνωση 

ιστοριών 

Φυσικής 

Στην περίπτωση αυτή οι παραμυθιακές ιστορίες που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν  ορίζονται ως «μύθοι φυσικής»  και  

αποτελούν ένα είδος πειράματος που έχει πάρει τη μορφή  

αφηγηματικής ιστορίας. Η αφήγηση αποτελεί την επιστημονική 

απορία, η εξέλιξη την πορεία του πειράματος και η κατάληξη τα 

αποτελέσματα του πειράματος. Μια τέτοια μορφή διδασκαλίας 

προσφέρει την ευκαιρία για ενεργή εμπλοκή και συμμετοχή των 

μαθητών κατά την όποια μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 

βιβλίο  σε οποιαδήποτε μορφή. Επιπλέον μέσα από διαλογική 

συζήτηση οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν 

διαπιστώσεις και προβλέψεις, να πραγματοποιούν πειράματα, 

να ελέγχουν τα αποτελέσματα τους, να διατυπώνουν και να 

γενικεύουν τα συμπεράσματα τους. 
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Μέρος 3ο: Η Νανοεπιστήμη – Νανοτεχνολογία (Ν-ΕΤ)  

 

1.10. Το περιεχόμενο της νανοεπιστήμης – νανοτεχνολογίας (Ν-ΕΤ) 

 

Μπορεί το πρώτο συνθετικό των λέξεων [νάνο], το οποίο προέρχεται από την 

ελληνική λέξη νάνος [Online etymology dictionary], να παραπέμπει στο πολύ μικρό 

μέγεθος, ωστόσο η Ν-ΕΤ, αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για τεράστιες και 

καινοτόμες τεχνολογίες του 21ου αιώνα που ενδέχεται να επηρεάσουν την 

καθημερινότητά μας στο σύνολο των εκφάνσεών της. Μάλιστα, πολλοί επιστήμονες 

και ερευνητές υποστηρίζουν ότι η Ν-ΕΤ αποτελεί την επόμενη βιομηχανική 

επανάσταση εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή, την «εποχή του Νάνο» (Peters, 2016· 

Jones et al., 2013· Murty, Shankar, Rath & Murday, 2013· Maynard, 2007· Sobolev & 

Gutiérrez 2005). 

Ο όρος «νανοτεχνολογία» εισήχθη  από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου 

Επιστημών του Τόκιο  Norio Taniguchi το 1974, σε μία διατριβή του με τίτλο «Σχετικά 

με τη βασική έννοια της Νανοτεχνολογίας» για να περιγράψει διαδικασίες ημιαγωγής 

[semiconductor processes], όπου οι λειτουργίες [features] ελέγχονται στο επίπεδο 

του νανόμετρου (Μurty et al., 2013). Μεγάλη ώθηση στην πρόοδο της Ν-ΕΤ, σε 

σημείο που χαρακτηρίστηκε ως μια πραγματική «έκρηξη γνώσης», έδωσε η 

ανακάλυψη εξειδικευμένων εργαλείων για την παρατήρηση και των χειρισμό δομών 

σε μέγεθος της νανοκλίμακας (Kumar & Khumbhat, 2016). Τέτοια εργαλεία 

αποτελούν το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης [ΤΕΜ], το Ηλεκτρονικό 

Μικροσκόπιο Σάρωσης με Ακίδα [SPM] και το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης 

[SEM]  (Arivalagan et al., 2011). 

Ο όρος «νανοτεχνολογία» χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευρύτητα όντας πολύ 

γενικός για να περιγράψει οτιδήποτε συμβαίνει στις διαστάσεις του νανο-μέτρου. 

Σύμφωνα με τον Πέικο (2017) σε μια προσπάθεια  βιβλιογραφικής αναζήτησης ενός 

ορισμού για τη Ν-ΕΤ, διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει κάποιος ομόφωνα αποδεκτός 

ορισμός. Αντίθετα, φαίνεται ότι διαφορετικοί επιστημονικοί – τεχνολογικοί κλάδοι 

[ηλεκτρονική, περιβάλλον, ενέργεια, ΦΕ] διατυπώνουν διαφορετικούς ορισμούς. 

Κοινός τόπος μεταξύ των ορισμών αυτών, είναι ότι υπάρχει ισχυρή σύνδεση του 
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επιστημονικού – τεχνολογικού πεδίου της Ν-ΕΤ με τον συνδυασμό μεγέθους-

ιδιότητας.  

Με αλλά λόγια, η Ν-ΕΤ μελετά και αξιοποιεί την αλλαγή των ιδιοτήτων των 

υλικών εξαιτίας του μεγέθους. Αυτή η απλή πρόταση σύμφωνα με τον Ηοchella 

(2002) θεμελιώνει την επιστημονική – τεχνολογική οντότητα της Ν-ΕΤ. Η αλλαγή των 

ιδιοτήτων των υλικών συμβαίνει σε μια περιοχή με διαστάσεις 1 – 100 nm όπου 1 

νανόμετρο [nm] ισούται με ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου, 10-9 = 0,000000001 

περίπου (Ghattas & Carver, 2012). Αυτές οι διαστάσεις ορίζουν την λεγόμενη 

«Νανοκλίμακα» η οποία αποτελεί συνέχεια της «Μακροκλίμακας» και 

«Μικροκλίμακας» [εικόνα 1] (Sakhnini & Blonder, 2015· Jones et al., 2013· Roco, 2011· 

Mansoori, 2005). 

 

Εικόνα 1: Αντικείμενα και εύρος διαστάσεων της μάκρο-μίκρο-νάνο (προσαρμογή 

από Kumar and Kumbhat, 2016:2) 

 

Οι Jones et al. (2013) και Taylor, Jones & Pearl (2008) αναφέρονται σε τρεις 

χαρακτηριστικές ιδιότητες για την νανοκλίμακα: 

1. την τραχύτητα (bumpiness) π.χ. Το φαινόμενο του λωτού 

2. την προσκόλληση (sticky) π.χ.Σαύρα Gecko 

3. τη συνεχή κίνηση των οντοτήτων που έχουν μέγεθος της νανοκλίμακας (shaky)  
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Όπως αναφέραμε εξαρχής η ΝΕ-Τ αξιοποιώντας τις ιδιότητες αυτές μπορεί και 

προσφέρει νέες προσεγγίσεις σε πολλούς τομείς όπως τομείς της υγείας, ενδυμασίας, 

των καλλυντικών, των φαρμάκων καθώς και συσκευών που μπορούν να 

χαρακτηρισθούν από καινοτομία (Roco, Mirkin & Hersam,2011 · Prodromakis, 2016). 

Οι εφαρμογές της είναι αναρίθμητες. Στην εργασία αυτή θα αναφερθούμε στο 

φαινόμενο του λωτού και τις εφαρμογές του που αποτελεί και το περιεχόμενο του 

διδακτικού υλικού «Η Χιονάτη επιστρέφει στο Νανόκοσμο». 

 

 1.10.1. Το φαινόμενο του λωτού  

 

O λωτός [Nelumbo nucifera] (εικόνα 2) 

είναι υδρόβιο φυτό και φυτρώνει στην Α. Ασία 

και τη Ν. Αμερική. Επειδή τα φύλλα του 

παραμένουν καθαρά, ακόμα και όταν 

βρίσκεται σε λασπώδες περιβάλλον, θεωρείται 

σύμβολο της καθαρότητας για τον Βουδισμό.  

 

 

 

Όπως παρατηρήθηκε όταν οι σταγόνες 

του νερού πέφτουν στην επιφάνειά του 

φύλλου του λωτού δεν απλώνονται αλλά 

απωθούνται καθώς παίρνουν σφαιρικό 

σχήμα και κυλούν πάνω του σαν πέρλα 

[εικόνα 3] (Σπύρτου, Μάνου, Πέικος, 

Παπαδοπούλου 2018). 

 

 

Οι σταγόνες του νερού καθώς κυλούν, είναι σαν να μην έχουν καθόλου επαφή 

με την επιφάνεια του φύλλου του λωτού, παρασύροντας τα σωματίδια βρωμιάς ή  

λάσπης που βρίσκονται στην επιφάνειά του. Έτσι παραμένουν καθαρά εξαιτίας της 

  Εικόνα 2: Ο λωτός (Nelumbo 
nucifera) 

Εικόνα 3: Σφαιρικό σχήμα σταγόνας 
στο φύλλο του λωτού 



 
 

86 
 

ικανότητας τους να αυτοκαθαρίζονται. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται lotus effect [το 

φαινόμενο του λωτού] (Σπύρτου και συν., 2018).  

Εικόνες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης αποκάλυψαν την ιδιαίτερη  

μορφολογία των φύλλων του λωτού [εικόνα 4]. Η ικανότητα αυτοκαθαρισμού των 

φύλλων του, οφείλεται στην υδρόφοβη επιφάνεια τους η οποία αποτελείται από 

προεξοχές διαμέτρου 5-10 μm. Επιπρόσθετα, η επιφάνεια των μικροπροεξοχών είναι 

τραχιά, αποτελούμενη από μικρότερες σε μέγεθος προεξοχές σωληνοειδούς μορφής 

διαμέτρου 100-300 nm. Αυτές οι νανοπροεξοχές, ως προς τη χημική τους σύσταση, 

αποτελούνται από οργανικές ενώσεις, κυρίως υδρόφοβους υδρογονάνθρακες. Αυτός 

ο συνδυασμός χημικής σύστασης και 

τοπογραφίας της επιφάνειας ευθύνεται 

για την σουπερ - υδροφοβικότητα του 

φύλλου του λωτού απέναντι στις 

σταγόνες νερού (Σπύρτου και συν., 

2018). 

                                                                   
 

Εικόνα 4: Εικόνα Ηλεκτ. Μικροσκ. 
 

Έκτος από τις σταγόνες του νερού, κόλλες με βάση το νερό, μέλι, λάδι και άλλες 

παχύρρευστες ουσίες σχηματίζουν και αυτές σφαίρες και δεν απλώνονται πάνω στην 

επιφάνεια του φύλλου. Σε όλες αυτές  τις περιπτώσεις η επιφάνεια επαφής και οι 

δυνάμεις συνάφειας μεταξύ ενός σωματιδίου 

και της επιφάνειας είναι πολύ μικρή. Καθώς οι 

σταγόνες κυλούν σε μία επιφάνεια, τα 

σκουπιδάκια κολλάνε πάνω στις σφαιρικές 

σταγόνες, δηλαδή προσκολλώνται στην 

επιφάνεια τους και απομακρύνονται καθώς 

κυλούν κατά μήκος της επιφάνειας [εικόνα 5] 

(Σπύρτου και συν., 2018).  

Ο βαθμός με τον οποίο βρέχεται μία 

επιφάνεια από τη σταγόνα μπορεί να 

περιγραφεί από τη γωνία επαφής που 

Εικόνα 5: Προσκόλληση σκόνης 
στη σταγόνα 
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σχηματίζεται μεταξύ της επιφανείας του στερεού και της εφαπτόμενης της σταγόνας 

στο σημείο που έρχεται σε επαφή με το στερεό (εικόνα 6). Στο φύλλο του λωτού η 

γωνία επαφής είναι περίπου 164ο. Μία σταγόνα νερού θα πάρει το σφαιρικό σχήμα 

σε μια τιμή επιφάνειας επαφής πάνω από 150ο. Σε αυτήν την τιμή η επιφάνεια 

επαφής μεταξύ της σταγόνας του νερού και της επιφάνειας είναι πολύ μικρή, και η 

επιφάνεια χαρακτηρίζεται υπέρ –υδρόφοβη ενώ στην αντίθετη περίπτωση η 

επιφάνεια χαρακτηρίζεται υπερ – υδροφιλή (Σπύρτου και συν., 2018).  

 

 

Εικόνα 6: Γωνία επαφής της σταγόνας με το στερεό 

Η υπερυδροφοβικότητα των φύλλων του λωτού έχει αποτελέσει έμπνευση για 

την δημιουργία νέων υπερυδρόφοβων υλικών με ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Η 

χρησιμότητα των κατασκευών αυτών αφορά πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων  

ανθρώπων και διευκολύνει την εργασία τους κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο, 

εξασφαλίζει την υγιεινή των επαγγελματικών συσκευών που χρησιμοποιούν και 

προφυλάσσει ακριβά αντικείμενα από την βρωμιά και την διάβρωση. Για 

παράδειγμα, εντοπίζονται υφάσματα, όπως σε προϊόντα ένδυσης, τα οποία 

περιλαμβάνουν μια νανοεπίστρωση (nanofilm) η οποία  καθιστά τα υφάσματα 

υπερυδροφοβικά. Τα υφάσματα αυτά εξαιτίας της υπερυδροφοβικότητας είναι 

ανθεκτικά στους λεκέδες, φροντίζονται πιο εύκολα και μπορούν να αποκτήσουν 

μακράς διάρκειας ορατή και υγιεινή καθαριότητα και κατά των βακτηριδίων. 

Επιπλέον, μπορούν να προστατευτούν από καιρικές συνθήκες και γρατζουνιές και  
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μπορούν να διατηρήσουν την αξία του υλικού τους με καθαρισμό χωρίς κόπο. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί πως η νανοεπίστρωση αυτή έρχεται σε επαφή με το δέρμα 

και δεν γνωρίζουμε επακριβώς ποια θα είναι η επίδραση της σε περίπτωση 

μακροχρόνιας χρήσης τους. Παρόλα αυτά, η χρήση τους μέχρι σήμερα υποστηρίζεται 

πως είναι ασφαλής (Κumar & Kumbhat, 2016). 

 

1.10.2. Η Ν-ΕΤ στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

 

Η εισαγωγή της Ν-ΕΤ στην υποχρεωτική εκπαίδευση θεωρείται πια αναγκαία. 

Σύμφωνα με τους Jones et al. (2013), Hingant & Albe (2010), Laherto (2010) και 

πολλούς άλλους ερευνητές τα επιχειρήματα αφορούν τέσσερις βασικούς παράγοντες 

όπως: 

1. τον νανογραμματισμό, 

2. την πρόκληση του ενδιαφέροντος στους μαθητές, 

3. την έλλειψη εργατικού δυναμικού από τη Ν-ΕΤ, 

4. το χάσμα που υπάρχει στα επίπεδα του μακρόκοσμου, μικρόκοσμου και 

νανόκοσμου.  

Ο όρος «νανογραμματισμός» [nano-literacy] (Laherto, 2010), παρουσιάζει 

αρκετά κοινά σημεία με την «Οπτική ΙΙ» του επιστημονικού γραμματισμού όπως 

περιγράψαμε στο κεφάλαιο 1.8.1. Από τη στιγμή που Η Ν-ΕΤ θεωρείται επανάσταση 

στο χώρο της επιστήμης (Jones et al., 2013· Laherto, 2010) σύντομα θα προκύψει η 

ανάγκη νανογραμματισμού των πολιτών έτσι ώστε να διαχειρίζονται θέματα τα 

οποία θα αφορούν την επιστήμη, την καθημερινή τους ζωή και την κοινωνία. Στο 

πλαίσιο αυτό οι μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες ώστε να μπορούν να επιχειρηματολογούν για τα αποτελέσματα και τις 

επιπτώσεις των εφαρμογών της, σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία και 

γενικότερα την κοινωνία της ανθρωπότητας. 

Όσον αφορά ενδιαφέρον των μαθητών, σύμφωνα με τους Hidi & Renninger 

(2006) συνδέεται στενά με την επιθυμία του ατόμου να εμπλακεί ή να επανεμπλακεί 

σε ένα περιεχόμενο. Αποτελείτε από δύο διακεκριμένα μέρη που όμως 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, το γνωστικό και το συναισθηματικό. Το γνωστικό μέρος 

αφορά τις αντιληπτικές δραστηριότητες του ατόμου ενώ το συναισθηματικό 
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δημιουργεί θετικά συναισθήματα κατά τη διάρκεια της εμπλοκής στο περιεχόμενο. 

Την εκπαιδευτική έρευνα  απασχολούν κυρίως τα δύο είδη ενδιαφέροντος, το 

καταστασιακό και το ατομικό (Hidi & Renninger, 2006). Το ατομικό ενδιαφέρον 

αναφέρεται στην διαρκή τάση του ατόμου να επανεμπλακεί στο συγκεκριμένο 

περιεχόμενο, ενώ το καταστασιακό ενδιαφέρον προκύπτει όταν ένα ερέθισμα από το 

περιβάλλον έρχεται στην αντίληψη του ατόμου και δημιουργεί μια βραχύχρονη 

συναισθηματική αντίδραση που  μπορεί να έχει και την προοπτική της μακρόχρονης  

(Schunk, Pintrich & Meece, 2010). 

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως μία σειρά ερευνών, που εστιάζουν 

στο περιεχόμενο της Ν-ΕΤ και κατά πόσο αυτό αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών 

παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα.  Οι Filipponi &Sutherland (2010) και Chang 

(2006), δηλώνουν πως η εισαγωγή της Ν-ΕΤ στο σχολείο πρόκειται να διεγείρει το 

ενδιαφέρον των μαθητών και τη φαντασία κυρίως μέσα από τα φαινόμενα που 

πρόκειται να διερευνήσουν μέσα στη τάξη. 

Για την έλλειψη εργατικού δυναμικού ο Osborne (2008) υποστηρίζει πως στη 

διδασκαλία των ΦΕ είναι αναγκαίο να εισαχθεί ο κλάδος επαγγελματικού 

προσανατολισμού της Ν-ΕΤ διότι όπως αναφέρει «δεν είναι θέμα η πώληση μιας 

επιστημονικής καριέρας στους μαθητές αλλά μια απλή πληροφόρησή τους, μια 

διεύρυνση των οριζόντων τους και μια ανάπτυξη της γκάμας των φιλοδοξιών τους». 

Οι ρυθμοί εξέλιξης και εφαρμογών της Ν-ΕΤ με τα προϊόντα της να έχουν κατακλύσει 

την αγορά, με τεράστιες οικονομικές συνεισφορές της τάξεως  1τρις / χρόνο στην 

παγκόσμια οικονομία (Roco & Bainbridge, 2001), οδηγούν στην εκτίμηση πως 

σύντομα θα αποτελεί επιτακτική ανάγκη το εκπαιδευόμενο εργατικό δυναμικό, οι  

επιστήμονες και οι μηχανικοί στους σχετικούς τομείς (Peter 2016· Jones et al. 2013· 

Ghattas & Carver 2012· Roco 2003). Επιπλέον, για τους σημερινούς μικρούς μαθητές 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα αποτελέσουν το μελλοντικούς πολίτες και το 

μελλοντικό  εργατικό δυναμικό της Ν-ΕΤ (Lin et al., 2015) οι επιλογές σπουδών και 

εργασίας τους , θα έχει τότε νόημα, ενδιαφέρον και βάση μόνο εάν εξοικειωθούν με 

το περιεχόμενο της και τους αναπτυσσόμενους τομείς της (Stevens et al., 2009). 

Ολοκληρώνοντας του παράγοντες, έρευνες αναδεικνύουν ακόμη πως υπάρχει 

χάσμα της τάξεως των 109 m ανάμεσα στα φαινόμενα που είναι άμεσα παρατηρήσιμα 

και στο επίπεδο των ατόμων και των μορίων. Εξαιτίας του χάσματος αυτού 
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προκύπτουν παρανοήσεις των μαθητών (Majier 2011) και φαινόμενα της 

καθημερινότητας  που ανήκουν στον νανόκοσμο μοιάζουν στους μαθητές μόνο ως 

υπερφυσικά – μαγικά (Wiser & Smith, 2008). Για την διόρθωση αυτών των 

παρανοήσεων προτείνεται να υπάρχουν μικρότεροι βηματισμοί ανάμεσα στο ορατό 

[macro] και το μη ορατό [submicro] πεδίο, συμπεριλαμβανομένης και της 

νανοκλίμακας. 

 

1.10.3. Μεγάλες Ιδέες  

 

Πολλοί ερευνητές, λαμβάνοντας υπόψη το αντιληπτικό επίπεδο των μαθητών 

κάθε βαθμίδας  προσπάθησαν να ορίσουν το γνωστικό αντικείμενο και τις κύριες 

έννοιες που θα πρέπει να κατακτήσουν, για να αποκτήσουν μια βασική γνώση αλλά 

και μια βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση της ΝΕ-Τ (Bryan et al, 2015) ως 

ενημερωμένοι πολίτες. Σύμφωνα με τους (Sakhnini & Blonder, 2015 · Μάνου, 

Σπύρτου, Χατζηκρανιώτης & Καριώτογλου, 2015 · Stevens etal., 2009) με τη 

συναίνεση των ερευνητών πυρήνας του περιεχόμενου της νανοτεχνολογίας για την  

εκπαίδευση θεωρούνται οι 9 Μεγάλες Ιδέες [ΜΙ] [Big Ideas] που παρουσιάζονται στο 

σχήμα 5, ενώ έπειτα περιγράφονται συνοπτικά. 

 

Σχήμα 5: Οι μεγάλες ιδέες στην Εκπαίδευση 

 

ΜΙ-1 Μέγεθος και κλίμακα. Παράγοντες σχετικοί με το μέγεθος και την γεωμετρία 

(όπως το μέγεθος, σχήμα, διαστάσεις και κλίμακα) βοηθούν στην περιγραφή της ύλης 

ΜΙ - 1. το μέγεθος και η κλίμακα

ΜΙ - 2. η δομή της ύλης, 

ΜΙ - 3. δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις,

ΜΙ - 4. κβαντικά φαινόμενα, 

ΜΙ - 5. ιδιότητες που εξαρτώνται από το μέγεθος, 

ΜΙ - 6.αυτό-οργάνωση, 

ΜΙ - 7. εργαλεία - όργανα, 

ΜΙ - 8. μοντέλα και προσομοιώσεις, 

ΜΙ - 9. Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία
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και στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς της. Το «Μέγεθος και η Κλίμακα» αποτελούν 

έννοιες με τις οποίες επιδιώκεται οι μαθητές να εκτιμούν τα μεγέθη των αντικειμένων 

σε όλες τις κλίμακες και όχι μόνο αυτών που ανήκουν στη μακροκλίμακα και τη 

μικροκλίμακα (Stevens et al., 2009). 

ΜΙ-2 Δομή της ύλης. Ο τρόπος που τα άτομα συνδέονται μεταξύ τους επηρεάζει τη 

συμπεριφορά των υλικών [π.χ διαμάντι, γραφίτης, γραφένιο, νανοσωλήνες 

άνθρακα]. 

ΜΙ-3 Δυνάμεις και αλληλεπιδράσεις. Όλες οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να 

περιγραφούν από πολλαπλούς τύπους δυνάμεων, η σχετική όμως επίδραση του κάθε 

τύπου δύναμης, αλλάζει με την κλίμακα. Στη νανοκλίμακα οι ηλεκτρικές δυνάμεις 

είναι αυτές που καθορίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των νανοδομών. 

ΜΙ-4 Κβαντικά φαινόμενα. Όταν το μέγεθος ενός αντικειμένου γίνεται μικρότερο και 

προσεγγίζει τις διαστάσεις της νανοκλίμακας τα κβαντικά φαινόμενα γίνονται πιο 

έντονα. Για να εξηγήσουμε  την κυματική φύση της ύλης απαιτείται η κβαντική 

μηχανική. 

ΜΙ-5 Ιδιότητες εξαρτώμενες από το μέγεθος. Οι ιδιότητες της ύλης (φυσικές, χημικές, 

μηχανικές, ηλεκτρικές) μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με την κλίμακα. Όταν 

ένα υλικό πλησιάζει μεγέθη νανοκλίμακας, εμφανίζονται διαφορετικές ιδιότητες  

από αυτές που κατέχει  στη μακροκλίματα καθιστώντας το  κατάλληλο να 

αλληλοεπιδρά με την ακτινοβολία ή να αποκτά νέα λειτουργικότητα. 

ΜΙ-6 Αυτό-οργάνωση. Λέγεται η διαδικασία κατά την οποία κάτω από ειδικές 

συνθήκες τα άτομα και τα μόρια μπορούν αυθόρμητα να συναθροιστούν 

δημιουργώντας οργανωμένες δομές χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Η διαδικασία αυτή 

είναι πολύ σημαντική στην νανοκλίμακα για τον χειρισμό των υλικών. 

ΜΙ-7 Εργαλεία και όργανα παρατήρησης. Η ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων 

πειραματικών ελέγχων όπως είναι το μικροσκόπιο ατομικών δυνάμεων/ μικροσκόπια 

σάρωσης με ακίδα [SPM/AFM Atomic Force Microscope / Scanning probe microscope] 

και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης ή διέλευσης [SEM/ΤΕΜ scanning or 

transmission electron microscope] έδωσαν νέα ώθηση στην κατανόηση των 

φαινομένων που συμβαίνουν στις πολύ μικρές διαστάσεις και καθόρισαν τη  εξέλιξη 

της Ν-ΕΤ. 
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ΜΙ-8 Μοντέλα και προσομοιώσεις. Η χρήση των μοντέλων και των προσομοιώσεων 

από τους επιστήμονες κρίνεται απαραίτητη αφού αποσκοπεί και επιτυγχάνει την 

οπτικοποίηση, την ερμηνεία, την εξήγηση, την πρόβλεψη και την δημιουργία 

υποθέσεων για τις δομές, τις ιδιότητες και τις συμπεριφορές των φαινομένων ή μιας 

έννοιας της νανοκλιμακας. 

ΜΙ-9 Επιστήμη-Τεχνολογία-Κοινωνία. Η ΝΕ-Τα αποτελεί έναν ανερχόμενο κλάδο που 

αναμένεται να επηρεάσει τη ζωή των ανθρώπων θετικά αλλά και αρνητικά. Ωστόσο  

θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η διαδικασία λήψης αποφάσεων για το πώς 

πρέπει να χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες (Stevens et al., 2009). 

Η εισαγωγή των παραπάνω θεμελιωδών εννοιών για την εννοιολογική 

προσέγγιση της Ν-ΕΤ δημιούργησε νέες προκλήσεις στους ερευνητές ως προς τον 

τρόπο ενσωμάτωσης τους και στα Προγράμματα Σπουδών όλων των βαθμίδων  της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Πέικος, 2017). 

 

1.10.4. Η Ν-ΕΤ στην Προσχολική Εκπαίδευση 

 

Οι περισσότερες προσπάθειες εισαγωγής στοιχείων Νανοτεχνολογίας στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρονται σε μαθητές δημοτικού και εντοπίζονται στην 

μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Ωστόσο, ένα παράδειγμα μη τυπικής εκπαίδευσης 

που συμπεριλαμβάνει για πρώτη φορά και μαθητές νηπιαγωγείου εφαρμόστηκε 

στην Αμερική όταν το κέντρο Νανοβιοτεχνολογίας, ένα Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, 

συνεργάστηκε με το Ithaca, το Κέντρο επιστήμης της Νέας Υόρκης και το Painted 

Universe Inc., μια ομάδα σχεδίασης και κατασκευής εκθεμάτων για να 

δημιουργήσουν μια διαδραστική έκθεση 3.000 τετραγωνικών ποδιών με τίτλο «Ιt’s a 

Nano World» (Batt, Waldron & Trautmann, 2004). 

Η έκθεση είχε ως στόχο να εισάγει τα μικρά παιδιά ηλικίας από 5 έως 8 χρονών, 

μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γενικότερα τους επισκέπτες, στον αόρατο 

κόσμο, τον Νανόκοσμο, και να δημιουργήσει ένα σχετικό πλαίσιο για μελλοντική 

μάθηση σχετική με τη Νανοτεχνολογία. Κατά τη διάρκεια δύο ετών ανάπτυξης της 

έκθεσης, η διαμόρφωση της πραγματοποιήθηκε με επαναλαμβανόμενες δοκιμές 

εκθεμάτων, πινακίδων, βίντεο κτλ.. που θα εξυπηρετούσαν στόχους όπως: α) να 

προσεγγίσουν στοιχειωδώς οι μαθητές τη ΜΙ-1 «Μέγεθος και Κλίμακα»: να 
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αναγνωρίσουν δηλαδή, την ύπαρξη του μικρόκοσμου και έπειτα να κατανοήσουν ότι 

μικρά αντικείμενα είναι κατασκευασμένα από ακόμα μικρότερα β)  να αναπτύξουν  

βασικό λεξιλόγιο της βιολογίας που θεωρείτο απαραίτητο για την κατανόηση της 

βιοτεχνολογίας (π.χ. είδη κυττάρων του ανθρώπινου σώματος, DNA, ιός, βακτήρια)  

γ) να  αποκτήσουν την ικανότητα  να διατυπώνουν έναν στοιχειώδη ορισμό για τον 

όρο «νάνο», π.χ. «το νάνο είναι πολύ, πολύ μικρό». 

Στους δεκαέξι διαφορετικούς διαδραστικούς σταθμούς, όπου το Nano World 

παρουσίαζε επιστημονικό περιεχόμενο των τριών κόσμων τα παιδιά είχαν τη 

δυνατότητα να εμπλακούν ευχάριστα σε διαδικασίες μάθησης και κατανόησης 

περιεχομένου με πειράματα και παιγνιώδεις δράσεις. Για παράδειγμα, μία έκθεση 

αποτελούνταν από μια θολωτή σκηνή γεμάτη από χιλιάδες κόκκινες πλαστικές 

μπάλες. Η σκηνή αναπαριστούσε μια σταγόνα αίματος μέσα στην οποία υπήρχαν 

ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα λευκά αιμοσφαίρια 

τα αναπαριστούσαν διαφορετικές μπάλες. Το χαρακτηριστικό έκθεμα του 

Νανόκοσμου ήταν ο μετρητής ύψους σε νανόμετρα και ο σταθμός μεγέθυνσης. Τα 

παιδιά χρησιμοποιούσαν μεγεθυντικούς φακούς για να παρατηρήσουν πέτρες, 

κοχύλια, υφάσματα και άλλα. Συμμετέχοντας σε βιωματικές δράσεις με τα εκθέματα 

αυτά γνώριζαν το περιεχόμενο του Μικρόκοσμου, σύγκριναν τα μεγέθη των κόσμων 

και χρησιμοποιούσαν εργαλεία παρατήρησης.  

Τα συμπεράσματα που καταγράφηκαν, αξιοποιήθηκαν για να καθοδηγήσουν 

την ανάπτυξη της μελλοντικής άτυπης επιστημονικής εκπαίδευσης σχετικά με την 

αναδυόμενη τεχνολογία. Η μελέτη διαπίστωσε πως για τους επισκέπτες το Nano 

World αποτελούσε μια διασκεδαστική, φιλόξενη και αξιοπρόσεκτη έκθεση. Τα 

ευρήματα έδειξαν αυξημένη κατανόηση του βασικού επιστημονικού λεξιλογίου όπως 

για παράδειγμα "κύτταρα" και "νάνο". Παρόλο που τα παιδιά απέκτησαν κάποιο νέο 

λεξιλόγιο με την  επανειλημμένη έκθεση τους στην έννοια του νάνο, ορισμένες 

παρανοήσεις συνεχίστηκαν. Δεν ήταν λίγες οι ενδείξεις πως τα παιδιά και οι ενήλικες 

κατανόησαν το συγκριτικό μεγέθους της κλίμακας των μη ορατών αντικειμένων [αν 

και αυτό δεν ήταν μαθησιακός στόχος για τα παιδιά]. Μετά την έκθεση η πλειοψηφία 

των επισκεπτών έδειξε να γνωρίζει πως "νάνο" σημαίνει εξαιρετικά μικροσκοπικό. 

Ένα ακόμη εύρημα αποτέλεσε η διαπίστωση πως σε μια κατάσταση άτυπης 

μάθησης, οι επισκέπτες επωφελούνται από τη διαμεσολάβηση στην  κατανόηση του 
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επιστημονικού περιεχομένου της Νανοτεχνολογίας. Συγκεκριμένα η ομάδα 

αξιολόγησης δημιούργησε ένα απλό παιδικό βιβλίο εικόνων που παρουσίαζε τις 

βασικές ιδέες και τις εικόνες της έκθεσης και ζήτησε από ένα ποσοστό 25% γονέων 

να το διαβάσουν στα παιδιά τους, αφού εκείνα πρώτα αναφέρουν το μικρότερο 

πράγμα που γνώριζαν πριν την επίσκεψη στην έκθεση. Τα ευρήματα έδειξαν πως 

όταν οι γονείς διάβασαν προσεκτικά το βιβλίο σε παιδιά που ενδιαφέρονταν και 

πρόσεχαν, αυτά έδειχναν μεγαλύτερη κατανόηση στα αντικείμενα του Νανόκοσμου 

κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων μετά την επίσκεψη. Επιπλέον, σε σχέση με τα 

άλλα παιδιά που διερεύνησαν τα εκθέματα χωρίς να τους διαβάσουν το βιβλίο, τα 

παιδιά αυτά φαινόταν μετά την επίσκεψη πιο σίγουρα όταν εξηγούσαν  το μη ορατό 

αντικείμενο που είχε επιστήσει την προσοχή τους, [συνήθως κύτταρο, μικρόβιο, ιό] 

και έδωσαν πιο εύκολα παραδείγματα αντικειμένων που είχαν δει στην έκθεση.  

Στην Ελλάδα, όπως αναφέραμε σε προηγούμενες ενότητες για τα ΑΠΣ που 

εφαρμόζονται σήμερα στα Νηπιαγωγεία, φαίνεται πως η διδασκαλία περιεχομένου 

Νανοτεχνολογίας δεν προβλέπεται ούτε από το ΔΕΠΠΣ (2002) ούτε και από  το ΝΠΣ 

(2011). Μελετώντας όμως προσεκτικά τα προγράμματα αυτά διαπιστώθηκαν στόχοι, 

μεθοδολογία και δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα ή και έμμεσα με τη Ν-ΕΤ 

(Πίνακας 7) που θα μπορούσαν να συνθέσουν ένα οργανωμένο και συνεχές 

πρόγραμμα εισαγωγής των παιδιών στις σχετικές έννοιες, όπως για παράδειγμα το 

διδακτικό υλικό «Η Χιονάτη επιστρέφει στο Νανόκοσμο» που παρουσιάζεται στο 

δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας μας. Αξίζει βεβαία να αναφέρουμε πως πρώτη 

προσπάθεια με κύριο στόχο την εισαγωγή του περιεχομένου της Ν-ΕΤ σε μαθητές 

Νηπιαγωγείου αποτέλεσε η  πιλοτική εφαρμογή της Διδακτικής Μαθησιακής 

Ακολουθίας (ΔΜΑ) με τίτλο «Όταν η Χιονάτη επιστρέφει στο Νανόκοσμο». Η ΔΜΑ 

εφαρμόστηκε σε εννέα μαθητές Νηπιαγωγείου της Φλώρινας (Τζίωλη & Σπύρτου, 

2017). 

Από την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων της εφαρμογής της ΔΜΑ 

προέκυψαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα ως προς την προσπάθεια  προσέγγισης 

περιεχομένου της Ν-ΕΤ ακόμη και στις μικρές αυτές ηλικίες. Η πλειοψηφία των 

μαθητών μετά την εφαρμογή της ΔΜΑ στην ερώτηση «Πώς φαντάζεται τον κόσμο 

των νάνων;» επέλεξαν να ζωγραφίσουν στοιχεία από τον Νανόκοσμο όπως ιούς, 
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νανοπροεξοχές, καθώς και τα χρώματα του Νανόκοσμου [άσπρο, μαύρο, γκρι] 

(Παπαδοπούλου, 2017). 

Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων πρόεκυψε ακόμη πως οι 

περισσότεροι μαθητές μπορούσαν να ταξινομούν σωστά και τους τρεις κόσμους από 

τον μεγαλύτερο στο μικρότερο [Μακρόκοσμου, Μικρόκοσμου Νανόκοσμου], 

αναφέροντας και  αντικείμενα του περιεχόμενο τους όπως για παράδειγμα ιούς, 

νανοπροεξοχές κ.α. (Παπαδοπούλου, 2017). 

Τέλος, από την ανάλυση των έργων προέκυψε πως οι πλειοψηφία των μαθητών 

κατάφεραν να αντιστοιχίσουν σωστά τα όργανα και τα αντικείμενα στους τρείς 

κόσμους, ενώ όσων αφόρα την άποψή τους για το φαινόμενο του λωτού 

χαρακτηρίστηκε μερικώς επιστημονική άποψη αφού δεν απάντησαν σε όλες τις 

ερωτήσεις για το φαινόμενο αυτό. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια, ότι τρεις από τους 

εννιά μαθητές είχαν επιστημονική άποψη δηλαδή, ήταν σε θέση να γνωρίζουν τι 

σχήμα έχει η σταγόνα, τι κάνουν οι νανοπροεξοχές, πώς κυλά η σταγόνα πάνω στο 

φύλλο και γιατί η Χιονάτη δε βρέχεται (Παπαδοπούλου, 2017). 
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Κεφάλαιο 2: Ερευνητική Μεθοδολογία 

 

2.1.  Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού Νανοτεχνολογίας για παιδιά    

μικρής ηλικίας 

 

Η επιστήμη και η τεχνολογία είναι σημαντικές για την καθημερινότητα των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας, ενώ η συζήτηση για τον ρόλο της τεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών παιδιών εξελίσσεται με την πρόσθεση περιεχομένων αιχμής. 

Η εργασία αυτή περιγράφει το σχεδιασμό και την αξιολόγηση διδακτικού υλικού που 

αποτελείται από 16 ενότητες και έχει τίτλο «Η Χιονάτη επιστρέφει στο Νανόκοσμο». 

Η κάθε ενότητα αποτελείται από συγκεκριμένες σελίδες εικονογραφημένου 

αφηγηματικού κειμένου με στοιχεία παραμυθιού και ένα ή δυο φύλλα εργασίας 

[δραστηριότητες], με κύριο στόχο την εισαγωγή  περιεχομένου της Ν-ΕΤ σε παιδιά 

μικρής ηλικίας.  

Εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη του νανογραμματισμού των μαθητών, δηλαδή 

στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες τους καθιστούν ικανούς να 

χειρίζονται θέματα της καθημερινής ζωής που βασίζονται στη Ν-ΕΤ, όπως είναι τα 

υπερυδρόφοβα ενδύματα. Βασικό χαρακτηριστικό του διδακτικού υλικού είναι η 

διδακτική αναπλαισίωση του «φαινομένου του λωτού», η εισαγωγή των τριών 

κόσμων [Μακρόκοσμου, Μικρόκοσμου, Νανόκοσμου], καθώς και των οργάνων 

παρατήρησης τους [μάτι, μικροσκόπιο, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αντίστοιχα], με ένα 

αφηγηματικό κείμενο που εμπεριέχει στοιχεία παραμυθιού, ενοποιεί τη γνώση και 

προάγει τη διαθεματικότητα. 

Ο χρόνος διδασκαλίας του σε μαθητές Νηπιαγωγείου αντιστοιχεί σε 8 

διδακτικές ώρες των 45 λεπτών που θα συμπεριλαμβάνουν κάθε φορά 2 έως 3 

διδακτικές ενότητες όπως παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

2.1.1. Το διδακτικό υλικό «Η Χιονάτη επιστρέφει στο Νανόκοσμο»  

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά το διδακτικό υλικό με τίτλο «Η 

Χιονάτη επιστρέφει στο Νανόκοσμο», όπως ακριβώς παρουσιάστηκε στις 
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εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα ως αντικείμενο αξιολόγησης της 

παρούσας εργασίας. Η πρόταση αξιοποίησής του αφορά μία μορφή διακοπτόμενης 

διαλογικής αφήγησης 16 ενοτήτων, που συμπεριλαμβάνει 16 διαθεματικές 

δραστηριότητες, όπως περιγράφεται στις παρακάτω ενότητες:  

Εξώφυλλο 

σελίδα.1  ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
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σελ.2 Ε1 

σελ.3 Ε1 
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σελ.4 Ε2 

σελ.5 Ε2 
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σελ.6 Ε2 

σελ.7 Ε3 
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σελ.8 Ε3 

σελ.9 Ε3 

 

 



 
 

102 
 

σελ.10 Ε4 

σελ.11 Ε4 

 

 

 



 
 

103 
 

σελ.12 Ε4 

σελ.13 Ε4 
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σελ.14 Ε5 

σελ.15 Ε5 

 

 

 



 
 

105 
 

σελ.16 Ε5 

 

σελ.17 Ε5 

 

 



 
 

106 
 

σελ.18 Ε6 

σελ.19 Ε6 

 

 



 
 

107 
 

σελ.20 Ε6 

σελ.21 Ε6 

 

 

 

 



 
 

108 
 

σελ.22 Ε7 

 

σελ.23 Ε7 

 

 



 
 

109 
 

σελ.24 Ε8 

σελ.25 Ε8 

 

 



 
 

110 
 

 

σελ.26 Ε8 

 

σελ.27 Ε8 

 

 



 
 

111 
 

 

σελ.28 Ε9 

σελ.29 Ε9 
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σελ.30 Ε9 

σελ.31 Ε9 

 



 
 

113 
 

σελ.32 Ε9 

σελ.33 Ε10 

 

 



 
 

114 
 

 

σελ.34 Ε11 

σελ.35 Ε11 

 

 

 



 
 

115 
 

 

σελ.36 Ε11 

σελ.37 Ε11 
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σελ.38 Ε12 

σελ.39 Ε12 
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σελ.40 Ε12 

σελ.41 Ε13 
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σελ.42 Ε13 

 

σελ.43 Ε13 

 

 

 



 
 

119 
 

σελ.44 Ε14 

σελ.45 Ε14 

 

 

 



 
 

120 
 

σελ.46 Ε14 

σελ.47 Ε15 

 

 

 

 



 
 

121 
 

σελ.48 Ε15 

σελ.49 Ε15 

 

 

 



 
 

122 
 

σελ.50 Ε16 

σελ.51 Ε16 

 

 

 



 
 

123 
 

σελ.52 Ε16 

σελ.53 Ε16 
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σελ.54 Ε16 

 

2.1.2. Τα φύλλα εργασίας του διδακτικού υλικού της έρευνας 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται  η περιγραφή των διδακτικών μαθησιακών 

δραστηριοτήτων και η διδακτική  αξιοποίηση τους που ακολουθούν κάθε μία από τις 

16Ε, συμπληρώνοντας το διδακτικό υλικό. Παρουσιάζονται ακριβώς όπως δόθηκαν 

στις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα και αποτελούν αντικείμενο 

αξιολόγησης στην παρούσα εργασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

125 
 

 

ENOTHTA 

2 

Φύλλο Εργασίας 2 Περιγραφή  Διδακτικών -

Μαθησιακών 

Δραστηριοτήτων 

Διδακτική 

αξιοποίηση 

Σελίδες 

5,6 

 

Οι μαθητές παρατηρούν το 

σχήμα που παίρνει η σταγόνα 

πάνω στα φύλλα του Λωτού. 

Αναγνωρίζουν το σφαιρικό σχήμα 

το ονομάζουν και αιτιολογούν 

την κύλισή του. 

Εκφράζουν την υποστήριξη στη 

σαύρα επεξηγώντας το 

αποτέλεσμα της  κύλισης λόγω 

σχήματος. 

Η εκπαιδευτικός συζητά με τους 

μαθητές θέτοντας διάφορα 

ερωτήματα όπως: 

Γιατί τα δάκρυα όταν έπεσαν 

στο φύλλο του Λωτού έγιναν 

σφαίρες; 

Τι σχήμα θα μπορούσε να 

πάρουν τα δάκρυα της Χιονάτης 

εάν έπεφταν στο έδαφος;  

Μπορείς να δοκιμάσεις πιο από 

τα  δυο σχήματα (ένα σφαιρικό 

και ένας κύβος) κυλά καλύτερα; 

Οι μαθητές περιγράφουν το 

αποτέλεσμα. 

1.Εισαγωγή στο 
φαινόμενο του Λωτού. 
2. Na παρατηρήσουν, 

να ονομάσουν και να 

αναγνωρίσουν το 

σφαιρικό σχήμα της 

σταγόνας ως το βασικό 

ορατό χαρακτηριστικό 

του φαινομένου του 

Λωτού. 

3. Να  

προβληματιστούν για 

τον τρόπο δημιουργίας 

του σφαιρικού 

σχήματος. 

4. Να αντιληφτούν ότι 

το σφαιρικό σχήμα της 

σταγόνας αποτελεί τον 

βασικό παράγοντα της 

κύλισης της πάνω στο 

φύλλο. 

 

 

ENOTHTA 

1 

Φύλλο Εργασίας 1 Περιγραφή  Διδακτικών - 

Μαθησιακών 

Δραστηριοτήτων 

Διδακτική 

αξιοποίηση 

Σελίδες 

2,3 

 

Τα  νήπια ζωγραφίζουν και στη 

συνέχεια καλούνται να  

εκφράσουν τις απόψεις τους 

σχετικά με τον τρόπο ή το 

μέρος που μπορεί να κρυφτεί η 

Χιονάτη. Εκφράζουν  τις 

πρότερες ιδέες τους για την 

ύπαρξη αόρατων κόσμων. 

 Η εκπαιδευτικός θέτει 

ερωτήματα προβληματισμού 

όπως για παράδειγμα:  

Υπάρχουν πράγματα γύρω μας 

που δεν μπορούμε να δούμε 

με τα μάτια μας; 

1.Να εκφράσουν τις 

πρότερες ιδέες σχετικά 

με το τι είναι ορατό με 

το μάτι. 
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ENOTHTA 

3 

Φύλλο Εργασίας 3 Περιγραφή  Διδακτικών - 

Μαθησιακών 

Δραστηριοτήτων 

Διδακτική αξιοποίηση 

Σελίδες 

8,9 

 

Η εκπαιδευτικός συζητά με τα 
νήπια την άποψή τους για τα όσα 
ανέφερε η σαύρα στη Χιονάτη 
σχετικά με το Νανόκοσμο. 
Οι μαθητές επαναλαμβάνουν το 
περιεχόμενο του διαλόγου και 
απαντούν στο ερώτημα 
εκφράζοντας τις απόψεις τους 
για το εάν υπάρχει ο 
Νανόκοσμος. 
 Η εκπαιδευτικός εισάγει τον 
προβληματισμό για τον τρόπο 
που μπορούν να γίνουν ορατοί οι 
κρυφοί κόσμοι. 
Οι μαθητές απαντούν  στο 
τελευταίο ερώτημα γιατην χρήση 
των οργάνων στην πιθανή 
ύπαρξη των αόρατων κόσμων. 
Ζωγραφίσουν τις ιδέες τους  για 
τα όργανα. 

1.Εισαγωγή στην ιδέα 

των οργάνων. 

2. Να προβληματιστούν 

και να εκφράσουν τις 

απόψεις τους σχετικά με 

την ύπαρξη του 

Νανόκοσμου. 

3. Να αντιληφτούν την 

απαραίτητη χρήση των 

οργάνων στην 

ανακάλυψη των 

αόρατων κόσμων. 
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ENOTHTA 

4 

Φύλλο Εργασίας 4 Περιγραφή  Διδακτικών - 

Μαθησιακών 

Δραστηριοτήτων 

Διδακτική 

αξιοποίηση 

Σελίδες 

11,12,13 

 

Οι μαθητές προβληματίζονται 

σχετικά με την απορία της 

σαύρας και γενικότερα με το 

μέγεθος του περιεχομένου του 

Μακρόκοσμου. 

Εκφράζουν τις απόψεις τους. 

Καλούνται να παρατηρήσουν με 

τα μάτια τους και να 

διαπιστώσουν την ορατότητα των 

πολύ μικρών αντικειμένων με το 

μάτι στην αυλή του 

Νηπιαγωγείου. 

 Η εκπαιδευτικός προτρέπει  τους 

μαθητές  να σκεφτούν  τους 

τρόπους με τους οποίους θα 

μπορούσαμε με σιγουριά να 

συγκρίνουμε το μέγεθος των 

αντικειμένων όπως  (α) τα 100 

σκαλοπατάκια του μέτρου (β)   το 

σχοινάκι…. 

Η εκπαιδευτικός θέτει διάφορα 

ερωτήματα όπως για 

παράδειγμα:  

Εάν η Χιονάτη καταφέρει να 

γίνει μικρή σαν μυρμήγκι  η 

κακιά βασίλισσα θα μπορέσει 

να την ανακαλύψει; 

Οι μαθητές προβληματίζονται για 

το πόσο πιο μικρά μπορεί να  

είναι τα πράγματα που δεν 

μπορούμε να τα δούμε με το μάτι 

μας και οριοθετούν με βάση τα 

σκαλοπάτια του μέτρου την 

ορατότητα του περιεχομένου του 

Μακρόκοσμου (0-1cm). 

1. Να γνωρίσουν το 

περιεχόμενο του 

Μακρόκοσμου και να 

προβληματιστούν 

σχετικά με το 

μέγεθος του 

περιεχομένου του. 

2.Να ταξινομήσουν 

τα αντικείμενα με 

βάση το μέγεθος 

χρησιμοποιώντας 

φράσεις σύγκρισης 

μεγεθών. 

3. Nα  

προβληματιστούν 

σχετικά με τα μεγέθη 

που είναι ορατά με 

τα μάτια και ανήκουν 

στο Μακρόκοσμο 

καθώς και με τον 

τρόπο μέτρησης των 

μεγεθών. 
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ENOTHTA 

5 

Φύλλο Εργασίας 5 Περιγραφή  Διδακτικών - 

Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 

Διδακτική 

αξιοποίηση 

Σελίδες 

15,16,17 

 

Οι μαθητές  προτρέπονται να 

βοηθήσουν τη σαύρα  

επαναλαμβάνοντας προφορικά τις 

πληροφορίες που συγκέντρωσε στο 

εργαστήρι. 

Αναφέρουν τα ονόματα των τριών 

κόσμων και αναγνωρίζουν το όνομά 

τους στο  φύλλο εργασίας (έχει 

προηγηθεί  η διδασκαλία για την 

αναγνώριση μεγάλων και μικρών 

γραμμάτων για να βοηθηθούν τα 

παιδιά στην αναγνώριση). 

Αντιστοιχούν το κάθε εργαλείο με 

το όνομα του κόσμου που γίνεται 

ορατός με τη χρήση του. 

Χρησιμοποιούν συγκριτικές 

φράσεις μεγεθών. 

1.Να γνωρίσουν 

τα ονόματα των 

τριών κόσμων και 

τα ονόματα των 

οργάνων με τα 

οποία γίνεται 

ορατός ο κάθε 

κόσμος 

αντίστοιχα. 

2. Να  ονομάσουν 

και να 

αντιστοιχίσουν το 

εργαλείο με τον 

αντίστοιχο κόσμο 

που μπορεί να 

γίνει ορατός με τη 

χρήση τους. 

ENOTHTA 

6 

Φύλλο Εργασίας 6 Περιγραφή  Διδακτικών - 

Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 

Διδακτική αξιοποίηση 

Σελίδες 

19,20,21 

 

Οι μαθητές  απαντούν προφορικά και 

αναφέρουν τον αριθμό 100 ως το 

μεγαλύτερο σκαλοπάτι του μέτρου και 

το 0 ως το μικρότερο. 

Η εκπαιδευτικός  προτρέπει τους 

μαθητές να αναζητήσουν  τις 

απαντήσεις αφού πρώτα   

παρατηρήσουν το μέτρο που υπάρχει 

στην τάξη( έχει προηγηθεί σχετική 

διδασκαλία  όπως σύγκριση του ύψους 

των μαθητών με βάση τη μονάδα 

μέτρησης εκατοστά). 

Οι μαθητές μετρούν τα σκαλοπάτια του 

μέτρου  και αντιλαμβάνονται πως  κάθε 

σκαλοπάτι αντιστοιχεί σε ένα εκατοστό. 

Μετρούν το ύψος τους και ζωγραφίζουν 

τον εαυτό τους στο φύλλο εργασίας  

κοντά στον αριθμό 100 ενώ 

ζωγραφίζουν το μυρμήγκι ανάμεσα στο  

1 με 0. 

Τα παιδιά παρατηρούν τη διαφορά 

ύψους ανθρώπου- μυρμηγκιού. 

1.Να γνωρίσουν τη 

μονάδα  μέτρησης του 

ύψους των ανθρώπων. 

2.Εισαγωγή στην 

ποσοτική/αναλογικήσυγκρ

ισή. Αρίθμηση  

3.Να συγκρίνουν το ύψος 

τους με του μυρμηγκιού. 

Να αντιστοιχίσουν το 

ύψος του μυρμηγκιού 

περίπου στο 1 εκατοστό 

αναλογικά με του 

ανθρώπου.  

3. Να αντιληφτούν στο 

βαθμό που μπορούν πως 

η ορατότητα των 

αντικειμένων σχετίζεται 

με το μέγεθος.  
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ENOTHT

A 8 

Φύλλο Εργασίας 8 Περιγραφή  Διδακτικών - 

Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 

Διδακτική αξιοποίηση 

Σελίδες 

25,26,27 

 

Οι μαθητές απαντούν στο 

ερώτημα και περιγραφούν τα 

χαρακτηριστικά του Νανόκοσμου. 

Χρησιμοποιούν στο βαθμό που 

είναι εφικτό  λεξιλόγιο 

Νανογραμματισμού. Αναφέρονται 

στην αλλαγή του μεγέθους και του  

χρώματος, τα στοιχεία δηλαδή  

που θα δυσκολέψουν τον ήρωα 

πρίγκιπα να ανακαλύψει τη 

Χιονάτη. 

Αντιλαμβάνονται την 

αναγκαιότητα χρήσης του οργάνου 

παρατήρησης και περιγράφουν το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο για την 

ορατότητα του Νανόκοσμου. 

1.Να  κατανοήσουν την 

μη ορατότητα του 

περιεχομένου του 

Μικρόκοσμου και του 

Νανόκοσμου με γυμνό 

μάτι. 

2. Να χρησιμοποιήσουν 

λεξιλόγιο 

Νανογραμματισμού: 

μικροσκόπιο, 

ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο, 

νανόκοσμος, 

μικρόκοσμος 

 

 

 

 

 

 

ENOTHTA 

7 

Φύλλο Εργασίας 7 Περιγραφή  Διδακτικών - 

Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 

Διδακτική αξιοποίηση 

Σελίδα 23 

 

Οι μαθητές αριθμούν τα φίλτρα 

με βάση τη σειρά που πρέπει να 

τα χρησιμοποιήσει η Χιονάτη για 

να βρεθεί στους τρεις κόσμους 

αλλάζοντας μέγεθος. 

Αντιστοιχούν μεγέθη και 

αιτιολογούν την επιλογή τους 

χρησιμοποιώντας συγκριτικές 

φράσεις μεγεθών όπως 

μεγαλύτερος από ...μικρότερος 

από κτλ.. 

1.Να αντιληφτούν την 

διάφορα μεγέθους 

στους τρεις κόσμους και 

τη διαδοχική τους σειρά 

με βάση το μέγεθος. 

2 Να αντιστοιχίσουν 

μέγεθος και χρώμα.   
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ENOTHTA 

9 

Φύλλο Εργασίας 9 Περιγραφή  Διδακτικών - 

Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 

Διδακτική 

αξιοποίηση 

Σελίδες 

29,30,31,

32 

 

Οι μαθητές περιγράφουν προφορικά  τις 

φορές που η Χιονάτη χρειάστηκε να 

μικρύνει η Χιονάτη σε ένα σκαλοπάτι 

μετρώντας στο μετρό του σχολείου τις 

γραμμές των χιλιοστών που αντιστοιχούν 

σε  ένα από τα εκατοστά του μέτρου. 

Γράφουν τον αριθμό στο πρώτο κουτάκι. 

Η εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές 

να  παρατηρήσουν εάν όλα τα 

σκαλοπάτια (και τα 100) έχουν ίδιο 

αριθμό γραμμών (χιλιοστών) 

Στη συνεχεία ζητά από του μαθητές να 

ανακαλέσουν στη μνήμη τους πόσα είναι 

όλα τα σκαλοπάτια του μέτρου (δηλ.τα 

εκατοστά) ή να τα μετρήσουν και να 

γράψουν τον αριθμό στο δεύτερο 

κουτάκι. 

Έπειτα  προτρέπει να εκφραστούν 

προφορικά την αριθμητική πράξη (και όχι 

το  αποτέλεσμα του γινομένου το οποίο 

και αναφέρει η ίδια) θέτοντας το 

ερώτημα. 

Πόσες φορές θα μικρύνει η Χιονάτη όταν 

κατεβεί  όλα τα  σκαλοπάτια του μέτρου; 

Οι μαθητές προτρέπονται να συγκρίνουν 

τις φορές που μικραίνει η Χιονάτη σε 

κάθε κόσμο με βάση το κείμενο  του 

παραμυθιού σελ.29,32,(τοσες όσες 

φορές) 

1.Εισαγωγεί στην 

ποιοτική  /ποσοτική 

αναλογική 

μέτρηση/σύγκριση. 

2.Να ασκηθούν στην 

μέτρηση  και να 

περιγράψουν 

προφορικά την πράξη 

πολλαπλασιασμού.  

3. Να ακούσουν τον 

αριθμό χίλια1000 που 

αποτελεί τη βάση της 

ποσοτικής αναλογικής 

σύγκριση των τριών 

κόσμων 
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ENOTHTA 

11 

Φύλλο Εργασίας 11 Περιγραφή  Διδακτικών - 

Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 

Διδακτική 

αξιοποίηση 

Σελίδες 

34,35,36 

 

Οι μαθητές υποθέτουν και 

αιτιολογούν τη συμπεριφορά των 

νανοπροεξοχών σχετικά με το 

χαιρετισμό. 

Υποθέτουν και προσπαθούν να 

περιγράψουν ή να ζωγραφίσουν το 

τι θα συμβεί, εάν οι νανοπροεξοχές 

κατεβάσουν τα χέρια τους. 

Η εκπαιδευτικός προτρέπει τους 

μαθητές να παίξουν ένα ομαδικό 

παιχνίδι όπου θα υποδύονται τις  

νανοπροεξοχές και  θα  

προσπαθήσουν να κυλίσουν την 

σταγόνα χωρίς να πέσει από τα 

χέρια τους. Κάποιο από τα παιδιά 

υποδύεται τη Χιονάτη που απλώνει 

το χέρι για να τη χαιρετήσουν. 

Τι θα συμβεί με τη μπάλα εάν 

κατέβουν τα χέρια; 

1.Να αντιληφτούν τη 

λειτουργικότητα των 

νανοπροεξοχών στη 

διατήρηση του 

σφαιρικού σχήματος 

της σταγόνας. 

2. Να αποδώσουν 

βιωματικά τη 

λειτουργικότητα των 

νανοπροεξοχών και 

την κύλιση της 

σταγόνας. 

 

ENOTHTA 

10 

Φύλλο Εργασίας 10 Περιγραφή  Διδακτικών - 

Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 

Διδακτική 

αξιοποίηση 

Σελίδες 

34,35,36 

 

Οι μαθητές  αναφέρουν και 

γράφουν το όνομα του 

Μικρόκοσμου ενώ ταυτόχρονα με 

διάφορες ερωτήσεις προτρέπονται 

να περιγράψουν το περιεχόμενό 

του χρησιμοποιώντας 

επιστημονικό λεξιλόγιο (στόματα 

φύλλων). 

Η εκπαιδευτικός αναφέρει τους 

κανόνες παρατήρησης με το 

επιστημονικό όργανο. 

Οι μαθητές παρατηρούν στο 

Μικροσκόπιο και επιβεβαιώνουν 

τις πληροφορίες της σαύρας 

σχετικά με την ύπαρξη 

περιεχομένου. 

Οι μαθητές  παρατηρούν  το 

μικροσκόπιο και περιγράφουν 

προφορικά τα όσα παρατήρησαν. 

Επεξεργάζονται και περιγράφουν  

την κατασκευή του. 

1.Να μάθουν το όνομα 

του Μικρόκοσμου και 

το περιεχόμενό του. 

2. Να ασκηθούν στην 

παρατήρηση με ένα 

επιστημονικό όργανο 

όπως το Μικροσκόπιο. 

3. Να αντιληφθούν την 

μεγέθυνση του 

περιεχομένου με τη 

χρήση του 

μικροσκοπίου έτσι 

ώστε να γίνει ορατό. 
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ENOTHTA 

12 

Φύλλο Εργασίας 12 Περιγραφή  Διδακτικών - 

Μαθησιακών 

Δραστηριοτήτων 

Διδακτική 

αξιοποίηση 

Σελίδες 

39,40,41, 

42 

 

Οι μαθητές αναγνωρίζουν τη 

λέξη «ΝΑΝΟΚΟΣΜΟΣ»  και την 

αναφέρουν προφορικά. 

Ανακαλούν στη μνήμη τους τα 

χρώματα με τα οποία  γίνεται 

ορατός  από το όργανο, το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και 

χρωματίζουν τα κουτάκια. 

Η εκπαιδευτικός προτρέπει τα 

παιδιά να δημιουργήσουν τη 

νέα πινακίδα γράφοντας τη 

λέξη «Νανόκοσμος». 

1.Να αναγνωρίσουν τη 

λέξη: Νανόκοσμος . 

2. Να αποδώσουν τα 

χρώματά του. 

 

ENOTHTA 

13 

Φύλλο Εργασίας 13 Περιγραφή  Διδακτικών - 

Μαθησιακών Δραστηριοτήτων 

Διδακτική αξιοποίηση 

Σελίδες 

39,40,41, 

42 

 

Οι μαθητές περιγράφουν το 

όργανο παρατήρησης του 

Νανόκοσμου. 

Αναφέρονται στη δυνατότητα 

μεγέθυνσης  και τη χρήση του 

Υπολογιστή για την ορατότητα 

των νανοπροεξοχών. 

Συγκρίνουν το Ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο με το μικροσκόπιο 

και εξηγούν την επιλογή τους. 

Αναφέρονται στα χρώματα με τα 

οποία γίνεται ορατός ο 

Νανόκοσμος. 

1.Να κατανοήσουν τη 

χρησιμότητα του 

οργάνου του 

Ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου ως προς 

την μεγέθυνση των 

αντικειμένων  

2. Να εντοπίσουν  

στοιχεία του που το 

διαφοροποιούν από το 

Μικροσκόπιο (π.χ. 

οθόνη υπολογιστή) 
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ENOTHTA 

14 

Φύλλο Εργασίας 14 Περιγραφή  Διδακτικών - 

Μαθησιακών 

Δραστηριοτήτων 

Διδακτική αξιοποίηση 

Σελίδες 45,46 

 

Η εκπαιδευτικός  θέτει τον 

προβληματισμό  για την 

παρατήρηση του 

φαινόμενου του Λωτού στην 

καθημερινότητα. 

Οι μαθητές περιγράφουν 

πιθανές παρατηρήσεις τους 

και ζωγραφίζουν το φυτό.  

Εξασκούνται στον 

επιστημονικό τρόπο 

εργασίας και διατυπώνουν 

τα δικά τους συμπεράσματα 

1. Εισαγωγή στον 

επιστημονικό τρόπο 

εργασίας. Να κατανοήσουν 

τη σημασία  της 

παρατήρησης του 

πειράματος-δοκιμής. 

2. Να παρατηρήσουν και να 

αντιληφτούν το φαινόμενο 

του Λωτού βασιζόμενα στο 

σφαιρικό σχήμα που 

διατηρεί η σταγόνα πάνω 

στο φύλλο. 

3. Να πειραματιστούν 

σχετικά με το σφαιρικό 

σχήμα της σταγόνας και να 

αντιληφτούν το φαινόμενο 

και σε άλλα είδη φυτών και 

λαχανικών. 

4. Να καταλήξουν και να 

διατυπώσουν τα δικά τους 

συμπεράσματα. 

 

ENOTHTA 

15 

Φύλλο Εργασίας 15 Περιγραφή  Διδακτικών - 

Μαθησιακών 

Δραστηριοτήτων 

Διδακτική αξιοποίηση 

Σελίδες 

48,49 

 

Οι μαθητές προβληματίζονται 

την αναγκαιότητα ενός τρόπου 

αναπαράστασης  των αόρατων 

κόσμων. 

Εκφράζουν απόψεις για τον 

τρόπο που μπορούμε να 

περιγράψουμε τους αόρατους 

κόσμους. 

 Η εκπαιδευτικός συζητά  με 

τους μαθητές για τους τρόπους 

αναπαράστασης και οι μαθητές 

επιλέγουν τα βασικά στοιχεία 

του κόσμου που νομίζουν πως 

πρέπει  να περιγράψουν και να 

τα ζωγραφίζουν. 

Καλούνται σε ομάδες να 

σκεφτούν ένα τρόπο να δείξουν 

και  με το σώμα τους το 

περιεχόμενο των κόσμων: 

στόματα φύλλων, 

νανοπροεξοχές 

1.Να απεικονίσουν ή να 

αποδώσουν με όποιον 

τρόπο επιθυμηθούν, το 

μέγεθος, το χρώμα, τις 

νανοπροεξοχές και τα 

στόματα των φύλλων. 

2.  Να ασκηθούν στην 

προσπάθεια 

αναπαράστασης των 

αόρατων κόσμων. 

3. Να περιγράψουν 

προφορικά 

χρησιμοποιώντας 

λεξιλόγιο 

νανογραμματισμού: 

μικρόκοσμος, 

νανόκοσμος, στόματα 

φύλλων, 

νανοπροεξοχές. 
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ENOTHTA 

16 

Φύλλο Εργασίας 16 Περιγραφή  Διδακτικών - 

Μαθησιακών 

Δραστηριοτήτων 

Διδακτική 

αξιοποίηση 

Σελίδες 

53,54 

 

Οι μαθητές περιγράφουν 

καθημερινές πιθανές εμπειρίες  

κατά τις οποίες έχουν 

παρατηρήσει τον 

αυτοκαθαρισμό ρούχων ή 

αντικειμένων. 

Ζωγραφίζουν ότι αδιάβροχο 

έχουν παρατηρήσει από την 

καθημερινότητα και πάνω του 

τοποθετούν  σταγόνες που 

κατρακυλούν σε σχήμα 

σφαιρικό. 

Παρακολουθούν σχετικό βίντεο 

εφαρμογής του φαινομένου 

του Λωτού. 

Εξηγούν την εφαρμογή του 

φαινόμενου χρησιμοποιώντας 

το κατάλληλο λεξιλόγιο και 

τονίζουν την ύπαρξη και  τη 

λειτουργικότητα των 

νανοπροεξοχών. 

Περιγράφουν και ζωγραφίζουν 

πιθανές εφαρμογές που 

θαεπιθυμούσαν. 

Παρακολουθούν το βίντεο 

εφαρμογών. 

1. Να διαπιστώσουν 

εφαρμογές και τη 

χρησιμότητα του 

φαινόμενου του 

Λωτού στην 

καθημερινότητά τους  

2. Να εκφράσουν τις 

απόψεις τους σχετικά 

με την διευκόλυνση 

της καθημερινότητας 

με τη εφαρμογή του 

φαινομένου.  

3. Να εκφράσουν 

επιθυμίες εφαρμογής 

του φαινομένου. 

4. Να παρατηρήσουν 

σε βίντεο εφαρμογές 

του φαινομένου. 

 

2.1.3. Σκεπτικό δημιουργίας αφηγηματικού κειμένου.  

 

Το αφηγηματικό κείμενο «Η Χιονάτη επιστρέφει στο Νανόκοσμο» αφορά μία 

προσπάθεια δημιουργίας ενός λογοτεχνικού κειμένου – «παραμυθιού» με στοιχεία 

διακειμενικότητας που εμπεριέχει όρους όπως η αφηγηματικότητα και στο οποίο 

θεωρήθηκε πολύ σημαντική η συναισθηματική εμπλοκή και o διδακτικός 

μετασχηματισμός περιεχομένου των ΦΕ. Η αναζήτηση νέας λύσης στο πρόβλημα 

καταδίωξης της κεντρικής ηρωίδας, της Χιονάτης, από την κακιά βασίλισσα, που ήδη 

είναι αγαπητή στα παιδιά από το γνωστό παραδοσιακό ευρωπαϊκό παραμύθι των 

αδερφών Γκρίμ «Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι», στοχεύει να προκαλέσει εκ νέου το 

ενδιαφέρον τους για την αλλαγή του, την αλληλεπίδρασή τους με το κείμενο, την 
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ανάπτυξη της φαντασίας τους, προσφέροντας ταυτόχρονα ευκαιρίες για διδακτική 

αξιοποίησή περιεχομένου των ΦΕ και συγκεκριμένα της Ν-ΕΤ. 

Αναλυτικότερα, στις πρώτες σελίδες, εμφανίζεται η Χιονάτη που προσπαθεί να 

επιστρέψει στον κόσμο των σύγχρονων παραμυθιών. Παρουσιάζεται στην σύγχρονη 

εποχή σε καινούργιες περιπέτειες. Από την αρχική περιγραφή η ηρωίδα είναι ίδια. 

Απεικονίζεται με τα ίδια χαρακτηριστικά  εικονογράφησης όπως στο γνωστό 

παραμύθι της Χιονάτης και των 7 νάνων της παραγωγής του Ντίσνεϋ. Η ερευνήτρια 

δικαιολογεί την απόφαση της Χιονάτης να ξεφύγει από το γνωστό παραμύθι και 

ειδικότερα από την κακιά βασίλισσα ενώ ταυτόχρονα αναζητά λύση στο ίδιο 

πρόβλημα, να κρυφτεί κάπου για να μην την εντοπίσει ξανά. Προκύπτει λοιπόν το 

ερώτημα, εάν υπάρχει  κάποιο μέρος που θα μπορούσε να κρυφτεί η Χιονάτη, έτσι 

ώστε να μην την βλέπει με τα μάτια της η κακιά βασίλισσα. Η πρόθεση είναι να δοθεί 

η ευκαιρία στον αναγνώστη-ακροατή στην αρχή του «παραμυθιού», μέσα από μια 

διαλογική αφήγηση να εκφράσει την άποψή και τις  ιδέες του, αλλά και να τον 

προκαλέσει συναισθηματικά να συμπαρασταθεί στην αγαπημένη του ηρωίδα 

προτείνοντας λύσεις. Ο αναγνώστης καλείται να εκφράσει την άποψη του και τις 

ιδέες του για το πρόβλημα της ηρωίδας εκφράζοντας ταυτόχρονα και τις αρχικές 

ιδέες του σχετικά με την ύπαρξη αόρατων κόσμων για τον άνθρωπο. Στόχος, 

επομένως, είναι μέσα από τον προβληματισμό για τη Χιονάτη να προκαλέσει στους 

αναγνώστες επιστημονικά ερωτήματα. 

Ο αναγνώστης-ακροατής μεταφέρεται νοερά σε σκηνικό παλαιών παραμυθιών, 

συναντά γνωστούς και μη ήρωες, ανακαλεί στην μνήμη του γεγονότα, τα οποία θα 

χρησιμοποιήσει στη συνέχεια για να κατανοήσει τη συμπεριφορά τους απέναντι σε 

νέες καταστάσεις. Ωστόσο, στο δάσος την ηρωίδα την περιμένει μία δυσάρεστη 

έκπληξη. Απουσιάζουν οι 7 νάνοι. Έτσι, αρχίζει το καινούργιο παραμύθι, όπου η 

Χιονάτη θα βρεθεί ανάμεσα σε νέες εικόνες, με αρκετά στοιχεία ανθρωπομορφισμού 

για να γίνονται εύκολα κατανοητές από τα παιδιά. Ταυτόχρονα στοχεύει στην 

συναισθηματική επιρροή του αναγνώστη αλλά και στην ανάπτυξη ικανοτήτων, όπως 

η παρατηρητικότητα, η φαντασία, η δημιουργική αναπαράσταση, η εκμάθηση και 

κατανόηση της γλώσσας της τέχνης κ.α. Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι 

εξαιτίας της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας στο να 

αντιληφθούν το μέγεθος σε κάποιες εικονογραφημένες σκηνές που αφορούν 
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αναπαραστάσεις πραγματικού περιεχομένου των αόρατων κόσμων, οι αναλογίες δεν 

ισχύουν επακριβώς και ότι υπάρχουν αρκετές συμβάσεις στο σκίτσο των μοντέλων. 

Το «παραμύθι» εκτυλίσσεται μέσα σε πολλαπλά χώρο-χρονικά πλαίσια, 

προκειμένου να προβληματίσει και να εξάψει το ενδιαφέρον, αλλά και να προσφέρει 

νέες πληροφορίες και γνώσεις. Με τη βοήθεια της σαύρας, των μαγικών στοιχείων, 

των σκαλοπατιών του μέτρου, που αποτελεί το αναπαραστατικό μας εύρημα, η 

Χιονάτη ταξιδεύει στους τρεις πραγματικούς κόσμους αλλάζοντας το δικό της 

μέγεθος και συλλέγει πραγματικές πληροφορίες για το περιεχόμενο τους, το όνομα 

τους, το μέγεθος τους και τα όργανα με τα οποία γίνονται ορατοί. 

Όσο προχωρά η εξέλιξη του παραμυθιού και εισάγονται νέοι ήρωες που 

σχετίζονται με το περιεχόμενο των τριών υπαρκτών κόσμων και το φαινόμενο του 

Λωτού, εγείρονται ερωτήσεις για το εάν οι παραδοσιακοί ήρωες, όπως ο πρίγκιπας 

και οι νάνοι, θα πρέπει να συμπεριφερθούν όπως στο γνωστό παραμύθι ή αν θα 

αλλάξουν στάση. Ο πρίγκιπας αλλάζει τελικά στάση και με μία μαγική κίνηση 

μεταμορφώνεται σε επιστήμονας. Έτσι, προβάλλει το ρόλο του επιστήμονα και του 

επιστημονικού τρόπου εργασίας ενώ πραγματοποιεί με τα μάτια του το ίδιο ταξίδι με 

τη Χιονάτη. Παράλληλα εισάγονται τα όργανα παρατήρησης και η μοντελοποίηση-

αναπαράσταση. Ανακαλύπτει και πάλι τη Χιονάτη που συνεχίζει να τρέφει για εκείνη 

τα ίδια αισθήματα και να αγαπά με τον ίδιο τρόπο. Η φαντασία του αναγνώστη θα 

ενεργοποιηθεί και θα απελευθερωθεί, ενώ ταυτόχρονα θα προβληματιστεί και θα 

εκφραστεί με ερωτήσεις, συμμετέχοντας ενεργά στην διαδικασία παραγωγής 

νοήματος. 

 

2.1.4. Το αφηγηματικό κείμενο και τα στοιχεία του ως λογοτεχνικό είδος-«παραμύθι» 

 

Κατά την δημιουργία του αφηγηματικού κείμενου «Η Χιονάτη επιστρέφει στο 

Νανόκοσμο» ελήφθησαν υπόψη στοιχεία, όπως παρουσιάζονται στο θεωρητικό 

μέρος της εργασίας στην ενότητα «Παιδική Λογοτεχνία και Παραμύθι», τα όποια θα 

μπορούσαν να χαρακτηρίσουν το κείμενο ως λογοτεχνικό είδος. Πιο συγκεκριμένα, 

αυτό το αφηγηματικό κείμενο διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία του παραμυθιού 

1. Πλοκή: Μια ακολουθία φανταστικών και πραγματικών γεγονότων που 

συμπεριλαμβάνουν και συγκρούσεις όπως περιγράψαμε παραπάνω, στήνουν την 



 
 

137 
 

νέα ιστορία της ηρωίδας αποδίδοντας στο κείμενο πλοκή. Το παραμύθι ξεκινά όταν 

η ηρωίδα, η Χιονάτη δηλαδή, εμφανίζεται προκαλώντας τον αναγνώστη να τη 

βοηθήσει στην νέα προσπάθεια της να αλλάξει το γνωστό παραμύθι και να κρυφτεί 

κάπου που να μην την βλέπει η κακιά βασίλισσα. Αναζητώντας λύση στο πρόβλημα  

της, η ιστορία συνεχίζεται με τις νέες περιπέτειές της, προκαλεί την αγωνία και την 

συναισθηματική εμπλοκή του αναγνώστη, για να κλείσει τον κύκλο σε ένα σημείο 

ηρεμίας όπου δίνεται λύση στο πρόβλημα της. Ο αδύναμος μέχρι τότε ήρωας, η 

σαύρα, που κανείς από τους γνωστούς ήρωες των παραμυθιών δεν επιθυμούσε να 

την εντάξει στο βιβλίο του, αποδεικνύεται στο τέλος ο καλύτερος βοηθός. 

2. Μαγικά – φανταστικά στοιχεία: Το φανταστικό, το μαγικό, αποτελούν 

συστατικά στοιχεία του παραμυθιού τόσο στις μεταμορφώσεις των ηρώων, όπως για 

παράδειγμα οι αλλαγές στο μέγεθος της Χιονάτης, η μεταμόρφωση του πρίγκιπα σε 

επιστήμονα, όσο και στις μετακινήσεις τους, στους τρεις διαφορετικού μεγέθους 

κόσμους. Συνυπάρχουν και συγχρωτίζονται με το ρεαλιστικό στοιχείο, μέσα σε μια 

αφήγηση που χαρακτηρίζεται από φυσικότητα και αληθοφάνεια. Οι δυσκολίες που 

συναντά η Χιονάτη για να διανύσει τις τεράστιες αποστάσεις και να φτάσει στους 

τρεις πραγματικούς κόσμους ξεπερνιούνται με τη βοήθεια του ήρωα-βοηθού, της 

σαύρας, που θα καταφέρει να εξασφαλίσει «το μαγικό μέσο», δηλαδή τα μαγικά 

φίλτρα. 

3. Οι χαρακτήρες/ήρωες: Οι ήρωες παρουσιάζονται και δρουν στο κείμενο 

καθώς βοηθούν στην κατανόηση της ιστορίας μέσα από τις ενέργειες τους. Είναι 

φανταστικά και πραγματικά πρόσωπα. Χρησιμοποιούν μαγικά μέσα και πραγματικά 

αντικείμενα όπως μαγικό καθρέφτη, μαγικά φίλτρα, σκαλοπάτια του μέτρου, 

μικροσκόπια κ.α.. Η σαύρα είναι ο χαρακτήρας εκείνος, ο ήρωας βοηθός που τα 

παιδιά αναμένεται να συμπαθήσουν, εξαιτίας της απομόνωσης του από τα άλλα ζώα, 

αλλά και του τρόπου που θα βοηθήσει την Χιονάτη και τον πρίγκιπα. Οι ήρωες θα 

έρθουν σε επαφή με φυσικά φαινόμενα, όπως το φαινόμενο του λωτού, το 

περιεχόμενο των κόσμων κτλ. Κάποιοι από αυτούς μεταμορφώνονται εξυπηρετώντας 

την πλοκή του παραμυθιού, αλλά και διδακτικούς στόχους, για παράδειγμα η 

Χιονάτη που αλλάζει μέγεθος και χρώμα για να φτάσει στο Νανόκοσμο. Οι ήρωες 

διαθέτουν αρετές και τόλμη, όπως η Χιονάτη που αν και είναι όμορφη και γλυκιά 

είναι ταυτόχρονα θαρραλέα, γιατί δεν διστάζει να ξεφύγει από το παλαιότερο 
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παραμύθι. Επίσης, οι Νανοπροεξοχούληδες αποτελούν παράδειγμα καθώς 

ακούραστοι κρατούν συνέχεια τα χέρια τους ψηλά για να διατηρήσουν σφαιρικές τις 

σταγόνες πάνω στα φύλλα του λωτού κ.α. 

Ο αναγνώστης καλείται να μαντεύει συνεχώς τις προθέσεις και τις επιθυμίες 

των ηρώων, αλλά και να τους ανακαλύπτει μέσα από τις ενέργειες τους και τα σχόλια 

του αφηγητή. Ο τρόπος που δρουν οι ήρωες [Χιονάτη, σαύρα, πρίγκιπας] στο 

παραμύθι προκαλεί τον αναγνώστη συναισθηματικά στο να αναμένει και να επιζητεί 

την ηθική δικαίωση στο τέλος του παραμυθιού, αλλά και την τιμωρία του «κακού» 

ήρωα, της βασίλισσας. Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται οι ήρωες του «παραμυθιού». 

 

Πίνακας 7: Οι ήρωες του παραμυθιού 

 

Η Χιονάτη 

 

Η σαύρα 

 

Ο Λαγός, το Λιοντάρι, 

το Μυρμήγκι 

 

Η βασίλισσα 

 

Επιστήμονες 

 

Στόματα Φύλλων 
Ερυθρά αιμοσφαίρια 

 

Νανοπροεξοχούληδες 

 

Ιοί 

 

Ο Πρίγκιπας 

 

Οι Νάνοι 

 

Το λουλούδι του Λωτού 

 

4. Χώρος και χρόνος εξέλιξης γεγονότων: Ο χρόνος εξέλιξης της ιστορίας είναι 

αόριστος, ενώ ο χώρος έχει καθοριστικό ρόλο, καθώς συνδέεται με την ακολουθία 
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των γεγονότων και την κατανόηση του «παραμυθιού» (Πίνακας 8). Οι μετακινήσεις 

της βασικής ηρωίδας αφορούν φανταστικούς χώρους, όπως το παλάτι, οι σελίδες των 

βιβλίων, αλλά και πραγματικούς χώρους, όπως οι τρεις πραγματικοί κόσμοι 

(Μακρόκοσμος, Μικρόκοσμος, Νανόκοσμος). 

 

Πίνακας 8: Ακολουθία γεγονότων/Χώρος 

 

Μακρόκοσμος 

 

Μικρόκοσμος 

 

Νανόκοσμος 

 

Μακρόκοσμος 

Η Χιονάτη αναζητά 

λύση στο πρόβλημα 

και συναντά τη 

σαύρα, τον ήρωα-

βοηθό. 

Η Χιονάτη 

ταξιδεύει στο 

Μικρόκοσμο 

αλλάζοντας το 

μέγεθος της και 

συναντά τα 

στόματα των 

φύλλων. 

Η Χιονάτη στο 

Νανόκοσμο λύνει το 

πρόβλημά της 

αλλάζοντας το χρώμα 

και το μέγεθος της. 

Συναντά τους φίλους 

της, τους νάνους και 

τους εργατικούς 

νανοπροεξοχούληδες. 

Κινδυνεύει από τους 

ιούς. 

Η Χιονάτη 

επιστρέφει  στο 

μακρόκοσμο 

μεταφέρει το 

μυστικό των 

Νανοπροεξοχών και 

επιβραβεύει τον 

ήρωα-βοηθό με τη 

συμμετοχή του στο 

νέο της βιβλίο. 

 

5. Χιούμορ: Το κείμενο διαθέτει χιούμορ σε πολλά σημεία που μπορούν να 

προκαλέσουν την απόλαυση και το γέλιο των παιδιών. Τέτοια σημεία αποτελούν: ο 

διάλογος της σαύρας όταν συναντά τη Χιονάτη και ο τρόπος που της συστήνεται, η 

συζήτηση της Χιονάτης με τα στόματα των φύλλων, όπου συνεχώς την διακόπτουν 

χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «και», οι αντιδράσεις και το λεξιλόγιο της κακιάς 

βασίλισσας στο διάλογό της με τον καθρέφτη, όταν προσπαθεί να ανακαλύψει τη 

Χιονάτη και δεν τα καταφέρνει, οι πράξεις της βασίλισσας και του πρίγκιπα κ.α. 

6. Δομή: Η δομή προσεγγίζει παραμύθια στα οποία συμβαίνουν πολλαπλές 

δοκιμασίες, συνίσταται στη σειρά με τη οποία παρουσιάζονται τα μοτίβα, αλλά 
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αφορά και τα μοτίβα που απουσιάζουν. Το μοντέλο που ακολουθεί το συγκεκριμένο 

«παραμύθι» παρουσιάζεται στον Πίνακα 9 και βασίζεται στη Μορφολογική 

Προσέγγιση του Προπ. 

 

Πίνακας 9: Η δομή του παραμυθιού 

Έλλειψη Η Χιονάτη διώκεται ξανά από την βασίλισσα. 

Βελτίωση Η Χιονάτη βρίσκει τη σαύρα. 

Πλήρωση έλλειψης Η σαύρα προτείνει λύση και ο καθρέφτης 

καθυστερεί να απαντήσει. 

Νέα δοκιμασία ή κίνδυνος Την Χιονάτη την κυνηγούν οι ιοί. 

Νέα βελτίωση, χάρη σε έναν μεσολαβητή, 

μια μαγική παρέμβαση 

Καταφθάνει ο πρίγκιπας και την βοηθά να 

επιστρέψει στον μακρόκοσμο. 

Οριστική πλήρωση της έλλειψης Συνεχίζει να αγάπα τον πρίγκιπα και τον 

ακολουθεί σε ένα νέο βιβλίο του σύγχρονου 

κόσμου. 

Τιμωρία των προδοτών Η κακιά βασίλισσα μένει πια εκτός βιβλίου 

γιατί ποτέ δεν ανακάλυψε τη Χιονάτη. 

Δικαίωση  Δικαίωση του ήρωα-βοηθού, της σαύρας, με 

τη συμμετοχή της στο βιβλίο και της 

Χιονάτης με την ανακάλυψη του μυστικού 

του Νανοπροεξοχούλη. 

 

7. Διακειμενικές συνδέσεις: Στο συγκεκριμένο παραμύθι ο αναγνώστης 

συναντά γνωστούς ήρωες παραμυθιών, όπως η Χιονάτη, ο πρίγκιπας, οι νάνοι, ο 

λαγός και η χελώνα, ο μέρμηγκας και ο τζίτζικας, το λιοντάρι και το ποντίκι. Καλείται 

να αποδεχτεί πως οι ήρωες που ζουν συνήθως στους δικούς τους παραμυθένιους 

κόσμους ζουν τώρα στο ίδιο βιβλίο, συζητούν μεταξύ τους για να δώσουν λύση στο 

πρόβλημα της κεντρική ηρωίδας, της Χιονάτης. Επιπλέον, καλείται να αναγνωρίσει το 

δικαίωμα του ερευνητή να αλλάξει τους χαρακτήρες, να προεκτείνει το αρχικό 

παραμύθι, από το οποίο προέρχονται. Οι διακειμενικές συνδέσεις στο παραμύθι 

αυτό δεν περιορίζονται μόνο στην αναφορά των παραμυθικών ηρώων από τα γνωστά 

παραμύθια, αλλά και σε αυτές μέσω των εικόνων. Μπορεί ο παρατηρητής των 
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εικόνων να ανακαλύψει χαρακτήρες ή λεπτομέρειες που έχει δει στο γνωστό 

παραμύθι, όπως το παλάτι, οι νάνοι, η κακιά βασίλισσα, ο καθρέφτης. 

8. Εικονογράφηση: Το «παραμύθι» αποτελείται από 38 εικονογραφημένες 

σελίδες. Για να γίνει πιο κατανοητό επιλέχτηκε να γίνει αναπαράσταση του 

φαινομένου, των οργάνων, του περιεχομένου και του χρώματος των κόσμων με 

εικόνα βοηθώντας τον αναγνώστη να αναπτύξει τη φαντασία του, να πάρει 

απαντήσεις και να κατανοήσει καλύτερα την πλοκή. Έκτος της αισθητικής απόλαυσης 

και της συναισθηματικής εμπλοκής, οι εικόνες δίνουν επιπρόσθετες πληροφορίες, 

για παράδειγμα στην εικόνα της σελίδας 5 απεικονίζεται το σφαιρικό σχήμα που 

έπαιρναν τα δάκρυα της Χιονάτης εξαιτίας του φαινομένου του Λωτού κ.α. Οι εικόνες 

αυτές  στοχεύουν να προκαλέσουν τον αναγνώστη να θέτει  ερωτήματα, όπως εάν 

αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ακόμη, η εικόνα βοήθα σημεία όπου 

χρειάζονται περισσότερες διευκρινίσεις και λειτουργεί ως διδακτικό μέσο-μοντέλο, 

όπως στις σελίδες 35-36 το φύλλο του Λωτού και οι εικονογραφημένες επιφάνειες 

του που αναπαριστούν τους αόρατους κόσμους, το περιεχόμενό τους καθώς και τη 

νανοδομή. Επιπλέον, εικόνες όπως για παράδειγμα στις σελίδες 7,14 ,16, 29, 

στοχεύουν στην αποκρυπτογράφηση του νοήματος του κειμένου, το οποίο και 

καλείται να γνωρίσει το νήπιο. Το συγκεκριμένο «παραμύθι» διαθέτει επίσης, εικόνες 

που επιδιώκουν να προκαλέσουν ενθουσιασμό και έντονα συναισθήματα για 

παράδειγμα στις σελίδες 1, 7, 30, 35 δίνονται ερεθίσματα που βοηθούν ιδιαίτερα τα 

παιδιά να διαπραγματευτούν την πραγματικότητα από τις εμπειρίες τους ή τη βίωση 

της ίδιας της πραγματικότητας.  

 

2.2. Το αφηγηματικό κείμενο-«παραμύθι» ως παιδαγωγικό διδακτικό υλικό στην 

Εκπαίδευση μικρών παιδιών 

 

Η αφήγηση του «παραμυθιού», «Η Χιονάτη επιστρέφει στο Νανόκοσμο», 

αποκτά νόημα εφόσον τα παιδιά αντιληφθούν φαινόμενα και έννοιες ΦΕ που 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην πλοκή του παραμυθιού, όπως για 

παράδειγμα, το φαινόμενο του λωτού, το μέγεθος, το χρώμα και η ύπαρξη των τριών 

κόσμων και τα επιστημονικά όργανα παρατήρησης. Στην περίπτωση αυτή, η 

απόλαυση και η κατανόηση της ιστορίας επιδιώκει την προσέγγιση της  γνώσης και η 
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Λογοτεχνία πλησιάζει τις ΦΕ. Διακόπτοντας την αφήγηση σε συγκεκριμένα σημεία, 

θέτοντας τα κατάλληλα ερωτήματα, συνδυάζοντας και σχεδιάζοντας μια σειρά 

κατάλληλων δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών πρακτικών, στόχος είναι τα παιδιά 

της προσχολικής ηλικίας να οδηγηθούν στη γνώση ΦΕ μέσα από τη φαντασία. 

Όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στο θεωρητικό μέρος, το παραμύθι κατέχει 

σημαντική θέση στα αναλυτικά προγράμματα του Νηπιαγωγείου και γενικότερα σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο τρόπος της αποτελεσματικής αξιοποίησης στη 

διδακτική πράξη θα καθοριστεί από τον κάθε εκπαιδευτικό και από το ενδιαφέρον 

των παιδιών. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθούμε στα στοιχειά του συγκεκριμένου 

«παραμυθιού» τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να αξιοποιηθεί 

παιδαγωγικά και διδακτικά, τόσο στη διδασκαλία των ΦΕ όσο και άλλων μαθησιακών 

περιοχών. 

 

2.2.1.  Διαθεματική διασύνδεση με τις μαθησιακές περιοχές 

 

Το «παραμύθι» αυτό προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί με τέτοιο τρόπο 

ώστε να εμπλακούν όλες οι μαθησιακές περιοχές. Αναλυτικότερα, το παραμύθι 

πραγματεύεται την αντιμετώπιση του προβλήματος μιας γνωστής και αγαπητής 

ηρωίδας και προβάλλει την ανάγκη υποστήριξης της, αλλά και του αδύναμου ήρωα-

βοηθού, της σαύρας, εξαιτίας της απομόνωσης του από τους άλλους γνωστούς ήρωες 

των παραμυθιών. Έτσι, προκαλεί τη συναισθηματική έκφραση και εμπλοκή από τα 

παιδιά. 

Ακόμη, εικόνα και κείμενο εμπλέκονται και μεταφέρουν μηνύματα, 

ενεργοποιούν τις υποθέσεις καθώς και το ενδιαφέρον του μαθητή για τον γραπτό και 

προφορικό λόγο. Το παραμύθι προσφέρει σε πολλά σημεία τη δυνατότητα 

ανάπτυξης προφορικού λόγου και διαλόγου μέσω της εξωτερίκευσης των σκέψεων 

και των ιδεών των παιδιών καθώς και τον εμπλουτισμό λεξιλογίου με νέες λέξεις 

νανογραμματισμού. Το κείμενο του παραμυθιού συμπεριλαμβάνει λέξεις που 

μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, αφού 

χρησιμοποιείται η τεχνική αναγνώρισης μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων [για 

παράδειγμα ο μικρόκοσμος ξεκινά από το μικρό γράμμα «μ» και ο Μακρόκοσμος από 
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το κεφαλαίο γράμμα «Μ»] αλλά και εικόνες που διευκολύνουν την αναγνώριση των 

λέξεων, όπως η εικόνα του μικροσκοπίου με την αντίστοιχη λέξη «Μικροσκόπιο» κτλ.. 

Επιπλέον, εμπεριέχει στοιχεία δράσης της ηρωίδας, σενάριο, κίνηση της στους 

τρεις κόσμους και αλλαγές στο χρώμα και το μέγεθος, θεατρικότητα, παιχνίδι με τη 

λειτουργικότητα των νανοπροεξοχών και των στομάτων των φύλλων και φαντασία με 

τη χρήση των μαγικών μέσων. Τα στοιχεία αυτά εύκολα και ευχάριστα μπορεί να 

προκαλέσουν την επιθυμία για δραματοποίηση και βιωματικό παιχνίδι από τα 

παιδιά.  

Επίσης, το κείμενο συνδέεται άμεσα με τα μαθηματικά και την ανάπτυξη 

μαθηματικής σκέψης. Αναφέρεται σε αρίθμηση μέτρου, πρώτος και τελευταίος 

αριθμός 1-100, μέτρηση των σκαλοπατιών, συγκρίσεις και εκτιμήσεις μεγεθών κτλ.. 

 

2.2.2. Σύνδεση του διδακτικού υλικού με την μαθησιακή περιοχή των ΦΕ στα 

αναλυτικά προγράμματα του Νηπιαγωγείου 

 

Συμφώνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου οι εκπαιδευτικοί 

έχουν τη την δυνατότητα να οργανώνουν μαθησιακές εμπειρίες που πηγάζουν από 

τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κλίσεις των παιδιών καθώς και τις δικές τους ιδέες και 

στόχους. Στο «παραμύθι» αυτό εικόνα και κείμενο εμπλέκονται για να αποτελέσουν 

πηγή γνώσης, πληροφόρησης και αναπαράστασης για τον φυσικό κόσμο πιο 

συγκεκριμένα για φαινόμενα και έννοιες του Μακροκοσμου, Μικρόκοσμου και του 

Νανόκοσμου. Η δομή και η λογική εξέλιξη της ιστορίας, η παρουσίασή των φυσικών 

εννοιών και φαινομένων μπορούν να αξιοποιηθούν από τους μαθητές για περαιτέρω 

εξερεύνηση, διερεύνηση και πειραματισμό. Επιπλέον, το κείμενο του παραμυθιού 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο σύγκρισης με την πραγματικότητα σε μια 

παρατήρηση ή εξερεύνηση. 

Αξίζει να σημειωθεί όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα πως ο 

σχεδιασμός, η οργάνωση και η δημιουργία του διδακτικού υλικού «Η Χιονάτη 

επιστρέφει στο Νανόκοσμο» πρόεκυψε από την μελέτη, τον εντοπισμό και την 

αξιοποίηση στόχων, μεθοδολογίας και δραστηριοτήτων της μαθησιακής περιοχής 

των Φυσικών Επιστήμων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη Ν-ΕΤ. Στον πίνακα 

10 παρουσιάζεται η σύνδεση αυτή. 
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Πίνακας 10: Διασύνδεση στόχων ΦΕ των ΑΠ του Νηπιαγωγείου με την Ν-ΕΤ και τη 

Λογοτεχνία στο διδακτικό υλικό «Η Χιονάτη επιστρέφει στο Νανόκοσμο» 

Στόχοι ΦΕ των ΑΠ του 
Νηπιαγωγείου 

Περιεχόμενο Ν-ΕΤ 
(ΜΙ),Φαινόμενα και έννοιες 

Λογοτεχνία 
Διδακτικό υλικό 

«Η Χιονάτη 
επιστρέφει στο 

Νανόκοσμο» 

1.Να βιώνουν και να 
εξερευνούν κάποια 
χαρακτηριστικά του 
φυσικού κόσμου 

1.Νανοφαινόμενο: Το φαινόμενο 
του λωτού 
 
2.Χρώματα των κόσμων 
 
3.Ορατα και αόρατα αντικείμενα 
 
4.Μέγεθος μικρότερου ορατού 
αντικείμενου με το μάτι 
 
5.Εφαρμογές του φαινομένου σε 
υφάσματα  

Σε όλες τις 
ενότητες  
Ενότητα 1 (Ε1)  
έως και Ε16 

2.Να διευρύνουν τις 
γνώσεις τους για το 
φυσικό περιβάλλον. 

1. Αόρατοι και ορατοί κόσμοι: 
Νανόκοσμος Μικρόκοσμος 
Μακρόκοσμος 

2. Περιεχόμενο τριών κόσμων ( 
μυρμήγκι ,λουλούδι, 
νανοπροεξοχές ,στόματα των 
φύλων, ερυθρά αιμοσφαίρια) 
 
3.Φαινόμενο του λωτού 
 
4.Μέγεθος και κλίμακα 
 
5.Ιδιοτητες των υλικών 
 
6.Ταξινόμηση μεγέθους τριών 
κόσμων 

Σε όλες τις 
ενότητες  
Ε1 έως και Ε16 

3.Να διευρύνουν τις 
γνώσεις τους για τους 
φυτικούς οργανισμούς 
στο άμεσο περιβάλλον 
τους. 

1.Το Φαινόμενο του λωτού  
 
2. Το Φαινόμενο του λωτού και σε 
άλλους φυτικούς οργανισμούς 
 
3.Υπαρξη τριών κόσμων και 
λειτουργικότητα των 
νανοπροεξοχών 
4.Αυτοκαθαριζόμενα φυτά ή 
Υδρόφοβα 

Ε2,Ε7,Ε8, 
Ε11,Ε12,Ε13, 
Ε14,Ε15 
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4.Να αρχίσουν να 
κατανοούν τη σημασία 
της παρατήρησης, των 
«πειραμάτων» και της 
περιγραφής για τη 
μελέτη υλικών και 
φαινομένων. 

1.Παρατήρηση του μεγέθους των 
ορατών αντικειμένων με το μάτι. 
 
2.Παρατήρηση ,περιγραφή και 
εξήγηση  του φαινομένου του 
λωτού σε φυτικούς   οργανισμούς 
(σφαιρικόσχήμα σταγόνας, δομή 
νανοπροεξοχών) 
 

2.Παρατήρηση και Περιγραφή 
εφαρμογών του φαινομένου του 
λωτού σε  υφάσματα και άλλες 
επιφάνειες (σφαιρικό σχήμα  
σταγόνας, η σταγόνα κυλά, δομή 
νανοπροεξοχών) 
 
4.Πειράματα και με φύλλα άλλων 
φυτών 
(Κουνουπίδι,Λάχανο,Μαρούλι 
κ.α.)  

Ε3,Ε4,Ε11, 
Ε12,Ε13, 
Ε14 

5.Να αναγνωρίζουν τη 
χρησιμότητα ορισμένων 
εργαλείων και οργάνων 
για τη συλλογή 
πληροφοριών και να 
εξοικειωθούν με τη 
χρήση τους. 

1.Επιστημονικός τρόπος εργασίας 
 

2.Οργανα: 
➢ Μάτι 
➢ Μικροσκόπιο 
➢ Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο 

 

Ε3,Ε4,Ε5, 
Ε11,Ε13, 
Ε14,15, 

6.Να χρησιμοποιούν 
εργαλεία και όργανα  
στην καθημερινή 
πρακτική και να 
αρχίσουν να κατανοούν 
ότι ορισμένα εργαλεία 
και όργανα είναι 
χρήσιμα για να 
συλλέγουν πληροφορίες 
που δεν μπορούν να τις 
αντιληφθούν μόνο με τις 
αισθήσεις (π.χ. 
μεγεθυντικός φακός, 
μέτρο κ.λπ.). 

 

1. Εργαλεία και όργανα 
παρατήρησης:  

➢ Μάτι  
➢ Μικροσκόπιο 
➢ Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο 
➢ Μεγεθυντικός φακός 

2.Μετρήσεις με : 
➢ Μέτρο 
➢ Σχοινί 

Ε6,Ε8,Ε9, 
Ε11,Ε13, 
Ε14,Ε16 

Να ανακαλύπτουν 
βασικά χαρακτηριστικά 
γύρω από τη δομή και 
τις ιδιότητες των υλικών 

  

7.Να προβλέπουν, να 
κάνουν υποθέσεις γύρω 

1.Υποθέσεις ύπαρξης αόρατων 
κόσμων και περιεχομένου τους. 

Ε1,Ε4,Ε11, 
Ε14 
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από φυσικά φαινόμενα 
και με απλά 
«πειράματα» και να 
εξάγουν συμπεράσματα. 
 

 
2.Πειράματα με φύλλα διαφόρων 
φυτών (Κουνουπίδι, Μαρούλι 
,Λάχανο). 
 
3. Συμπεράσματα ταξινόμησης 
τριών κόσμων, 
αυτοκαθαριζόμενων και μη 
φύλων, 

8.Όπου είναι 
απαραίτητο, η εισαγωγή 
των παιδιών σε απλές 
διαδικασίες διερεύνησης 
διευκολύνεται από τον 
εκπαιδευτικό με 
κατάλληλες συζητήσεις 
και ερωτήσεις. 

1.το μικρότερο ορατό αντικείμενο 
με το μάτι 
 
2.υπαρξη αόρατων κόσμων 
 
3.ύπαρξη των νανοπροεξοχών και 
σε άλλους φυτικούς οργανισμούς 

Ε2,Ε4,Ε16 

6.Μέσα από κατάλληλες 
δραστηριότητες και με 
τη δημιουργία σχετικών 
συνθέσεων να δείξουν 
ότι αναγνωρίζουν 
βασικές ιδιότητες των 
στοιχείων της φύσης, για 
παράδειγμα το χρώμα, 
το σχήμα ή το μέγεθός 
του. 
 

1.Χρώματα τριών κόσμων 
 
2.Σφαιρικόσχήμα σταγόνας με την 
ύπαρξηνανοπροεξοχών 
 
3.Λειτουργικότητα 
νανοπροεξοχών 
 
4.Αντιστοίχηση οργάνου με το 
μέγεθος αντίστοιχου 
κόσμουκόσμου 

Ε2,Ε4,Ε5, 
Ε14,Ε16, 

9.Να ανακαλύπτουν 
βασικά χαρακτηριστικά 
γύρω από τη δομή και 
τις ιδιότητες των υλικών 

1.Η δομή των νανοπροεξοχών 
2. Τα αδιάβροχα ρούχα και 
αντικείμενα 

Ε11,Ε13,Ε16 

10.Να χρησιμοποιούν τις 
γνώσεις και τις ιδέες που 
αναπτύσσουν και να τις 
παρουσιάζουν με 
διάφορους τρόπους, 
όπως η οργάνωση 
συζητήσεων, το σχέδιο ή 
οι κατασκευές. 

1.Μοντελοποίηση –Προσημείωση- 
Αναπαράσταση φαινομένου του 
λωτού και περιεχομένου των 
τριών κόσμων 
 

Ε6,Ε15 
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2.3.  Σκοπός εργασίας - Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Στην εργασία επιδιώκεται η αξιολόγηση του διδακτικού υλικού «Η Χιονάτη και 

ο Νανόκοσμος» από εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας. Στόχος είναι ο καλύτερος 

δυνατός μετασχηματισμός και η κατάλληλη πλαισίωση του καινοτόμου και 

περίπλοκου επιστημονικού περιεχόμενου της Νανοτεχνολογίας, έτσι ώστε τα παιδιά 

μικρής ηλικίας να μπορούν να ανταποκριθούν μαθησιακά. 

Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αυτή προσδοκά στην απάντηση των παρακάτω 

ερευνητικών ερωτημάτων: 

1.Θεωρούν οι εκπαιδευτικοί το κείμενο του «παραμυθιού» του διδακτικού υλικού 

κατάλληλο, για την εισαγωγή στοιχείων Νανοτεχνολογίας σε μικρά παιδιά; 

2.Θεωρούν οι εκπαιδευτικοί εφικτές τις μαθησιακές επιδιώξεις των φύλλων εργασίας 

του διδακτικού υλικού από τα παιδιά μικρής ηλικίας; 

3.Θεωρούν οι εκπαιδευτικοί την εικονογράφηση του διδακτικού υλικού κατάλληλη, 

ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει το περιεχόμενο και την διδασκαλία του καινοτόμου 

αυτού περιεχομένου; 

 

2.4.  Συμμετέχουσες 

 

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ήταν 5 εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης 

από 4 Νηπιαγωγεία του νομού Φλώρινας. Οι συμμετέχουσες της έρευνας ήταν 5 

γυναίκες νηπιαγωγοί, με διδακτική εμπειρία άνω των 15 ετών οι οποίες επιλέχτηκαν 

γιατί είχαν ειδικευτεί στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε ένα ετήσιο 

πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ». 

Το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων φαίνεται στον πίνακα 4. Δύο από 

τις εκπαιδευτικούς ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Η πρώτη με 

κατεύθυνση στη Διδακτική Μεθοδολογία και τα Αναλυτικά Προγράμματα και η 

δεύτερη με κατεύθυνση τις Σπουδές στην Εκπαίδευση. Η πρώτη βρισκόταν σε στάδιο 

ολοκλήρωσης Διδακτορικού Διπλώματος με τίτλο: «Ο ρόλος των εθνικών Αναλυτικών 

Προγραμμάτων προσχολικής εκπαίδευσης για την εκπαίδευση κριτικά σκεπτόμενων 

ενεργών πολιτών: Οι περιπτώσεις της Ελλάδας, Γαλλίας, Σουηδίας και Φινλανδίας». 
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Πίνακας 11: Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχουσών 

Νηπ/γοί Ηλικιακή σύνθεση 

δείγματος 

Έτη εμπειρίας 

δείγματος 

Μορφωτικό επίπεδο δείγματος 

Ν1   45 και πάνω 

 
 

15-19 

 

1. Απόφοιτος Πανεπιστημίου 

2. Μεταπτυχιακό 

3. Διδακτορικό 

Ν2 45 και πάνω 15-19 1. Απόφοιτος Πανεπιστημίου 

Ν3 45 και πάνω 15-19 1. Απόφοιτος Πανεπιστημίου 

2. Μεταπτυχιακό 

Ν4 45 και πάνω 15-19 1. Απόφοιτος Πανεπιστημίου 

Ν5 45 και πάνω 15-19 1. Απόφοιτος Πανεπιστημίου 

  

2.5.  Μέσο συλλογής δεδομένων 

 

Το εργαλείο της έρευνας στη συγκεκριμένη εργασία ήταν ένα ερωτηματολόγιο 

το οποίο περιλάμβανε 3 ερωτήματα (Πίνακας 12) σχετικά με τις 16 ενότητες που 

απαρτίζουν το διδακτικό υλικό. Πιο συγκεκριμένα, οι 2 πρώτες ερωτήσεις χωρίστηκαν 

σε 2 σκέλη όπου το πρώτο σκέλος της ερώτησης αφορούσε το αφηγηματικό 

κείμενο/«παραμύθι» και το δεύτερο σκέλος το αντίστοιχο φύλλο 

εργασίας/δραστηριότητα της κάθε ενότητας. 

 

Πίνακας 12: Ερωτήσεις ερωτηματολογίου 

Ερώτηση 1 Θεωρείτε κατάλληλο το λεξιλόγιο  του κειμένου του «παραμυθιού» 

και των φύλλων εργασίας της κάθε ενότητας, έτσι ώστε να αποτελέσει 

εργαλείο διδασκαλίας του περιεχομένου της Νανοτεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών παιδιών; 

Ερώτηση 2 Θεωρείτε εφικτές τις μαθησιακές επιδιώξεις που συμπεριλαμβάνονται 

στο κείμενο της κάθε ενότητας του «παραμυθιού» και των φύλλων 

εργασίας που το συνοδεύει; 
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Ερώτηση 3 Θεωρείτε πως η εικονογράφηση της κάθε ενότητας υποστηρίζει το 

κείμενο, δηλαδή βοηθά στην κατανόηση του φαινομένου και των 

εννοιών που συμπεριλαμβάνονται στο παραμύθι;  

 

Με το ερωτηματολόγιο ερευνάται εάν οι συμμετέχουσες θεωρούν κατάλληλο 

το κείμενο, τις γνωστικές επιδιώξεις και το γνωστικό φορτίο του παραμυθιού και των 

φύλλων εργασίας που συμπεριλαμβάνονται στο διδακτικό υλικό «Η Χιονάτη και ο 

Νανόκοσμος» επιλέγοντας μία από τις τρεις απαντήσεις [ναι, μερικώς, όχι]. Ακόμη, 

με τις ίδιες επιλογές απαντήσεων οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να εκφράσουν τις 

απόψεις τους σχετικά με τον υποστηρικτικό ή μη ρόλο της εικονογράφησης για κάθε 

μία από τις 16 ενότητες. Τέλος, αιτιολόγησαν για κάθε επιλογή των απαντήσεών τους. 

Παρότι αφιερώθηκε αρκετός χρόνος, δεν εντοπίστηκαν ανάλογες εμπειρικές 

έρευνες και σχετικά ερωτηματολόγια σε ελληνικές έρευνες. Το ερωτηματολόγιο 

σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια και εγκυροποιήθηκε από δύο ερευνήτριες της 

Διδακτικής των ΦΕ.  

 

2.6.  Διαδικασία συλλογής των δεδομένων-Δυσκολίες & εμπόδια 

 

Αρχικά, τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν δια ζώσης, έπειτα από 

προγραμματισμένη συνάντηση με τις 5 συμμετέχουσες νηπιαγωγούς του Ν. 

Φλώρινας και την ερευνήτρια. Η συμπλήρωσή τους δεν έγινε παρουσία της 

ερευνήτριας. Ωστόσο, το ερωτηματολόγιο συνόδευε μία επιστολή που επεξηγούσε 

το σκοπό του, το περιεχόμενό του και τον τρόπο συμπλήρωσής του.  

Το διδακτικό πακέτο παραδόθηκε σε πέντε αντίτυπα [1 βιβλίο «παραμύθι» και 

1 έντυπο με τις μαθησιακές επιδιώξεις], έτσι ώστε η καθεμία συμμετέχουσα 

ξεχωριστά να έχει τη δυνατότητα να το διαβάσει στο δικό της χώρο και χρόνο, να το 

μελετήσει και να το αξιολογήσει απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις για κάθε μία 

από τις 16 ενότητες, αιτιολογώντας ταυτόχρονα τις επιλογές των απαντήσεών της.  

Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας παρουσιάστηκαν κάποιες δυσκολίες. Το 

θέμα ήταν σχεδόν άγνωστο για τις εκπαιδευτικούς, αφού αναφερόταν σε 

εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή καινοτόμου περιεχομένου της Ν-ΕΤ στην 

εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Αναφέρθηκε και κατά τη συγκέντρωση τους, αφού 
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σχεδόν όλες οι συμμετέχουσες τόνισαν την ανάγκη επιμόρφωσής τους στο 

συγκεκριμένο περιεχόμενο πριν την έρευνα. 

Παρόλο που οι ερωτήσεις του ερωτηματολόγιου ήταν μόνο τρείς και ίδιες για 

κάθε ενότητα, ο αριθμός των ενοτήτων [16] ήταν αρκετά μεγάλος. Το γεγονός αυτό 

αιφνιδίασε τις περισσότερες συμμετέχουσες, κυρίως ως προς το  χρόνο που 

απαιτούσε η συμπλήρωσή του. Παρατηρήθηκαν αντιδράσεις, γι’ αυτό και ενώ 

αρχικά, για την αξιοπιστία της έρευνας, είχε καθοριστεί συγκεκριμένος χώρος και 

χρόνος για την συμπλήρωσή του, ωστόσο αποφασίστηκε η ολοκλήρωσή του στον 

προσωπικό χώρο της κάθε συμμετέχουσας, αφού η ανταπόκριση ήταν εθελοντική. 

Η διαδικασία συλλογής δεδομένων διήρκησε 2 εβδομάδες [μέσα Απριλίου του 

2019].Η κάθε συμμετέχουσα εργάστηκε από 5 έως 10 ώρες [σύμφωνά με δήλωσή 

τους] συνολικά για την συμπλήρωση του. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν και 

επεστράφησαν στο σύνολό τους. 

 

2.7.  Ανάλυση των δεδομένων 

 

Για την καταγραφή και την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήσαμε τη 

μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου [content analysis method]. Μέσω αυτής της 

μεθόδου γίνεται ανάλυση ποιοτικού υλικού, όπως κείμενο ή εικόνα (Ιωσηφίδης, 

2008). Κατά την ανάλυση του περιεχομένου μετά τη συλλογή των δεδομένων έγινε 

ταξινόμηση, καταγραφή και ανάλυσή τους (Ιωσηφίδης, 2008), με τον προσδιορισμό 

φράσεων-στοιχείων που απαντούν στα ερωτήματα και αιτιολογούν τις απαντήσεις 

των συμμετεχόντων. 

Κατά την ανάλυση έγινε «περιεκτική επεξεργασία δεδομένων» [comprehensive 

data treatment] καθώς συμπεριλήφθησαν όλα τα δεδομένα που προέκυψαν από τη 

συλλογή και όχι μόνο όσα οδηγούσαν σε θετικά συμπεράσματα (Ιωσηφίδης 2008).  

Στο σχήμα 6 φαίνονται τα 5 σταδία που ακολουθήσαμε για την  ανάλυση των 

δεδομένων στην συγκεκριμένη έρευνα. Όπως παρατηρούμε σε πρώτο στάδιο 

πραγματοποιήθηκε η συλλογή των ερωτηματολογίων και η καταγραφή τους σε 

έγγραφο word. Στη συνέχεια ομαδοποιήθηκαν οι απαντήσεις [ναι, μερικώς, όχι] όπως 

και οι αιτιολογήσεις τους ανά ενότητα για κάθε ένα από τα τρία ερωτήματα της 

έρευνας σε 16 πίνακες. Η ομαδοποίηση αυτή περιλάμβανε τις απαντήσεις και για το 
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πρώτο και για το δεύτερο σκέλος των ερωτήσεων 1 και 2, όπου οι 5 εκπαιδευτικοί 

απάντησαν αντίστοιχα για το κείμενο του «παραμυθιού, για το κείμενο του φύλλου 

εργασίας όπως και για την εικονογράφηση που συνόδευε την κάθε ενότητα. 

Σχήμα 6. Στάδια ανάλυσης δεδομένων 

 

Ακολούθησε η καταμέτρηση των απαντήσεων του συνόλου των εκπαιδευτικών 

για κάθε ενότητα και δημιουργήθηκαν διαγράμματα. Σε επόμενο στάδιο 

πραγματοποιήθηκε η μελέτη και σύγκριση των αιτιολογήσεων. Εντοπίστηκαν οι 

ομοιότητες και οι διαφορές. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η λεπτομερής μελέτη των 

απαντήσεων, εντοπιστήκαν οι φράσεις-στοιχεία που σχετίζονται με τα ερευνητικά 

μας ερωτήματα όπως και τα στοιχειά αιτιολόγησης που υποστηρίζουν την 

5ο σταδιο: καθορισμός στοχείων αναλυσης ποιοτικού υλικού

4ο στάδιο:

Ομαδοποίηση των αιτιολογήσεων όλων των εκπαιδευτικών ανά ενότητα σε 
πίνακες-διάγραμμα

3ο στάδιο:

Ομαδοποίηση των απαντήσεων (ναι, μερικώς, όχι) 

των εκπαιδευτικών ανά ενότητα σε πίνακες  Δημιουργία διαγραμματος 

2ο στάδιο:

Kαταγραφή δεδομένων ερωτηματολογίων  σε ενιαίο έγγραφο

1ο στάδιο:

Συλλογή ερωτηματολογίων 
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βιβλιογραφική υποστήριξη της δημιουργίας του διδακτικού υλικού. Ακόμη για την 

ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 13). 

 

Πίνακας 13: Εργαλείο ανάλυσης 

Κατηγορίες Δηλώσεις/απαντήσεις συμμετεχουσών που 

σχετίζονται με τη Βιβλιογραφία της Εργασίας 

Θετικές /αρνητικές 

εκφράσεις  

Προτάσεις 

Προβληματισμοί 

Κείμενο 1.Το Παραμύθι στα ΑΠΣ του Νηπιαγωγείου 

2.Παραμύθι και ΦΕ 

 

Μαθησιακές 

επιδιώξεις 

1.Το Παραμύθι στα ΑΠΣ του Νηπιαγωγείου 

2.Παραμύθι και ΦΕ 

 

Εικονογράφηση 1.Εικονογράφημενο παραμύθι 

2.Το παραμύθι στην  εκπαίδευση 

3.Παραμύθι και ΦΕ 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Στο κεφάλαιο αυτό ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Για 

κάθε ερώτημα θα γίνει παρουσίαση αποτελεσμάτων με διάγραμμα. Συνολικά θα 

παρουσιαστούν 5 διαγράμματα, 2 για την πρώτη ερώτηση [1α, 1β], 2 για την δεύτερη 

ερώτηση [2α, 2β] και 1 για την τρίτη ερώτηση [3]. Κάθε διάγραμμα παρουσιάζει τις 

απαντήσεις των 5 συμμετεχουσών για κάθε μία από τις 16 ενότητες του διδακτικού 

υλικού. 

 

Αποτελέσματα ερώτησης 1 

 

Ερώτηση 1: «Θεωρείτε κατάλληλο το λεξιλόγιο του κειμένου του παραμυθιού και των 

φύλλων εργασίας της κάθε ενότητας, έτσι ώστε να αποτελέσει εργαλείο διδασκαλίας 

του περιεχομένου της Νανοτεχνολογίας στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών;» 

 

1α: Στο κείμενο του «Παραμυθιού» 

 

Οι απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν ξεχωριστά για κάθε μία από τις 16 ενότητες 

του διδακτικού υλικού. Η ομαδοποίηση αυτή περιλαμβάνει τις απαντήσεις για το 

πρώτο σκέλος της ερώτησης [1α], όπου οι 5 εκπαιδευτικοί απάντησαν για το κείμενο 

του «παραμυθιού». 

Διάγραμμα 1:Τα αποτελέσματα της 1α ερώτησης για τις 16 ενότητες  

 

0

1

2

3

4

5

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16

Ναι Μερικώς Όχι
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Στο  διάγραμμα 1 καταγράφονται οι απαντήσεις σχετικά με την καταλληλόλητα 

του λεξιλογίου στο κείμενο. Όπως παρατηρούμε το 92,2% των αξιολογήσεων είναι 

θετικές Οι συμμετέχουσες απάντησαν θετικά για τις 11 ενότητες με την επιλογή 

«Ναι», «Ναι» και «Μερικώς»  σε 5 ενότητες, ενώ σε καμία ενότητα δεν έχει 

καταγράφει αρνητική απάντηση «Όχι».  

Αντιπροσωπευτικές απαντήσεις για κάθε μία από τις 16 ενότητες είναι:  

Ενότητα 1 (Ε1): Προβληματισμός για την ύπαρξη αόρατων κόσμων (σελ.2,3) 

 «Αποτελεί μια καλή αφόρμηση για έναν προβληματισμό των παιδιών σχετικά με το 

που θα πρέπει να κρυφτεί η Χιονάτη. Το κείμενο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

μικρών παιδιών και αντιπροσωπεύει την εκπαιδευτικό που έχει επιμεληθεί (κείμενο 

και εικόνα) το έργο.» 

Μία από τις συμμετέχουσες  απάντησε «Μερικώς» αιτιολόγησε την απάντησή της ως 

εξής: «θα ήθελα να εστιάζει περισσότερο στον προβληματισμό και να μην είναι τόσο 

απλωμένο». 

Ενότητα 2 (Ε2): Εισαγωγή στο φαινόμενο του Λωτού (σελ.5,6) 

«Κατάλληλο λεξιλόγιο. ... πιστεύω πως είναι αρκετά κατανοητό από τα παιδιά, καθώς 

δεν εμπεριέχει λέξεις άγνωστες και όρους οι οποίοι είναι δυνατόν να προβληματίσουν 

τα παιδιά.». 

Για τις απαντήσεις «Μερικώς» οι συμμετέχουσες αιτιολόγησαν αναφέροντας: «Μέσα 

στο παραμύθι δεν φαίνεται ότι η σαύρα ενοχλήθηκε από το σχήμα που είχαν τα 

δάκρυα και κατρακυλούσαν πάνω της, όπως αναφέρεται στο φύλλο εργασίας. 

Νομίζω ότι τα παιδιά δεν θα εστιάσουν στο σχήμα που είναι το ζητούμενο. Ε... 

συγνώμη... Τι να κάνω;». Περιττό! Θα προτιμούσα να συγκεντρωθεί το κείμενο στα 

δάκρυα «που σαν μπάλες... πέφτουν και πώς το κάνει αυτό;» Στην έκπληξη που 

προκαλεί...» 

Ενότητα 3 (Ε3): Ένας κρυφός κόσμος, ο Νανόκοσμος(σελ.8,9) 

«Ναι, είναι κατά τη γνώμη μου κατανοητό, με την προϋπόθεση  πως δίνεται στα 

παιδιά ο απαραίτητος χρόνος να καταλάβουν τον διάλογο μεταξύ της Χιονάτης και 

της σαύρας. Είναι χρήσιμο λοιπόν, στο τέλος κάθε ενότητας να κωδικοποιεί η 

εκπαιδευτικός τις νέες κάθε φορά πληροφορίες, οι οποίες έρχονται να 

συμπληρώσουν τις παλαιότερες. Κατάλληλο το λεξιλόγιο. Υπάρχουν λέξεις κλειδιά 

που συμβάλουν στην γνώση των παιδιών (νανόκοσμος, εργαστήρι επιστήμονα – δεν 
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τον βλέπει ανθρώπου μάτι – επιστήμονες. … νομίζω πως είναι πλήρως κατανοητό, 

καθώς εκείνο που επιδιώκεται να γνωρίσουν τα παιδιά είναι οι ιδιότητες του 

μακρόκοσμου. Η επιλογή του λεξιλογίου ανταποκρίνεται στους μαθησιακούς στόχους 

και το περιεχόμενο της 3ης ενότητας». 

Ενότητα 4 (Ε4):Ο χώρος εργασίας του επιστήμονα (σελ. 11, 12,13) 

 «Εισάγει την ορολογία «Νανόκοσμος». Δημιουργεί προβληματισμό στα παιδιά. 

Κατάλληλο το λεξιλόγιο. Υπάρχουν λέξεις κλειδιά που συμβάλουν στην γνώση των 

παιδιών (νανόκοσμος, εργαστήρι επιστήμονα – δεν τον βλέπει ανθρώπου μάτι – 

επιστήμονες).».  

Ενότητα 5 (Ε5): Τα όργανα παρατήρησης των ορατών και αόρατων κόσμων 

(σελ.15,16, 17) 

«… πλήρως κατανοητό, ενώ είναι δυνατόν να επιμείνω και στη χρήση των λέξεων – 

κλειδιά, π.χ. Μάτια – Μακριά – Μακρόκοσμος, Μικρός – Μικροσκόπιο – 

Μικρόκοσμος. Το λεξιλόγιο είναι καλό, εισαγάγει τις έννοιες με τις οποίες θα 

ασχοληθούν, περιγράφει τους κόσμους, δίνει τα χαρακτηριστικά τους, όμως όλα 

έτοιμα χωρίς καμία διερεύνηση από τα παιδιά.». 

Ενότητα 6 (Ε6): Μέγεθος και μονάδα μέτρησης μεγεθών (σελ.19,20,21) 

«Είναι κατανοητό, αλλά παράλληλα ενέχει και ένα φανταστικό στοιχείο παραμυθιού. 

Η εκπαιδευτικός με ερωτήσεις αξιολογεί τι έγινε κατανοητό από τα παιδιά. Η χρήση 

του μέτρου είναι πιθανό να δυσκολέψει, αλλά δεν ξέρω πως θα μπορούσε να 

αποδοθεί καλύτερα η εικόνα της αλλαγής, της προσαρμογής. Ναι, σύντομο και 

κατανοητό λεξιλόγιο. Πιστεύω πως τα παιδιά δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να 

καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο η Χιονάτη θα αλλάζει μέγεθος και κατά συνέπεια 

κόσμο.»  

Η απάντηση «Μερικώς» αιτιολογήθηκε: «Δεν είμαι σίγουρη ότι η χρήση του μέτρου 

θα γίνει κατανοητή από τα παιδιά.». 

Ενότητα 7 (Ε7):Το μέγεθος των τριών κόσμων (σελ.22,23) 

 «Σύντομο και κατανοητό λεξιλόγιο. Πιστεύω πως τα παιδιά δεν θα έχουν κανένα 

πρόβλημα να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο η Χιονάτη θα αλλάζει μέγεθος και 

κατά συνέπεια κόσμο. Εισάγει τις έννοιες «μικρό» - «μεγάλο», «πιο μικρό», τη 

διαφορά μεγεθών.». 

Ενότητα 8 (Ε8): Τα χαρακτηριστικά του Μακρόκοσμου (σελ.25,26,27) 
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«Είναι κατανοητό και εξυπηρετεί την εξέλιξη του παραμυθιού, αλλά και την καλύτερη 

εμπέδωση του φαινομένου από τα παιδιά, καθώς οι ιδιότητες του μικρόκοσμου και 

του νανόκοσμου. Δημιουργεί προβληματισμό στα παιδιά…». 

Ενότητα 9/10 (Ε9)/(Ε10): Τα χαρακτηριστικά του Μικρόκοσμου (σελ.29,30,31,32) 

Για την 9 και 10 ενότητα το κείμενο αφορά τις ίδιες σελίδες του «παραμυθιού». 

«Η ενότητα είναι αρκετά πυκνογραμμένη, αλλά το λεξιλόγιο που επιλέχτηκε δεν 

αποτελείται από δύσκολους όρους και νομίζω πως τα παιδιά με τη βοήθεια της 

εκπαιδευτικού, η οποία καλείται να καθοδηγήσει τη σκέψη τους με τις κατάλληλες 

ερωτήσεις, θα καταφέρουν να καταλάβουν το περιεχόμενο. …είναι κατανοητό, αλλά 

αρκετά εκτενές.». 

Ενότητα 10 (Ε10): Τα χαρακτηριστικά του Μικρόκοσμου (σελ.29,30,31,32) 

Τα ελλιπή στοιχεία που καταγράφονται στη στήλη 10 του διαγράμματος  

αιτιολογούνται από το γεγονός πως μόνο οι 2 συμμετέχουσες διαπίστωσαν πως το 

κείμενο αφορά τις ίδιες σελίδες (σελ. 29, 30, 31, 32) με την Ε9 και δεν πρέπει να 

δώσουν απαντήσεις.  

Ενότητα 11 (Ε11):Τα χαρακτηριστικά του Νανόκοσμου (σελ.34,35,36) 

«...πολύ σαφές το λεξιλόγιο, αν και εισάγει καινούριες έννοιες για τα παιδιά, η 

απόδοση του κειμένου γίνεται αβίαστα. Εισάγει τους νέους όρους: «Νανοπροεξοχές». 

Δίνει έμφαση στα χρώματα (υπάρχει μόνο άσπρο, μαύρο, γκρίζο). Τονίζει ότι ο κόσμος 

αυτός είναι ορατός μόνο με το ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο. … Κατανοητή η περιγραφή 

του Νανόκοσμου και η δουλειά που κάνουν οι νανοπροεξοχές… . … συνδυάζει την 

παροχή νέων πληροφοριών με την εξέλιξη του σύγχρονου παραμυθιού ου κινητοποιεί 

τη σκέψη των παιδιών…». 

Ενότητα 12/13 (Ε12)/(Ε13): (σελ.39,40,41,42) 

Για την ενότητα 12 και 13 το κείμενο αφορά τις ίδιες σελίδες του «παραμυθιού». 

«Κατανοητό, αν και πυκνογραμμένο το κείμενο, συνδυάζει την παροχή νέων 

πληροφοριών με την εξέλιξη του σύγχρονου παραμυθιού, κινητοποιεί τη σκέψη των 

παιδιών.». 

Μία συμμετέχουσα επέλεξε την απάντηση «Μερικώς» χωρίς να αιτιολογήσει την 

επιλογή της, ενώ φαίνεται να αιτιολογεί στην ενότητα 12 που έχει επιλέξει για το ίδιο 

περιεχόμενο σελίδων την απάντηση «Ναι» δίνοντας την εξής απάντηση: «Πληθώρα 
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πληροφοριών....Θεωρώ ότι πρέπει να ΄΄σπάσει΄΄ η ενότητα σε πολλές υποενότητες, 

ανάλογα με το υλικό των παιδιών, ωστόσο κατανοητά.». 

Ενότητα 14 (Ε14): Το φαινόμενο του Λωτού(σελ.44,45,46,) 

«κατανοητό και κατάλληλο, ενώ είναι χρήσιμο να ειπωθεί πως η επανάληψη της 

διαδικασίας από έναν νέο ήρωα του παραμυθιού δίνει τη δυνατότητα στην 

εκπαιδευτικό να προχωρήσει σε επανέλεγχο και αξιολόγηση των γνώσεων που 

απέκτησαν τα παιδιά. …Μέσα από τη διερεύνηση τα παιδιά αναγνωρίζουν το 

φαινόμενο του λωτού σε διάφορα φύλλα.». 

Ενότητα 15 (Ε15): Τα  στοιχεία που μαρτυρούν το φαινόμενο του Λωτού στο 

μακρόκοσμο(σελ.47,48,49,) 

«Ναι, είναι ευρηματικό το λεξιλόγιο. Η  εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας τον 

κατάλληλο επιστημονικό λόγο (π.χ. ανακάλυψε μόνος σου τη γνώση), παρακινεί το 

παιδί να αναζητήσει τη γνώση και να καταλήξει σε συμπεράσματα.».  

Για την απάντηση «Μερικώς» δεν ακολούθησε  αιτιολόγηση. 

Ενότητα 16 (Ε16):Η χρησιμότητα του φαινόμενου στο Μακρόκοσμο 

(σελ.50,51,52,53,54) 

 «…περνά και τα μηνύματα που θέλει, καταφέρνοντας να ξαναδούν τα παιδιά όλους 

τους κόσμους από την αρχή και την εφαρμογή του φαινομένου στον πραγματικό 

κόσμο.… Το λεξιλόγιο όλου του παραμυθιού ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και 

τα ενδιαφέροντα των παιδιών προσχολικής ηλικίας.». 

 

1β: Στο κείμενο των φύλλων εργασίας 

 

Οι απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν για κάθε μία ξεχωριστά από τις 16 ενότητες 

του διδακτικού υλικού. Η ομαδοποίηση αυτή συμπεριέλαβε τις απαντήσεις για το 

δεύτερο σκέλος [1β] της 1ης ερώτησης, όπου οι 5 εκπαιδευτικοί απάντησαν για το 

κείμενο των φύλλων εργασίας. 
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Διάγραμμα 2:Τα αποτελέσματα για τις 16 ενότητες της ερώτησης 1β 

 

Στο δεύτερο σκέλος (1β) της πρώτης ερώτησης, που αφορά το λεξιλόγιο του 

φύλλου εργασίας της κάθε ενότητας παρατηρούμε το 77,5% των αξιολογήσεων  να 

είναι θετικές. Οι συμμετέχουσες, όπως καταγράφεται στο διάγραμμα 2, απάντησαν 

θετικά επιλέγοντας μόνο  «Ναι» σε 5 ενότητες, «Ναι» και «Μερικώς» σε 7 ενότητες. 

Σε δύο ενότητες έχει καταγραφεί αρνητική απάντηση «Όχι» σε ποσοστό 5%. 

Αντιπροσωπευτικές απαντήσεις για κάθε μία από τις 16 ενότητες είναι:  

Ε1 Φύλλο εργασίας 1 

«Είναι σαφής η οδηγία που δίνεται για την συμπλήρωση του φύλλου.». 

Ε2: Φύλλο εργασίας 2 

 «Το φύλλο είναι πολύ καλό γιατί δίνει στα παιδιά την δυνατότητα να εκφραστούν, 

να προβληματιστούν και να κάνουν υποθέσεις. Είναι σαφής η οδηγία που δίνεται για 

την συμπλήρωση του φύλλου.». 

Οι 3 συμμετέχουσες που απάντησαν «Μερικώς» αιτιολόγησαν την απάντησή τους 

προτείνοντας συγκεκριμένες βελτιώσεις: «Οι ερωτήσεις είναι σχετικά δύσκολες, π.χ. 

η πρώτη: Τι αναμένουμε να απαντήσει το παιδί; Θα μπορούσε να παραληφθεί. Η 

δεύτερη διευκολύνει περισσότερο τα παιδιά και τα καθοδηγεί να σκεφτούν άλλα 

σχήματα. Η τρίτη ερώτηση θα μπορούσε να γίνει: «Ποιό από τα δύο σχήματα νομίζεις 

πως κυλά καλύτερα; Γιατί;» 

 

 

0

1

2

3

4

5

Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6 Ε7 Ε8 Ε9 Ε10 Ε11 Ε12 Ε13 Ε14 Ε15 Ε16

Ναι Μερικώς Όχι



 
 

159 
 

Ε3: Φύλλο εργασίας 3 

«Βοηθά τα παιδιά να σκεφτούν εάν υπάρχει ένας κόσμος που δεν τον βλέπουμε με 

τα μάτια. Προβληματίζει σχετικά με τα όργανα που υπάρχουν σε ένα εργαστήρι.». 

Η μια νηπιαγωγός που απάντησε «Μερικώς» αιτιολόγησε την απάντησή της ως εξής: 

«Η ερώτηση «Εσύ τι νομίζεις, η σαύρα έχει δίκιο ή άδικο;» θα πρέπει να συμπληρωθεί 

από το ερώτημα: «Γιατί το λες αυτό;», έτσι ώστε τα παιδιά να επιχειρηματολογήσουν. 

Επίσης, οι μαθητές υποθέτουν τι υπάρχει στο εργαστήριο και το ζωγραφίζουν και όχι 

ζωγραφίζουν τις ιδέες τους για τα όργανα, γιατί δεν ξέρουμε εάν γνωρίζουν τα 

όργανα.».  

Ε4: Φύλλο εργασίας 4 

 «Οι ερωτήσεις του φύλλου εργασίας είναι κατανοητές και συνάδουν με το 

περιεχόμενο της 4ης ενότητας. Οι δραστηριότητες είναι συμβατές και κατά τη γνώμη 

μου, είναι δυνατόν να δώσουν στα παιδιά τη δυνατότητα να προβληματιστούν, να 

αναζητήσουν έξω αντίστοιχα αντικείμενα και στη συνέχεια να τα σειροθετήσουν.» 

Ε5: Φύλλο εργασίας 5 

 «Κατανοητό το λεξιλόγιο του φύλλου εργασίας και νομίζω πως τα παιδιά θα 

αντιστοιχίσουν με επιτυχία τις έννοιες με τα όργανα. Βοηθά τα παιδιά να ορίσουν 

τους τρείς κόσμους. Υποστηρίζεται ο επιστημονικός γραμματισμός….». 

Ε6: Φύλλο εργασίας 6 

Όσον αφορά την έκτη ενότητα του παραμυθιού, όπως παρατηρούμε στο γράφημα, 

οι απαντήσεις διαφοροποιήθηκαν. Οι 2 Νηπιαγωγοί απάντησαν «Ναι» με τη μία από 

τις δύο να μην αιτιολογεί και την δεύτερη να απάντα ως εξής: «Αναγκαιότητα 

σταθερής μονάδας μέτρησης (σε προηγούμενη εικόνα – σχοινάκι). Τα παιδιά 

υλοποιούν μετρήσεις και συγκρίνουν μεγέθη.». 

Οι 2 νηπιαγωγοί που απάντησαν «Μερικώς» αιτιολόγησαν : «Σχετικά δύσκολο φύλλο 

εργασίας. Εάν η εκπαιδευτικός παραμείνει για να αποδώσουν τα παιδιά μέσα από τη 

σύγκριση των μεγεθών ανθρώπου – μυρμηγκιού, το περιεχόμενο της ενότητας έχει 

καλώς. Κάτι περισσότερο είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό από το φύλλο 

εργασίας…Το θεωρώ δύσκολο το φύλλο εργασίας. Ίσως θα έπρεπε να 

χρησιμοποιήσεις σκαλοπάτια σχεδιασμένα και πιο μικρή κλίμακα.». 
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Μία νηπιαγωγός απάντησε «Όχι» και αιτιολόγησε την απάντησή της ως εξής: «Πολύ 

δύσκολη δραστηριότητα, μη κατάλληλη για τα παιδιά του νηπιαγωγείου. … Η έννοια 

του εκατοστού είναι δύσκολη. Μη κατανοητή από τα παιδιά αυτής της ηλικίας….»  

Ε7: Φύλλο εργασίας 7 

«… ανταποκρίνεται πλήρως στο περιεχόμενο της 7ης ενότητας.… Μπορεί να 

αποτελέσει και κριτήριο αξιολόγησης εάν κατανόησαν τα παιδιά τη διαφορά 

μεγέθους, ανάμεσα στους τρείς κόσμους.». 

Ε8: Φύλλο εργασίας 8 

 «Κατάλληλο λεξιλόγιο. Τα παιδιά πρέπει να ανακαλέσουν πράγματα που έμαθαν σε 

προηγούμενα σημεία του παραμυθιού. …χρησιμοποιούν λεξιλόγιο 

Νανογραμματισμού, προκειμένου να περιγράψουν το Νανόκοσμο.». Μία νηπιαγωγός 

απάντησε «Μερικώς» και έδωσε την απάντηση: «Οι ερωτήσεις δεν είναι και τόσο 

κατανοητές...» 

Ε9: Φύλλο εργασίας 9 

Σε αυτή την ενότητα οι συμμετέχουσες που απάντησαν «Ναι» δεν αιτιολόγησαν την 

απάντησή τους. 

Οι συμμετέχουσες που επέλεξαν να απαντήσουν αρνητικά «Όχι» αιτιολόγησαν ως 

εξής: «Δύσκολο στην κατανόηση το περιεχόμενο του φύλλου εργασίας και κατά τη 

γνώμη μου περιττό. Νομίζω πως το γεγονός και μόνο πως η Χιονάτη αλλάζει μέγεθος 

/μικραίνει, αρκεί για να γίνει αντιληπτή η ύπαρξη ενός άλλου κόσμου. Δυσκολονόητες 

προτάσεις: «.... μίκρυνε και πάλι πολλές φορές, τόσες όσες όταν κατάφερε να γίνει 

μικρή σαν μυρμήγκι». Μια νηπιαγωγός δεν αιτιολόγησε την απάντησή της. 

Ε10: Φύλλο εργασίας 10 

«Εύκολο φύλλο εργασίας με το οποίο επιδιώκεται η εξοικείωση με τις έννοιες και τις 

ιδιότητες το μικρόκοσμου. Δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να περιγράψουν το 

περιεχόμενο του Μικρόκοσμου…». 

Μία από τις συμμετέχουσες απάντησε «Μερικώς» με αιτιολόγηση- πρόταση: «…θα 

έκανα τις εξής ερωτήσεις: -«Βάζω στη σειρά τα γράμματα της λέξης ΄΄μικρόκοσμος΄΄ 

για να μπορέσει ο πρίγκιπας να βρει τη Χιονάτη-«Πώς νομίζεις ότι είναι οι κάτοικοι 

του Μικρόκοσμου;…». 
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Ε11: Φύλλο εργασίας 11 

«Για να προβληματιστούν τα παιδιά θα μπορούσες να τους ρωτήσεις: «Πώς θα 

μπορούσαμε να γίνουμε κι εμείς νανοπροεξοχούληδες;… Διατυπώνω διαφορετικά 

την ερώτηση προκαλώντας τα παιδιά να κάνουν αρχικά υποθέσεις: ΄΄Τί νομίζετε πως 

θα γίνει εάν θέλουμε να δοκιμάσουμε το ίδιο στην αυλή μας;΄΄.». 

Ε12: Φύλλο εργασίας 12 

«Προτρέπει τα παιδιά να θυμηθούν ποια χρώματα επικρατούν στο Νανόκοσμο.». 

Για την μία απάντηση  «Μερικώς»δόθηκε η αιτιολόγηση: «Θεωρώ πως οι εντολές που 

δίνεις στα παιδιά θα τα δυσκολέψουν στην κατανόηση». 

Ε13: Φύλλο εργασίας 13 

«Τα νήπια ανακαλούν προγενέστερες γνώσεις…».  

Οι δύο απαντήσεις «Μερικώς» δεν συνοδευτήκαν από σχετικές αιτιολογήσεις αλλά 

από προτάσεις όπως: «Στην ερώτηση κλειστού τύπου θα μπορούσες να 

συμπληρώσεις: «Γιατί το λες αυτό;», «Τι πιστεύεις ότι θα χρειαστεί;». 

Ε14: Φύλλο εργασίας 14 

«Δραστηριότητα, η οποία συμβάλει στην εξοικείωση με την επιστημονική διαδικασία 

μέσα από την επιλογή κατανοητών και σαφούς λεξιλογίου. …Υπάρχει διερεύνηση.». 

Δεν δόθηκε σχετική αιτιολόγηση της απάντησης «Μερικώς». 

Ε15: Φύλλο εργασίας 15 

«Δραστηριότητα αξιολόγησης πολύ σημαντική για τη συνέχεια της διαδικασίας. Το 

παραμύθι έχει αρχή, μέση και τέλος, όπως και η επιστημονική διαδικασία που 

υλοποιούμε ως επιστήμονες στην τάξη, στη μελέτη κάθε φυσικού φαινομένου. … 

χρησιμοποιούν λεξιλόγιο Νανογραμματισμού. Τα παιδιά βρίσκουν τρόπους 

αναπαράστασης για να περιγράψουν τα βασικά στοιχεία των τριών κόσμων.». 

Ε16: Φύλλο εργασίας 16 

«Το βίντεο παρέχει δυνατότητες για έμμεση παρατήρηση, του φαινομένου του λωτού 

και την αξιοποίησή του στην καθημερινή ζωή. … καλούνται να εξηγήσουν το 

φαινόμενο του λωτού και τη λειτουργία των νανοπροεξοχών.» 
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Αποτελέσματα ερώτησης 2 

 

Ερώτηση 2: «Θεωρείτε εφικτές τις μαθησιακές επιδιώξεις που συμπεριλαμβάνονται 

στο κείμενο της κάθε ενότητας του «παραμυθιού» και του φύλλου εργασίας που το 

συνοδεύει;». 

 

2α: Μαθησιακές επιδιώξεις του « παραμυθιού» 

 

Οι απαντήσεις και για την 2η ερώτηση ομαδοποιήθηκαν ξεχωριστά για κάθε μία 

από τις 16 ενότητες του διδακτικού υλικού. Η ομαδοποίηση αυτή περιλαμβάνει τις 

απαντήσεις για το πρώτο σκέλος [2α] της ερώτησης, όπου οι 5 εκπαιδευτικοί 

απάντησαν για τις μαθησιακές επιδιώξεις του περιεχομένου του κειμένου του 

«παραμυθιού». 

 

 

Διάγραμμα 3:Τα αποτελέσματα της ερώτησης 2α για τις 16 ενότητες  

 

Στο  διάγραμμα 3 καταγράφονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων της 

έρευνας σχετικά με το πρώτο σκέλος της 2ης ερώτησης. Όπως παρατηρούμε, οι 

συμμετέχουσες απάντησαν θετικά με μεγάλα ποσοστά που αγγίζουν το 81,8% των 

συνολικών απαντήσεων, στο ερώτημα εάν είναι εφικτές οι μαθησιακές επιδιώξεις που 

συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο του «παραμυθιού», για τις 16 ενότητες. Επέλεξαν 

μόνο  «Ναι» σε 8 ενότητες, «Ναι» και «Μερικώς» σε 7 ενότητες. Σε μία ενότητα έχει 
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καταγράφει μία αρνητική απάντηση «Όχι». Αντιπροσωπευτικές απαντήσεις για κάθε 

μία από τις 16 ενότητες είναι:  

Ε1: Προβληματισμός για την ύπαρξη αόρατων κόσμων (σελ. 2,3) 

«Ναι είναι εφικτή, αν και πιστεύω πως πρέπει να εμπλουτιστούν λεκτικά. Όπως π.χ. 

με τις φράσεις: ΄΄τα παιδιά προβληματίζονται, συζητούν μεταξύ τους και εκφράζουν 

τις ιδέες τους, ακούγοντας και τις ιδέες των συνομηλίκων τους΄΄.». 

Ε2: Εισαγωγή στο φαινόμενο του Λωτού (σελ. 5,6) 

«…Εφικτές οι μαθησιακές επιδιώξεις του κειμένου... . … η λέξη ΄΄ν’ αντιληφθούν΄΄ 

πρέπει να αντικατασταθεί με ρήματα δράσης: ΄΄να συζητήσουν σχετικά, να 

διαπιστώσουν, να αναγνωρίσουν΄΄. Έτσι η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει 

αποτελεσματικότερα, εάν έχει γίνει κατανοητό το περιεχόμενο της ενότητας.».  

Ε3: Ένας κρυφός κόσμος, ο Νανόκοσμος (σελ. 8,9) 

«Ναι, τα παιδιά μπορούν να προβληματιστούν πάνω σε αόρατα πράγματα (π.χ. κάθε 

ημέρα πλένουμε τα χέρια μας από μικρόβια), θα μπορούσε να είναι αφόρμηση. Ο 

Νανόκοσμος και η χρήση ειδικών οργάνων, προκειμένου να γίνει ορατός, αποτελεί 

πρόκληση για τα παιδιά, ενεργοποιούν τη σκέψη, τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητά τους.». 

Ε4: Ο χώρος εργασίας του επιστήμονα (σελ. 11, 12,13) 

« Θα πρόσθετα απλά το ρήμα ΄΄να εξοικειωθούν΄΄ στον 1ο μαθησιακό στόχο της 

ενότητας».  

Ε5: Τα όργανα παρατήρησης των ορατών και αόρατων κόσμων (σελ. 15,16, 17.) 

«Με τις πληροφορίες που δίνει το κείμενο, θεωρώ πως είναι εφικτές οι μαθησιακές 

επιδιώξεις. Θα πρόσθετα επίσης, τον μαθησιακό στόχο: ΄΄να εξοικειωθούν με τις 

επιστημονικές έννοιες και τη σημασία τους, αποδίδοντας το νόημα με παραδείγματα 

από την καθημερινότητα, όπου είναι εφικτό΄΄.». 

Ε6: Μέγεθος και μονάδα μέτρησης μεγεθών (σελ. 19,20,21) 

«Εφικτές οι μαθησιακές επιδιώξεις που προκύπτουν από τα κείμενα. 

…Πραγματοποιούν άμεσες και έμμεσες συγκρίσεις.». 

Οι συμμετέχουσες που απάντησαν «Μερικώς» αιτιολόγησαν ως εξής:  «Θεωρώ ότι τα 

περισσότερα παιδιά θα δυσκολευτούν να αντιληφθούν την ποσοτική έννοια μέχρι το 

100 και τον όρο «εκατοστό». 
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Ε7: Το μέγεθος των τριών κόσμων (σελ. 22,23) 

«Κατανοητή γλώσσα, αλλά είναι ένα φύλλο εργασίας χωρίς κανένα προβληματισμό. 

Ίσως εάν τους έλεγες να κόψουν τα μαγικά φίλτρα και να τα διατάξουν κατά φθίνουσα 

σειρά και από κάτω να αντιστοιχίσουν τη Χιονάτη με το ανάλογο μέγεθος, να ήταν 

καλύτερο.»  

Οι απαντήσεις «Μερικώς» αιτιολογήθηκαν με πρόταση όπως «Να συζητήσουν για τα 

διάφορα μεγέθη και να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη διαδοχική σειρά 

των τριών κόσμων». 

Ε8: Τα χαρακτηριστικά του Μακρόκοσμου (σελ. 25,26,27) 

«Ανάπτυξη κριτικής και μεταγνωστικής σκέψης. Τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν 

την αναγκαιότητα χρήσης οργάνων, ώστε η Χιονάτη να είναι ορατή στον Μικρόκοσμο 

και στον Νανόκοσμο.». 

Για την απάντηση «Μερικώς» η αιτιολόγηση αναφέρει: «Νομίζω πως η επιλογή των 

συγκεκριμένων μαθησιακών επιδιώξεων δεν προσδίδει κάτι καινούριο, παρά μόνο 

την επανάληψη των όρων και των ιδιοτήτων των δύο κόσμων. Ενδεχομένως η 

εμπέδωση να αποτελεί στόχο. Θα μπορούσε να παραληφθεί.» 

Ε9: Τα χαρακτηριστικά του Μικρόκοσμου (σελ. 29,30,31,32) 

Στην ενότητα αυτή οι απαντήσεις διαφοροποιήθηκαν. Οι συμμετέχουσες απάντησαν 

«Ναι» και « Μερικώς» χωρίς σχετική αιτιολόγηση. Η αρνητική απάντηση «Όχι» 

αιτιολογήθηκε ως έξης: «Δύσκολες για την προσχολική ηλικία. Το να γίνει κάτι 

κατανοητό από έναν μικρό αριθμό παιδιών, δεν νομίζω πως έχει ιδιαίτερο νόημα. Οι 

μαθησιακές επιδιώξεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο μεγαλύτερο μέρος της 

τάξης.»  

Ε10: Τα χαρακτηριστικά του Μικρόκοσμου (σελ. 29,30,31,32) 

Για την 10η ενότητα όπου το κείμενο αφόρα τις ίδιες σελίδες με την 9η ενότητα 

απαντήσεις δόθηκαν μόνο από τις 3 συμμετέχουσες και όλες είναι «Ναι». Μόνο οι 2 

από αυτές αιτιολόγησαν πως: «Σε συνδυασμό με την ενότητα 9, η παρούσα ενότητα 

αποτελεί συνέχεια και επομένως τα παιδιά έχουν το χρόνο να καταλάβουν τις 

ιδιότητες και τα μεγέθη των αντικειμένων του μικρόκοσμου. 

Τα ελλιπή στοιχεία που καταγράφονται στη στήλη 10 του διαγράμματος  

αιτιολογούνται από το γεγονός πως μόνο οι 2 συμμετέχουσες διαπίστωσαν πως το 
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κείμενο αφόρα τις ίδιες σελίδες (σελ. 29, 30, 31, 32) με την Ε9 και δεν πρέπει να 

δώσουν απαντήσεις.  

Ε 11: Τα χαρακτηριστικά του Νανόκοσμου (σελ. 34,35,36) 

«Τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν τον ρόλο των νανοπροεξοχών. …να 

αναγνωρίσουν, να συζητήσουν για τη λειτουργικότητα των νανοπροεξοχών.» 

Ε12/Ε13: (σελ. 39,40,41,42) 

Για την 12η ενότητα όπου το κείμενο  αφόρα τις ίδιες σελίδες με την 13η ενότητα στην 

οποία δόθηκαν απαντήσεις μόνο από τις 3 συμμετέχουσες με μια από αυτές να 

αιτιολογεί ως εξής: «Αναγνωρίζουν τη λέξη ΝΑΝΟΣΚΟΣΜΟ και τα χρώματα που 

κυριαρχούν σε αυτόν. … στόχοι είναι περισσότερο γλωσσικοί και όχι σχετικοί με τις 

Φ.Ε.». 

Ε14: Το φαινόμενο του Λωτού (σελ. 44,45,46,) 

«Ενισχύεται η διαδικασία που ακολουθούν τα παιδιά για την προσέγγιση της έννοιας 

«νανοπροεξοχές» και «φαινόμενο του λωτού». 

Ε15: Τα στοιχεία που μαρτυρούν το φαινόμενο του Λωτού στο μακρόκοσμο (σελ. 

47,48,49) 

«Ναι, είναι εφικτές, με την ανάλογη καθοδήγηση των παιδιών από την εκπαιδευτικό, 

την επιλογή λέξεων – κλειδιών, οι οποίες διευκολύνουν τη διαδικασία και 

υποστηρίζουν τα παιδιά στην μελέτη ενός πρωτόγνωρου φαινομένου.» 

Η απάντηση «Μερικώς» αιτιολογήθηκε με μία παρατήρηση «...Αναφέρονται μόνο οι 

αόρατοι κόσμοι στη διδακτική αξιοποίηση.» 

Ε16: Η χρησιμότητα του φαινόμενου στο Μακρόκοσμο (σελ. 50,51,52,53,54) 

«…τονίζεται ο ρόλος των οργάνων, …αξιοποιούνται αφηγήσεις βιωμάτων και 

εμπειριών των παιδιών.  

Η συμμετέχουσα που απάντησε «Μερικώς» αιτιολογεί : «Θα έπρεπε να υπάρχουν 

αυθεντικά υλικά και αντικείμενα από την καθημερινή ζωή.». 

 

 2β: Μαθησιακές επιδιώξεις φύλλων εργασίας 

 

Οι απαντήσεις και για την 2η ερώτηση ομαδοποιήθηκαν ξεχωριστά για κάθε μία 

από τις 16 ενότητες του διδακτικού υλικού. Η ομαδοποίηση αυτή συμπεριλαμβάνει 

τις απαντήσεις για το δεύτερο σκέλος (2β) της ερώτησης, όπου οι 5 εκπαιδευτικοί 
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απάντησαν για τις μαθησιακές επιδιώξεις του περιεχομένου των φύλλων εργασίας 

που συνόδευαν την κάθε ενότητα. 

 

 

Διάγραμμα 4:Τα αποτελέσματα για τις 16 ενότητες του 2β ερωτήματος 

 

Στο διάγραμμα 4 καταγράφονται οι απαντήσεις της έρευνας σχετικά με το 

δεύτερο σκέλος [2β] της δεύτερης ερώτησης, όπου οι εκπαιδευτικοί απάντησαν 

θετικά με ποσοστό 80% συνολικά στην ερώτηση εάν θεωρούν εφικτές τις μαθησιακές 

επιδιώξεις που συμπεριλαμβάνονται στα φύλλα εργασίας που συνοδεύουν την κάθε 

ενότητα. Έχουν επιλέξει μόνο την απάντηση «Ναι» σε 7 ενότητες, «Ναι» και 

«Μερικώς» σε 8 ενότητες. Σε μία μόνο ενότητα δόθηκε αρνητική απάντηση «Όχι» 

από τις 3 συμμετέχουσες. Αντιπροσωπευτικές απαντήσεις για κάθε μία από τις 16 

ενότητες είναι: 

Ε1: Φύλλο εργασίας 1 

«…Τα παιδιά μπορούν να κάνουν υποθέσεις για την ύπαρξη αόρατου κόσμου. 

Καλλιεργούν τη δημιουργία υποθέσεων, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των 

παιδιών.». 

Ε2: Φύλλο εργασίας 2 

«Τα παιδιά οδηγούνται στη δημιουργία υποθέσεων, πειραματίζονται, ελέγχουν και 

επαληθεύουν, καταλήγουν σε συμπεράσματα.».  
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Η απάντηση «Μερικώς» στη σχετική αιτιολόγηση αναφέρει: «Προσεκτική διατύπωση 

των ερωτημάτων. Απλοποίηση και κινητοποίηση της δράσης των παιδιών με έμφαση 

στην αιτιολόγηση της απάντησης από τα παιδιά. Π.χ. γιατί το λες αυτό; Πώς το ξέρεις; 

Οι άλλοι τι πιστεύουν; Τα παιδιά οδηγούνται στη δημιουργία υποθέσεων, 

πειραματίζονται, ελέγχουν και επαληθεύουν, καταλήγουν σε συμπεράσματα…». 

Ε3: Φύλλο εργασίας 3 

«Το ιχνογράφημα των παιδιών αποτελεί καταγραφή των αρχικών ιδεών τους και θα 

τα βοηθήσει αργότερα να σκεφτούν κριτικά πάνω στις ιδέες τους (επόμενες σελίδες, 

φύλλα εργασίας).».  

Επιπλέον προτείνουν βελτίωση στην διατύπωση τους όπως: «… ο τρίτος μαθησιακός 

στόχος θεωρώ πως πρέπει να διατυπωθεί διαφορετικά. «Να προβληματιστούν – Να 

υποθέσουν για το τι υπάρχει στο εργαστήρι ενός επιστήμονα» και όχι να 

αντιληφθούν.» 

Για την απάντηση «Μερικώς» η αιτιολόγηση αναφέρει: «Νομίζω πως είναι λίγο 

δύσκολο να ζητηθεί από παιδιά να ζωγραφίσουν τι υπάρχει σε ένα επιστημονικό 

εργαστήριο, αναμένοντας να αποδώσουν τα όργανα του επιστήμονα. 

Ε4: Φύλλο εργασίας 4 

«Καλλιεργεί τις δεξιότητες παρατηρήσεων και ταξινόμησης… Τα παιδιά συλλέγουν 

δεδομένα, πειραματίζονται με διάφορες μορφές οργάνωσής τους, ταξινομούν 

σύμφωνα με το μέγεθος από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο και εξάγουν 

συμπεράσματα. …καλλιεργεί τις δεξιότητες παρατηρήσεων… .». 

Η επιλογή της απάντησης «Μερικώς» αιτιολογήθηκε πως: « Οι ερωτήσεις δεν θα 

πρέπει να είναι κλειστού τύπου, π.χ. ΄΄….. η κακιά μάγισσα θα μπορέσει να 

ανακαλύψει τη Χιονάτη;΄΄ (Ναι ή όχι). Ενώ η διατύπωση: ΄΄Τι θα γίνει εάν η Χιονάτη 

γίνει σαν μυρμήγκι;΄΄, οδηγεί σε ποικιλία παιδικών απαντήσεων…». 

Ε5: Φύλλο εργασίας 5 

«Χρησιμοποιούν τη σωστή ορολογία στο πλαίσιο διδασκαλίας διάφορων μαθησιακών 

περιοχών (π.χ. φυσικές επιστήμες, μαθηματικά κ.λπ.) και αντιστοιχούν. Συμβατή με 

το περιεχόμενο της ενότητας. …καλλιεργεί τη δεξιότητα της αντιστοίχισης».  

Ε6: Φύλλο εργασίας 6 

Η απάντηση «Ναι» δόθηκε χωρίς αιτιολόγηση. 
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Οι απαντήσεις «Μερικώς» αιτιολογήθηκαν ως εξής: «Δυσκολία στην αναλογία των 

μεγεθών με τη χρήση του εκατοστόμετρου. Έχει νόημα να γίνει κατανοητή η 

δραστηριότητα, από έναν μικρό αριθμό παιδιών. Πώς θα δουλέψουν το φύλλο 

εργασίας; Ατομικά ή μήπως ομαδικά, επιχειρώντας αρχικά βιωματικές συγκρίσεις;»  

Ε7: Φύλλο εργασίας 7 

«Συμβατή η επιλογή της δραστηριότητας με τους μαθησιακούς στόχους της ενότητας.  

Η δημιουργία καταστάσεων με «λανθασμένες» διατάξεις, προκαλεί παιδιά να βρουν 

και να διορθώσουν το λάθος και να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους.». 

Ε8: Φύλλο εργασίας 8 

«Θα άλλαζα τον όρο: «Να κατανοήσουν» με τον όρο: «Να αναγνωρίσουν» ή «Να 

διακρίνουν». Τα παιδιά αναγνωρίζουν τη σημασία των οργάνων.». 

Οι δύο συμμετέχουσες  που απάντησαν  «Μερικώς»  αιτιολόγησαν: « Τα νήπια για να 

βοηθήσουν τον Πρίγκιπα ανακαλούν προγενέστερες γνώσεις (σελ. 15, 16, 17, 23) και 

χρησιμοποιούν λεξιλόγιο Νανογραμματισμού. Γιατί αναφέρεται ο Μικρόκοσμος;» 

Ε9: Φύλλο εργασίας 9 

Στην ενότητα αυτή όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα οι απαντήσεις 

διαφοροποιήθηκαν. Την απάντηση «Ναι» ακολουθεί η αιτιολόγηση: «Για μένα το 

φύλλο αυτό προϋποθέτει μεγάλη προετοιμασία των παιδιών πριν και να γίνει 

ομαδικά, στην παρεούλα μαζί με τη Νηπιαγωγό. Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο.» Για 

την επιλογή  «Μερικώς» δόθηκε η απάντηση: «Τα παιδιά εισάγονται στην ιδέα της 

οργάνωσης στις μικρές ομάδες και ενθαρρύνονται να αναπαριστούν γραφικά τα 

αποτελέσματα των διερευνήσεών τους.». 

Τέλος, οι τρεις αρνητικές επιλογές  «Όχι» αιτιολογήθηκαν ως εξής: « Θεωρώ ότι ο 

πολλαπλασιασμός είναι δύσκολος για αυτή την ηλικία και μάλιστα με τη χρήση 

μεγάλων αριθμών, ακόμα κι αν εδώ ζητάμε το γινόμενο. …Επαναπροσδιορισμός των 

μαθησιακών στόχων της ενότητας». 

Ε10: Φύλλο εργασίας 10 

«…διατυπώνουν» προκαταρτικές υποθέσεις - προβλέψεις για τον Μικρόκοσμο. 

Ανακαλούν προγενέστερες γνώσεις. Ο Μικρόκοσμος είναι ορατός με μικροσκόπιο. 

Χρησιμοποιούν μικροσκόπιο.». 
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Επιπλέον ,στην ενότητα αυτή προτείνεται η προσθήκη στόχων όπως: «…Να 

αποκτήσουν δεξιότητες παρατήρησης. Να πειραματιστούν με το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο.». 

Για την απάντηση «Μερικώς» η αιτιολόγηση αναφέρει: « Θα άλλαζα τον όρο: «Να 

μάθουν» με τον όρο: «Να αναγνωρίσουν» και τον όρο: «Να αντιληφθούν» «Να 

αναγνωρίσουν» ή «Να εντοπίσουν». 

Ε11: Φύλλο εργασίας 11 

«…Με το ιχνογράφημά τους αποτυπώνουν τις υποθέσεις τους. Μου αρέσει γιατί 

βάζει τα παιδιά να σκεφτούν μόνα τους τι θα συμβεί εάν κατεβάσουν τα χέρια τους. 

Επίσης, πολύ έξυπνο το παιχνίδι.» 

Ε12: Φύλλο εργασίας 12 

Τα νήπια επιλέγουν τα σημειωτικά μέσα – γράμματα – χρώματα – προκειμένου να 

συνθέσουν τη λέξη ΝΑΝΟΚΟΣΜΟΣ και να κατασκευάσουν μια νέα πινακίδα». 

Ε13: Φύλλο εργασίας 13 

«Στόχοι σχετικοί με τις Φ.Ε. που αφορούν στη γνωριμία των παιδιών με τα 

απαραίτητα επιστημονικά όργανα, τα οποία διευκολύνουν την κατανόηση των 

ιδιοτήτων του Νανόκοσμου. Τα νήπια ανακαλούν προγενέστερες γνώσεις και τις 

αποτυπώνουν με το σχέδιό τους.» 

Ε14: Φύλλο εργασίας 14 

«Πλήρης συνάφεια με τις μαθησιακές επιδιώξεις. Δραστηριότητα κατανόησης και 

εφαρμογής της επιστημονικής εργασίας – διατύπωση υποθέσεων – πειραματισμός – 

συμπεράσματα. Εισάγει τα παιδιά στον επιστημονικό τρόπο εργασίας. Διερεύνηση… 

…Μου αρέσει γιατί βάζει τα ίδια τα παιδιά στην διαδικασία υπόθεσης πειραματισμού 

– ανακάλυψης.» 

Ε15: Φύλλο εργασίας 15 

«Άμεση συνάφεια δραστηριότητα με μαθησιακές επιδιώξεις. Αποτελεί έναν τρόπο 

αξιολόγησης για τα όσα έχουν γνωρίζει μέχρι τώρα τα παιδιά.».  

Ε16: Φύλλο εργασίας 16 

«Ωραίο φύλλο εργασίας, με αρκετά ανοιχτές ερωτήσεις. Δραστηριότητα αξιολόγησης 

και προτάσεων εφαρμογών. Άμεση συνάφεια με τις μαθησιακές επιδιώξεις.». 

Η αιτιολόγηση στην απάντηση  «Μερικώς» ήταν: «…Θα έπρεπε να γράφεται η 

ιστοσελίδα με το video.». 
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Αποτελέσματα ερώτησης 3: Εικονογράφηση 

 

Ερώτηση 3: «Θεωρείτε πως η εικονογράφηση της κάθε ενότητας υποστηρίζει το 

κείμενο, δηλαδή βοηθά στην κατανόηση του φαινομένου και των εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στο παραμύθι; 

 

Οι απαντήσεις για την 3ηερώτηση ομαδοποιήθηκαν ξεχωριστά για κάθε μία από 

τις 16 ενότητες του διδακτικού υλικού. Η ομαδοποίηση αυτή αφορά τις απαντήσεις 

που έδωσαν οι 5 συμμετέχουσες για την εικονογράφηση του «παραμυθιού». 

 

 

Διάγραμμα 5:Τα αποτελέσματα για τις 16 ενότητες του 3 ερωτήματος 

 

Στο διάγραμμα 5 καταγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την 

3η ερώτηση, όπου οι εκπαιδευτικοί απάντησαν θετικά με ποσοστό 91,27% για τον 

υποστηρικτικό και βοηθητικό ρόλο της εικονογράφησης της κάθε ενότητας. Επέλεξαν 

μόνο «Ναι» σε 12 ενότητες, «Ναι» και «Μερικώς» σε 4 ενότητες. Σε καμία ενότητα 

δεν δόθηκε αρνητική απάντηση «Όχι». Αντιπροσωπευτικές απαντήσεις για κάθε μία 

από τις 16 ενότητες ήταν: 

Ενότητα 1 

«… η εικονογράφηση είναι πολύ καλή. Βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του 

προβλήματος, που καλείται να λύσει η Χιονάτη, να αναζητήσει μια μυστική κρυψώνα 
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και συμβάλει στην εισαγωγή του φαινομένου για το οποίο θα γίνει λόγος στη 

συνέχεια, τη γνωριμία με το νανόκοσμο και τις ιδιότητές του. …υποστηρίζει το 

κείμενο». …Πολύ ωραία έχει αποτυπωθεί στο πρόσωπο της Χιονάτης η αγωνία και ο 

φόβος της…» 

Η απάντηση «Μερικώς» αιτιολογήθηκε ως εξής: «Έχοντας στη μία σελίδα τη Χιονάτη 

να φεύγει από το παραμύθι της και να πάει βιαστικά στη 2η σελίδα, σε ένα άλλο και 

δείχνοντας βιβλία στο μέγεθος της, δημιουργείται μια παρανόηση. Δίνει την 

εντύπωση ότι χωράει να κρυφτεί στα βιβλία αυτά και αυτό ακριβώς θα πουν τα νήπια. 

Το προφανές. Που θα κρυφτεί; «Στα βιβλία χωράει». Θα προτιμούσα ρεαλιστικές 

διαστάσεις, για να μην μπερδεύεται η κατάσταση. 

Ενότητα 2 

«Είναι ακριβής και συνδυάζει αποτελεσματικά το περιεχόμενο του γνωστού 

παραμυθιού με την εισαγωγή νέων ηρώων/πρωταγωνιστών, οι οποίοι είναι 

καθοριστικοί για την εξέλιξή του και την υλοποίηση των μαθησιακών επιδιώξεων. Η 

εικονογράφηση συμβαδίζει με το κείμενο και το υποστηρίζει. Ωραία εικονογράφηση 

που αποτυπώνει την ιδιότητα του Λωτού να μετατρέπει το σχήμα των δακρύων σε 

σφαιρικό». 

Μία συμμετέχουσα απάντησε «Μερικώς» και αιτιολόγησε την απάντησή της «Όλα τα 

βιβλία περιττά. Η κεντρική εικόνα ξεκάθαρη με τη Χιονάτη, τα δάκρυα πάνω στο λωτό 

και τη ξαφνιασμένη σαύρα, υπεραρκετή. Θα προτιμούσα επίσης, να κοιτάει τα 

δάκρυα και όχι να αναρωτιέται σε ποιο παραμύθι θα μπει.» 

Ενότητα 3 

Στην τρίτη ενότητα οι 3 νηπιαγωγοί απάντησαν «Ναι» και προτείνουν βελτιώσεις με 

απαντήσεις όπως: «Είναι ελαφρώς αφαιρετική, καθώς ενώ μιλάει η Χιονάτη με τη 

σαύρα, δεν υπάρχει στην εικόνα η Χιονάτη, αλλά δεν νομίζω πως είναι καθοριστικό 

αυτό για την εξέλιξη του παραμυθιού και την εισαγωγή της νέας γνώσης.». 

Οι απαντήσεις «Μερικώς» αιτιολογήθηκαν ως εξής: «Προβληματίζομαι για την 

απεικόνιση της σαύρας και του λωτού. Σχετικά με το χρώμα του λωτού, είναι 

πορτοκαλοκόκκινο και όχι ροζ, όπως αναφέρεται παρακάτω.… Πέρα από το λουλούδι 

που δεν εξηγεί και τίποτα στην εικόνα, δεν έχω κάτι που να εισάγει τα παιδιά στον 

Νανόκοσμο.»  

Ενότητα 4 



 
 

172 
 

«Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Αποδίδει πολύ αξιόπιστα το αντικείμενο ενασχόλησης 

των επιστημόνων, τον τρόπο εργασίας και έρευνας και το σύνολο των ερευνητικών 

εργαλείων (όργανα, βιβλία κ.λπ.). Η εικονογράφηση υποστηρίζει το κείμενο και 

βοηθά στην κατανόησή του.».  

Ενότητα 5 

«Ναι, πολύ αξιόπιστη και κατανοητή και σε αυτήν την ενότητα. Η εικονογράφηση 

αναδεικνύει το κείμενο και το υποστηρίζει. Ξεκάθαρη εικόνα που υποστηρίζει πλήρως 

το κείμενο, χωρίς απορίες, φλυαρίες και περιττά αντικείμενα». 

Ενότητα 6 

«Η εικονογράφηση υποστηρίζει το κείμενο. Βοηθάει τα παιδιά στην κατανόηση του 

φαινομένου και των εννοιών που συμπεριλαμβάνονται στο παραμύθι. Κατανοούν τα 

παιδιά ότι η Χιονάτη πρέπει να μικραίνει πολλές φορές. Στη σελίδα 21, θα 

προτιμούσα το μέτρο πιο μικρό, γιατί εκεί επικεντρώνεται το μάτι και ίσως δεν δουν 

τη Χιονάτη, που είναι πάνω στη γωνία, πόσο μικρή έχει γίνει.»  

Οι απαντήσεις «Μερικώς» συμπεριλαμβάνουν αιτιολογήσεις όπως: «Νομίζω πως 

καλό θα ήταν το μέτρο να υπάρχει σε κρυφή εικόνα, ώστε να μην δίνει έτοιμη λύση 

στα παιδιά και να είναι ξεκάθαρο – ίσιο – με τα σκαλοπάτια και τους αριθμούς σωστά. 

Έτσι τα παιδιά θα προτείνουν άλλους τρόπους, χωρίς να επηρεάζονται από την 

εικόνα. …Το πρόσωπο της σαύρας ίσως θέλει λίγο διόρθωση.».  

Ενότητα 7 

«Ναι, πολύ αξιόπιστη η απόδοση των τριών κόσμων και των ιδιοτήτων των χρωμάτων 

τους… υποστηρίζει το κείμενο και βοηθά στην κατανόησή του… Πολύ έξυπνη ιδέα τα 

χρώματα των δοχείων….» 

Ενότητα 8: 

«Η εικονογράφηση υποστηρίζει το κείμενο. …σε γενικές γραμμές η εικονογράφηση 

είναι πολύ αξιόπιστη και αποδίδει την εναλλαγή το μεγέθους της Χιονάτης.».  

Ενότητα 9 & Ενότητα 10 

Για την 9η και 10η ενότητα όπου οι εικονογραφημένες σελίδες είναι κοινές οι 

απαντήσεις που δόθηκαν είναι: 

«Η εικονογράφηση υποστηρίζει το κείμενο. Είναι αξιόπιστη και αποδίδει την αλλαγή 

των μεγεθών. Ενδεχομένως να χρειαστεί κάποιες βελτιώσεις, αλλά σε γενικές 

γραμμές τα μεγέθη παρουσιάζουν συνέπεια κατά την εξέλιξη του παραμυθιού. 
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Η συμμετέχουσα που απάντησε «Μερικώς» αιτιολόγησε: «Πολύ μεγάλο το μέτρο της 

σελίδας 29 και θα πρότεινα να είναι μια σκάλα που κατεβαίνει η Χιονάτη και σε κάθε 

σκαλοπάτι της, μικραίνει.». 

 

Ενότητα 11 

«Είναι αξιόπιστη και ευρηματική. Ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της ενότητας και 

μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον των παιδιών. Η εικονογράφηση κινείται στους 

τύπους τους άσπρου, μαύρου, γκρι. Η απεικόνιση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 

πάνω από τους νανοπροεξοχούληδες δείχνει ότι μόνο έτσι είναι ορατοί.». 

Ενότητα 12 

«Ναι, είναι πολύ καλή, αποδίδεται η έλλειψη χρωμάτων στον νανόκοσμο, οι ιδιότητες 

των νανο–προ-εξοχών και η δυνατότητα/χρησιμότητά τους ως εφαρμογή σε 

αντικείμενα της καθημερινότητας (σελ. 40), όπως τα ρούχα, τα παπούτσια κ.λπ. 

Παρόλο που είναι δύσκολο να κάνεις σε παιδικό σχέδιο και κατανοητές τις προεξοχές, 

νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό …. βοηθά στην κατανόηση του φαινομένου 

και των εννοιών.» 

Ενότητα 13&Ενότητα 14 

«Ναι, πολύ καλή αναπαράσταση του φυσικού φαινομένου. Η εικονογράφηση 

υποστηρίζει το κείμενο.»  

Ενότητα 15 

«Πολύ καλή αναπαράσταση. Η εικονογράφηση υποστηρίζει το κείμενο.». 

Ενότητα 16 

«Πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Πρόκειται για μια πρωτότυπη, ευρηματική και 

δημιουργική απόπειρα αποτύπωσης από την εκπαιδευτικό ενός δύσκολα κατανοητού 

φαινομένου, ακόμη και από παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Αναμφίβολα αποτελεί 

χρήσιμο εργαλείο για μια διδακτική παρέμβαση, η οποία στοχεύει στην γνωριμία και 

εξοικείωση με το φυσικό φαινόμενο. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ. …Το κεφάλι της σαύρας μοιάζει 

με βάτραχο, νομίζω θέλει διόρθωση.» 

 

 



 
 

174 
 

Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα – Συζήτηση 
 

4.1.  Συμπεράσματα της έρευνας  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μία προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων, 

όπως αυτά προέκυψαν με βάση τα ερωτήματα που τέθηκαν στην έρευνα που 

πραγματοποιήσαμε.  

Όσον αφορά την καταλληλόλητα του λεξιλογίου του κειμένου του παραμυθιού 

της κάθε ενότητας για να αποτελέσει εργαλείο διδασκαλίας του περιεχομένου της 

Νανοτεχνολογίας στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών οι 71 από τις 77 απαντήσεις 

για τις 16 ενότητες ήταν θετικές. Το ποσοστό αγγίζει το 92,2%  θετικών αξιολογήσεων, 

ενώ σε καμία ενότητα δεν έχει καταγραφεί αρνητική απάντηση «Όχι». Οι 

συμμετέχουσες εντόπισαν στοιχεία του κειμένου του παραμυθιού που σχετίζονται με 

το διδακτικό του χαρακτήρα σχετικά με το περιεχόμενο της Νανοτεχνολογίας.  

Αναφέρουν πως προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες για ενεργοποίηση της σκέψης 

τους σχετικά με την ύπαρξη αοράτων κόσμων, την ανίχνευση των πρότερων ιδεών, 

την πρόκληση τους για γνωριμία με έννοιες και στοιχεία των τριών κόσμων, την 

σύγκριση τους ως προς το μέγεθος, των οργάνων που γίνονται ορατοί καθώς και την 

αξιοποίηση του φαινομένου του Λωτού στην καθημερινότητα. Οι εκπαιδευτικοί 

συμφωνούν με το λεξιλόγιο και τις λέξεις-«κλειδιά» που χρησιμοποιήθηκαν και 

τονίζουν το σημαντικό τους ρόλο στην απόκτηση της γνώσης σχετικά με τις ιδιότητες 

και τα χαρακτηριστικά του Νανόκοσμου.  

Επιπλέον, εντοπίζουν σημεία που αυτό προκαλείται αβίαστα. Προτείνουν 

βελτιώσεις, εντοπίζουν στοιχεία του κειμένου που σχετίζονται με θεωρητική 

υποστήριξη της δημιουργίας του, όπως τα αναλυτικά προγράμματα που 

εφαρμόζονται σήμερα στην Προσχολική Εκπαίδευση [προβληματίζει, προκαλεί το 

διάλογο και τη φαντασία, και διερεύνηση κτλ.]. Προβληματίζονται σχετικά με τη 

χρήση του μέτρου ως μονάδα μέτρησης, που ίσως δυσκολέψει τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας και κάποιων φράσεων που χρησιμοποιούνται. Για τους εκπαιδευτικούς που 

απάντησαν με την επιλογή «Μερικώς» σε 6 ενότητες οι αιτιολογήσει τους αφορούν 

κυρίως φράσεις του παραμυθιού που δεν σχετίζονται με το διδακτικό περιεχόμενο 

αλλά με το λογοτεχνικό – συντακτικό καθώς και το εκτενές περιεχόμενο. 
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Την ίδια θετική κατεύθυνση παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα των 

απαντήσεων που δόθηκαν σχετικά με την καταλληλότητα του κειμένου των φύλλων 

εργασίας με 77,5% θετικές αξιολογήσεις, 17,5% με επιφυλάξεις και 5% αρνητικές. Η 

γενική εικόνα των απαντήσεων δείχνει πως οι συμμετέχουσες πιστεύουν και 

διατυπώνουν με τις απαντήσεις τους πως το περιεχόμενο του κειμένου των φύλλων 

εργασίας που συνοδεύουν το «παραμύθι» προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες για την 

αξιοποίηση της περιέργειας και του εσωτερικού κίνητρου για διερεύνηση του κόσμου 

που τα περιβάλλει. Προσφέρει ακόμη ευκαιρίες για επιστημονικό γραμματισμό και 

επιστημονικό τρόπο εργασίας, για διερεύνηση του φαινομένου του λωτού και  του 

τρόπου αναπαράστασης του.  

Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν βελτιώσεις στην διατύπωση των ερωτήσεων και 

τονίζουν πως τα φύλλα εργασίας-δραστηριότητες προσφέρονται για πιο ανοιχτές 

ερωτήσεις καθώς και για περαιτέρω αιτιολογήσεις από τα παιδιά. Αναφέρθηκαν, 

επίσης, σε ορισμένα σημεία στο δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα κάποιων φύλλων 

εργασίας-δραστηριοτήτων προτείνοντας έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης μέσω 

της διερευνητικής μεθόδου.  

Οι αρνητικές απαντήσεις: «Όχι» στις δύο ενότητες αναφέρονται σε δυσκολίες 

που πιθανόν να αντιμετωπίσει η πλειοψηφία των παιδιών αυτής της ηλικίας στην 

κατανόηση της έννοιας του εκατοστού [ποσοτική–ποιοτική ανάλυση και μέτρο]. 

Προτείνεται πιο απλοποιημένη πρόταση, να χρησιμοποιηθεί δηλαδή μόνο ένα 

σκαλοπάτι για κάθε κόσμο και να γίνει απλή αναφορά στην αλλαγή μεγέθους. 

Από την ανάλυση των απαντήσεων της δεύτερης ερώτησης σχετικά με το εάν 

είναι εφικτές οι μαθησιακές επιδιώξεις που συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο της 

κάθε ενότητας του «παραμυθιού» και του φύλλου εργασίας που το συνοδεύει  

προκύπτει πως οι συμμετέχουσες για το πρώτο σκέλος της ερώτησης διατυπώνουν 

81,8% θετικές γνώμες, 16,88 με επιφυλάξεις, και 1,30% αρνητικές. Θεωρούν λοιπόν, 

εφικτές τις μαθησιακές επιδιώξεις που συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο της κάθε 

ενότητας του παραμυθιού αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην επίδραση του 

περιεχομένου του κείμενου να βοηθά στην πρόκληση της φαντασίας, της περιέργειας 

και στην ανάπτυξη της συζήτησης για έκφραση πρότερων ιδεών σχετικά με τους 

αόρατους κόσμους, όπως υποστηρίζεται και στο θεωρητικό μέρος της εργασίας. 
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Επιπλέον, βοηθά να εφοδιάζει με πληροφορίες, ώστε να εισάγει το φαινόμενο 

του λωτού, να προκαλεί τα παιδιά για συζήτηση, ανάκληση και αξιοποίηση προτέρων 

εμπειριών καθώς και για διερεύνηση και επιστημονικό τρόπο εργασίας και 

γενικότερα στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων που σχετίζονται με τη 

Νανοτεχνολογία. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν τη σημασία του καθοδηγητικού ρόλου 

και του χρόνου που πρέπει να δοθεί στους μαθητές καθώς και τη χρήσης 

πραγματικών οργάνων, τον πειραματισμό των παιδιών με αυτά, έτσι ώστε να 

προκληθεί σε μεγαλύτερο βαθμό το ενδιαφέρον.  

Από τις απαντήσεις στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης μπορούμε να 

συμπεράνουμε πως η πρόταση διδακτικής αξιοποίησης της ιστορίας σε συνδυασμό 

με τα φύλλα εργασίας-δραστηριότητες φαίνεται να υποστηρίζεται από τις 

συμμετέχουσες, αφού στην πλειοψηφία απάντησαν για σχεδόν όλες τις ενότητες 

θετικά με 80% συνολικά θετικές κριτικές, 16,5% με επιφυλάξεις και 3,75% αρνητικά. 

Οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν σε αυτές στοιχεία που θα οδηγήσουν τα παιδιά σε 

παιχνίδι με υποθέσεις πειραματισμό, έλεγχο συμπεράσματα, αλλά και σε κριτική 

σκέψη πάνω στις αρχικές τους ιδέες σχετικά με τους αόρατους κόσμους.  

Το συμπληρωματικό αυτό υλικό αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί πως 

περιλαμβάνει αρκετές ανοιχτές ερωτήσεις και προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα 

για συλλογή πληροφοριών, καλλιέργεια δεξιοτήτων παρατήρησης, ταξινόμησης, 

αντιστοίχισης και ενθάρρυνσης για ανακάλυψη τρόπων αναπαράστασης 

απαραίτητων για την αντίληψη του Νανόκοσμου και τρόπων παρατήρησης τους με 

τα όργανα.  

Επιπλέον, προσφέρει την ευκαιρία για να αξιολογήσουν αποτελέσματα 

εφαρμογών της Νανοτεχνολογίας και επιτυγχάνεται η διαθεματική διασύνδεση που 

θα βοηθήσει με τη σειρά της στον Νανογραμματισμό. Ωστόσο, έγινε και αναφορά στο 

δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα μίας δραστηριότητας, χωρίς όμως να ακυρώνεται η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα από τις εκπαιδευτικούς με απάντηση «Όχι», αλλά με 

πρόταση βελτίωσης που σχετίζεται με την διερευνητική μέθοδο και με ανοιχτού 

τύπου ερωτήσεις.  

‘Όσον αφορά τις αρνητικές απαντήσεις για την ενότητα 9 φαίνεται πως οι 3 από 

τις 5 συμμετέχουσες θεωρούν δύσκολους τους μαθησιακούς στόχους και προτείνουν 

τον αναπροσδιορισμό τους τονίζοντας πως δεν μπορούν να γίνουν εφικτοί από την 
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πλειοψηφία των μαθητών και πως θα πρέπει να γίνει συνδυασμός με βιωματική 

σύγκριση μεγεθών. Μέρος αυτών των αιτιολογήσεων αφορούν και την ενότητα 6 

παρόλο που δεν έχει επιλεγεί η απάντηση «όχι». 

Σχετικά με την ερώτηση 3, θετικά ήταν τα αποτελέσματα της έρευνάς στην 

ερώτηση αν η εικονογράφηση της κάθε ενότητας υποστηρίζει το κείμενο, δηλαδή αν 

βοηθά στην κατανόηση του φαινομένου και των εννοιών που συμπεριλαμβάνονται 

στο παραμύθι. Η επικρατέστερη απάντηση, που δόθηκε στην ερώτηση αυτή ήταν το 

«Ναι» και από τις πέντε συμμετέχουσες για τις 13 από τις 16 ενότητες με ποσοστά 

θετικών κριτικών που αγγίζουν το 91,27%. Οι συμμετέχουσες συμφωνούν πως η 

εικονογράφηση υποστηρίζει το κείμενο και βοήθα στην κατανόηση του φαινόμενου 

του λωτού, αποδίδει ιδιότητες των κόσμων, δίνει συμπληρωματικές πληροφορίες 

νοηματοδοτώντας το κείμενο και άλλοτε ενεργοποιεί όχι μόνο τη νόηση αλλά και τα 

συναισθήματα τους, όπως περιγράφεται στο θεωρητικό σχετικό κεφάλαιο.  

Αναφέρθηκαν ακόμη αιτιολογήσεις πως η εικόνα οξύνει την αντιληπτική 

ικανότητα και καλλιεργεί το γραμματισμό. Εντοπίζεται μάλιστα και η διαθεματική 

διασύνδεση που επιχειρείται μέσω των εικόνων του γνωστού παραμυθιού με στόχο 

την εξέλιξη της ιστορίας και την επίτευξη των μαθησιακών επιδιώξεων που 

σχετίζονται με τη Νανοτεχνολογία. Επίσης, οι συμμετέχουσες προτείνουν κάποιες 

χρωματικές διορθώσεις και λεπτομέρειες σε κάποιους ήρωες. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως ολοκληρώνοντας την συμπλήρωση του 

ερωτηματολόγιου προστεθήκαν προτάσεις και θετικά σχόλια από όλες σχεδόν τις 

συμμετέχουσες. 

 

4.2.  Προβληματισμοί και Προοπτικές 

 

Τα παραπάνω συμπεράσματα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, καθώς και 

επιβεβαιώνουν πως η σύνδεση της Λογοτεχνίας με τις ΦΕ γίνεται αποδεκτή από τους 

εκπαιδευτικούς όπως προβλέπεται άλλωστε και από τα αναλυτικά προγράμματα που 

εφαρμόζονται στο Νηπιαγωγείο. Πιο συγκεκριμένα, η παραμυθιακή ιστορία φαίνεται 

να μπορεί να αποτελέσει διδακτικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών στην 

προσπάθεια εισαγωγής του καινοτόμου περιεχομένου της Νανοτεχνολογίας στην 

προσχολική εκπαίδευση. Στο σύνολο τους οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί έδειξαν 
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να υποστηρίζουν την προσπάθεια αυτή καθώς διατύπωσαν προτάσεις για 

αξιοποίηση αλλά και την βελτίωσή για πιθανή χρήση του και από άλλες 

εκπαιδευτικούς. 

Επομένως, η έρευνα αυτή μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την εφαρμογή 

του διδακτικού πακέτου «Η Χιονάτη επιστρέφει στο Νανόκοσμο» σε μαθητές 

Νηπιαγωγείου και ίσως σε πιο γενικευμένη εφαρμογή, σε περισσότερα  

Νηπιαγωγεία. Προϋπόθεση φυσικά για την εφαρμογή αυτή θα πρέπει να αποτελεί η 

σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όπως για παράδειγμα μία ηλεκτρονική 

κοινότητα μάθησης. 

Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρουσα η εφαρμογή και σε παιδιά πρώτης και δευτέρας 

Δημοτικού που συμφώνα με το αναλυτικό πρόγραμμα τα παιδιά αυτών των ηλικιών 

είναι σε θέση να έρθουν σε επαφή με δυσκολότερου επιπέδου κείμενα, 

εμπλουτισμένα με περισσότερα στοιχεία. Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας υποθέτουμε πως θα είναι μεγαλύτερη. 

Ολοκληρώνοντας, με βάση αυτή την πρώτη ποιοτική και σε βάθος αξιολόγηση 

θα μπορούσε να σχεδιαστεί μια αξιολόγηση μεγαλύτερης κλίμακας. 
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Παράρτημα 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

Αγαπητές συνάδελφοι, 

Οι ερωτήσεις στις οποίες καλείστε να απαντήσετε αφορούν τις 16 ενότητες του διδακτικού πακέτου: «Η Χιονάτη και ο Νανόκοσμος». Σε κάθε 

μία από τις ενότητες αυτές αντιστοιχεί ορισμένος αριθμός εικονογραφημένων σκήνων του ομότιτλου παραμυθιού και ένα «Φύλλο Εργασίας» 

που περιγράφει τις προτεινόμενες δραστηριότητες και τις αντίστοιχες μαθησιακές επιδιώξεις μιας σειράς δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν 

για να εφαρμοστούν σε περίπτωση διακοπτόμενης – διαλογικής μορφής αφήγησης του παραμυθιού. 

Το διδακτικό πακέτο σας παραδίδεται για να το μελετήσετε στο χώρο σας έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να το διαβάσετε, να το μελετήσετε 

και να το αξιολογήσετε απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις για κάθε μία από τις 16 ενότητες και αιτιολογώντας τις επιλογές των απαντήσεών 

σας. 

Οι απόψεις σας θα συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού για την πιθανή εφαρμογή του στο Νηπιαγωγείο και στις 

πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου και θα βοηθήσει στη συλλογή αξιολογικών δεδομένων στον τομέα έρευνας για την εφαρμογή 

καινοτόμων περιεχομένων στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας!!! 

Μαρία Τζιώλη  
Νηπιαγωγός (ΠΕ 60) 
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος:«Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες το Περιβάλλον και την Τεχνολογία» 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

1.Θεωρείτε κατάλληλο το λεξιλόγιο του κειμένου του παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας της κάθε ενότητας, έτσι ώστε να αποτελέσει εργαλείο διδασκαλίας του 

περιεχομένου της Νανοτεχνολογίας στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών;  

2.Θεωρείτε εφικτές τις μαθησιακές επιδιώξεις που συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο της 

κάθε ενότητας του παραμυθιού και του φύλλου εργασίας που το συνοδεύει; 

3. Θεωρείτε πως η εικονογράφηση της κάθε ενότητας υποστηρίζει το κείμενο, δηλαδή, 

βοηθά στην κατανόηση του φαινομένου και των εννοιών που συμπεριλαμβάνονται στο 

παραμύθι;  
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ENOTHTA 1 (2, 3 σελίδες) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ναι Μερικώς Όχι Αιτιολόγηση 

1.Θεωρείτε κατάλληλο  το 

λεξιλόγιο  του κειμένου  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας  της πρώτης ενότητας,  

έτσι ώστε να αποτελέσει 

εργαλείο  διδασκαλίας  

περιεχομένου της 

Νανοτεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών; 

 

 

X 

  Ενότητα 1 

Ναι, πιστεύω πως η αρχή του παραμυθιού αποτελεί μια καλή αφόρμηση για έναν προβληματισμό των 

παιδιών σχετικά με το που θα πρεέπει να κρυφτεί η Χιονάτη. 

Η φράση ΄΄να μη με βλέπει με τα μάτια της΄΄ είναι ΄΄φράση κλειδί΄΄ για την αρχή ενός σχετικού διαλόγου 

με τα παιδιά. 

 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 1 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Εδώ επιμένω στις οδηγίες μου και ζητώ από τα παιδιά να προβληματιστούν, να υποθέσουν και να 

ζωγραφίσουν ΄΄μυστική κρυψώνα΄΄ για τη Χιονάτη, ενώ συνάμα επιτυγχάνεται η επιδίωξη της εμπλοκής 

και της ενεργοποίησης της σκέψης των παιδιών. 

2. Θεωρείτε εφικτές τις 

μαθησιακές 

επιδιώξειςπουσυμπεριλαμβάνο

νται στο κείμενο  της πρώτης 

ενότητας  του παραμυθιού και 

του φύλλου εργασίας που το 

συνοδεύει; 

 

 

X 

  Ενότητα 1 

Ναι είναι εφικτή, αν και πιστεύω πως πρέπει να εμπλουτιστούν λεκτικά. Όπως π.χ. με τις φράσεις: ΄΄τα 

παιδιά προβληματίζονται, συζητούν μεταξύ τους και εκφράζουν τις ιδέες τους, ακούγοντας και τις ιδέες 

των συνομηλίκων τους΄΄. 

 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 1 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

3. Θεωρείτε πως η 

εικονογράφηση της πρώτης 

ενότητας υποστηρίζει το 

κείμενο δηλαδή βοηθά στην 

κατανόηση του φαινομένου και 

των εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στο 

παραμύθι; 

 

 

 

X 

  Εικον. σελίδες 2,3 

Στην ενότητα αυτή η εικονογράφηση είναι πολύ καλή. Βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος, 

που καλείται να λύσει η Χιονάτη, να αναζητήσει μια μυστική κρυψώνα και συμβάλει στην εισαγωγή του 

φαινομένου για το οποίο θα γίνει λόγος στη συνέχεια, τη γνωριμία με το νανόκοσμο και τις ιδιότητές του. 
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ENOTHTA 2 (5, 6 σελίδες) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ναι Μερικώς  Όχι Αιτιολόγηση 

1. Θεωρείτε κατάλληλο  το 

λεξιλόγιο  του κειμένου  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας  της δεύτερης 

ενότητας,  έτσι ώστε να 

αποτελέσει εργαλείο  

διδασκαλίας  περιεχομένου 

της Νανοτεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών; 

 

 

 

X 

  Ενότητα 2 

Ναι, πιστεύω πως είναι αρκετά κατανοητό από τα παιδιά, καθώς δεν εμπεριέχει λέξεις άγνωστες και όρους 

οι οποίοι είναι δυνατόν να προβληματίσουν τα παιδιά.  

Σε κάθε περίπτωση, οι κατάλληλες ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν θα δώσουν στην εκπαιδευτικό την 

ευκαιρία να καταλάβει, εάν το περιεχόμενο έχει γίνει κατανοητό από τα παιδιά.  

 

 

 

 

 

X 

 Φύλλο εργασίας 2 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Οι ερωτήσεις είναι σχετικά δύσκολες, π.χ. η πρώτη; Τι αναμένουμε να απαντήσει το παιδί; Θα μπορούσε 

να παραληφθεί. 

Η δεύτερη διευκολύνει περισσότερο τα παιδιά και τα καθοδηγεί να σκεφτούν αλλά σχήματα. 

Η τρίτη ερώτηση θα μπορούσε να γίνει: ΄΄Ποιο από τα δύο σχήματα νομίζεις πως κυλά καλύτερα; Γιατί;΄΄. 

2. Θεωρείτε εφικτές τις 

μαθησιακές 

επιδιώξειςπουσυμπεριλαμβάν

ονται στο κείμενο  της 

δεύτερης  ενότητας  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας που το συνοδεύει ; 

 

  

 

X 

 Ενότητα 2 

Κατά τη γνώμη μας και αναφορικά με την τέταρτη μαθησιακή επιδίωξη η λέξη ΄΄ν’ αντιληφθούν΄΄ πρέπει 

να αντικατασταθεί με ρήματα δράσης: ΄΄να συζητήσουν σχετικά, να διαπιστώσουν, να αναγνωρίσουν΄΄. 

Έτσι η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει αποτελεσματικότερα, εάν έχει γίνει κατανοητό το περιεχόμενο 

της ενότητας. 

  

X 

 Φύλλο εργασίας 2 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Προσεκτική διατύπωση των ερωτημάτων. Απλοποίηση και κινητοποίηση της δράσης των παιδιών με 

έμφαση στην αιτιολόγηση της απάντησης από τα παιδιά. Π.χ. γιατί το λες αυτό; Πώς το ξέρεις; Οι άλλοι τι 

πιστεύουν; 



 
 

196 
 

3. Θεωρείτε πως η 

εικονογράφηση της  δεύτερης 

ενότητας υποστηρίζει το 

κείμενο δηλαδή βοηθά στην 

κατανόηση του φαινομένου 

και των εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στο 

παραμύθι; 

 

 

 

X 

  Εικον. σελίδες 5,6 

Είναι ακριβής και συνδυάζει αποτελεσματικά το περιεχόμενο του γνωστού παραμυθιού με την εισαγωγή 

νέων ηρώων/πρωταγωνιστών, οι οποίοι είναι καθοριστικοί για την εξέλιξή του και την υλοποίηση των 

μαθησιακών επιδιώξεων. 

 

 

ENOTHTA 3 (8, 9 σελίδες) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ναι Μερικώς  Όχι Αιτιολόγηση 

1. Θεωρείτε κατάλληλο  το 

λεξιλόγιο  του κειμένου  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας  της τρίτης ενότητας,  

έτσι ώστε να αποτελέσει 

εργαλείο  διδασκαλίας  

περιεχομένου της 

Νανοτεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών; 

 

 

 

X 

  Ενότητα 3 

Ναι, είναι κατά τη γνώμη μου κατανοητό, με την προϋπόθεση  πως δίνεται στα παιδιά ο απαραίτητος 

χρόνος να καταλάβουν τον διάλογο μεταξύ της Χιονάτης και της σαύρας. Είναι χρήσιμο λοιπόν, στο τέλος 

κάθε ενότητας να κωδικοποιεί η εκπαιδευτικός τις νέες κάθε φορά πληροφορίες, οι οποίες έρχονται να 

συμπληρώσουν τις παλαιότερες. 

 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 3 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Στο φύλλο αναφέρεται πως η εκπαιδευτικός συζητά με τα παιδιά, ώστε να αξιολογήσει εάν το περιεχόμενο 

έγινε κατανοητό, ενώ παράλληλα εκφράζουν τις απόψεις τους για την ενότητα. 

Συνιστώ να συμπληρωθεί το ερώτημα του φύλλου εργασίας με την αντίστοιχη αιτιολόγηση της άποψης 

του κάθε παιδιού. Δηλαδή: Εσύ τι νομίζεις; Έχει δίκιο ή άδικο η σαύρα; Γιατί το λες αυτό; 
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2. Θεωρείτε εφικτές τις 

μαθησιακές 

επιδιώξειςπουσυμπεριλαμβάνο

νται στο κείμενο  της  τρίτης 

ενότητας  του παραμυθιού και 

του φύλλου εργασίας που το 

συνοδεύει ; 

 

X 

  Ενότητα 3 

Κι εδώ ισχύει η προσεκτική διατύπωση και η επιλογή των όρων. Όχι ΄΄νααντιληφθούν΄΄, αλλά 

΄΄νασυζητήσουν΄΄. 

  

X 

 Φύλλο εργασίας 3 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Νομίζω πως είναι λίγο δύσκολο να ζητηθεί από παιδιά να ζωγραφίσουν τι υπάρχει σε ένα επιστημονικό 

εργαστήριο, αναμένοντας να αποδώσουν τα όργανα του επιστήμονα. 

3. Θεωρείτε πως η 

εικονογράφηση της τρίτης 

ενότητας υποστηρίζει το 

κείμενο δηλαδή βοηθά στην 

κατανόηση του φαινομένου και 

των εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στο 

παραμύθι; 

 

 

 

X 

  Εικον. σελίδες 8,9 

Είναι ελαφρώς αφαιρετική, καθώς ενώ μιλάει η Χιονάτη με τη σαύρα, δεν υπάρχει στην εικόνα η Χιονάτη, 

αλλά δεν νομίζω πως είναι καθοριστικό αυτό για την εξέλιξη του παραμυθιού και την εισαγωγή της νέας 

γνώσης. 
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ENOTHTA 4 (11, 12, 13 σελίδες) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ναι Μερικώς  Όχι Αιτιολόγηση 

1. Θεωρείτε κατάλληλο  το 

λεξιλόγιο  του κειμένου  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας  της τέταρτης 

ενότητας,  έτσι ώστε να 

αποτελέσει εργαλείο  

διδασκαλίας  περιεχομένου της 

Νανοτεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών; 

 

 

X 

  Ενότητα 4 

Ναι, νομίζω πως είναι πλήρως κατανοητό, καθώς εκείνο που επιδιώκεται να γνωρίσουν τα παιδιά είναι οι 

ιδιότητες του μακρόκοσμου. Η επιλογή του λεξιλογίου ανταποκρίνεται στους μαθησιακούς στόχους και το 

περιεχόμενο της 4ης ενότητας. 

 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 4 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Οι ερωτήσεις του φύλλου εργασίας είναι κατανοητές και συνάδουν με το περιεχόμενο της 4ης ενότητας. Οι 

δραστηριότητες είναι συμβατές και κατά τη γνώμη μου, είναι δυνατόν να δώσουν στα παιδιά τη δυνατότητα 

να προβληματιστούν, να αναζητήσουν έξω αντίστοιχα αντικείμενα και στη συνέχεια να τα σειροθετήσουν. 

2. Θεωρείτε εφικτές τις 

μαθησιακές 

επιδιώξειςπουσυμπεριλαμβάνο

νται στο κείμενο της τέταρτης 

ενότητας  του παραμυθιού και 

του φύλλου εργασίας που το 

συνοδεύει ; 

 

X 

  Ενότητα 4 

Θα πρόσθετα το ρήμα ΄΄ναεξοικειωθούν΄΄ στον 1ο μαθησιακό στόχο της ενότητας. 

  

 

X 

 Φύλλο εργασίας 4 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Οι ερωτήσεις δεν θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου, π.χ. ΄΄….. η κακιά μάγισσα θα μπορέσει να 

ανακαλύψει τη Χιονάτη;΄΄ (Ναι ή όχι). Ενώ η διατύπωση: ΄΄Τι θα γίνει εάν η Χιονάτη γίνει σαν μυρμήγκι;΄΄, 

οδηγεί σε ποικιλία παιδικών απαντήσεων. 

3. Θεωρείτε πως η 

εικονογράφηση της τέταρτης 

ενότητας υποστηρίζει το 

κείμενο δηλαδή βοηθά στην 

κατανόηση του φαινομένου και 

των εννοιών που 

 

 

 

X 

  Εικον. σελίδες 11,12,13 

Ναι είναι πάρα πολύ καλή. Αποδίδει πολύ αξιόπιστα το αντικείμενο ενασχόλησης των επιστημόνων, τον 

τρόπο εργασίας και έρευνας και το σύνολο των ερευνητικών εργαλείων (όργανα, βιβλία κ.λπ.). 
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συμπεριλαμβάνονται στο 

παραμύθι; 

 

ENOTHTA 5 (15, 16, 17 σελίδες) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ναι Μερικώς  Όχι Αιτιολόγηση 

1. Θεωρείτε κατάλληλο  το 

λεξιλόγιο  του κειμένου  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας  της πέμπτης 

ενότητας,  έτσι ώστε να 

αποτελέσει εργαλείο  

διδασκαλίας  περιεχομένου της 

Νανοτεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών;  

 

X 

  Ενότητα 5 

Ναι πλήρως κατανοητό, ενώ είναι δυνατόν να επιμείνω και στη χρήση των λέξεων – κλειδιά, π.χ. Μάτια – 

Μακριά – Μακρόκοσμος, Μικρός – Μικροσκόπιο – Μικρόκοσμος. 

 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 1 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Κατανοητό το λεξιλόγιο του φύλλου εργασίας και νομίζω πως τα παιδιά θα αντιστοιχίσουν με επιτυχία τις 

έννοιες με τα όργανα. 

 

 

 

 

2. Θεωρείτε εφικτές τις 

μαθησιακές 

επιδιώξειςπουσυμπεριλαμβάνο

νται στο κείμενο  της πέμπτης  

ενότητας  του παραμυθιού και 

 

X 

  Ενότητα 5 

Θα πρόσθετα επίσης, τον μαθησιακό στόχο: ́ ΄να εξοικειωθούν με τις επιστημονικές έννοιες και τη σημασία 

τους, αποδίδοντας το νόημα με παραδείγματα από την καθημερινότητα, όπου είναι εφικτό΄΄. 

X   Φύλλο εργασίας 5 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Συμβατή με το περιεχόμενο της ενότητας. 



 
 

200 
 

του φύλλου εργασίας που το 

συνοδεύει ; 

3. Θεωρείτε πως η 

εικονογράφηση της πέμπτης 

ενότητας υποστηρίζει το 

κείμενο δηλαδή βοηθά στην 

κατανόηση του φαινομένου και 

των εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στο 

παραμύθι; 

 

 

X 

  Εικον. σελίδες 15,16,17 

Ναι, πολύ αξιόπιστη και κατανοητή και σε αυτήν την ενότητα. 

 

ENOTHTA 6 (19, 20, 21 σελίδες) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ναι Μερικώς  Όχι Αιτιολόγηση 

1. Θεωρείτε κατάλληλο  το 

λεξιλόγιο  του κειμένου  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας  της έκτης ενότητας,  

έτσι ώστε να αποτελέσει 

εργαλείο  διδασκαλίας  

περιεχομένου της 

Νανοτεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών; 

 

 

X 

  Ενότητα 6 

Είναι κατανοητό, αλλά παράλληλα ενέχει και ένα φανταστικό στοιχείο παραμυθιού. Η εκπαιδευτικός με 

ερωτήσεις αξιολογεί τι έγινε κατανοητό από τα παιδιά. Η χρήση του μέτρου είναι πιθανό να δυσκολέψει, 

αλλά δεν ξέρω πως θα μπορούσε να αποδοθεί καλύτερα η εικόνα της αλλαγής, της προσαρμογής. 

  

 

X 

 Φύλλο εργασίας  6(Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Σχετικά δύσκολο φύλλο εργασίας. Εάν η εκπαιδευτικός παραμείνει για να αποδώσουν τα παιδιά μέσα 

από τη σύγκριση των μεγεθών ανθρώπου – μυρμηγκιού, το περιεχόμενο της ενότητας έχει καλώς. Κάτι 

περισσότερο είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό από το φύλλο εργασίας. 
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2. Θεωρείτε εφικτές τις 

μαθησιακές 

επιδιώξειςπουσυμπεριλαμβάνο

νται στο κείμενο  της έκτης 

ενότητας,  του παραμυθιού και 

του φύλλου εργασίας που το 

συνοδεύει ; 

 

 

X 

  Ενότητα 6 

Αναδιατυπώνω τον 3ο μαθησιακό στόχο: ΄΄Να συζητήσουν για το μέγεθος των αντικειμένων και να 

καταλήξουν σε συμπεράσματα. 

Εφικτές οι μαθησιακές επιδιώξεις που προκύπτουν από τα κείμενα. 

  

X 

 Φύλλο εργασίας 6 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Δυσκολία στην αναλογία των μεγεθών με τη χρήση του εκατοστόμετρου. Έχει νόημα να γίνει κατανοητή 

η δραστηριότητα, από έναν μικρό αριθμό παιδιών. Πώς θα δουλέψουν το φύλλο εργασίας; Ατομικά ή 

μήπως ομαδικά, επιχειρώντας αρχικά βιωματικές συγκρίσεις; 

3. Θεωρείτε πως η 

εικονογράφηση έκτης ενότητας,  

ενότητας υποστηρίζει το 

κείμενο δηλαδή βοηθά στην 

κατανόηση του φαινομένου και 

των εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στο 

παραμύθι; 

  

 

 

X 

 Εικον. σελίδες 19,20,21 

Είναι λίγο δυσανάλογη, ενδεχομένως για να δοθεί έμφαση στη χρήση του εκατοστόμετρου, ενώ και το 

μυρμήγκι φαίνεται τεράστιο στην εικόνα 20. Μήπως γιατί αντιστοιχεί στην Χιονάτη Νο 2 του μικρόκοσμου; 
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ENOTHTA 7 (22, 23 σελίδες) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ναι Μερικώς  Όχι Αιτιολόγηση 

1. Θεωρείτε κατάλληλο  το 

λεξιλόγιο  του κειμένου  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας  της έβδομής  

ενότητας,  έτσι ώστε να 

αποτελέσει εργαλείο  

διδασκαλίας  περιεχομένου της 

Νανοτεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών; 

 

X 

  Ενότητα 7 

Ναι, σύντομο και κατανοητό λεξιλόγιο. Πιστεύω πως τα παιδιά δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να 

καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο η Χιονάτη θα αλλάζει μέγεθος και κατά συνέπεια κόσμο. 

 

 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 7 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Δραστηριότητα αντιστοίχισης, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στο περιεχόμενο της 7ης ενότητας. 

 

 

 

 

2. Θεωρείτε εφικτές τις 

μαθησιακές 

επιδιώξειςπουσυμπεριλαμβάνο

νται στο κείμενο  της έβδομής 

ενότητας  του παραμυθιού και 

του φύλλου εργασίας που το 

συνοδεύει ; 

  

X 

 Ενότητα 7 

΄΄Να συζητήσουν για τα διάφορα μεγέθη και να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη διαδοχική 

σειρά των τριών κόσμων΄΄. 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 7 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Συμβατή η επιλογή της δραστηριότητας με τους μαθησιακούς στόχους της ενότητας. 
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3. Θεωρείτε πως η 

εικονογράφηση της έβδομής  

ενότητας υποστηρίζει το 

κείμενο δηλαδή βοηθά στην 

κατανόηση του φαινομένου και 

των εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στο 

παραμύθι; 

 

 

 

X 

  Εικον. σελίδες 23 

Ναι, πολύ αξιόπιστη η απόδοση των τριών κόσμων και των ιδιοτήτων των χρωμάτων τους. 

 

ENOTHTA 8 (25, 26, 27 σελίδες) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ναι Μερικώς  Όχι Αιτιολόγηση 

1. Θεωρείτε κατάλληλο  το 

λεξιλόγιο  του κειμένου  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας  της όγδοης ενότητας,  

έτσι ώστε να αποτελέσει 

εργαλείο  διδασκαλίας  

περιεχομένου της 

Νανοτεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών; 

 

 

X 

  Ενότητα 8 

Ναι, είναι κατανοητό και εξυπηρετεί την εξέλιξη του παραμυθιού, αλλά και την καλύτερη εμπέδωση του 

φαινομένου από τα παιδιά, καθώς οι ιδιότητες του μικρόκοσμου και του νανόκοσμου. 

  

 

X 

 Φύλλο εργασίας 8 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Οι ερωτήσεις δεν είναι και τόσο κατανοητές. Δεν ξέρω τι περιμένει η εκπαιδευτικός να πάρει ως απάντηση. 

Γιατί δεν αφορούν οι ερωτήσεις ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του νανόκοσμου, π.χ. 

 

2. Θεωρείτε εφικτές τις 

μαθησιακές 

επιδιώξειςπουσυμπεριλαμβάνο

νται στο κείμενο  της 

  

 

X 

 Ενότητα 9 
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όγδοηςενότητας  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας που το συνοδεύει ; 

Νομίζω πως η επιλογή των συγκεκριμένων μαθησιακών επιδιώξεων δεν προσδίδει κάτι καινούριο, παρά 

μόνο την επανάληψη των όρων και των ιδιοτήτων των δύο κόσμων. Ενδεχομένως η εμπέδωση να 

αποτελεί στόχο. Θα μπορούσε να παραληφθεί. 

  

X 

 Φύλλο εργασίας 5 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Να συζητήσουν για τη μη ορατότητα και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. 

3. Θεωρείτε πως η 

εικονογράφηση της 

όγδοηςενότητας υποστηρίζει το 

κείμενο δηλαδή βοηθά στην 

κατανόηση του φαινομένου και 

των εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στο 

παραμύθι; 

 

 

 

X 

  Εικον. σελίδες 25,26,27 

Λίγο πιο θολή η εικόνα 25, αλλά σε γενικές γραμμές η εικονογράφηση είναι πολύ αξιόπιστη και αποδίδει 

την εναλλαγή το μεγέθους της Χιονάτης. 
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ENOTHTA 9 (29, 30, 31, 32 σελίδες) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ναι Μερικώς  Όχι Αιτιολόγηση 

1. Θεωρείτε κατάλληλο  το 

λεξιλόγιο  του κειμένου  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας  της ένατης ενότητας,  

έτσι ώστε να αποτελέσει 

εργαλείο  διδασκαλίας  

περιεχομένου της 

Νανοτεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών;  

 

 

X 

  Ενότητα 9 

Η ενότητα είναι αρκετά πυκνογραμμένη, αλλά το λεξιλόγιο που επιλέχτηκε δεν αποτελείται από δύσκολους 

όρους και νομίζω πως τα παιδιά με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, η οποία καλείται να καθοδηγήσει τη 

σκέψη τους με τις κατάλληλες ερωτήσεις, θα καταφέρουν να καταλάβουν το περιεχόμενο. 

   

 

X 

Φύλλο εργασίας 9 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Δύσκολο στην κατανόηση το περιεχόμενο του φύλλου εργασίας και κατά τη γνώμη μου περιττό. Νομίζω 

πως το γεγονός και μόνο πως η Χιονάτη αλλάζει μέγεθος / μικραίνει, αρκεί για να γίνει αντιληπτή η ύπαρξη 

ενός άλλου κόσμου. 

2. Θεωρείτε εφικτές τις 

μαθησιακές 

επιδιώξειςπουσυμπεριλαμβάνο

νται στο κείμενο  της ένατης 

ενότητας  του παραμυθιού και 

του φύλλου εργασίας που το 

συνοδεύει ; 

   

X 

Ενότητα 9 

Δύσκολες για την προσχολική ηλικία. Το να γίνει κάτι κατανοητό από έναν μικρό αριθμό παιδιών, δεν 

νομίζω πως έχει ιδιαίτερο νόημα. Οι μαθησιακές επιδιώξεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο μεγαλύτερο 

μέρος της τάξης. 

   

X 

Φύλλο εργασίας 9 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Επαναπροσδιορισμός των μαθησιακών στόχων της ενότητας, κατά τη γνώμη μου. 

3. Θεωρείτε πως η 

εικονογράφηση της ένατης 

ενότητας υποστηρίζει το 

κείμενο δηλαδή βοηθά στην 

κατανόηση του φαινομένου και 

των εννοιών που 

 

 

 

X 

  Εικον. σελίδες 29,30,31,32 

Είναι αξιόπιστη και αποδίδει την αλλαγή των μεγεθών. Ενδεχομένως να χρειαστεί κάποιες βελτιώσεις, 

αλλά σε γενικές γραμμές τα μεγέθη παρουσιάζουν συνέπεια κατά την εξέλιξη του παραμυθιού. 
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συμπεριλαμβάνονται στο 

παραμύθι; 

 

ENOTHTA 10 (29, 30, 31, 32 σελίδες) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ναι Μερικώς  Όχι Αιτιολόγηση 

1. Θεωρείτε κατάλληλο  το 

λεξιλόγιο  του κειμένου  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας  της δέκατης 

ενότητας,  έτσι ώστε να 

αποτελέσει εργαλείο  

διδασκαλίας  περιεχομένου της 

Νανοτεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών; 

 

X 

   

Ναι, είναι κατανοητό, αλλά αρκετά εκτενές 

 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 10 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Εύκολο φύλλο εργασίας, με το οποίο επιδιώκεται η εξοικείωση με τις έννοιες και τις ιδιότητες το 

μικρόκοσμου. 

 

 

 

 

2. Θεωρείτε εφικτές τις 

μαθησιακές 

επιδιώξειςπουσυμπεριλαμβάνο

 

X 

   

Σε συνδυασμό με την ενότητα 9, η παρούσα ενότητα αποτελεί συνέχεια και επομένως τα παιδιά έχουν το 

χρόνο να καταλάβουν τις ιδιότητες και τα μεγέθη των αντικειμένων του μικρόκοσμου. 



 
 

207 
 

νται στο κείμενο  της δέκατης 

ενότητας  του παραμυθιού και 

του φύλλου εργασίας που το 

συνοδεύει ; 

  

X 

 Φύλλο εργασίας 10 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

1) Να εξοικειωθούν με τις έννοιες του μικρόκοσμου και τις ιδιότητες του. 

2) Να πειραματιστούν με τη μεγέθυνση του περιεχομένου και να χρησιμοποιήσουν το μικροσκόπιο, ώστε 

αυτό να γίνει ορατό. 

3. Θεωρείτε πως η 

εικονογράφηση της δέκατης 

ενότητας υποστηρίζει το 

κείμενο δηλαδή βοηθά στην 

κατανόηση του φαινομένου και 

των εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στο 

παραμύθι; 

 

 

 

X 

   

Είναι αξιόπιστη και αποδίδει την εναλλαγή των μεγεθών, μέσα από τη διαδικασία της σμίκρυνσης και 

συνεπώς την αναγκαιότητα της χρήστης των επιστημονικών οργάνων 
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ENOTHTA 11 (34, 35 36 σελίδες) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ναι Μερικώς  Όχι Αιτιολόγηση 

1. Θεωρείτε κατάλληλο  το 

λεξιλόγιο  του κειμένου  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας  της ενδέκατης 

ενότητας,  έτσι ώστε να 

αποτελέσει εργαλείο  

διδασκαλίας  περιεχομένου της 

Νανοτεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών; 

 

 

 

X 

  Ενότητα 11 

Ναι, πολύ σαφές το λεξιλόγιο, αν και εισάγει καινούριες έννοιες για τα παιδιά, η απόδοση του κειμένου 

γίνεται αβίαστα. 

 

 

 

 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 11 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Διατυπώνω διαφορετικά την ερώτηση προκαλώντας τα παιδιά να κάνουν αρχικά υποθέσεις: ΄΄Τι νομίζετε 

πως θα γίνει εάν θέλουμε να δοκιμάσουμε το ίδιο στην αυλή μας;΄΄. 

2. Θεωρείτε εφικτές τις 

μαθησιακές 

επιδιώξειςπουσυμπεριλαμβάνο

νται στο κείμενο  της ενδέκατης  

ενότητας  του παραμυθιού και 

του φύλλου εργασίας που το 

συνοδεύει ; 

 

 

X 

  Ενότητα 11 

1)Να αναγνωρίσουν, να συζητήσουν για τη λειτουργικότητα των νανοπροεξοχών……. 

 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 11 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 
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3. Θεωρείτε πως η 

εικονογράφηση της 

ενδέκατηςενότητας υποστηρίζει 

το κείμενο δηλαδή βοηθά στην 

κατανόηση του φαινομένου και 

των εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στο 

παραμύθι; 

 

 

 

X 

  Εικον. σελίδες 35,36,37 

Είναι αξιόπιστη και ευρηματική. Ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της ενότητας και μπορεί να προκαλέσει 

το ενδιαφέρον των παιδιών. 

 

ENOTHTA 12 (39, 40, 41 42 σελίδες) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ναι Μερικώς  Όχι Αιτιολόγηση 

1. Θεωρείτε κατάλληλο  το 

λεξιλόγιο  του κειμένου  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας  της δωδέκατης 

ενότητας,  έτσι ώστε να 

αποτελέσει εργαλείο  

διδασκαλίας  περιεχομένου της 

Νανοτεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών; 

 

X 

  Ενότητα 12 

Κατανοητό, αν και πυκνογραμμένο το κείμενο, συνδυάζει την παροχή νέων πληροφοριών με την εξέλιξη 

του σύγχρονου παραμυθιού ου κινητοποιεί τη σκέψη των παιδιών. 

 

 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 12 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Προτείνω να προστεθεί μία ακόμα κάθετη στήλη,  ώστε να ολοκληρώνονται γραμματικά οι λέξεις 

(μακρόκοσμο(ς), μικρόκροσμο(ς)). 
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2. Θεωρείτε εφικτές τις 

μαθησιακές 

επιδιώξειςπουσυμπεριλαμβάνο

νται στο κείμενο  της 

δωδέκατης ενότητας  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας που το συνοδεύει ; 

 

 

X 

  Ενότητα 12 

Αν και πιστεύω πως στο φύλλο εργασίας οι στόχοι είναι περισσότερο γλωσσικοί και όχι σχετικοί με τις 

Φ.Ε. 

 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 12 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

 

 

 

 

 

3. Θεωρείτε πως η 

εικονογράφηση της δωδέκατης  

ενότητας υποστηρίζει το 

κείμενο δηλαδή βοηθά στην 

κατανόηση του φαινομένου και 

των εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στο 

παραμύθι; 

 

 

X 

  Εικον. σελίδες 39,40,41,42 

Ναι, είναι πολύ καλή, αποδίδεται η έλλειψη χρωμάτων στον νανόκοσμο, οι ιδιότητες των νανο – προ – 

εξοχών και η δυνατότητα / χρησιμότητά τους ως εφαρμογή σε αντικείμενα της καθημερινότητας (σελ. 40), 

όπως τα ρούχα, τα παπούτσια κ.λπ. 
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ENOTHTA 13 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ναι Μερικώς  Όχι Αιτιολόγηση 

1. Θεωρείτε κατάλληλο  το 

λεξιλόγιο  του κειμένου  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας  της δεκάτης τρίτης 

ενότητας,  έτσι ώστε να 

αποτελέσει εργαλείο  

διδασκαλίας  περιεχομένου της 

Νανοτεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών; 

 

 

X 

   

Ισχύει ότι και στο Φύλλο εργασίας Νο12.  

 

 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 13 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

 

 

 

 

 

2. Θεωρείτε εφικτές τις 

μαθησιακές 

επιδιώξειςπουσυμπεριλαμβάνο

νται στο κείμενο  της δεκάτης 

τρίτηςενότητας  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας που το συνοδεύει ; 

 

X 

   

 

 

 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 13 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Στόχοι σχετικοί με τις Φ.Ε. που αφορούν στη γνωριμία των παιδιών με τα απαραίτητα επιστημονικά 

όργανα, τα οποία διευκολύνουν την κατανόηση των ιδιοτήτων του νανόκοσμου. 
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3. Θεωρείτε πως η 

εικονογράφηση της δεκάτης 

τρίτης ενότητας υποστηρίζει το 

κείμενο δηλαδή βοηθά στην 

κατανόηση του φαινομένου και 

των εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στο 

παραμύθι; 

 

 

 

X 

   

Πολύ σαφής και δημιουργική. 

 

 

ENOTHTA 14 (44, 45, 46 σελίδες) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ναι Μερικώς  Όχι Αιτιολόγηση 

1. Θεωρείτε κατάλληλο  το 

λεξιλόγιο  του κειμένου  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας  της δεκάτης τέταρτης 

ενότητας,  έτσι ώστε να 

αποτελέσει εργαλείο  

διδασκαλίας  περιεχομένου της 

Νανοτεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών; 

 

X 

  Ενότητα 14 

Ναι, κατανοητό και κατάλληλο, ενώ είναι χρήσιμο να ειπωθεί πως η επανάληψη της διαδικασίας από έναν 

νέο ήρωα του παραμυθιού δίνει τη δυνατότητα στην εκπαιδευτικό να προχωρήσει σε επανέλεγχο και 

αξιολόγηση των γνώσεων που απέκτησαν τα παιδιά. 

 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 14 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Δραστηριότητα, η οποία συμβάλει στην εξοικείωση με την επιστημονική διαδικασία μέσα από την επιλογή 

κατανοητών και σαφούς λεξιλογίου. 
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2. Θεωρείτε εφικτές τις 

μαθησιακές 

επιδιώξειςπουσυμπεριλαμβάνο

νται στο κείμενο  της δεκάτης 

τέταρτηςενότητας  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας που το συνοδεύει ; 

 

X 

  Ενότητα 14 

Επαναδιατυπώνω: 1) Να συζητήσουν για τη σημασία του πειράματος – δοκιμής…….. 

 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 14 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Πλήρης συνάφεια με τις μαθησιακές επιδιώξεις. Δραστηριότητα κατανόησης και εφαρμογής της 

επιστημονικής εργασίας – διατύπωση υποθέσεων – πειραματισμός – συμπεράσματα. 

 

 

3. Θεωρείτε πως η 

εικονογράφηση της δεκάτης 

τέταρτης ενότητας υποστηρίζει 

το κείμενο δηλαδή βοηθά στην 

κατανόηση του φαινομένου και 

των εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στο 

παραμύθι; 

 

 

 

X 

  Εικον. σελίδες 45,46 

Ναι, πολύ καλή αναπαράσταση του φυσικού φαινομένου. 
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ENOTHTA 15 (47, 48 49 σελίδες) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ναι Μερικώς  Όχι Αιτιολόγηση 

1. Θεωρείτε κατάλληλο  το 

λεξιλόγιο  του κειμένου  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας  της δεκάτης πέμπτης 

ενότητας,  έτσι ώστε να 

αποτελέσει εργαλείο  

διδασκαλίας  περιεχομένου της 

Νανοτεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών;  

 

X 

  Ενότητα 15 

Ναι, είναι ευρηματικό το λεξιλόγιο. Η  εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο επιστημονικό λόγο 

(π.χ. ανακάλυψε μόνος σου τη γνώση), παρακινεί το παιδί να αναζητήσει τη γνώση και να καταλήξει σε 

συμπεράσματα. 

 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 15 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Δραστηριότητα αξιολόγησης πολύ σημαντική για τη συνέχεια της διαδικασίας. Το παραμύθι έχει αρχή, 

μέση και τέλος, όπως και η επιστημονική διαδικασία που υλοποιούμε ως επιστήμονες στην τάξη, στη 

μελέτη κάθε φυσικού φαινομένου. 

 

2. Θεωρείτε εφικτές τις 

μαθησιακές 

επιδιώξειςπουσυμπεριλαμβάνο

νται στο κείμενο  της δεκάτης 

πέμπτης ενότητας  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας που το συνοδεύει ; 

 

X 

  Ενότητα 15 

Ναι, είναι εφικτές, με την ανάλογη καθοδήγηση των παιδιών από την εκπαιδευτικό, την επιλογή λέξεων – 

κλειδιών, οι οποίες διευκολύνουν τη διαδικασία και υποστηρίζουν τα παιδιά στην μελέτη ενός 

πρωτόγνωρου φαινομένου. 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 15 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Άμεση συνάφεια δραστηριότητα με μαθησιακές επιδιώξεις. 
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3. Θεωρείτε πως η 

εικονογράφηση της δεκάτης 

πέμπτης ενότητας υποστηρίζει 

το κείμενο δηλαδή βοηθά στην 

κατανόηση του φαινομένου και 

των εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στο 

παραμύθι; 

 

 

X 

  Εικον. σελίδες 48,49 

Πολύ καλή αναπαράσταση. 

 

ENOTHTA 16 (50, 51, 52, 53, 54 σελίδες) 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ναι Μερικώς  Όχι Αιτιολόγηση 

1. Θεωρείτε κατάλληλο  το 

λεξιλόγιο  του κειμένου  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας  της δεκάτης έκτης 

ενότητας,  έτσι ώστε να 

αποτελέσει εργαλείο  

διδασκαλίας  περιεχομένου της 

Νανοτεχνολογίας στην 

εκπαίδευση των μικρών 

παιδιών; 

 

X 

  Ενότητα 16 

Ναι, πολύ σημαντικό είναι να γίνεται  από τα παιδιά κατανοητό πώς από μία ιστορία / παραμύθι μπορούμε 

να μάθουμε νέα / ενδιαφέροντα πράγματα. Το λεξιλόγιο όλου του παραμυθιού ανταποκρίνεται πλήρως 

στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 16 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

 

 

 

2. Θεωρείτε εφικτές τις 

μαθησιακές 

επιδιώξειςπουσυμπεριλαμβάνο

 

X 

  Ενότητα 16 

1) Να αξιολογήσουν και να προτείνουν εφαρμογές…… 
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νται στο κείμενο  της δεκάτης 

έκτης ενότητας  του 

παραμυθιού και του φύλλου 

εργασίας που το συνοδεύει ; 

3)  Να κάνουν προτάσεις…. 

4)  Να παρακολουθήσουν βίντεο και να συζητήσουν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 

 

X 

  Φύλλο εργασίας 16 (Προτεινόμενες δραστηριότητες) 

Δραστηριότητα αξιολόγησης και προτάσεων εφαρμογών. Άμεση συνάφεια με τις μαθησιακές επιδιώξεις. 

3. Θεωρείτε πως η 

εικονογράφηση της δεκάτης 

έκτης ενότητας υποστηρίζει το 

κείμενο δηλαδή βοηθά στην 

κατανόηση του φαινομένου και 

των εννοιών που 

συμπεριλαμβάνονται στο 

παραμύθι; 

 

 

X 

  Εικον. σελίδες 51,52,53,54 

Πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Πρόκειται για μια πρωτότυπη, ευρηματική και δημιουργική απόπειρα 

αποτύπωσης από την εκπαιδευτικό ενός δύσκολα κατανοητού φαινομένου, ακόμη και από παιδιά 

μεγαλύτερης ηλικίας. Αναμφίβολα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για μια διδακτική παρέμβαση, η οποία 

στοχεύει στην γνωριμία και εξοικείωση με το φυσικό φαινόμενο. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ. 

 

 


