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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία, αφορά την εκπαίδευση των υποψηφίων 

Νηπιαγωγών στο Διδακτικό Σχεδιασμό σε θέματα Ανθρώπινης Βιολογίας με την 

ανάπτυξη Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών (ΔΜΑ) που αφορούν την 

προσχολική ηλικία. Στην έρευνα συμμετείχαν 10 φοιτητές-μελλοντικοί εκπαιδευτικοί 

της Προσχολικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι παρακολούθησαν σεμινάρια που 

αφορούσαν το διδακτικό σχεδιασμό. Τα δεδομένα της έρευνάς, προέρχονται αρχικά 

από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια προελέγχου (pre-test), τα οποία 

λειτούργησαν ως σημείο αναφοράς και τα οποία συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές 

πριν τη διδακτική παρέμβαση πάνω σε θέματα Διδακτικού Σχεδιασμού, από τα 

ερωτηματολόγια μεταελέγχου (post-test), τα οποία συμπληρώθηκαν μετά το τέλος της 

διδακτικής παρέμβασης και τέλος από τα γραπτά τεκμήρια των ΔΜΑ που ανέπτυξαν 

και παρέδωσαν στο τέλος του προγράμματος. Τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην 

εργασία αυτή, έχουν να κάνουν 1) με τη γνώση του Επιστημονικού Περιεχομένου 

πάνω σε θέματα ανθρώπινης Βιολογίας, 2) με την ικανότητα Μετασχηματισμού του 

περιεχομένου, 3) με τις  Εναλλακτικές Αντιλήψεις των παιδιών και τέλος 4) με τη 

στοχοθεσία και την αντιστοίχιση στόχων και δραστηριοτήτων. Η ανάλυση των 

δεδομένων έγινε με την χρήση ενός βαθμονομημένου πρωτοκόλλου ανάλυσης το 

οποίο κατασκευάστηκε  από την ερευνητική ομάδα και εγκυροποιήθηκε από ομάδα 

ειδικών σε θέματα διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) και έτσι, οι επιδόσεις 

των φοιτητών στους συγκεκριμένους θεματικούς άξονες ποσοτικοποιήθηκαν. Η 

ανάλυση των δεδομένων που αντλήθηκαν από τις απαντήσεις των pre-tests μας 

δείχνει  την ελλιπή γνώση των υποψηφίων νηπιαγωγών πάνω σε θέματα διδακτικού 

σχεδιασμού και συγκεκριμένα στους θεματικούς άξονες που μελετήσαμε, δηλαδή το 

επιστημονικό περιεχόμενο και τον μετασχηματισμό του, τις ιδέες των μαθητών και 

την ικανότητά τους στο να θέτουν στόχους στη διδασκαλία τους. Η επίδοση που 

καταγράφεται στις ΔΜΑ είναι εμφανώς βελτιωμένη σε όλους τους θεματικούς άξονες 

σε σχέση με την αντίστοιχη του προελέγχου και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 

διδακτική παρέμβαση, πράγμα που καθιστά αναγκαία την εκπαίδευση των 

υποψηφίων εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα διδακτικού σχεδιασμού. 
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ABSTRACT 

This thesis is about teaching future pre-school teachers on Teaching Planning on 

subjects of Human  Biology through the development of Teaching Learning 

Sequences (TLS) concerning pre-school age. 10 future pre-school teachers, who 

attended seminars concerning teaching planning, took part in the research. The 

research data primarily derive from the pre-test questionnaires' answers, which were 

our point of reference and which were filled in by the students before the teaching 

intervention on subjects of Teaching Planning, from the post-test questionnaires, 

which were filled in after the completion of teaching intervention and finally, from the 

written documents of the TLSs that were developed and given to the research team. 

The findings presented in this thesis, refer to 1) the knowledge of the Scientific 

Content on subjects of Human Biology and 2) the ability to remodel it, 3) the 

Alternative Children's notions, 4) the students' ability to set teaching aims and to 

design the corresponding activities. Data analysis was carried out using a calibrated 

analysis protocol which was constructed by the research group and was validated by a 

group of experts on teaching Natural Science and so, students' scores on specific 

themes were quantitated. Analyzing data that derive from the pre-test answers show 

us the inadequate students' knowledge on subjects of teaching planning and 

specifically  on the themes we studied, which were scientific content and it's 

remodeling, children's notions and their ability to set teaching aims. Students' scores 

displayed in TLSs are noticeably improved on all themes compared to the 

corresponding pre-test scores and this is due to the teaching intervention. This fact 

highlights the necessity to teach future teachers on Teaching Planning subjects.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η επιστημονική έρευνα έχει καταδείξει την αξία και τη σημασία της διδασκαλίας των 

Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) στην προσχολική αγωγή. Το γεγονός αυτό καθιστά 

αναγκαία την εκπαίδευση τόσο του εν ενεργεία όσο και του μελλοντικού 

εκπαιδευτικού πάνω σε ζητήματα Διδακτικού Σχεδιασμού. Με βάση τα παραπάνω, η 

παρούσα έρευνα μελετά την ικανότητα διδακτικού σχεδιασμού των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα Ανθρώπινης Βιολογίας. Το θέμα που συγκεκριμένα 

επελέγη, είναι «Το ταξίδι της τροφής», δηλαδή το πεπτικό σύστημα. 

Η εργασία είναι δομημένη σε 2 μέρη: Το πρώτο μέρος συνιστά μια επισκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας και το δεύτερο μέρος, παρουσιάζει την εμπειρική έρευνα που 

διεξήχθη καθώς και τα αποτελέσματά της. Πιο συγκεκριμένα: 

Στο κεφάλαιο 1 παραθέτουμε το επιστημονικό περιεχόμενο για το πεπτικό σύστημα 

που αποτέλεσε το θέμα του ερωτηματολογίου προελέγχου και των Διδακτικών 

Μαθησιακών Ακολουθιών (ΔΜΑ) των φοιτητών και στο κεφάλαιο 2, το 

επιστημονικό περιεχόμενο για το αναπνευστικό σύστημα που αποτέλεσε το θέμα του 

ερωτηματολογίου μεταελέγχου. 

Στο κεφάλαιο 3, γίνεται αναφορά στις προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών και στην 

αξία τους για τη δόμηση της νέας γνώσης. 

Στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζεται η αξία και η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών, η οποία συνδέεται άρρηκτα με την επαγγελματική τους ανάπτυξη.  

Στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζουμε την αξία της ύπαρξης των ΦΕ στην προσχολική 

εκπαίδευση. 

Στο κεφάλαιο 6, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις του 

διδακτικού σχεδιασμού στις ΦΕ. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην Παιδαγωγική 

Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ), στις ΔΜΑ και στα Διδακτικά Μοντέλα. 
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Στο Β' Μέρος: 

Στο κεφάλαιο 1 περιγράφονται ο σκοπός και τα στάδια της έρευνας. 

Στο κεφάλαιο 2, παρουσιάζονται τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. 

Στο κεφάλαιο 3, γίνεται αναφορά στη μέθοδο ανάλυσης δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκε. 

Στο κεφάλαιο 4, παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Στο κεφάλαιο 5, συνοψίζονται τα ευρήματα της έρευνας και τέλος, 

Στο κεφάλαιο 6, επισημαίνονται οι πιθανοί περιορισμοί της έρευνας ενώ γίνονται και 

προτάσεις για προεκτάσεις της. 
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Α' Μέρος: Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

Κεφάλαιο 1. Επιστημονικό περιεχόμενο για το πεπτικό σύστημα 

 

1.1 Το πεπτικό σύστημα και η λειτουργία της πέψης
1
 

 

Στους ζωντανούς οργανισμούς, όπως ο άνθρωπος και τα ζώα, αυτό που τους 

προσφέρει την απαραίτητη για τη διατήρηση της ζωής τους ενέργεια είναι η τροφή 

τους που τους προσφέρει θρεπτικά και δομικά συστατικά ώστε να αναπτυχθούν/να 

μεγαλώσουν και να αναπαραχθούν. Για τους οργανισμούς αυτούς - οι οποίοι 

ονομάζονται ετερότροφοι, καθώς δεν είναι σε θέση να συνθέσουν μόνοι τους εκείνες 

τις οργανικές ουσίες που χρειάζονται - η σπουδαιότητα της τροφής έγκειται στο ότι 

εξασφαλίζει την ίδια την επιβίωσή τους. Άλλα θρεπτικά συστατικά της τροφής, όπως 

οι υδατάνθρακες και τα λίπη, παρέχουν  την απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία 

του οργανισμού, ενώ άλλα, όπως οι πρωτεΐνες, συνιστούν δομικά συστατικά των 

κυττάρων. Υπάρχουν και άλλες ουσίες (νερό, βιταμίνες, ανόργανα άλατα) που 

βοηθούν ευρύτερα τον οργανισμό να επιτελέσει τις διάφορες λειτουργίες του. Η υγεία 

του ίδιου του οργανισμού εξαρτάται από τη διατροφή του. Τα πάντα, από την υγεία 

των μαλλιών και του δέρματος, μέχρι και την όραση ή τη λειτουργία του νευρικού 

συστήματος συνδέονται με τη διατροφή. Ωστόσο, η τροφή, με τη μορφή που 

προσλαμβάνεται, δεν είναι άμεσα αξιοποιήσιμη από τον ανθρώπινο οργανισμό. 

Χρειάζεται πρώτα να υποστεί τη διαδικασία της πέψης, δηλαδή τη μετατροπή της 

τροφής σε απλούστερα χημικά συστατικά που μπορούν να απορροφηθούν από το 

έντερο. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία της πέψης θεωρείται μια από τις 

σημαντικότερες διαδικασίες του ανθρώπινου σώματος (και όχι μόνο).  

 

 

                                                           
1 Η περιγραφή της Δομής και της λειτουργίας του Πεπτικού Συστήματος που αναπτύσσεται στις επόμενες  
ενότητες βασίζεται κυρίως: 

- Βιολογία - Δομή και λειτουργία των οργανισμών - Θοδωρος Δ. Κεβρεκίδης (Θεσσαλονίκη 1996) 

- Γενικές Αρχές Βιολογίας - Δ. Ματθόπουλος (Αθήνα 2005) 

- Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας - Κατρίτση, Κελέκη, Κούβελα - Ιδρυμα Ευγενιδου 

- Βιολογία Α' Γενικού Ενιαίου Λυκείου 
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Το πεπτικό σύστημα 

 

Το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη των θρεπτικών 

συστατικών που είναι απαραίτητα γι' αυτόν καθώς και την επεξεργασία και 

απορρόφησή τους από τον οργανισμό και αποβολή των ουσιών/υλικών που δεν είναι 

πια διαθέσιμες/α. 

 Οι θρεπτικές ουσίες της τροφής, εισέρχονται στον οργανισμό μας μέσω του 

πεπτικού συστήματος όπου και γίνεται η επεξεργασία τους σε όργανα τα οποία 

συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν τον γαστρεντερικό σωλήνα. Εκεί, 

υφίστανται ορισμένες κατεργασίες ώστε να είναι σε θέση να απορροφηθούν από τον 

οργανισμό μας και να αξιοποιηθούν. Η πέψη είναι μια απαραίτητη διαδικασία που 

αποσκοπεί στη διάσπαση των μεγαλομορίων της τροφής σε μικρότερα και 

απλούστερα συστατικά ώστε να μπορέσουν να απορροφηθούν από τον οργανισμό. 

Επίσης, το πεπτικό σύστημα είναι υπεύθυνο και για την απορρόφηση των θρεπτικών 

συστατικών, των προϊόντων της πέψης, των θρεπτικών ουσιών όπως σάκχαρα, λίπη, 

πρωτεΐνες, νερό, βιταμίνες, ανόργανα άλατα καθώς και για την αποβολή των 

άχρηστων για τον οργανισμό υλικών/ουσιών. 

 

Ο γαστρεντερικός σωλήνας 

 

Ο γαστρεντερικός σωλήνας, είναι ένας αγωγός ο οποίος αρχίζει από τη στοματική 

κοιλότητα, συνεχίζεται με το φάρυγγα, τον οισοφάγο, το λεπτό έντερο, το παχύ 

έντερο και καταλήγει στο πρωκτό. Το τοίχωμά του αποτελείται από διάφορες 

κυτταρικές στιβάδες καθώς και από διαφορετικά τμήματα τα οποία επιτελούν 

συγκεκριμένες λειτουργίες:  

 Κινητικές λειτουργίες (ανάμειξη και προώθηση της τροφής κατά μήκος του 

γαστρεντερικού σωλήνα) - 2 τύποι κινήσεων: ανάμειξης και προώθησης με 

βασική προωθητική κίνηση την περισταλτική κίνηση 

 Εκκριτική λειτουργία (προστασία γαστρεντερικού σωλήνα με την έκκριση 

βλέννας, έκκριση υγρών για την διάσπαση και την επεξεργασία της τροφής) 

 Απορροφητικές λειτουργίες (απορρόφηση τελικών προϊόντων πέψης στο 

λεπτό έντερο) 
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Η στοματική κοιλότητα - πρόσληψη και επεξεργασία της τροφής 

 

 Η επεξεργασία της τροφής αρχίζει από το στόμα. Στην στοματική κοιλότητα 

γίνεται η μάσηση της τροφής. Η στερεή τροφή κόβεται και γίνεται κατάλληλη για 

κατάποση, σχηματίζεται δηλαδή ο βλωμός.  

 Τη στοματική κοιλότητα αποτελούν τα χείλη, οι παρειές, η σκληρή και 

μαλακή υπερώα. Επίσης στη στοματική κοιλότητα υπάρχουν η γλώσσα και τα δόντια. 

Η γλώσσα συμμετέχει στη μάσηση και την κατάποση της τροφής. Τα δόντια παίζουν 

βασικό ρόλο στον τεμαχισμό και τη μάσηση της τροφής. Τα πρόσθια διακρίνονται 

στους τομείς (κοπτήρες) και στους κυνόδοντες τα οποία τεμαχίζουν την τροφή ενώ τα 

οπίσθια (προγόμφιοι και γομφίοι) τα οποία την αλέθουν καθώς οι μύες της κάτω 

γνάθου κινούνται. 

 Η μάσηση επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς εκούσιων κινήσεων της κάτω 

γνάθου, των παρειών, της γλώσσας και των χειλών. Οι κινήσεις αυτές έχουν ως 

αποτέλεσμα την κατάτμηση της τροφής και την εμπότισή της με σάλιο 

δημιουργώντας έτσι τον βλωμό όπως αναφέραμε παραπάνω, δηλαδή την μπουκιά. Το 

σάλιο εκκρίνεται από τους σιελογόνους αδένες που είναι κυρίως τρία ζευγάρια, οι 

παρωτίδες, οι υπογνάθιοι και οι υπογλώσσιοι. Μερικά από τα συστατικά του σάλιου 

είναι το νερό, η αμυλάση ή πτυαλίνη (ένζυμο που συμβάλλει στην πέψη του αμύλου), 

η λυσοζύμη (ένζυμο που καταστρέφει το κυτταρικό τοίχωμα), η βλέννα κ.α. Το σάλιο 

επίσης, επειδή ακριβώς περιέχει λυσοζύμη καθώς και πολλά άλλα αντισώματα, 

προστατεύει τη στοματική κοιλότητα από παθογόνους μικροοργανισμούς που μπορεί 

να προκαλέσουν βλάβες στους ιστούς.  

 

Η πορεία της τροφής 

 

 Αφού η τροφή εμποτιστεί με σάλιο, βλέννα και κατατμηθεί, στη συνέχεια, 

προκειμένου να οδηγηθεί στο στομάχι, πραγματοποιείται μια άλλη διαδικασία, η 

οποία ονομάζεται κατάποση και η οποία έχει 3 στάδια:  

 Στο πρώτο στάδιο, το οποίο γίνεται με τη θέλησή μας, ο βλωμός (μπουκιά), 

κυρίως με τη βοήθεια της γλώσσας, οδηγείται στο πίσω μέρος του στόματος και 

κατευθύνεται προς τον φάρυγγα, ένα μυώδη σωλήνα μήκους 12cm που επικοινωνεί 

με τη ρινική κοιλότητα, με τη στοματική κοιλότητα και με το λάρυγγα.  
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Τα επόμενα 2 στάδια είναι ακούσια:  

 Κατά την κατάποση, το άνοιγμα με το οποίο ο φάρυγγας επικοινωνεί με το 

λάρυγγα φράσσεται με την επιγλωττίδα και έτσι εμποδίζεται η είσοδος τροφής στην 

αναπνευστική οδό, προφυλάσσοντας από τον κίνδυνο πνιγμού.  

 Τέλος, ο βλωμός, μέσω του φάρυγγα και ενός μυώδους σωλήνα 25-30cm, του 

οισοφάγου,  καταλήγει στο στομάχι. 

 

Το στομάχι 

 

 Το στομάχι αποτελεί ένα τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα και έχει την 

ικανότητα να διευρύνεται (όταν είναι άδειο, έχει τη μορφή μικρού σωλήνα με στενό 

στόμιο ενώ μπορεί να χωρέσει μέχρι και 1,5 λίτρο τροφής). Επικοινωνεί προς τα 

πάνω με τον οισοφάγο μέσω του καρδιακού στομίου και προς τα κάτω με το 

δωδεκαδάκτυλο μέσω του πυλωρικού στομίου. Το τοίχωμα του στομαχιού 

αποτελείται από τέσσερις χιτώνες, ο εσωτερικότερος των οποίων είναι ο βλεννογόνος 

που έχει επιθήλιο και αδένες.  

Οι λειτουργίες του στομάχου:  

 αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων τροφής (αυτός είναι ο λόγος που μπορούμε 

να τρώμε σε τακτά χρονικά διαστήματα) 

 έκκριση διάφορων ουσιών και ανάμειξή τους με την τροφή ώστε να 

δημιουργηθεί ο χυλός 

 μερική πέψη των πρωτεϊνών  

 προώθηση του χυλού αυτού στο λεπτό έντερο.  

 

 Στο στομάχι υπάρχουν γαστρικοί αδένες οι οποίοι εκκρίνουν πεπτικά υγρά 

(βλέννα και γαστρικό υγρό) με την είσοδο της τροφής σ' αυτό. Το γαστρικό υγρό 

αποτελείται από υδροχλωρικό οξύ και το προένζυμο του ενζύμου πεψίνη, το 

πεψιγόνο.  Το υδροχλωρικό οξύ δημιουργεί ένα πολύ όξινο περιβάλλον στο στομάχι 

και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξόντωση των βακτηριδίων που βρίσκονται στην 

τροφή. Επίσης, η βλέννα που υπάρχει μέσα στο στομάχι, προστατεύει τα τοιχώματα 

του ίδιου του στομάχου από τα γαστρικά του υγρά και τις επιδράσεις της τροφής.  
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 Περισταλτικές κινήσεις του στομάχου προκαλούν ανάδευση και προώθηση 

της τροφής (μείγμα τροφής μαζί με τις εκκρίσεις του στομάχου) στο πρώτο μέρος του 

λεπτού εντέρου.   

 

Το λεπτό έντερο 

 

Το λεπτό έντερο, είναι το όργανο εκείνο του πεπτικού συστήματος στο οποίο γίνεται 

η απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών.  Έχει μικρή διάμετρο, 2,5 cm σε σχέση με το 

παχύ που θα δούμε στη συνέχεια. Το μήκος του όμως είναι πολύ μεγαλύτερο από 

αυτό του παχέος εντέρου (6,5m). Το λεπτό έντερο, έπεται του στομάχου και 

προηγείται του παχέος εντέρου στην πεπτική οδό. 

Σε όλο το μήκος του λεπτού εντέρου εκκρίνεται βλέννα, η οποία το προστατεύει, 

κυρίως όμως στο πρώτο κομμάτι του λεπτού εντέρου, το δωδεκαδάκτυλο (τα πρώτα 

25cm του εντέρου) το οποίο είναι εκτεθειμένο στο όξινο υλικό που έρχεται από το 

στομάχι. Το περιεχόμενο του εντέρου διατηρείται ρευστό μέσω των επιθηλιακών 

κυττάρων του που παράγουν το εντερικό υγρό, το οποίο έχει ουδέτερο pH και δεν 

περιέχει ένζυμα. 

 Η τροφή που έχει υποστεί επεξεργασία στο στομάχι διέρχεται στο λεπτό 

έντερο ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της απορρόφησης των συστατικών. Σε αυτό 

βοηθούν οι πολυάριθμες πτυχώσεις του, οι οποίες εμφανίζουν προεκβολές, τις λάχνες 

στην κυτταρική μεμβράνη των οποίων υπάρχουν μικροσκοπικές προεκβολές, οι 

μικρολάχνες. Στις μικρολάχνες εντοπίζονται τα ένζυμα που ολοκληρώνουν τη 

διάσπαση των συστατικών σε μικρά μόρια ώστε να μπορέσουν να απορροφηθούν.  

 

Το παχύ έντερο 

 

Το παχύ έντερο (διάμετρος 6,5cm και μήκος 1,5m) αποτελεί το προτελευταίο όργανο 

του πεπτικού συστήματος, με τελευταίο να είναι ο πρωκτός. Αποτελεί συνέχεια του 

λεπτού εντέρου. Μεταξύ λεπτού και παχέος εντέρου υπάρχει η ειλεοκολική βαλβίδα, 

η οποία επιτρέπει την κίνηση του περιεχομένου του λεπτού εντέρου προς το παχύ και 

όχι το αντίστροφο.  Το υλικό που φτάνει στο παχύ έντερο είναι το υλικό εκείνο που 

δεν έχει υποστεί πέψη. Αποθηκεύεται προσωρινά εκεί και στο διάστημα αυτό γίνεται 
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απορρόφηση νερού, αλάτων και ορισμένων βιταμινών. Το υλικό αυτό τελικά 

απομακρύνεται από τον οργανισμό με τη μορφή κοπράνων από τον πρωκτό.  

 Τέλος, σημασία έχει να πούμε ότι στο παχύ έντερο παράγονται και βιταμίνες 

χρήσιμες στον άνθρωπο όπως η Κ η οποία συμμετέχει στη διαδικασία πήξης του 

αίματος. 

 

Ο πρωκτός 

 

Το ορθό ή απευθυσμένο ή ευθύ έντερο μήκους 11-16cm είναι η τελευταία μοίρα του 

παχέος εντέρου όπου αποθηκεύονται τα κόπρανα μέχρι να αποβληθούν με την 

αφόδευση. Στο τοίχωμα του πρωκτικού σωλήνα, διακρίνονται δύο μύες, τον έσω 

σφιγκτήρα και τον έξω που η φυσιολογική τους λειτουργία είναι η διατήρηση της 

πρωκτικής σχισμής.  

 

Προσαρτημένοι αδένες 

 

Στους προσαρτημένους αδένες του πεπτικού συστήματος ανήκουν οι σιελογόνοι 

αδένες, το πάγκρεας και το ήπαρ. 

 Το πάγκρεας βρίσκεται πάνω από το στομάχι. Παράγει το παγκρεατικό υγρό 

το οποίο περιέχει ένζυμα για τη διάσπαση των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών, των 

λιπών και των νουκλεϊκών οξέων. Το παγκρεατικό υγρό εκβάλλει στο 

δωδεκαδάκτυλο δια μέσου του παγκρεατικού πόρου. Η έκκρισή του ελέγχεται κυρίως 

από ορμόνες που παράγονται στο λεπτό έντερο.  

 Το ήπαρ είναι ο μεγαλύτερος αδένας του σώματος και βρίσκεται στο πάνω 

τμήμα της κοιλιακής κοιλότητας, κάτω από το διάφραγμα. Τα ηπατικά κύτταρα 

παράγουν συνεχώς μικρές ποσότητες χολής η οποία ρέει στο δωδεκαδάκτυλο ή προς 

τη χοληδόχο κύστη όπου αποθηκεύεται. Η χολή περιέχει νερό, ανόργανα και χολικά 

άλατα, χοληστερόλη, λεκιθίνη και χολοχρωστικές ουσίες όπως η χολερυθρίνη. Με τη 

σύσπαση της χοληδόχου κύστης, απελευθερώνεται η χολή και προωθείται στο 

δωδεκαδάκτυλο όπου με τη βοήθεια των χολικών αλάτων που περιέχει, γίνεται η 

γαλακτοματοποίηση των λιπών.  
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Πέψη και απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών 

 

Υδατάνθρακες: Κύρια πηγή υδατανθράκων για τον άνθρωπο είναι οι πολυσακχαρίτες, 

άμυλο και γλυκογόνο, οι δισακχαρίτες καλαμοσάκχαρο, μαλτόζη και λακτόζη και οι 

μονοσακχαρίτες, γλυκόζη και φρουκτόζη. Η διάσπαση του αμύλου αρχίζει από το 

στόμα με την επίδραση του ενζύμου πτυαλίνη που περιέχεται στο σάλιο και 

συνεχίζεται στο λεπτό έντερο. Το τελικό προϊόν της διάσπασης αυτής είναι οι 

μονοσακχαρίτες που απορροφώνται από το λεπτό έντερο και διοχετεύονται στο αίμα.  

 

Λίπη: Τα σάκχαρα κυρίως, αλλά και τα λίπη παρέχουν στον οργανισμό την 

απαραίτητή του ενέργεια. Η πέψη των λιπών συντελείται στο λεπτό έντερο με την 

επίδραση της παγκρεατικής λιπάσης αφού έχουν πρώτα γαλακτωματοποιηθούν από 

το χολικό υγρό (διαδικασία κατά την οποία προκύπτουν μικρότερου μεγέθους 

σωματίδια - τα χυλομικρά - στην επιφάνεια των οποίων μπορούν να δράσουν τα 

πεπτικά ένζυμα τα οποία δεν είναι λιποδιαλυτά). Αυτά στη συνέχεια καταλήγουν 

κυρίως στον μυϊκό ή λιπώδη ιστό. 

  

Οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση και αύξηση των ιστών του σώματος 

και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται ως πηγή ενέργειας όταν τα 

αποθέματα σακχάρων και λιπών του σώματος έχουν εξαντληθεί. Βρίσκονται κυρίως 

σε ζωικής προέλευσης τροφές αλλά και σε φυτικές όπως τα όσπρια και πέπτονται στο 

στομάχι στο ανώτερο τμήμα του λεπτού εντέρου με την επίδραση των παγκρεατικών 

ενζύμων όπου και προκύπτουν διπεπτίδια και αμινοξέα. Προκειμένου τα αμινοξέα να 

απορροφηθούν από το λεπτό έντερο και να περάσουν στη κυκλοφορία του αίματος, 

πρώτα πραγματοποιείται η διάσπασή τους στα επιθηλιακά κύτταρα του βλεννογόνου 

του λεπτού εντέρου με τη βοήθεια των πεπτιδασών.  

 

Βιταμίνες: Οι βιταμίνες είναι οργανικές ουσίες κυρίως φυτικής προέλευσης οι οποίες 

είναι απαραίτητες για τον οργανισμό. Είναι συστατικά πολλών ενζύμων και 

συμμετέχουν σε μεταβολικές διαδικασίες. Μόνο δύο βιταμίνες είναι σε θέση να 

συνθέσει μόνος του ο οργανισμός, την βιταμίνη Κ (που αναφέρθηκε πιο πάνω) στο 

παχύ έντερο και τη βιταμίνη D η οποία συντίθεται από μια προβιταμίνη που υπάρχει 

στο δέρμα με την επίδραση των υπεριωδών ακτινών του ήλιου. Η έλλειψη βιταμινών 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην υγεία του ανθρώπου. Παραδείγματα: 
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Έλλειψη βιταμίνης C μπορεί να προκαλέσει σκορβούτο (αιματώματα κάτω από το 

δέρμα, πρήξιμο σε αρθρώσεις, μαλακά ούλα), έλλειψη βιταμίνης D μπορεί να 

προκαλέσει ραχίτιδα (μαλακά οστά που παραμορφώνονται), έλλειψη βιταμίνης K 

μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία (δεν πήζει το αίμα) κ.α.  Οι υδατοδιαλυτές 

βιταμίνες μπορούν να απορροφηθούν με απλή διάχυση αν η συγκέντρωσή τους είναι 

υψηλή αλλά υπάρχουν και μηχανισμοί μεταφοράς τους. Οι λιποδιαλιτές βιταμίνες 

εισέρχονται στα κύτταρα του επιθηλίου με διάχυση μέσω της κυτταρικής μεμβράνης, 

ενώνονται με τα χυλομικρά και ακολουθούν την πορεία τους. Λιποδιαλυτές βιταμίνες 

είναι οι D, E, K και Α.  

Ανόργανες ουσίες: Εκτός από το οξυγόνο, το υδρογόνο, το άζωτο που είναι βασικά 

συστατικά του νερού ή των οργανικών ενώσεων, είναι παρόντα και αρκετά άλλα 

στοιχεία. Αυτά, παρά το γεγονός ότι δεν προσφέρουν ενέργεια στον οργανισμό, 

ωστόσο παίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλές λειτουργίες του κυττάρου, όπως π.χ. 

αποτελούν συστατικά του πλάσματος του αίματος, των οστών, της αιμοσφαιρίνης 

κ.α. Υπάρχουν επίσης και ανόργανες ουσίες όπως το κάλιο, το νάτριο, το ασβέστιο 

κ.α. τα οποία βρίσκονται σε μεγάλο ποσοστό στον οργανισμό. Από την άλλη, 

υπάρχουν και άλλα, όπως ο σίδηρος, ο χαλκός, το ιώδιο, το κοβάλτιο, το φθόριο και ο 

ψευδάργυρος τα οποία τα συναντάμε σε ελάχιστες ποσότητες και γι' αυτό τον λόγο 

ονομάζονται ιχνοστοιχεία.  

 

Υγιεινή διατροφή 

 

Σε κάθε τρόφιμο υπάρχουν τόσο χρήσιμα θρεπτικά συστατικά όσο και κάποια 

συστατικά άχρηστα ή και επιβαρυντικά (π .χ συντηρητικά) για τον οργανισμό. Οι 

τροφές λοιπόν που περιέχουν σε μεγαλύτερη αναλογία θρεπτικά και χρήσιμα 

συστατικά θεωρούνται πιο υγιεινές σε σχέση με τις υπόλοιπες. Οι επιστήμονες της 

διατροφής μελέτησαν τις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού σε θρεπτικά 

συστατικά και κατέληξαν σε μία πρόταση για μία ισορροπημένη διατροφή η οποία 

απεικονίζεται στην λεγόμενη «τροφική πυραμίδα». 

 Σύμφωνα με αυτήν την πυραμίδα, βάση της διατροφής μας αποτελούν οι 

υδατάνθρακες που μας παρέχουν καθημερινά το ψωμί, το ρύζι, τα δημητριακά και οι 

πατάτες. Καθημερινά επίσης πρέπει να καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά, ενώ 

ακολουθούν τα γαλακτοκομικά και τα αυγά που δεν πρέπει να υπερκαταναλώνονται, 
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όπως και το κρέας. Τα λιπαρά και τα γλυκά πρέπει να καταναλώνονται σε μικρές 

ποσότητες. 

 

Στοματική υγιεινή 

 

Ο σπουδαίος ρόλος που διαδραματίζουν τα δόντια στη διαδικασία της  μάσησης 

καθιστά επιτακτική την ανάγκη της φροντίδας τους (βούρτσισμα, επισκέψεις στον 

οδοντίατρο, αποφυγή γλυκισμάτων) ώστε να παραμένουν υγιή. 

 

 

 

1.2 Μετασχηματισμός του επιστημονικού περιεχομένου αντίστοιχος της 

γνώσης του/της νηπιαγωγού 

 

Το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου 

 

Στο πεπτικό σύστημα γίνεται η επεξεργασία των τροφών που προσλαμβάνει ο 

άνθρωπος προκειμένου να διατηρηθεί στη ζωή. Ακόμα, πραγματοποιείται ο 

διαχωρισμός/διάσπαση των θρεπτικών συστατικών των τροφών σε χρήσιμες οι οποίες 

απορροφώνται από τον οργανισμό και των άχρηστων οι οποίες αποβάλλονται. Η 

διαδικασία αυτή ονομάζεται πέψη. 

 Η υγεία του ίδιου του οργανισμού εξαρτάται από τη διατροφή του. Όλες οι 

λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού για να γίνουν, χρειάζονται ενέργεια. Τα 

πάντα από την υγεία των μαλλιών και του δέρματος μέχρι την όραση και τη 

λειτουργία του νευρικού συστήματος συνδέονται με τη διατροφή. Όμως η τροφή 

στους ετερότροφους οργανισμούς όπως ο άνθρωπος, δεν αξιοποιείται άμεσα και 

χρειάζεται πρώτα να υποστεί τη διαδικασία της πέψης. Για αυτό το λόγο η διαδικασία 

αυτή είναι τόσο σημαντική. 
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Γαστρεντερικός σωλήνας 

 

Τα όργανα που απαρτίζουν το πεπτικό σύστημα είναι συνδεδεμένα και δημιουργούν 

ένα σύνολο σωλήνων και κοιλοτήτων που ονομάζεται γαστρεντερικός σωλήνας. 

Ξεκινάει από την στοματική κοιλότητα, συνεχίζει με τον οισοφάγο, το λεπτό έντερο, 

το παχύ έντερο και τέλος καταλήγει στον πρωκτό. Το κάθε όργανο του σωλήνα 

αυτού, βρίσκεται σε σειρά ώστε να εξασφαλίζεται το διαδοχικό πέρασμα των 

τροφών.  

 

Δομή και θέση του κάθε οργάνου 

 

 
Εικόνα 1: Δομή και θέση των οργάνων του πεπτικού συστήματος στο ανθρώπινο σώμα 

(http://www.coloplast.gr/OstomyCare/Topics/BasicInfo/YourDigestiveSystem/Pages/YourDigestiveSystemColost

omy.aspx) 

 

Στοματική κοιλότητα: Βρίσκεται στην αρχή του πεπτικού συστήματος. Αποτελείται 

από τα χείλη, τη γλώσσα και τα δόντια.  

 

Οισοφάγος: Έπεται της στοματικής κοιλότητας. Είναι ένας σωλήνας 25-30cm που 

καταλήγει στο στομάχι. 

 

Στομάχι: Όταν είναι άδειο, έχει τη μορφή ενός μικρού σάκου. Επικοινωνεί προς τα 

πάνω με τον οισοφάγο. Μπορεί να χωρέσει μέχρι και 1,5 λίτρα τροφής. 
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Λεπτό έντερο: Το λεπτό έντερο έπεται του στομάχου και προηγείται του παχέος 

εντέρου στην πεπτική οδό. 

 

Παχύ έντερο: Αποτελεί το προτελευταίο όργανο του πεπτικού συστήματος και 

συνέχεια του λεπτού εντέρου.  

 

Πρωκτός: Είναι μήκους 11-16cm και αποτελεί το τελευταίο όργανο του 

γαστρεντερικού σωλήνα. 

 

 

 

Το κάθε όργανο επιτελεί διαφορετικές λειτουργίες: 

 

Πίνακας 1: Τα όργανα που σχηματίζουν το γαστρεντερικού σωλήνα και οι λειτουργίες τους 

Όργανα γαστρεντερικού σωλήνα Λειτουργίες τους 

Στοματική κοιλότητα 
Τεμαχισμός της τροφής και σχηματισμός 

βλωμού με προσθήκη σάλιου 

Οισοφάγος 
Διοχέτευση τροφής στο στομάχι με 

κινήσεις των μυών 

Στομάχι 

Προσωρινή αποθήκευση και μερική πέψη 

της τροφής/ παράγει γαστρικό υγρό που 

μετατρέπει την τροφή σε χυλό και 

διασπούνται οι πρωτεΐνες 

Λεπτό έντερο 

Διάσπαση των ουσιών με τη βοήθεια της 

χολής και του παγκρεατικού υγρού και 

απορρόφηση θρεπτικών συστατικών οι 

οποίες μεταφέρονται σε όλο το σώμα από 

το αίμα 

Παχύ έντερο 

Συγκέντρωση άχρηστων ουσιών, 

απορρόφηση του νερού και σχηματισμός 

των κοπράνων 

Πρωκτός 
Αποθήκευση κοπράνων μέχρι να 

αποβληθούν με την αφόδευση 

 

Επίσης, στον γαστρεντερικό σωλήνα, είναι προσαρτημένοι και ορισμένοι αδένες που 

επιτελούν και αυτοί ορισμένες συγκεκριμένες λειτουργίες: 

Σιελογόνοι αδένες: Βρίσκονται στη στοματική κοιλότητα και παράγουν το σάλιο το 

οποίο αποτελείται από νερό και βλέννα προκειμένου να μαλακώνει την τροφή. 
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Πάγκρεας: Είναι ένας αδένας που παράγει το λεγόμενο παγκρεατικό υγρό το οποίο 

βοηθάει στην απορρόφηση των συστατικών από το λεπτό έντερο.  

Ήπαρ: Το ήπαρ ή συκώτι, επιτελεί πολλές λειτουργίες στον ανθρώπινο οργανισμό.  

 
 

Υγιεινή διατροφή 

 

Οι επιστήμονες της διατροφής μελέτησαν τις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού σε 

θρεπτικά συστατικά και κατέληξαν σε μία πρόταση για μία ισορροπημένη διατροφή η 

οποία απεικονίζεται στην λεγόμενη «τροφική πυραμίδα». 

 Σύμφωνα με αυτήν την πυραμίδα, βάση της διατροφής μας αποτελούν οι 

υδατάνθρακες που μας παρέχουν καθημερινά το ψωμί, το ρύζι, τα δημητριακά και οι 

πατάτες. Καθημερινά επίσης πρέπει να καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά, ενώ 

ακολουθούν τα γαλακτοκομικά και τα αυγά που δεν πρέπει να υπερκαταναλώνονται, 

όπως και το κρέας. Τα λιπαρά και τα γλυκά πρέπει να καταναλώνονται σε μικρές 

ποσότητες. 

 
 
Εικόνα 2: Η τροφική πυραμίδα (http://www.iatronet.gr/diatrofi/swsti-diatrofi/article/935/h-kainoyria-diatrofiki-

pyramida-toy-usda-ta-yper-kai-ta-kata.html) 
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Στοματική υγιεινή 

 

Ο σπουδαίος ρόλος που διαδραματίζουν τα δόντια στη διαδικασία της  μάσησης 

καθιστά επιτακτική την ανάγκη της φροντίδας τους (βούρτσισμα, επισκέψεις στον 

οδοντίατρο, αποφυγή γλυκισμάτων) ώστε να παραμένουν υγιή. 

 

 

1.3 Μετασχηματισμός του επιστημονικού περιεχομένου κατάλληλο για 

διδασκαλία του στο νηπιαγωγείο 

 

Πέψη: Η τροφή, είναι απαραίτητη για τους ζωντανούς οργανισμούς όπως είναι ο 

άνθρωπος, γιατί τους δίνει ενέργεια και τους βοηθάει να μεγαλώσουν. Η τροφή όμως, 

πρέπει πρώτα να αλλάξει για να την χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, να την «δουλέψει». 

Δηλαδή, αφού την φάμε να αλλάξει μέσα στο σώμα μας για να μας είναι χρήσιμη.   

 

Το ταξίδι της τροφής:  Με τη  βοήθεια των δοντιών και της γλώσσας μασάμε την 

τροφή στο στόμα μας, την κάνουμε μικρά κομματάκια, την μαλακώνουμε με το σάλιο 

και την κάνουμε μπουκιά. Μόλις μασήσουμε καλά και καταπιούμε την τροφή, αυτή 

περνάει από αυτόν τον σωλήνα που τον λέμε οισοφάγο και την οδηγεί στο στομάχι 

που  είναι σαν μια μεγάλη σακούλα. Εκεί  πάει η τροφή και μένει για λίγο, έχει μέσα 

διάφορα υγρά που βοηθάνε την τροφή να διαλυθεί (να γίνει σαν «σούπα» και 

«σπρώχνει» μετά την τροφή για να πάει στο έντερο.  

 Τα υγρά που έχει μέσα του το λεπτό έντερο, διαλύουν ακόμα περισσότερο την 

τροφή και έτσι μπορούμε να πάρουμε αυτά που μας είναι χρήσιμα για να 

μεγαλώσουμε και να ζήσουμε. Μετά, ότι δεν είναι χρήσιμο, πηγαίνει στο παχύ έντερο 

και από εκεί φεύγει με τα «κακά». 

 

Διατροφή: Άλλα από αυτά που παίρνουμε από την τροφή μας ο οργανισμός τα 

χρειάζεται και είναι καλά γι' αυτόν και άλλα δεν είναι χρήσιμα και μπορεί να μας 

κάνουν και κακό. Επίσης, μπορεί κάτι που αν φάω λίγο από αυτό θα μου κάνει καλό, 

ενώ αν το φάω σε μεγάλη ποσότητα, θα μου κάνει κακό, θα με παχύνει (π.χ. λάδι)  
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Υγιεινή: Μετά από κάθε γεύμα, είναι καλό και πρέπει να βουρτσίζουμε τα δόντια μας 

και επίσης δεν πρέπει να τρώμε πολλά γλυκά γιατί χαλάνε τα δόντια μας. 
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Κεφάλαιο 2: Επιστημονικό περιεχόμενο για το αναπνευστικό 

σύστημα 

 

2.1 Το αναπνευστικό σύστημα και η λειτουργία του
2
 

 

  

Η αναπνοή αποτελεί μια από τις βασικότερες λειτουργίες για την διατήρηση της 

ζωής. Ακόμα και  χωρίς τροφή ή και νερό ένας οργανισμός μπορεί να ζήσει για ένα 

μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς την αναπνοή όμως δεν μπορεί να επιβιώσει παραπάνω 

από κάποια λεπτά. Αυτό οφείλεται κυρίως στις διαδικασίες μεταβολισμού που 

γίνονται σε κάθε κύτταρο του οργανισμού, οι οποίες απαιτούν την ύπαρξη οξυγόνου 

για να πραγματοποιηθούν. Αυτή η διαδικασία οδηγεί στην  αποβολή στη συνέχεια 

διοξειδίου του άνθρακα. 

 Πιο συγκεκριμένα, οι θρεπτικές ουσίες που απορροφώνται από το λεπτό 

έντερο  οδηγούνται με την κυκλοφορία του αίματος σε όλα τα κύτταρα του σώματος. 

Ορισμένες από αυτές τις ουσίες, μέσω της κυτταρικής αναπνοής οξειδώνονται και 

αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση ενέργειας η οποία είναι απαραίτητη για 

τις σε άλλες κυτταρικές λειτουργίες.  Έτσι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η 

λειτουργία της οξείδωσης των ουσιών, είναι απαραίτητη η συνεχής τροφοδότηση των 

κυττάρων με οξυγόνο καθώς και η απομάκρυνσή του παραγόμενου διοξειδίου του 

άνθρακα από τα κύτταρα και στη συνέχεια από τον οργανισμό. Υπεύθυνα λοιπόν για 

αυτή την συνεχή μεταφορά των αερίων είναι μια σειρά οργάνων, τα οποία αποτελούν 

το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου. 

 

Δομή και λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος 

Η αεροφόρος οδός 

 

Η διακίνηση του αέρα γίνεται μέσω ενός συστήματος αγωγών το οποίο ονομάζεται 

αεροφόρος οδός. Την αεροφόρο οδό αποτελούν η ρίνα (μύτη), ο φάρυγγας, ο 

                                                           
2
 Η περιγραφή της Δομής και της λειτουργίας του Αναπνευστικού Συστήματος που αναπτύσσεται στις επόμενες 
ενότητες βασίζεται κυρίως: 

- Βιολογία - Δομή και λειτουργία των οργανισμών - Θοδωρος Δ. Κεβρεκίδης (Θεσσαλονίκη 1996) 

- Γενικές Αρχές Βιολογίας - Δ. Ματθόπουλος (Αθήνα 2005) 

- Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας - Κατρίτση, Κελέκη, Κούβελα - Ιδρυμα Ευγενιδου 

- Βιολογία Α' Γενικού Ενιαίου Λυκείου 
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λάρυγγας, η τραχεία, το βρογχιακό δέντρο και οι πνεύμονες. Χωρίζεται στην άνω 

αεροφόρο οδό και στην κάτω αεροφόρο οδό. Τα όργανα της άνω αεροφόρου οδού 

είναι οι δύο ρινικές κοιλότητες, η ρινική και η στοματική μοίρα του φάρυγγα μέχρι το 

φαρυγγικό στόμιο του λάρυγγα. Τα όργανα της κάτω αεροφόρας οδού είναι ο 

λάρυγγας, η τραχεία, οι δύο βρόγχοι και οι δύο πνεύμονες.  

 Σε περίπτωση απόφραξης της αεροφόρας οδού, λόγω της εισόδου υγρών ή 

τροφής στην τραχεία αντί στον οισοφάγο, μπορεί να επέλθει ασφυξία και 

συνακόλουθα ανεπαρκής οξυγόνωση των ιστών και καταστροφή τους. 

 

 

Μύτη - Ρινική κοιλότητα 

 

Η μύτη περικλείει τη ρινική κοιλότητα. Βρίσκεται στην αρχή του αναπνευστικού 

συστήματος - της αεροφόρου οδού.  Χωρίζεται με το ρινικό διάφραγμα σε δύο 

θαλάμους. Το εσωτερικό της ρινικής κοιλότητας καλύπτεται από τον οσφρητικό 

βλεννογόνο που είναι το αισθητήριο όργανο της όσφρησης. Το υπόλοιπο καλύπτεται 

με αναπνευστικό βλεννογόνο το οποίο παράγει βλέννα  καθώς υπάρχουν σ' αυτό και 

πολυάριθμα αγγεία και επιθηλιακά κύτταρα τα οποία διαθέτουν βλεφαρίδες 

(κρόσσια). Τα αγγεία αυτά, θερμαίνουν τον εισπνεόμενο αέρα ώστε να αποκτήσει την 

θερμοκρασία του σώματος ενώ η βλέννα που εκκρίνεται, υγραίνει τον αέρα με 

αποτέλεσμα η σκόνη και οι μικροοργανισμοί να κατακρατούνται και στη συνέχεια να 

απομακρύνονται με την βοήθεια της κίνησης των βλεφαρίδων (κροσσών).  

 
 

Ο φάρυγγας 

 

Αφού ο αέρας έχει φιλτραριστεί και θερμανθεί αποκτώντας την θερμοκρασία του 

σώματος, στη συνέχεια περνάει στο φάρυγγα, τον σωλήνα μήκους 15cm ο οποίος 

βρίσκεται πίσω από την κοιλότητα της μύτης, του στόματος και του λάρυγγα με τους 

οποίους συγκοινωνεί με στόμια. Ο φάρυγγας αποτελεί τμήμα τόσο του πεπτικού όσο 

και του αναπνευστικού συστήματος πολλών οργανισμών διότι από αυτόν θα 

περάσουν οι τροφές που καταλήγουν στον οισοφάγο καθώς και ο αέρας προς τους 

πνεύμονες.  Η επιγλωττίδα κλείνει κάθε φορά το πέρασμα προς τον λάρυγγα και την 

τραχεία ώστε να μην περάσουν τροφές και υπάρχει κίνδυνος πνιγμού. Η επιγλωττίδα 
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είναι ένας χόνδρος σχήματος φύλλου δέντρου. Αποτελεί τμήμα του φάρυγγα και 

βρίσκεται στη ρίζα της γλώσσας και μπροστά από τον λάρυγγα. Τέλος, ο φάρυγγας 

στους ανθρώπους παίζει σημαντικό ρόλο και στην ομιλία με την παραγωγή της 

φωνής. 

 

 

Ο λάρυγγας 

 

Ο λάρυγγας αποτελεί τη συνέχεια του φάρυγγα και έχει σχήμα κλεψύδρας. 

Χρησιμεύει και ως αεραγωγό όργανο αλλά και ως όργανο της φωνής. Βρίσκεται 

κάτω από το δέρμα του τραχήλου αντίστοιχα προς τον 4ο ως τον 6ο αυχενικό 

σπόνδυλο και μπροστά από τον λάρυγγα. Σχηματίζει μια προεξοχή η οποία είναι 

εμφανής στους άνδρες και που ονομάζεται λαρυγγικό έπαρμα ή «μήλο του Αδάμ». Ο 

λάρυγγας αποτελείται από χόνδρους, που συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους και 

διαρθρώσεις, από μύες που κινούν τους χόνδρους, από αγγεία και νεύρα. Η 

επιγλωττίδα είναι ένας από τους χόνδρους αυτούς. Το εσωτερικό του λάρυγγα 

παρουσιάζει κοιλότητα που καλύπτεται από βλεννογόνο.  

 Το στενότερο άνοιγμα του έχει μεταβλητό μέγεθος και ονομάζεται γλωττίδα, 

στα άκρα της οποίας υπάρχουν μεμβρανώδεις αναδιπλώσεις, οι φωνητικές χορδές, οι 

οποίες πάλλονται κατά την έξοδο του αέρα παράγοντας ήχους. Οι μύες που υπάρχουν 

στα τοιχώματα του λάρυγγα αυξομειώνουν την  τάση των χορδών και το άνοιγμα της 

γλωττίδας. Τέλος, τα χαρακτηριστικά των ήχων εξαρτώνται τόσο από τη δύναμη του 

αέρα που διέρχεται, όσο και από την ελαστικότητα και το πάχος των χορδών.  

 
 

Η τραχεία 

 

Η τραχεία είναι ένας κυλινδρικός ινοχόνδρινος σωλήνας μήκους 9-15cm που 

αποτελεί τη συνέχεια του λάρυγγα και αποτελείται από χιτώνες. Η είσοδος της 

τραχείας μένει πάντοτε ανοιχτή επιτρέποντας συνεχώς τη διέλευση του αέρα. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω του χιτώνα της που αποτελείται από χόνδρινα ημικρίκια ή 

δακτύλιους σχήματος C. Ο εσωτερικός χιτώνας της τραχείας είναι βλεννογόνος με 

κροσσωτό επιθήλιο. Η βλέννα που παράγεται, συγκρατεί τα εισπνεόμενα σωματίδια 
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όπως είναι η σκόνη. Οι κρόσσοι, με την κίνησή τους προς τα πάνω, προς το λάρυγγα, 

διώχνουν τα σωματίδια αυτά προς τα έξω. 

 Στο κάτω άκρο της (ύψος 4ου θωρακικού σπονδύλου), η τραχεία χωρίζεται 

στον αριστερό και στον δεξιό βρόγχο οι οποίοι εισέρχονται στον αριστερό και δεξιό 

πνεύμονα αντίστοιχα. Οι βρόγχοι αυτοί, είναι ίδιοι με την τραχεία με την μόνη 

διαφορά ότι είναι στενότεροι. Κάθε ένας από τους δύο βρόγχος υποδιαιρείται 

συνεχώς μέσα στον πνεύμονα σε μικρότερους οι οποίοι σχηματίζουν το βρογχικό 

δέντρο, οι κλάδοι των οποίων καταλήγουν στους κυψελωτούς πόρους. Αυτοί οδηγούν 

σε μικρές αεροφόρες κοιλότητες, τις κυψελίδες, των οποίων τα τοιχώματα 

περιβάλλονται από τριχοειδή αγγεία της πνευμονικής αρτηρίας.  

 
 

Οι πνεύμονες 

 

Οι πνεύμονες του ανθρώπου είναι δύο, δεξιός και αριστερός, και έχουν κωνική 

περίπου μορφή με κορυφή που φέρεται προς τα πάνω. Ο πνεύμονας αποτελείται από 

το βρογχικό δέντρο, από τα πνευμονικά λοβία, που αποτελούν τις απολήξεις του 

βρογχικού δέντρου, δηλαδή τις κυψελίδες και τα αιμοφόρα αγγεία, καθώς και από 

νεύρα. Οι πνεύμονες βρίσκονται στη θωρακική κοιλότητα, την οποία σχηματίζουν οι 

πλευρές, που αρθρώνονται πίσω με τη σπονδυλική στήλη και μπροστά με το στέρνο. 

Η θωρακική κοιλότητα χωρίζεται από την κοιλιακή με ένα θολωτό μυ, το διάφραγμα. 

Μεταξύ των πλευρών προσφύονται οι μεσοπλεύριοι μύες. 

 
 

Βρογχικό δέντρο 

 

Κάθε βρόγχος, δεξιός και αριστερός, εισερχόμενος στον αντίστοιχο πνεύμονα, 

χωρίζεται αρχικά στους παράπλευρους στελεχιαίους βρόγχους. Αυτοί είναι τρεις για 

το δεξιό και δύο για τον αριστερό βρόγχο, και διανέμονται στους αντίστοιχους 

λοβούς των πνευμόνων. Κάθε παράπλευρος βρόγχος, διακλαδίζεται σε τμηματικούς 

βρόγχους. Στη συνέχεια, κάθε τμηματικός βρόγχος διακλαδίζεται μέσα στο 

βρογχοπνευμονικό τμήμα του σε ολοένα μικρότερους κλάδους, που οι τελικοί 

λέγονται λοβιακοί βρόγχοι. Οι λοβιακοί βρόγχοι τελικά συνεχίζουν μέσα στον 
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πνευμονικό λοβίο. Το σύνολο αυτό των διακλαδώσεων του βρόγχου,  επειδή μοιάζει 

με τις διακλαδώσεις του δέντρου, ονομάζεται βρογχικό δέντρο. 

 

Πνευμονικοί λοβοί 

 

Ο κάθε πνεύμονας υποδιαιρείται με βαθιές σχισμές σε ανεξάρτητα τμήματα που 

λέγονται λοβοί. Ο δεξιός πνεύμονας υποδιαιρείται σε τρεις λοβούς ενώ ο αριστερός 

σε δύο. Κάθε πνευμονικό λόβιο αποτελείται από τις διακλαδώσεις του λοβιακού 

βρόγχου, τις διακλαδώσεις των πνευμονικών αγγείων και από συνδετικό ιστό με τις 

κυψελίδες, που είναι οι τελικές διακλαδώσεις του λοβιακού βρόγχου. Δηλαδή, οι 

πολλαπλές διακλαδώσεις του λοβιακού βρόγχου τελικά καταλήγουν σε μικρές 

αεροφόρες κοιλότητες που λέγονται κυψελίδες και που είναι η τελική απόληξη του 

βρογχικού δέντρου, αποτελούν δε την αναπνευστική μοίρα κάθε πνεύμονα. Η 

αναπνευστική μοίρα κάθε πνεύμονα έχει τεράστια συνολική επιφάνεια, που 

υπολογίζεται σε πενήντα με εβδομήντα πέντε m
2
. Το τοίχωμα της κυψελίδας 

αποτελείται από ένα μόνο στοίχο επιθηλιακών κυττάρων και περιβάλλεται από τα 

τριχοειδή της πνευμονικής αρτηρίας. Εδώ γίνεται η ανταλλαγή του οξυγόνου του 

αέρα των πνευμονικών κυψελίδων προς το αίμα και η αποβολή προς τον αέρα των 

κυψελίδων του CO2 από το αίμα (οξυγόνωση του αίματος).  

 

Η αναπνοή - αναπνευστικές κινήσεις –ανταλλαγή αερίων 

 

Η αναπνοή, είναι μια συνεχής λειτουργία κατά την οποία  τα αναπνευστικά αέρια 

(οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα), διακινούνται μέσω του αίματος από και προς 

τους πνεύμονες.  Για να πραγματοποιηθεί η εισπνοή, το διάφραγμα, ένας πλατύς και 

θολωτός μυς που χωρίζει την θωρακική κοιλότητα από την κοιλιακή, συστέλλεται 

και επιπεδώνεται με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κατακόρυφος άξονας της 

θωρακικής κοιλότητας. Οι εισπνευστικοί μύες συσπώνται με αποτέλεσμα οι 

πλευρές να κινούνται προς τα πάνω και έξω. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται ο όγκος 

της θωρακικής κοιλότητας και συνεπώς των πνευμόνων. Με την έκταση των 

πνευμόνων η πίεση του αέρα στις διευρυμένες κυψελίδες μειώνεται. Αυτό έχει ως 
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αποτέλεσμα την εισροή αέρα από το περιβάλλον στους πνεύμονες, δια μέσου της 

αναπνευστικής οδού.  

 Οι κυψελίδες είναι ο χώρος όπου το οξυγόνο του αέρα περνάει στην κυκλοφορία 

του αίματος και το διοξείδιο του άνθρακα περνά στον εκπνεόμενο στη συνέχεια 

αέρα μέσω των τριχοειδών αγγείων που τις περιβάλλουν. Όταν οι κυψελίδες 

γεμίσουν με αέρα,  οι εισπνευστικοί μύες και το διάφραγμα χαλαρώνουν. Οι 

θωρακικές πλευρές επανέρχονται στην αρχική θέση τους και το διάφραγμα 

επανακτά τη θολωτή μορφή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο όγκος της 

θωρακικής κοιλότητας, εξαναγκάζοντας  τους ελαστικούς πνεύμονες να εξωθήσουν 

τον αέρα (εκπνοή). Με την εκπνοή ανανεώνεται ο κυψελιδικός αέρας και 

αποβάλλεται το διοξείδιο του άνθρακα. Φυσιολογικά, η εκπνοή είναι μία παθητική 

διεργασία. Ο εξαερισμός των πνευμόνων είναι κυρίως μία ακούσια ρυθμική 

λειτουργία, που συνεχίζει να πραγματοποιείται ακόμα και όταν το άτομο έχει χάσει 

τις αισθήσεις του.  

 

Η επίδραση του τρόπου ζωής στη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος 

 

Η ομαλή λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος συνήθως επηρεάζεται από 

διάφορους παθογόνους μικροοργανισμούς καθώς και από την κακή ποιότητα του 

αέρα παρά το γεγονός ότι αυτή προστατεύεται από τη βλέννα και τις βλεφαρίδες 

του κροσσωτού επιθηλιακού ιστού. Αυτό συμβαίνει όταν ο αριθμός των 

μικροοργανισμών αυτών είναι μεγάλος και όταν επίσης ο οργανισμός μας είναι 

εξασθενημένος από άλλα αίτια. Τότε οι μικροοργανισμοί αυτοί μπορεί να 

προκαλέσουν διάφορες ασθένειες όπως η πνευμονία, η οξεία βρογχίτιδα κ.α. Αυτοί, 

μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο με πολλούς τρόπους όπως είναι ο βήχας, το 

φτάρνισμα κ.α. Για να μειωθεί η πιθανότητα προσβολής του οργανισμού από 

τέτοιου είδους ασθένειες, θα πρέπει να αποφεύγονται χώροι στους οποίους υπάρχει 

συνωστισμός όπως επίσης πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και από τον καθένα 

(χρησιμοποίηση του χεριού στο φτάρνισμα ή βήξιμο κ.α.). 
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2.2 Μετασχηματισμός του επιστημονικού περιεχομένου αντίστοιχο της 

γνώσης του/της νηπιαγωγού 

 

Το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου 

 

Ο ανθρώπινος οργανισμός, χρειάζεται το οξυγόνο για να ζήσει. Η αναπνοή είναι μια 

από τις σημαντικότερες λειτουργίες του. Χωρίς φαγητό ή ακόμα και νερό, ο 

άνθρωπος μπορεί να αντέξει μερικές ώρες ή και μέρες. Χωρίς οξυγόνο όμως δεν 

μπορεί να αντέξει παραπάνω από κάποια λεπτά ή και δευτερόλεπτα. Τα όργανα 

εκείνα που είναι υπεύθυνα για τη συνεχή τροφοδότηση του οργανισμού με οξυγόνο 

και την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα, αποτελούν το αναπνευστικό 

σύστημα του ανθρώπου.  

 

Η αναπνοή - ανταλλαγή αερίων 

 

Η αναπνοή, είναι μια συνεχής λειτουργία κατά την οποία  τα αναπνευστικά αέρια 

(οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα), διακινούνται μέσω του αίματος από και προς 

τους πνεύμονες. Εισπνοή ονομάζεται η είσοδος του αέρα στους πνεύμονες με την 

αύξηση του όγκου της θωρακικής κοιλότητας και αποτελεί την πρώτη φάση της 

αναπνοής. Εκπνοή έχουμε όταν ο αέρας απομακρύνεται από το σώμα μας αφού έχει 

αφαιρεθεί μεγάλο μέρος του οξυγόνου και απομακρύνεται έτσι το διοξείδιο του 

άνθρακα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μείωση του όγκου της θωρακικής κοιλότητας. 

 

Αεροφόρος οδός 

 

Η διακίνηση του αέρα γίνεται μέσω ενός συστήματος αγωγών το οποίο ονομάζεται 

αεροφόρος οδός. Είναι σημαντικό η οδός αυτή να μένει πάντοτε ανοιχτή ώστε να μη 

σταματάει ποτέ η διαδικασία εισπνοής και εκπνοής. 

 
Πίνακας 2: Τα όργανα που αποτελούν την αεροφόρο οδό και οι λειτουργίες τους 

Τα όργανα του αναπνευστικού 

συστήματος 

Οι λειτουργίες τους 

Μύτη - Ρινική κοιλότητα 

Βρίσκεται στην αρχή του αναπνευστικού 

συστήματος. Εκεί γίνεται η πρόσληψη 

του αέρα, θερμαίνεται ο εισπνεόμενος 
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αέρας και κατακρατούνται τα σωματίδιά 

του. Χωρίζεται με το ρινικό διάφραγμα 

σε δύο θαλάμους. Αποτελεί και το 

αισθητήριο όργανο της όσφρησης. 

Καλύπτεται εσωτερικά με πολλά αγγεία 

και κρόσσια καθώς  και επιθηλιακά 

κύτταρα.  

Φάρυγγας 

Είναι ένας σωλήνας μήκους 15 cm και 

αποτελεί αεραγωγό όργανο. Με τη 

βοήθεια ενός μέρους του, της 

επιγλωττίδας, κλείνεται κάθε φορά το 

πέρασμα προς τον λάρυγγα και την 

τραχεία ώστε να μην περάσουν τροφές 

και υπάρχει κίνδυνος πνιγμού. 

Λάρυγγας 

Αποτελεί τη συνέχεια του φάρυγγα και 

έχει σχήμα κλεψύδρας. Στο λάρυγγα 

υπάρχουν οι υπεύθυνες για την ομιλία 

φωνητικές χορδές. Είναι αεραγωγό 

όργανο αλλά και όργανο παραγωγής της 

φωνής, καθώς πάλλονται οι μύες που τον 

αποτελούν και με τον εκπνεόμενο αέρα, 

παράγονται ήχοι (ομιλία). 

Τραχεία 

Είναι ένας κυλινδρικός σωλήνας μήκους 

9-15cm και αποτελεί τη συνέχεια του 

λάρυγγα. Αποτελείται από δακτυλίους σε 

σχήμα C οι οποίοι κρατούν ανοιχτή την 

τραχεία. Διατηρείται πάντοτε ανοιχτή η 

είσοδός της ώστε να επιτρέπεται συνεχώς 

η δίοδος του αέρα, παράγεται στο 

εσωτερικό της βλέννα, με την οποία 

συγκρατούνται τα σωματίδια και με 

κινήσεις προς τα πάνω (λάρυγγα) 

απομακρύνονται. 

Πνεύμονες 

Είναι δύο, ο αριστερός και ο δεξιός. 

Έχουν κωνική περίπου μορφή με κορυφή 

προς τα πάνω. Βρίσκονται στη θωρακική 

κοιλότητα, την οποία σχηματίζουν τα 

πλευρά. Στους πνεύμονες γίνεται η 

ανταλλαγή των αερίων, εμπλουτίζεται το 

αίμα με οξυγόνο και αποβάλλεται το 

διοξείδιο του άνθρακα. 

Κυψελίδες 

Είναι αεροφόρες κοιλότητες των 

πνευμόνων που έχουν πολύ λεπτό 

τοίχωμα από επιθηλιακό ιστό. Διαμέσου 

του επιθηλίου των κυψελίδων και του 

επιθηλίου των τριχοειδών αγγείων γίνεται 

η ανταλλαγή των αερίων μεταξύ του 

αέρα των κυψελίδων και του αίματος των 

τριχοειδών αγγείων. Το αίμα 

εμπλουτίζεται με οξυγόνο και 
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ελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα στον 

αέρα των κυψελίδων, που στη συνέχεια 

βγαίνει με την εκπνοή. 

 
 

Δομή και θέση του κάθε οργάνου 

 
 

 
Εικόνα 3: Δομή και θέση των οργάνων του αναπνευστικού συστήματος στο ανθρώπινο σώμα (Διασκευασμένη 

εικόνα από το βιβλίο «Ερευνώ και ανακαλύπτω» (τετράδιο εργασιών) ΣΤ' Δημοτικού 

 

Επίδραση περιβάλλοντος - τρόπου ζωής  

 

Συνήθως, η καλή και ομαλή λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος, επηρεάζεται 

από παθογόνους μικροοργανισμούς που το προσβάλουν. Αυτοί συνήθως 

μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο με τον βήχα ή το φτάρνισμα. Ακόμα, τα 

σωματίδια σκόνης που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα μπορούν και αυτά να 

προκαλέσουν προβλήματα. Πιο σημαντικός παράγοντας αρνητικής επίδρασης 

αποτελεί το κάπνισμα, του οποίου ο καπνός, φράζει τα τοιχώματα των κυψελίδων 

των πνευμόνων εμποδίζοντας την ανταλλαγή των αερίων.  
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2.3 Μετασχηματισμός του επιστημονικού περιεχομένου κατάλληλο για 

διδασκαλία του στο νηπιαγωγείο 

 

Αναπνοή - ανταλλαγή αερίων: Ο αέρας μας είναι πολύτιμος για να ζήσουμε γιατί 

περιέχει οξυγόνο. Το οξυγόνο πρέπει να πάει σε κάθε σημείο του σώματός μας για να 

μπορέσουμε να ζήσουμε. Μάλιστα, αυτό πρέπει να γίνεται συνεχώς. Έτσι, κάθε φορά 

που παίρνουμε αέρα από τη μύτη μας, κάθε φορά δηλαδή που αναπνέουμε, παίρνουμε 

μαζί και το απαραίτητο οξυγόνο για να ζήσουμε. Ο αέρας που παίρνουμε από τη μύτη 

μας, μεταφέρεται μέσα στο σώμα μας ώστε να πάρουμε οξυγόνο και να διώξουμε 

άλλα άχρηστα πράγματα με τον αέρα που βγαίνει από τη μύτη ή από το στόμα μας. 

 

Λειτουργία της αναπνοής: Οι άνθρωποι αναπνέουμε συνεχώς. Αν βάλουμε τα χέρια 

μας στο στήθος μας θα καταλάβουμε πως κάθε φορά που μπαίνει αέρας αυτό 

ανεβαίνει και κάθε φορά που βγαίνει αέρας αυτό κατεβαίνει. 

 

Η αεροφόρος οδός: Ο αέρας, μέσα στο σώμα μας, μπορεί να μπει και από το στόμα 

και από τη μύτη μας. Είναι ωστόσο καλύτερο να μπαίνει από τη μύτη μας γιατί η 

μύτη μας, δεν μας βοηθάει μόνο να μυρίζουμε. Εκεί ο αέρας καθαρίζεται από μικρές 

τριχούλες που βρίσκονται στο εσωτερικό της, οι οποίες κρατάνε τη σκόνη και τα 

μικρόβια, που δεν φαίνονται με το μάτι και που μπορεί να μας αρρωστήσουν. Αφού ο 

αέρας περάσει από τη μύτη, ταξιδεύει μέσα σε ένα σωλήνα από τον οποίο όμως 

περνάει και το φαγητό μας. Ο σωλήνας αυτός λέγεται φάρυγγας. Λέμε πως «όταν 

τρώμε δεν μιλάμε», γιατί αν τα κάνουμε μαζί, μπορεί κατά λάθος να περάσει φαγητό 

στο σωλήνα απ' όπου περνάει ο αέρας. 

 Στη συνέχεια ο αέρας πηγαίνει σ' έναν άλλο σωλήνα, τον λάρυγγα που μας 

βοηθάει επίσης να μιλάμε, γιατί στην άκρη αυτού του σωλήνα, παράγεται η φωνή. 

Βέβαια, για να μπορούμε να μιλήσουμε, δεν είναι μόνο αυτό αρκετό αλλά σπουδαίο 

ρόλο παίζουν η γλώσσα, τα δόντια τα χείλη ακόμα και η μύτη. Στη συνέχεια, ο αέρας 

περνάει μέσα από έναν σωλήνα που λέγεται τραχεία. Εκεί φτιάχνεται ένα υγρό σαν 

κόλλα που παγιδεύει μικροσκοπικά πράγματα όπως η σκόνη που μπορεί να υπάρχει 

στον αέρα. Ο σωλήνας αυτός χωρίζεται σε δύο άλλους σωλήνες οι οποίοι χωρίζονται 

ξανά σε άλλους μικρότερους σωλήνες. Φτιάχνουν δηλαδή κάτι που μοιάζει με 

ανάποδο δέντρο  που τα κλαδιά του μπαίνουν μέσα σε δύο μεγάλους σάκους, τους 

πνεύμονες ή τα πνευμόνια. Όλοι μας έχουμε μέσα στο σώμα μας αυτούς τους δύο 



Μελέτη της ικανότητας διδακτικού σχεδιασμού υποψηφίων νηπιαγωγών στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών: 
Η περίπτωση της διδασκαλίας του «Ταξιδιού της Τροφής» 

 
37 

 

μεγάλους σάκους, τους πνεύμονες. Τους προστατεύουνε και τους αγκαλιάζουνε και 

βοηθούν στην αναπνοή τα πλευρά μας, που είναι κόκκαλα. Οι πνεύμονες χωρίζονται 

σε μικρές φουσκίτσες, όπου γίνεται μια σημαντική δουλειά. Το οξυγόνο του αέρα που 

έχει μπει από τη μύτη μας, μεταφέρεται στο αίμα, έτσι ώστε αυτό να ταξιδέψει σε όλο 

το σώμα μας και να μας κρατήσει ζωντανούς. Το αίμα από την άλλη, κουβαλάει 

άχρηστα υλικά που πρέπει να φύγουν από το σώμα μας και τα διώχνει στους 

πνεύμονες και μάλιστα στις κυψελίδες. 

 

Επίδραση περιβάλλοντος-τρόπου ζωής: Δεν είναι καθόλου καλό για την αναπνοή και 

τα πνευμόνια το κάπνισμα και ο βρώμικος αέρας. Έτσι θα πρέπει να αποφεύγουνε να 

είμαστε σε μέρη με καπνό. Επίσης, όταν είμαστε άρρωστοι θα πρέπει να είμαστε 

προσεκτικοί όταν βήχουμε για να μην κολλήσουμε τους άλλους γύρω μας και να 

προσέχουμε γενικά την υγεία μας. 
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Κεφάλαιο 3. Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών 

 

3.1 Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για το πεπτικό σύστημα 

 

Ξεκινώντας από τη πέψη, οι απόψεις των παιδιών φαίνεται να είναι αρκετά 

συγκεχυμένες. Τα παιδιά δεν κατανοούν πλήρως τι συμβαίνει κατά τη διαδικασία 

αυτή. Οι έρευνες των Wellman & Johnson (1982) και Contento (1981) το 

επιβεβαιώνουν. Τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, φαίνεται να γνωρίζουν ότι η τροφή 

πηγαίνει στο στομάχι ή την «κοιλιά» σύμφωνα με τα ίδια αλλά δεν κατανοούν τι 

συμβαίνει στη συνέχεια. Πολλά φαντάζονται ότι η τροφή μένει στο στομάχι 

αμετάβλητη ενώ ορισμένα ότι διασπάται σε μικρότερα κομμάτια. Πολύ αργότερα τα 

παιδιά είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι η τροφή μεταβάλλεται μέσα στο σώμα αλλά 

δεν μπορούν να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κάτι τέτοιο.  Σε μια ακόμα 

έρευνα που έχει να κάνει με το πεπτικό σύστημα και δη με την τροφή και την πέψη, η 

Teixeira (2000) δουλεύοντας με παιδιά από 4 μέχρι 10 ετών διαπίστωσε ότι τα παιδιά 

ναι μεν γνωρίζουν ότι η τροφή μεταβάλλεται μέσα στο στομάχι, αλλά θεωρούν ότι 

υπόκειται σε αλλαγή της φυσικής της κατάστασης και όχι σε χημικές αλλαγές. Έτσι 

συμπεραίνει κανείς ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας, διαθέτουν μια πρώτη εντύπωση 

της πέψης και του πεπτικού συστήματος, ένα είδος δικής τους θεωρίας. Έτσι, με τα 

κατάλληλα μέσα και τις αποτελεσματικές μεθόδους, οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα 

είναι και αποτελεσματικές. Θα πρέπει τα παιδιά να κατανοήσουν ότι η τροφή 

διασπάται και μετασχηματίζεται γιατί μόνο έτσι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν 

την διαδικασία της πέψης.  

 Σε ότι έχει να κάνει με την ανάπτυξη, οι έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά αυτής 

της ηλικίας, αντιμετωπίζουν ορισμένα προβλήματα στο να κατανοήσουν το πως 

χρησιμοποιείται η τροφή από τον οργανισμό και που οδηγείται αφού καταναλωθεί. 

Θεωρούν ότι ποσοστό της τροφής που καταναλώνεται έχει άμεση σχέση με το ύψος 

και την περιφέρεια. (Wellman & Johnson, 1982, Contento, 1981). Ακόμα, σύμφωνα 

με ευρήματα των ίδιων, η αύξηση του σωματικού βάρους έχει να κάνει με την 

κατανάλωση οποιουδήποτε είδους συμπεριλαμβανομένου και του νερού. Μια ακόμα 

πολύ σημαντική έρευνα για τις αντιλήψεις των παιδιών για την ανάπτυξη είναι αυτή 

των Russel και Watt (1989) που διαπίστωσαν ότι τα μικρά παιδιά συχνά σκέφτονται 
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ένα ζώο να «τεντώνεται» (αναπτύσσεται) προκειμένου να εξασφαλίσει χώρο για να 

τοποθετήσει την τροφή που θέλει να φάει. 

 Περνώντας στη δομή και λειτουργία του πεπτικού συστήματος, η έρευνα του 

Frailberg (1959) ανέδειξε μια από τις συνηθισμένες απόψεις των παιδιών για το σώμα 

τους. Το φαντάζονται ως ένα κούφιο δερμάτινο σάκο το οποίο είναι όλο στομάχι, μια 

δεξαμενή δηλαδή στην οποία οπωσδήποτε περιέχονται το αίμα, η τροφή και τα 

απόβλητα.  Τα παιδιά φαντάζονται το στομάχι ως μια κοιλότητα μέσα στο σώμα τους 

γεμάτη με τροφή η οποία δε συνδέεται με κάποιον σωλήνα (γαστρεντερικό). Η τροφή 

αφού καταναλωθεί, κατανέμεται σε όλο το σώμα και πηγαίνει παντού όπως το αίμα 

πηγαίνει σε όλο το σώμα (Osborne et al, 1992).  

 Συχνά υπάρχουν παρανοήσεις από τα παιδιά που έχουν να κάνουν με την 

πρόσληψη και απέκκριση των τροφών. Θεωρούν ότι  υπάρχουν δύο σωλήνες από το 

στόμα προς το στομάχι λόγω της ύπαρξης διαφορετικού σημείο απέκκρισης των 

στερεών και των υγρών. Ο ένας σωλήνας χρησιμοποιείται για την κατάποση των 

στερεών τροφών και την απέκκριση του με τη μορφή κοπράνων και ο άλλος για την 

κατάποση των υγρών και στη συνέχεια την απέκκρισή τους με την μορφή των ούρων 

(Osborne et al. 1992). Με τα παραπάνω ευρήματα έρχεται να συμφωνεί και η έρευνα 

των Brinkman & Boschhuizen (1989). Τα παιδιά σχεδίασαν ή περιέγραψαν το 

πεπτικό σύστημα ως διπλό, με δύο εξόδους, μία για τα κόπρανα και μία για τα ούρα. 

Ακόμα, υπάρχει και μια διαφορετική αντίληψη ορισμένων παιδιών που ενώ έχουν την 

επίγνωση της ύπαρξης ενός ενιαίου σωλήνα που ξεκινάει από το στόμα, θεωρούν ότι 

καταλήγει στο στομάχι και όχι στον πρωκτό (Ozborne et al. 1992). Στην περίπτωση 

που το στομάχι έχει σχεδιαστεί από τα παιδιά, συνήθως παρουσιάζεται μεγαλύτερο 

και σε χαμηλότερη θέση απ' ότι είναι στην πραγματικότητα. Επίσης, ενώ τα έντερα 

σχεδιάζονται, το συκώτι σπάνια απεικονίζεται (Mintzes, 1984).  

 Τέλος, σε ότι έχει να κάνει με τις ιδέες των παιδιών για την σωστή διατροφή, 

φαίνεται να γνωρίζουν πως ορισμένες τροφές είναι περισσότερο ωφέλιμες από 

κάποιες άλλες έτσι που να εξασφαλίζουν την υγεία και την ανάπτυξη (Wellman & 

Johnson, 1982, Contento, 1981). Σύμφωνα με τους ίδιους, τα παιδιά γνωρίζουν ότι το 

γάλα και τα φρούτα είναι χρήσιμα για τα ίδια αλλά δεν γνωρίζουν το γιατί. Οι 

βιταμίνες για αυτά, είναι χάπια που κάνουν τους ανθρώπους δυνατούς και υγιείς αλλά 

λίγα είναι αυτά που κατανοούν ότι οι συνηθισμένες τροφές περιέχουν βιταμίνες. 
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3.2 Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για το αναπνευστικό σύστημα 

 

Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία ξέρουν ότι αυτό που αναπνέουν ονομάζεται 

οξυγόνο και μάλιστα το ταυτίζουν συχνά με τον αέρα. Σε αυτή την διαπίστωση 

έφτασε με την έρευνα του ο Adeniyi (1985). Προγενέστερα, οι Gellert (1962) και 

Nagy (1953) είχαν παρατηρήσει ότι ενώ τα μικρά παιδιά έχουν μια ιδέα για την 

σημαντικότητα του αέρα, ωστόσο δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν το που πάει αυτός 

ο αέρας, τι συμβαίνει μετά την εισπνοή του καθώς θεωρούν ότι παραμένει μέσα στο 

κεφάλι τους. Μαθητές ως την ηλικία των 11 χρόνων, αναγνώρισαν ότι τα ζώα 

χρειάζονται τον αέρα ή το οξυγόνο. Το ποσοστό των παιδιών που ανέφερε το οξυγόνο 

υποστήριξαν επίσης ότι είναι σημαντικό και για την αναπνοή και για να διατηρηθούν 

στη ζωή (Leach et al. 1992).  

 Με βάση την ερώτηση: «Τι συμβαίνει στον αέρα που αναπνέουμε» 

επιχειρήθηκε από τους Osborne et al. (1992) μια διερεύνηση των εναλλακτικών ιδεών 

των παιδιών για την αναπνοή. Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν, τις κατέταξαν 

σε τρεις κατηγορίες:  

 Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε τις απαντήσεις των παιδιών που βασίζονταν 

κυρίως στα προσωπικά τους βιώματα και εμπειρίες, από την παρατήρηση τους 

(κίνηση που προκαλείται από την αναπνοή) καθώς και από τις συνέπειες της 

διακοπής της αναπνοής (παύει ένα ζώο να είναι ζωντανό αν δεν αναπνέει) όπως και 

διαχωρισμός σε έμβια ή άβια (άψυχα) αντικείμενα (τα άψυχα αντικείμενα δεν 

αναπνέουν). Οι ερευνητές έλαβαν απαντήσεις όπως: «βγαίνει έξω», «πηγαίνει στην 

κοιλιά», «μας κρατά ζωντανούς και καλά». 

 Η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε απαντήσεις που έδειχναν μεγαλύτερη 

γνώση των οργάνων που συμβάλουν και συμμετέχουν στην αναπνοή: «Πηγαίνει στη 

καρδία και τους πνεύμονες». 

 Η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε απαντήσεις πιο σπάνιες που είχαν να κάνουν 

με την ανταλλαγή των αερίων που γίνεται στην αναπνοή: «Ο αέρας πάει κάτω και 

βγαίνει το διοξείδιο του άνθρακα». 

 Οι Arnaudin και Mintzes (1985) στην έρευνά τους, εντόπισαν πως το ένα 

τρίτο των μαθητών σχολικής ηλικίας του δείγματός τους θεωρούσαν ότι οι 

«αεραγωγοί» ενώνουν τους πνεύμονες με την καρδιά ενώ ορισμένα παιδιά θεωρούν 



Μελέτη της ικανότητας διδακτικού σχεδιασμού υποψηφίων νηπιαγωγών στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών: 
Η περίπτωση της διδασκαλίας του «Ταξιδιού της Τροφής» 

 
41 

 

ότι ο αέρας απλώς εισέρχεται στους πνεύμονες και στη συνέχεια εξέρχεται χωρίς 

καμία σύνδεση με την καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα.  

 Για την πλήρη κατανόηση της αναπνοής καταλαβαίνει κανείς ότι απαιτείται 

γνώση όλων των οργάνων που συμμετέχουν στην αναπνοή, τον ρόλο της αναπνοής 

στην ανταλλαγή των αερίων και όλων των διαδικασιών που συμβαίνουν μέσα στο 

σώμα μας σε μικροσκοπικό επίπεδο.  

 Στο επιστημονικό περιεχόμενο κάνουμε λόγο για την ομαλή λειτουργία του 

αναπνευστικού συστήματος καθώς επίσης και τι είναι αυτό που επηρεάζει την ομαλή 

αυτή λειτουργία, τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται μια ασθένεια από τον ένα 

άνθρωπο στον άλλο, τι προκαλούν οι μικροοργανισμοί και τα μικρόβια που μπαίνουν 

στο σώμα μας καθώς και τους τρόπους που μπορεί κάποιος να προφυλάξει τον εαυτό 

του. Οι ιδέες των παιδιών για τα παραπάνω θέματα αυτό είναι συγκεχυμένες. 

 Ξεκινώντας με τις ιδέες των παιδιών για τις αιτίες των ασθενειών, η έρευνα 

των Bibace & Walsh (1981) έδειξε ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θεωρούν ότι οι 

ασθένειες όπως είναι το κρυολόγημα, προσβάλουν τους ανθρώπους με έναν μαγικό 

τρόπο από τον ήλιο, τα δέντρα ή τον Θεό. Ακόμα, ορισμένα παιδιά συνδέουν την 

ασθένεια με την ανυπακοή, πράγμα που σχετίζεται με την έννοια της έμφυτης 

απόδοσης δικαιοσύνης κατά τον Piaget. Θεωρούν ότι κάθε ασθένεια μπορεί να είναι 

μεταδοτική, από έναν απλό πονοκέφαλο ως και έναν πονόδοντο και πως αυτή 

μεταβιβάζεται με την επαφή με το άρρωστο άτομο. Τα παιδιά έχουν την τάση να 

αποδίδουν την ασθένεια σε εξωτερικούς παράγοντες που προέρχονται από άλλα 

άτομα και η έννοια της μετάδοσης γενικεύεται ακόμα και για ασθένειες που δεν είναι 

μεταδοτικές. Ακόμα, τα μικρά παιδιά έχουν την τάση να αποδίδουν τις ασθένειες σε 

δικές τους ενέργειες σε αντίθεση με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας που είναι σε θέση να 

καθορίσουν ως αιτία μιας ασθένειας άλλους παράγοντες όπως είναι τα μικρόβια, οι 

συνθήκες κλπ. Οι παραπάνω αντιλήψεις προέρχονται από την παρατήρηση και τις 

εμπειρίες τους (Pidgeon, 1985).  

 Σε μια ακόμα έρευνα (Banks, 1990) βρέθηκε πως τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας αποδίδουν τις ασθένειες σε προσωπικές του ενέργειες όπως είναι η τροφή και 

το ντύσιμο. Το κοινό κρυολόγημα αναγνωρίζεται από όλες σχεδόν τις ηλικιακές 

ομάδες ως μια αδιαθεσία που δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν στις δραστηριότητες 

και να πάνε στο σχολείο. Σε ερώτηση που έχει να κάνει με τον βήχα ως σύμπτωμα 

κάποιας ασθένειας, δεν υπήρξε ξεκάθαρη απάντηση ενώ τα περισσότερα παιδιά 
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ταυτίζουν απαραίτητα το βήχα με κάποια ασθένεια: «δε θα ήμασταν άρρωστοι αν δεν 

βήχαμε» ενώ πολύ λίγα ήταν τα παιδιά που ανέφεραν την εξάπλωση των μικροβίων 

με τον βήχα.  

 Σε ότι έχει να κάνει με τις αντιλήψεις των παιδιών για τις αιτίες και την 

μετάδοση των ασθενειών συγκεκριμένα, η έρευνα των Solomon & Kassimatis (1999) 

δείχνει ότι τα περισσότερα παιδιά, κρίνουν μια ασθένεια ως μεταδοτική ανάλογα με 

τα συμπτώματα που εμφανίζει και όχι με βάση την αιτία που την προκάλεσε όπως 

είναι ο βήχας ή το συνάχι. Τα συμπτώματα αυτά σχετίζονται περισσότερο με τη 

μετάδοση και θεωρούνται από τα παιδιά μεταδοτικά σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλα 

συμπτώματα όπως είναι τα σπυράκια ή ο πόνος. Γενικότερα τα παιδιά θεωρούν ότι 

μεταδίδεται το σύμπτωμα και όχι τα μικρόβια από το ένα άτομο στο άλλο (Kalish, 

1996).  Η δράση των μικροβίων για τα περισσότερα παιδιά είναι άγνωστη. Ορισμένα 

παιδιά που ανέφεραν τα μικρόβια, αν και γνωρίζουν πως σχετίζονται με την 

εξάπλωση των ασθενειών, δεν φαίνεται να κατανοούν την σύνδεση της μετάδοσης 

ενός συμπτώματος με την αιτία που το προκάλεσε. Σύμφωνα με τον Kalish (1996) τα 

παιδιά δεν θεωρούν πως όλες οι ασθένειες είναι μεταδοτικές. Οι προβλέψεις τους 

έχουν να κάνουν μόνο με περιπτώσεις μόλυνσης με αρνητικές συνέπειες.   
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Κεφάλαιο 4. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η 

επαγγελματική τους ανάπτυξη 

 

Η αποτελεσματική εφαρμογή δομικών αλλαγών και  καινοτόμων αναλυτικών 

προγραμμάτων στην εκπαίδευση συνδέεται άρρηκτα με ένα πρόσωπο-κλειδί στην 

εκπαίδευση, τον εκπαιδευτικό. Ο ρόλος του είναι ουσιώδους σημασίας για την 

πραγματοποίηση οποιασδήποτε ποιοτικής μεταβολής σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα. 

Για το λόγο αυτή αποτελεί αντικείμενο μελέτης τόσο η εκπαίδευσή του, όσο και η 

επαγγελματική του ανάπτυξη. 

 Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συνήθως αναφέρεται στη 

γνώση που αυτός αποκομίζει μέσα από την εμπειρία και την καριέρα του (Day, 1999) 

και στα υποστηρικτικά-επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιούνται από διάφορους 

εκπαιδευτικούς φορείς και αποσκοπούν στην υλοποίηση στόχων εκπαιδευτικών, 

κοινωνικών και επαγγελματικών (Loucks-Horsley, Hewson, Love, & Stiles, 1998, 

Ohme & Rayford, 2001). Πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία και όχι για ένα απλό 

γεγονός ή για ένα αποτέλεσμα (Hall & Hord, 2001). 

 Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συνίσταται στην εμπλοκή τους 

σε μία ποικιλία ρόλων: στο σχεδιασμό της διδασκαλίας και στην εφαρμογή του 

Αναλυτικού Προγράμματος, στη διαχείριση της τάξης και στην αξιολόγηση, στη 

σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. Συνιστά μια διαδικασία μετατροπής των 

γνώσεων, των ιδεών και των πεποιθήσεων σε διδακτική πράξη, περικλείει τον 

αναστοχασμό πάνω στα γεγονότα και τις αλληλεπιδράσεις μέσα στην τάξη, αλλά και 

τη δράση.  Είναι χαρακτηριστικός ο όρος reflective practitioner (Schön, 1983).  

 Η επαγγελματική ανάπτυξη συνδέεται και με τη μεταγνώση. Η ανάπτυξη των 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων διευκολύνει την κατανόηση των γνωστικών διαδικασιών, 

τον αναστοχασμό, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των εμποδίων και την επίτευξη 

της εκπαιδευτικής αλλαγής (Ba˜nas, L´opez, Mellado, & Ruiz, 2009, Gunstone & 

Northfield, 1994, Mellado et al., 2006). 

 Ακόμη, η δυναμική αυτή διαδικασία ενισχύει την αίσθηση της αυτο-

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού, έτσι όπως προσδιόρισε τον όρο αυτό ο 

Bandura (1981)  στο πλαίσιο της κοινωνιο-γνωστικής του θεωρίας. Αυξημένη 

αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συνεπάγεται πίστη στην 

ικανότητα του να σχεδιάζει, να οργανώνει και να υλοποιεί δραστηριότητες 
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κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί (Skaalvik & Skaalvik, 

2007, p. 612). Σύμφωνα με τους Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, and Hoy (1998) ο 

εκπαιδευτικός αυτός είναι περισσότερο βοηθητικός και υποστηρικτικός προς τους 

μαθητές του και είναι πιο πρόθυμος  να εφαρμόσει καινοτόμες προσεγγίσεις στη 

διδασκαλία του, η οποία δεν είναι δασκαλοκεντρική.  

 Μάλιστα, οι Bell & Gilbert (1994) συνδέουν την επαγγελματική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού με την ευρύτερη προσωπική και κοινωνική του ανάπτυξη, μέσα από 

την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, την ενθάρρυνση της εποικοδομητικής συνεργασίας 

και την ενίσχυση των καλών πρακτικών. 

 Ο Kugel (1993) παρουσίασε την επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών 

στα Πανεπιστήμια και εντόπισε πέντε στάδια σε αυτή. Τα στάδια αυτά θα μπορούσαν 

να εντοπιστούν και ευρύτερα  στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και άλλων 

βαθμίδων. Στο πρώτο στάδιο ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται περισσότερο για το νέο 

του ρόλο, για τη διασφάλιση του σεβασμού και για την ικανότητά του να μεταφέρει 

τη γνώση. Στο δεύτερο στάδιο το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο αντικείμενο και στην 

παρουσίαση του με ελκυστικό τρόπο, στο τρίτο στάδιο η έμφαση μεταφέρεται στον 

μαθητή, στα συνηθέστερα λάθη και στα προβλήματά του. Στο τέταρτο στάδιο 

κυρίαρχη θέση επέχει πια η ίδια η διαδικασία της μάθησης. Ο μαθητής είναι ενεργός 

και καταβάλλεται προσπάθεια σύνδεσης της μαθησιακής διαδικασίας με τις 

προϋπάρχουσες δεξιότητες και γνώσεις του. Στο πέμπτο πια στάδιο, στόχο αποτελεί η 

δημιουργία μαθητών ανεξάρτητων και αυτόνομων. Μέσα από αυτή την 

επαγγελματική ανάπτυξη προκύπτουν οφέλη τόσο για τον μαθητή, καθώς 

υποστηρίζεται στην επίτευξη των στόχων του, όσο και για τον εκπαιδευτικό, καθώς 

σταδιακά αναπτύσσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες του πάνω στη διδασκαλία, νιώθει 

πιο άνετα και μπορεί να απολαμβάνει τη διαδικασία αυτή (Akerlind, 2003). 

 Ο Day (1999) επισημαίνει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη  δε σημαίνει 

απαραίτητα και αλλαγή, ενώ ο Sinatra (2005) τονίζει ότι ο φόβος της αλλαγής και η 

αντίσταση σε αυτήν είναι ανασταλτικός παράγοντας για την επιτυχία των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που αποσκοπούν σε αυτήν. Αρκετές έρευνες μάλιστα, 

δείχνουν τη δυσκολία των εκπαιδευτικών να αλλάξουν και να αναθεωρήσουν τις 

αντιλήψεις και τις πρακτικές τους, οι οποίες μάλιστα ενδέχεται να είναι και 

αντικρουόμενες (da Silva, Mellado, Ruiz, & Porl´an, 2007, Freitas,Jim´enez-P´erez, 

& Mellado, 2004, Mellado, 1998, Porl´an et al., 2010). 
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Σημαντική παράμετρος της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών θεωρείται 

από αρκετούς ερευνητές και η επικοινωνία με τους συναδέλφους, μέσα σε μία 

διαμορφούμενη «κοινότητα εκπαιδευτικών» όπου οι εκπαιδευτικοί συναντώνται 

τακτικά και μελετούν την επίτευξη κοινών διδακτικών και μαθησιακών στόχων, 

μοιράζονται αρμοδιότητες και ευθύνες και αναπτύσσουν συνεργατικά την 

Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (Borko, 2004, Grossman et al., 2001, Lachance & 

Confrey, 2003, Little, 2002a).  
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Κεφάλαιο 5: Οι φυσικές επιστήμες στη προσχολική εκπαίδευση 

 

Πλέον οι Φυσικές Επιστήμες αποτελούν βασικό κομμάτι της προσχολικής 

εκπαίδευσης και δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης όπως παλαιότερα, όπου υπήρχαν 

διάφορες απόψεις για το αν θα πρέπει να διδάσκονται οι ΦΕ στο νηπιαγωγείο ή όχι 

θεωρώντας τότε τα παιδιά ως μη έτοιμα αναπτυξιακά. 

 Επιστήμονες όπως ο Eshach διατείνονται ότι οι Φυσικές Επιστήμες έχουν 

θέση στην προσχολική εκπαίδευση. Ο Eshach (2006), Eshach & Freid (2005)  

υποστηρίζει, συγκεκριμένα, ότι δεν αρκεί απλά να μάθει κάποιος Φυσική. Πρέπει να 

«κάνει» Φυσική, δηλαδή να εξασκηθεί καταρχήν με όλες του τις αισθήσεις στην 

εξερεύνηση του κόσμου που τον περιβάλλει.  Ακόμα, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να 

εξοικειωθεί από νωρίς με τη διαδικασία συλλογής δεδομένων και με τη διατύπωση 

υποθέσεων και προβλέψεων, που και αυτά αποτελούν βασικά στοιχεία της 

επιστημονικής μεθοδολογίας. Με δεδομένη, λοιπόν, την ραγδαία εξέλιξη της 

επιστήμης και της τεχνολογίας στη σύγχρονη κοινωνία, όλα τα παραπάνω αποτελούν 

απαραίτητα στοιχεία για έναν υπεύθυνο και σκεπτόμενο πολίτη και είναι πολύ 

σημαντικό να αναπτύσσονται από μικρή ηλικία. Για το λόγο αυτό πρέπει να 

επενδύεται ενέργεια, σκέψη και προσοχή από το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα της 

κάθε χώρες προς αυτήν την κατεύθυνση.  

 Τα δύο βασικά επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται γενικά από τους 

εκπαιδευτικούς για να υποστηριχτεί η ύπαρξη των Φ.Ε στην προσχολική εκπαίδευση 

είναι τα εξής: 

1. με την εννοιολογική γνώση των Φ.Ε οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τον κόσμο 

που τους περιβάλλει 

2. με τη διαδικαστική γνώση των Φ.Ε οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες 

απαραίτητες όχι μόνο στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο (παρατήρηση, 

διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, 

διατύπωση θεωριών και μοντέλων)  αλλά και σε ευρύτερα πεδία, όχι κατ΄ ανάγκη 

επιστημονικά. 

Ο Eshach (2006) συμπληρώνει τα παραπάνω επιχειρήματα με τα εξής: 

1. τα παιδιά από τη φύση τους αγαπούν να παρατηρούν τη φύση και να θέτουν 

ερωτήματα για αυτή 
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2. όταν τα παιδιά έχουν επαφή από μικρά με τις Φ.Ε αναπτύσσουν θετική προδιάθεση 

απέναντι τους 

3. όταν τα παιδιά έρθουν σε επαφή από μικρά με τα φυσικά φαινόμενα αναπτύσσουν  

καλύτερη κατανόηση των αντίστοιχων επιστημονικών εννοιών τις οποίες θα 

διδαχτούν αργότερα 

4. η χρήση γλώσσας που περιέχει όρους των Φ.Ε από μικρή ηλικία επηρεάζει την 

ανάπτυξη των εννοιών των Φ.Ε σε μεγαλύτερη ηλικία 

5. τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν τις έννοιες των Φ.Ε και να αναπτύξουν 

επιστημονική σκέψη 

6. οι Φ.Ε είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την ανάπτυξη της επιστημονικής 

σκέψης. 

 

Αναφορικά με τον τρόπο που πρέπει να διδάσκονται οι Φ.Ε στην προσχολική 

εκπαίδευση, ο Eshach (2006) δίνει έμφαση στις παρακάτω θεματικές: 

1. εφαρμογή της διερευνητικής μάθησης: Η διδασκαλία των Φ.Ε δεν πρέπει να 

στοχεύει αποκλειστικά στην αφομοίωση της εννοιολογικής γνώσης, αλλά να εξασκεί 

τους μαθητές στην επιστημονική διαδικασία διερεύνησης. Όταν λοιπόν οι μαθητές 

έρχονται σε επαφή από μικρή ηλικία με τις Φ.Ε, αναπτύσσουν ευκολότερα δεξιότητες 

διερεύνησης. 

2. μάθηση μέσω επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων: Οι δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων είναι σημαντικό να αναπτύσσονται από μικρή ηλικία και μπορούν να 

εφαρμοστούν τόσο σε επιστημονικής φύσης προβλήματα, όσο και σε καθημερινά 

προβλήματα. 

3. εφαρμογή της μεθόδου που ο Dewey προσδιόρισε ως «ψυχολογική ή χρονολογική» 

και που προβλέπει ότι η διδασκαλία των Φ.Ε στο παιδί  πρέπει να ξεκινάει από αυτά 

που το παιδί γνωρίζει και που του είναι οικεία. Η επαφή με την αυστηρή λογική 

ακολουθία της επιστημονικής μεθοδολογίας θα πραγματοποιηθεί αργότερα. 

4. scaffolding (υποστήριξη της μάθησης): Ο όρος αυτός (που στην κυριολεξία 

σημαίνει σκαλωσιά) χρησιμοποιείται μεταφορικά και συνδέεται με αυτό που ο 

Vygotsky (1978) προσδιόρισε ως Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης. Αναφέρεται στην 

παροχή της απαιτούμενης βοήθειας από τον ενήλικα-εκπαιδευτικό έτσι ώστε ο 

μαθητής να επιλύσει προβλήματα και να κατακτήσει στόχους που χωρίς αυτήν τη 

βοήθεια δε θα τα κατάφερνε. Οι Carter & Jones (1994) επισημαίνουν διάφορους 



Μελέτη της ικανότητας διδακτικού σχεδιασμού υποψηφίων νηπιαγωγών στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών: 
Η περίπτωση της διδασκαλίας του «Ταξιδιού της Τροφής» 

 
48 

 

τρόπους για την παροχή αυτής της βοήθειας όπως είναι η παρακίνηση, η επεξήγηση, 

η διατύπωση ερωτημάτων, η συζήτηση των ιδεών, η ενθάρρυνση και η διατήρηση της 

προσοχής στο υπό μελέτη φαινόμενο. 

5. σύνδεση της μάθησης και του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο αυτή συμβαίνει: Η 

μάθηση δε συνιστά απλώς μία διαδικασία αφομοίωσης γνώσεων για ένα γνωστικό 

αντικείμενο, αλλά συμβαίνει μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ο μαθητής 

συμμετέχει ενεργά. 

6. μάθηση μέσω project, όπου ομάδες παιδιών προσεγγίζουν ένα θέμα για ένα 

διάστημα ( π.χ κάποιων μηνών) από διάφορες πλευρές. Στο τέλος τα παιδιά μπορούν 

να δημιουργήσουν και να εκθέσουν έργα (όπως ζωγραφιές, διαγράμματα, 

φωτογραφίες, μακέτες) βασισμένα στα όσα έμαθαν. 

7. μη λεκτική γνώση: Σε αντίθεση με τον παλαιότερο δυϊσμό που διαχώριζε το σώμα 

από το πνεύμα, η σύγχρονη γνωστική ψυχολογία τονίζει την αξία της αισθησιο-

κινητικής αγωγής και της συμμετοχής του σώματος στη διαδικασία της μάθησης. Ο 

Eshach (2006) τονίζει την αξία των οπτικών-νοητικών αναπαραστάσεων και 

προτείνει τη χρήση των εννοιολογικών μοντέλων και των εννοιολογικών χαρτών με 

σκοπό την ανάπτυξη της αναλογικής σκέψης. 

 Όλα τα παραπάνω πρέπει να εφαρμόζονται σε ένα μαθησιακό περιβάλλον 

όπου το παιδί μαθαίνει ενεργώντας και τα όσα μαθαίνει έχουν νόημα για αυτό. Για το 

λόγο αυτό είναι σημαντική η μάθηση μέσω της τεχνολογίας, δηλαδή μέσω του 

σχεδιασμού, της κατασκευής και της αξιολόγησης απλών μηχανισμών. Άλλωστε, η 

σύνδεση της επιστήμης με την τεχνολογία είναι άρρηκτη. 

 Τέλος, είναι σημαντικό σε όλη αυτήν τη διαδικασία να λαμβάνεται σοβαρά 

υπόψη και η μάθηση που συντελείται εκτός σχολικού πλαισίου καθώς τα παιδιά 

λαμβάνουν πληθώρα ερεθισμάτων τόσο στο σπίτι, όσο και σε χώρους όπως τα 

μουσεία και τα κέντρα Φ.Ε. 
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Κεφάλαιο 6: Διδακτικός Σχεδιασμός στις Φυσικές Επιστήμες: 

Βασικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις 

 

Η διδασκαλία οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου είναι μία σύνθετη διαδικασία 

και η αποτελεσματικότητά της συναρτάται με πολλούς παράγοντες. Ο εκπαιδευτικός, 

τόσο κατά το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας όσο και κατά την υλοποίησή της, αξιοποιεί 

γνώσεις από ένα μεγάλο εύρος γνωστικών πεδίων. Συγκεκριμένα, η έρευνα στον 

χώρο της εκπαίδευσης έχει καταδείξει τη σημασία που έχει για την αποτελεσματική 

διδακτική πρακτική, η επαρκής γνώση του επιστημονικού περιεχομένου που ο 

εκπαιδευτικός καλείται να διδάξει από τη μια, και η γνώση των παιδαγωγικών 

μεθόδων από την άλλη.  

 

6.1 Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

 

 Ο Shulman το 1987 εισάγει τον όρο Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

(Pedagogical  Content Knowledge) για την αξιολόγηση και την περιγραφή της 

διδακτικής πράξης. Η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου είναι ένα είδος γνώσης που 

αφορά ειδικά τη διδασκαλία και αποτελεί την ουσία της. Πρόκειται για το 

συνδυασμό-σύνθεση της παιδαγωγικής γνώσης (γνώση των μεθόδων και των αρχών 

της παιδαγωγικής ) με τη γνώση του επιστημονικού αντικειμένου-περιεχομένου μέσα 

στο σχολικό πλαίσιο για τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθητών. Σύμφωνα με τον 

Gudmundsdottir (1987) αυτή η γνώση είναι που διαφοροποιεί τον εκπαιδευτικό από 

τον ειδικό του γνωστικού αντικειμένου και είναι μάλιστα μοναδική για το επάγγελμα 

του εκπαιδευτικού. 

 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τον Shulman (1986) στο μετασχηματισμό της 

γνώσης του αντικειμένου στο πλαίσιο της διδασκαλίας. Ο μετασχηματισμός αυτός 

απαιτεί γνώση του επιστημονικού περιεχομένου και του Αναλυτικού Προγράμματος 

και αναστοχασμό πάνω σε αυτό, γνώση της παιδαγωγικής επιστήμης, εύρεση 

ποικίλων τρόπων παρουσίασης των πληροφοριών (μέσα από αναλογίες, μεταφορές, 

παραδείγματα, προβλήματα, δραστηριότητες) αλλά και προσαρμογή της διδασκαλίας 

σε δεδομένα όπως οι δυνατότητες των μαθητών, η ηλικία τους, οι γνωστικές 
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στρατηγικές τους, τα κίνητρα, οι προϋπάρχουσες γνώσεις τους, οι πιθανές 

εσφαλμένες αντιλήψεις τους αλλά και το ευρύτερο κοινωνικο-πολιτικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο αυτοί ζουν (content). Τέλος, απαιτείται γνώση των 

ευρύτερων στόχων, σκοπών και αξιών της εκπαίδευσης μέσα από ένα πρίσμα 

φιλοσοφικό και ιστορικό. Στόχος εντέλει είναι να δοθεί στον μαθητή η ικανότητα να 

οικοδομήσει μόνος του τη δική του γνώση μέσα στο δεδομένο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. 

 Το ενδιαφέρον για τις ιδέες που διατύπωσε ο Shulman ήταν άμεσο και ευρέως 

διαδεδομένο. Απόδειξη αποτελεί η συγγραφή πληθώρας επιστημονικών εργασιών και 

η μελέτη της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου σε ένα ευρύ φάσμα 

επιστημονικών τομέων, από τη Φυσική και τα Μαθηματικά, μέχρι τη Θεολογία και τη 

Μουσική. Μετά από δύο δεκαετίες, η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας 

καταδεικνύει την ύπαρξη πολλών παραλλαγών πάνω στην πρόταση του Shulman 

(Carlsen, 1999, Magnusson, Krajcik & Borko,1999, Tamir, 1988) ενώ διαφαίνεται ότι 

ορισμένες φορές οι ερευνητές έχουν αντικρουόμενες αντιλήψεις για το τι 

περιλαμβάνει η ΠΓΠ και την αντιλαμβάνονται με διαφορετικούς τρόπους, 

προτάσσοντας τις παραμέτρους που αυτοί  κάθε φορά θεωρούν σημαντικές. Ο 

Grossman (1990) επεσήμανε ότι σε όλες τις υπάρχουσες παραλλαγές της ΠΓΠ κοινές 

συνιστώσες είναι η γνώση του περιεχομένου-αντικειμένου, η παιδαγωγική γνώση και 

η γνώση του εκπαιδευτικού πλαισίου. Τα όρια, ωστόσο, ανάμεσα σε αυτά τα πεδία 

είναι ορισμένες φορές δυσδιάκριτα. 

  Η κριτική που ασκήθηκε στην κατασκευή της ΠΓΠ βασίστηκε στα ασαφή 

όρια ανάμεσα σε αυτή και στις άλλες περιοχές γνώσεων που χρησιμοποιούνται στη 

διδασκαλία, καθώς και στη μη ύπαρξη καθαρών συνδέσεων ανάμεσά τους. (Marks, 

1990, Magnusson et al. 1999) Επίσης, δημιουργούνται προβλήματα σχετικά με τα 

συστατικά από τα οποία αυτή αποτελείται, τη γενική φύση της ή την εξειδίκευση της 

καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται (Hashweh, 2005). 

 Η ΠΓΠ δε θα μπορούσε να μην επηρεάσει τον τομέα της εκπαίδευσης των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. 

 Μια καινοτόμα πρόταση των τελευταίων χρόνων στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι η θεώρηση της Παιδαγωγικής Γνώσης 

Περιεχομένου (ΠΓΠ) ως πλαισίου σχεδιασμού επιμορφωτικών προγραμμάτων 
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εκπαιδευτικών με στόχο τον αναστοχασμό των ερευνητών πάνω στη θεωρία της ΠΓΠ 

και στον τρόπο διαχείρισής της. 

 

6.1.1 Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου στις Φυσικές Επιστήμες 

 

Προσδιορισμός των συνιστωσών της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου: 

 

 Οι Magnusson et al (1994, 1999) διακρίνουν πέντε συνιστώσες στην ΠΓΠ:  

α) γνώση και πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τους σκοπούς και τους στόχους της 

διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών κατά ηλικία 

 

β) γνώση των στόχων και των σκοπών της Φυσικής που θα διδαχθούν ή που 

διδάχθηκαν σε προηγούμενες φάσεις, καθώς και των Αναλυτικών προγραμμάτων που 

ισχύουν ή ίσχυαν παλαιότερα ή των αλλαγών που είναι πιθανό να συμβούν. 

 

γ) γνώση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που προαπαιτούνται από τους μαθητές 

καθώς και των εννοιών που τους δυσκολεύουν στη μάθηση ενός γνωστικού πεδίου. 

 

δ) γνώση των στοιχείων που πρέπει να αξιολογηθούν, καθώς και των τρόπων 

αξιολόγησης π.χ. εννοιολογική γνώση, φύση της επιστήμης. 

 

ε) γνώση ειδικών και γενικών στρατηγικών για τη διδασκαλία συγκεκριμένων 

θεμάτων Φυσικών Επιστημών π.χ. αναπαραστάσεις, αναλογίες κτλ. 

 Ο Καριώτογλου (1999, 2006, 2014) συνθέτει τη δική του πρόταση για την 

ΠΓΠ αναφορικά τόσο με την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών όσο και με 

την ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων τύπου curriculum, στοχεύοντας σε μια 

ολιστική προσέγγιση στο σχεδιασμό της διδασκαλίας. Η πρόταση αυτή βασίζεται σε 

αρχές που δε συνδέονται γραμμικά αλλά δυναμικά αλληλεπιδρούν και είναι: 

α) διδακτικός μετασχηματισμός του επιστημονικού περιεχομένου σε γνώση 

κατάλληλη για διδασκαλία στον εκάστοτε στοχευόμενο πληθυσμό. 
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β) διδακτική αξιοποίηση των προϋπαρχουσών ιδεών των μαθητευομένων. Η έρευνα 

καταδεικνύει ότι οι μαθητευόμενοι έχουν διαισθητικές απόψεις για τις περισσότερες 

έννοιες και φαινόμενα, άλλοτε συμβατές και άλλοτε αντίθετες με το επιστημονικό 

πρότυπο (Psillos &  arioto lou, 1999). Σύμφωνα με τις σύγχρονες πεποιθήσεις, 

αυτές οι απόψεις επηρεάζουν τη μάθηση (Gil ert et al., 1982 , Driver et al., 1996) και 

είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν διδακτικά μέσα από την ταξινόμηση και τη 

μοντελοποίησή τους.  

γ) Επιλογή του πεδίου εφαρμογών (πειράματα- φαινόμενα) με τρόπο όχι τυχαίο, αλλά 

με τρόπο τέτοιο που εξυπηρετείται η υλοποίηση των διδακτικών στόχων.  

  δ) Συνδυασμός κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών για την υλοποίηση της 

διδασκαλίας. Σύμφωνα με τους Psillos &  arioto lou (1999) οι στρατηγικές 

μεταφοράς και ανακάλυψης της γνώσης εμπλουτίζονται με  τις στρατηγικές 

ενίσχυσης και γνωστικής σύγκρουσης, με τις οποίες η εποικοδομητική προσέγγιση 

εμπλούτισε τη μεθοδολογία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κρίσιμος κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας, καθώς οι ιδέες του για τις έννοιες και τα φαινόμενα 

επηρεάζουν σημαντικά τη διδασκαλία του (Duscl, 1999). 

ε) Διαδικασίες αξιολόγησης όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία (επίτευξη στόχων, επιλογή κατάλληλης μεθόδου διδασκαλίας και πεδίου 

εφαρμογής).  

στ) Επαρκής γνώση τόσο των χαρακτηριστικών του σχολείου, όσο και των μαθητών. 

Εδώ εξετάζεται το επίπεδο των μαθητών, το πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο της 

περιοχής και άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν τις προσδοκίες και τις 

δυνατότητες του σχολείου και των μαθητών του. 

 Οι Psillos και Barbas (1995)  εφάρμοσαν κάποιες από τις ιδέες της ΠΓΠ στην 

εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση στην 

κριτική κατανόηση και στον μετασχηματισμό του περιεχομένου, με θετικά 

αποτελέσματα. Δημιουργήθηκαν κίνητρα για αναστοχασμό και μετασχηματισμό του 

περιεχομένου, ευνοήθηκε η θετικότερη στάση προς τη Φυσική, ενώ αναδείχθηκαν 

εννοιολογικές δυσκολίες που ξεπερνιούνται μέσα από κατάλληλες διδακτικές 

παρεμβάσεις. 
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6.2 Διδακτικές Μαθησιακές Ακολουθίες (ΔΜΑ) 

 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών οικοδομούνται με βάση δύο 

συνιστώσες. Από τη μια οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αποκτήσουν επαρκή γνώση 

πάνω στο/στα αντικείμενο/α που διδάσκουν (επιστημονική διάσταση) και από την 

άλλη να καταρτιστούν παιδαγωγικά ώστε να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες κάθε 

φορά στρατηγικές και τα εργαλεία εκείνα που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν 

αποτελεσματικά τους μαθησιακούς στόχους που θέτουν (παιδαγωγική διάσταση). 

 Αναφορικά με την επιστημονική διάσταση, η γνώση του επιστημονικού 

περιεχομένου από τους εκπαιδευτικούς αποτελεί τελευταία αντικείμενο έρευνας όπως 

καταδεικνύει και η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Ένα εντυπωσιακό 

αποτέλεσμα που με συνέπεια εμφανίζεται σε αρκετές έρευνες, είναι ότι οι 

εκπαιδευτικοί συχνά παρουσιάζουν ελλιπή γνώση του επιστημονικού περιεχομένου 

που καλούνται να διδάξουν (De Jong, Korthagen &Wubbels, 1998). Η γνώση αυτή 

είναι σε κάποιες περιπτώσεις ασαφής και αποσπασματική (Gess-Newsome, 1999), 

ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί, έχουν εσφαλμένες αντιλήψεις 

για κάποια φαινόμενα και έννοιες (Cochran & Jones, 1998). 

 Στο επίπεδο της παιδαγωγικής διάστασης, οι έρευνες καταδεικνύουν την 

ύπαρξη των δύο παρακάτω τάσεων (Marentic-Pozarnik, 2002). Από τη μια υπάρχουν 

εκπαιδευτικοί που θεωρούν τη διδασκαλία μια διαδικασία μεταφοράς στους μαθητές 

και αντίστοιχα τη μάθηση μια διαδικασία απορρόφησης από αυτούς της 

επιστημονικής γνώσης. Δυσκολεύονται, μάλιστα, να αναπτύξουν μια 

κονστρουκτιβιστική προσέγγιση στη διδασκαλία τους. Από την άλλη, κάποιοι 

αντιμετωπίζουν τη διδασκαλία ως μια διαδικασία διευκόλυνσης της μάθησης, μέσα 

από την κατασκευή ή το μετασχηματισμό της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές, 

ώστε οι τελευταίοι να οδηγηθούν σε πιθανή εννοιολογική αλλαγή.  

 Εκτενής έρευνα σε σχέση με τις δύο παραπάνω διαστάσεις της εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών έχει πραγματοποιηθεί στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών. 

Σύμφωνα με τους Hewson et al., (1999)  η εκπαίδευση του υποψήφιου εκπαιδευτικού 

πρέπει να στοχεύει στην καλλιέργεια της διάθεσης για διαρκή μάθηση και 

αναστοχασμό και να ευνοεί την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευσή του στην 

επαγγελματική του εξέλιξη. Αυτό πολλές φορές δεν ευνοείται από την 
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αποσπασματικότητα που πολλές φορές χαρακτηρίζει το πρόγραμμά της εκπαίδευσής 

του - ως προς το γνωστικό κομμάτι - και από την ύπαρξη ποικίλων τάσεων - ως προς 

το παιδαγωγικό κομμάτι. Έτσι, οι ερευνητές επέδειξαν ενδιαφέρον στο σχεδιασμό 

προγραμμάτων που να υπερβαίνουν αυτές τις αδυναμίες, ώστε να ενισχυθούν οι 

δεσμοί ανάμεσα στη γνώση του επιστημονικού περιεχομένου και στην παιδαγωγική 

γνώση. Στόχος τους δεν είναι να παρουσιάσουν απλώς στους μαθητευόμενους τι 

πρέπει να κάνουν, αλλά να διαμορφώσουν συνθήκες μάθησης για αυτούς, ώστε να 

ελέγξουν οι ίδιοι τη μάθησή τους, τόσο σε επίπεδο επιστημονικό όσο και 

παιδαγωγικό. 

 Σε αυτό το πλαίσιο ανήκουν και οι Διδακτικές Μαθησιακές Ακολουθίες      

(ΔΜΑ ή TLS), οι οποίες αποτελούν μικρής ή και μεσαίας τάξης Αναλυτικά 

Προγράμματα, για τη διδασκαλία και τη μάθηση επιλεγμένων περιοχών των Φυσικών 

Επιστημών, τόσο σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς όσο και σε μαθητές . Πρόκειται 

για διδακτικές παρεμβάσεις που διαρκούν λίγες διδακτικές ώρες. Ερευνητικά 

μπορούν να συμβάλλουν στην ανάδειξη αρχών και κριτηρίων για το διδακτικό 

μετασχηματισμό του προς διδασκαλία αντικειμένου, ενώ επιπλέον αναδεικνύουν τις 

δυνατές πορείες μάθησης των μαθητευομένων. Η  σύνθεση αυτών των ευρημάτων 

αναμένεται να συμβάλλει στην Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (Καριώτογλου, 

2004). Σύμφωνα με τους  arioto lou et al (2003) οι ΔΜΑ θεωρούνται δυναμικά 

εργαλεία για να βελτιώσουμε τη διδασκαλία και τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. 

 Δίνεται έμφαση στη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την παιδαγωγική, 

για αυτό άλλωστε και οι ΔΜΑ δομούνται πάνω σε δύο διαστάσεις, την 

«επιστημονική» διάσταση και την «παιδαγωγική» διάσταση (Μολοχίδης et al, 2007). 

Η «επιστημονική» διάσταση αναφέρεται στη σχέση ανάμεσα στο επιστημονικό 

περιεχόμενο και τον υλικό κόσμο (π.χ. ανάλυση περιεχομένου της ακολουθίας, 

μετασχηματισμός περιεχομένου) ενώ η «παιδαγωγική» διάσταση αφορά τη σχέση 

μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενου (π.χ. διδακτική μέθοδος ΔΜΑ, ρόλος 

εκπαιδευτικού) (Meheut & Psilos, 2004).  

 Σύμφωνα με τον Καριώτογλου (2004) μία ΔΜΑ εξελίσσεται σε τρία στάδια: 

σε αυτά της ανάπτυξης και του σχεδιασμού , της εφαρμογής και της αξιολόγησής της. 

Απαιτείται πρωταρχικά σε βάθος μελέτη και ανάλυση τόσο του επιστημονικού 

περιεχομένου όσο και των  ιδεών των μαθητευομένων (Meheut & Psilos, 2004, 
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Καριώτογλου, 2002) . Άλλωστε ένας βασικός στόχος των ΔΜΑ είναι η επίτευξη και 

η ανάδειξη της εννοιολογικής αλλαγής με εμπλουτισμό, τροποποίηση, ενοποίηση ή 

διαφοροποίηση των εννοιολογικών σχημάτων των μαθητευομένων (Psillos et al., 

2004).  

 Για το σκοπό αυτό απαιτείται διδακτικός μετασχηματισμός του περιεχομένου, 

διδακτική αξιοποίηση των ιδεών των μαθητευομένων, επιλογή συγκεκριμένου 

πειραματικού πεδίου και υιοθέτηση κατάλληλης διδακτικής στρατηγικής και 

διδακτικής διαδικασίας (Καριώτογλου, 1998), ώστε να επιτευχθεί η γνωστική 

σύγκρουση  και η εννοιολογική αλλαγή.  

 Κατά την εφαρμογή των ΔΜΑ ο Καριώτογλου προτείνει τις εξής φάσεις: 

εξοικείωση με τις προς διδασκαλία έννοιες, έκφραση ιδεών μαθητευομένων, 

διαμόρφωση γνωστικής σύγκρουσης και εφαρμογή της νέας γνώσης. 

 Ακόμα, η προσέγγιση της διδασκαλίας (και ιδίως της διερεύνησης) γίνεται 

αποτελεσματικότερη όταν οι ΔΜΑ  αναπτύσσονται βαθμιαία σύμφωνα με μία 

κυκλική επαναληπτική διαδικασία σχεδιασμού-εφαρμογής την οποία καθοδηγούν τα 

δεδομένα των ερευνητών (Ψύλλος et al., 2010) και όχι όταν η ανάπτυξη της ΔΜΑ 

γίνεται γραμμικά. Όντας προϊόν επιστημονικής πρακτικής, μία ΔΜΑ δεν 

αντιμετωπίζεται ως ένα τελικό προϊόν, αλλά ως μία δομή αλληλοσυνδεόμενων 

μαθησιακών-διδακτικών δραστηριοτήτων που επιδέχεται αλλαγές και τροποποιήσεις 

(Kariotoglou, Psillos, Tselfes, 1999). 

 Κατά το τελικό στάδιο, το στάδιο της αξιολόγησης, ελέγχεται η 

αποτελεσματικότητα της ΔΜΑ. Σύμφωνα με το Ζουπίδη (2012) στη βιβλιογραφία 

παρουσιάζονται δύο προτάσεις αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μιας ΔΜΑ: 

 α)  Συγκρίνεται η τελική με την αρχική γνωστική κατάσταση των μαθητών. 

Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη λήψη συνεντεύξεων ή ερωτηματολογίων από 

αντιπροσωπευτικό πληθυσμό (αν το δείγμα είναι μεγάλο) ή από όλους, πριν και μετά 

την παρέμβαση. Στόχος είναι να διερευνηθεί εάν έχει επιτευχθεί η εννοιολογική 

αλλαγή. 

β) Αναδεικνύονται τα γνωστικά μαθησιακά μονοπάτια που ακολουθούν οι μαθητές 

κατά την εφαρμογή των ΔΜΑ. Η συγκεκριμένη πρόταση εστιάζει στη μελέτη των 

μαθησιακών διαδικασιών.  

 Απαραίτητο στοιχείο, ακόμα, αποτελούν οι μέθοδοι επεξεργασίας και 

συλλογής δεδομένων. Αρχικά, γίνεται μια βιβλιογραφική έρευνα για την αναζήτηση 
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πληροφοριών σχετικά με το θέμα μέσω προηγούμενων συναφών ερευνών που έχουν 

πραγματοποιηθεί και πιθανών δυσκολιών που έχουν εντοπιστεί. Ακολούθως, μέσω 

αυτών των πληροφοριών κατασκευάζονται κατάλληλα εργαλεία για τον έλεγχο και 

την αξιολόγηση των ΔΜΑ μέσω οπτικοακουστικών καταγραφών, παρατηρήσεων και 

επιτόπιων σημειώσεων, συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων και έργων μαθητών. Πιο 

συγκεκριμένα, εάν η έρευνα έχει ποιοτικό χαρακτήρα η εγκυρότητα και η αξιοπιστία 

της εξασφαλίζεται με τη χρήση πολλαπλών πηγών δεδομένων, την αξιοποίηση 

ειδικών για τον έλεγχο των μέσων και των συμπερασμάτων που προκύπτουν, την 

υιοθέτηση μεθόδων συνεργατικής έρευνας και τις σαφείς δηλώσεις των θεωρητικών 

υποθέσεων, των σχεδιαστικών αρχών, των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων 

(Merriam, 1991).  

 

 

6.3 Διδακτικά Μοντέλα 

 

Μεγάλο ενδιαφέρον επιδεικνύεται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Διδακτική 

των Φυσικών Επιστημών (ΔΦΕ) αναφορικά με την κατεύθυνση των Προγραμμάτων 

Σπουδών (ΠΣ) στη νέα εποχή. Οι πιο γνωστές προτάσεις είναι τα: Science Education 

NOW (2007) - A Renewed Pedagogy for the Future of Europe (EU), Science beyond 

2000 (Millar & Osborn 1998, England), Unesco Project 2000+, Project 2061 (USA). 

Οι προτάσεις αυτές τοποθετούνται χρονικά στις αρχές του 21
ου

 αιώνα και 

εμφανίζονται στο πλαίσιο της κριτικής στα μέχρι τότε υπάρχοντα Προγράμματα 

Σπουδών των Φυσικών Επιστημών τα οποία αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. 

 Συγκεκριμένα, μέχρι τη δεκαετία του 1960 ίσχυε το παραδοσιακό μοντέλο στη 

Διδακτική των ΦΕ. Χαρακτηρίζεται από σεβασμό στο επιστημονικό περιεχόμενο και 

από αξιοποίηση των πειραμάτων με σκοπό να επιδειχθεί η ορθότητα της διδαγμένης 

γνώσης. Η μάθηση αντιμετωπίζεται ως μία σωρευτική διαδικασία μεταβίβασης 

γνώσης από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή. 

 Kατά τη  δεκαετία του 1960 εμφανίστηκε το ρεύμα της Ανακάλυψης και τα 

Καινοτομικά Αναλυτικά Προγράμματα (Innovative Curricula). Στο ρεύμα αυτό 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό στο  επιστημονικό περιεχόμενο μέσα από την 

προσπάθεια για επιστημονική ακρίβεια. Ακόμα, παρατηρείται μία  αλλαγή του ρόλου 
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του πειράματος, που έχει ως στόχο την «ανακάλυψη» της γνώσης από τους μαθητές, 

οι οποίοι  καλούνται να αναπτύξουν τις νοητικές τους δεξιότητες. Ο μαθητής 

θεωρείται ενεργό υποκείμενο  της διδασκαλίας και η μάθηση λογίζεται ως μία 

ενεργητική διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών που αντλούνται 

από τα πειράματα, προκειμένου οι μαθητές να ανακαλύψουν τη γνώση, κατ΄αναλογία 

με τους επιστήμονες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ενισχυτικός και 

διευκολυντικός. 

 Μετά από μια περίοδο εφαρμογής και αξιολόγησης των προγραμμάτων 

αυτών, η έρευνα έδειξε ότι τα καινοτομικά ανακαλυπτικά ΠΣ της δεκαετίας  του ΄60, 

πέτυχαν στο συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα, αλλά όχι ιδιαίτερα στο 

γνωστικό (Καριώτογλου, Κορομπίλης & Κουμαράς, 1997). Η αδυναμία αυτή 

αποδόθηκε στο ότι, από τη μια, δεν λαμβάνονταν υπόψη στη διδασκαλία οι 

προϋπάρχουσες αναπαραστάσεις (ιδέες) των μαθητών και από την άλλη, στο ότι δεν 

γινόταν επιλογή ή ευρύτερα μετασχηματισμός του προς διδασκαλία περιεχομένου 

(Blumenfeld et al., 1991).  

 Μία άλλη ιδιαίτερα σημαντική τάση εμφανίστηκε κατά τη δεκαετία του 1980 

με το ρεύμα της Εποικοδόμησης και τα αντίστοιχα προγράμματα εποικοδομητικής 

κατεύθυνσης. Η διαμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών με βάση το ρεύμα αυτό  

βασίστηκε  στην υπόθεση ότι οι μαθητευόμενοι κατασκευάζουν προσωπικά νοήματα 

για το προς διδασκαλία γνωστικό περιεχόμενο. Κατά τη διαδικασία αυτή  στηρίζονται  

τόσο στις προϋπάρχουσες νοητικές αναπαραστάσεις (ιδέες) τους όσο και στη 

διδασκαλία.  Το περιεχόμενο δεν θεωρείται πλέον άβατο αλλά επιλέγεται και κυρίως 

μετασχηματίζεται διδακτικά, ώστε να είναι κατάλληλο για τους μαθητές στους 

οποίους απευθύνεται, καθώς διαπιστώνεται ότι οι σημαντικότεροι περιορισμοί στη 

μάθηση των εννοιών και στην κατανόηση των φαινομένων των ΦΕ προέρχονται από 

τις αφελείς θεωρίες που έχουν ήδη διαμορφώσει οι μαθητές πριν αρχίσει η 

συστηματική διδασκαλία των ΦΕ (Carey, 1985). Οι αρχικές και αφελείς θεωρίες των 

παιδιών θεωρήθηκαν ως το σημαντικότερο εμπόδιο που έπρεπε να λάβει υπόψη του ο 

εκπαιδευτικός προκειμένου να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι των ΠΣ στις ΦΕ 

(Driver et al., 1998). Έτσι, η διδασκαλία ξεκινά από την ανάδειξη των ιδεών των 

μαθητών, που λειτουργεί και ως φάση εξοικείωσής τους, προχωρά στην τροποποίηση 

των εσφαλμένων και μη συμβατών με την επιστημονική γνώση  ή στην ενίσχυση των 

ορθών, ενώ ακολουθεί η εισαγωγή της νέας γνώσης και η εφαρμογή της σε νέες 
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καταστάσεις. Η  διδασκαλία ολοκληρώνεται με μεταγνωστικές διαδικασίες. ενώ το 

πείραμα αποκτά τον επιπλέον ρόλο της διαδικασίας ελέγχου των ιδεών των μαθητών 

(Καριώτογλου, 2006). Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπαιδευτικός απαιτείται να γνωρίζει όχι 

μόνον το επιστημονικό (προς διδασκαλία) περιεχόμενο, αλλά και τις αντίστοιχες 

αναπαραστάσεις (ιδέες) των μαθητευομένων (Καριώτογλου, 2006). 

 Τα ερευνητικά ευρήματα καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των ΠΣ 

εποικοδομητικού τύπου στην αναδόμηση των αναπαραστάσεων των μαθητών σε έναν 

μεγάλο αριθμό γνωστικών περιοχών, ενώ αναδεικνύουν τα όρια και τις δυσκολίες 

τέτοιων ερευνητικών παρεμβάσεων. Η ασκούμενη κριτική είχε κυρίως 

επιστημολογική προέλευση, λόγω της έμφασης στην εννοιολογική μάθηση και της 

αντίστοιχης υποβάθμισης  της διαδικαστικής και της επιστημολογικής συνιστώσας 

της επιστήμης (Millar & Os orn, 1998). 

 Οι σημαντικές αυτές μεταρρυθμίσεις δεν έτυχαν ευρείας εφαρμογής στην 

εκπαιδευτική πράξη για πολλούς λόγους. Μερικοί, κοινοί και στις δυο περιπτώσεις 

(ανακάλυψης, εποικοδόμησης), είναι ότι τα προγράμματα δεν ταίριαζαν με το 

εξεταστικό σύστημα, απαιτούσαν πολύ χρόνο στην εφαρμογή τους και οι 

εκπαιδευτικοί δεν είχαν κατάλληλη εκπαίδευση – επιμόρφωση για να τα εφαρμόσουν 

(Hodson & Prophet, 1986). 

 Στις αρχές του 21
ου

 αιώνα, λοιπόν, ασκήθηκε κριτική στις παραπάνω τάσεις. 

Βασίστηκε στην προσήλωση που οι τάσεις αυτές επεδείκνυαν στο περιεχόμενο, 

δηλαδή στη δηλωτική γνώση, και στη μικρότερη έμφαση στις διαδικασίες παραγωγής 

του περιεχομένου, δηλαδή στη διαδικαστική γνώση, όπως και στη φιλοσοφία της 

επιστήμης. Έτσι, μια πρώτη προσπάθεια αλλαγής εντοπίζεται  στην προσπάθεια 

εμπλουτισμού της εκπαίδευσης των ΦΕ και με στοιχεία των επιστημονικών μεθόδων, 

αλλά και με στοιχεία επιστημολογίας και ιστορίας των ΦΕ, με παράλληλη επιλογή 

και μετασχηματισμό του περιεχομένου. Προτείνονται η διαπραγμάτευση εννοιών 

κλειδιών όπως η έννοια του μοντέλου και η λειτουργία του στις ΦΕ.  

 Οι νέες προτάσεις για τη διαμόρφωση ΠΣ στις ΦΕ δεν εγκαταλείπουν την ιδέα 

της εποικοδόμησης, αλλά επιπλέον έχουν έναν προσανατολισμό στον επιστημονικό 

(ή / και τεχνολογικό) γραμματισμό. Μάλιστα, η έμφαση μπορεί να δίνεται σε 

διαφορετική κάθε φορά κατεύθυνση. Τέτοιες κατευθύνσεις είναι η ιστορικο-

πολιτισμική διάσταση των ΦΕ (αξιοποίηση της εξέλιξης των ιδεών των ΦΕ), η  
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πολιτικο – κοινωνική  διάσταση (στόχος της εκπαίδευσης είναι οι μαθητές, ως 

αυριανοί πολίτες, να μπορούν να πάρουν θέση στα μεγάλα σύγχρονα ), ή η καθαρά 

επιστημονική διάσταση των ΦΕ (έννοιες, φαινόμενα, νόμοι, μέθοδοι), αλλά και ο 

συνδυασμός των παραπάνω. 

 

6.3.1 Διερεύνηση 

 

 Στα πλαίσια του επιστημονικού γραμματισμού εντάσσεται και η διερευνητική 

μάθηση (Inquiry) των ΦΕ, αν και σε άλλες περιπτώσεις εμφανίζεται και ανεξάρτητα  

(Millar 2006, Duschl & Grandy 2008). Η Διερεύνηση αποτελεί  τον τρόπο με τον 

οποίο δουλεύουν οι επιστήμονες, αλλά και τις δραστηριότητες μέσα από τις οποίες 

μαθαίνουν οι μαθητές τόσο τις επιστημονικές έννοιες (δηλωτική γνώση) όσο και τις 

επιστημονικές διαδικασίες (διαδικαστική γνώση). Οι μαθητές, όπως και οι 

επιστήμονες, θέτουν ερωτήματα, παρατηρούν, σχεδιάζουν έρευνες, συλλέγουν 

πληροφορίες, αναλύουν και ερμηνεύουν δεδομένα καθώς και κατασκευάζουν 

εξηγήσεις και επικοινωνούν (National Research Council, 2000).  

 Η διερεύνηση στην εκπαίδευση εμφανίζεται να έχει δυο εκδοχές: α) λογίζεται 

ως μέσο για τη μάθηση του επιστημονικού περιεχομένου και β) αντιμετωπίζεται ως 

μαθησιακός στόχος, οι μαθητές δηλαδή καλούνται να ασκηθούν στις δεξιότητες της 

επιστημονικής διερεύνησης και στον αναστοχασμό για την κατανόηση της φύσης της 

(Waight & Abd-El-Khalick, 2007). Μαθαίνουν να θέτουν ερωτήματα, να 

παρατηρούν, να σχεδιάζουν έρευνες, να συλλέγουν πληροφορίες, να αναλύουν και να 

ερμηνεύουν δεδομένα καθώς και να κατασκευάζουν εξηγήσεις τις οποίες μεταδίδουν 

– επικοινωνούν στην κοινότητα (επιστημόνων ή μαθητών κατά περίπτωση) (National 

Research Council, 2000). 

Έτσι, ορισμένες από τις βασικότερες όψεις της διερεύνησης είναι:  

α) η ικανότητα σχεδιασμού και ερμηνείας πειραμάτων ώστε να εξάγονται 

συμπεράσματα σε σχέση με το ρόλο μιας μεταβλητής στη συμπεριφορά ενός 

συστήματος, που είναι βασική διαδικασία των Φ.Ε. (Boudreaux, et al. 2008) 

β) η μάθηση της χρήσης επιστημονικών μοντέλων ή η κατασκευή και αναθεώρηση 

μοντέλων. Αυτό υπαγορεύεται από την ανάγκη απομάκρυνσης από τις υποθετικο-
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παραγωγικές απόψεις σε άλλες που περιλαμβάνουν άλλα σημαντικά στοιχεία όπως η 

κατασκευή μοντέλων (Chinn & Samarapun avan, 2008).  

γ) κριτική ανάγνωση και γραφή κειμένων, όπως κάνουν οι επιστήμονες. Οι μαθητές 

καθοδηγούνται να προετοιμαστούν για τα θέματα που διαπραγματεύονται με 

διάβασμα επιστημονικών κειμένων, π.χ. εγχειρίδια, ίντερνετ, ατομικά ή σε ομάδες. 

Επίσης η καταγραφή των αναφορών ή των αποτελεσμάτων των ερευνών τους 

(Chamberlain & Crane, 2009). 

 Μια άλλη τάση των προτάσεων για τα νέα ΠΣ-ΦΕ είναι η έμφαση που δίνεται 

στην εκπαίδευση εκτός σχολικού περιβάλλοντος - ίσως και εκτός Ωρολογίου 

Προγράμματος, αλλά εντός ΠΣ - η οποία είναι μη τυπική αλλά δομημένη. Η τάση 

αυτή παρατηρείται  κυρίως στις βόρειες χώρες (Αγγλία, Σκανδιναβία). Η εκπαίδευση 

αυτή αφορά στις οργανωμένες επισκέψεις σε χώρους τεχνοεπιστήμης, με πριν και 

μετά φάση (Καριώτογλου, 2004, Κολιόπουλος, 2005, Lavonen et al., 2010), στις 

οποίες αξιοποιείται η διερεύνηση και τα «εργαλεία» της. Ακόμα, γίνεται συνδυασμός 

με θέματα αλλαγής στάσης ως προς το χώρο επίσκεψης, αλλά και με θέματα 

επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών (Anderson et al., 2003, Čáp, 2007). 

Σημαντική πτυχή αυτών των επισκέψεων είναι ότι για την προετοιμασία, υλοποίηση 

και ανατροφοδότηση απαιτείται η συνέργια και συνεργασία τόσο εκπαιδευτικών 

διαφορετικών ειδικοτήτων, π.χ. ΦΕ, Γλώσσας, Τεχνολογίας, όσο και ειδικών από 

τους χώρους επίσκεψης.  
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Β' Μέρος: Εμπειρική Έρευνα 

 

Κεφάλαιο 1: Περιγραφή της έρευνας 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Η παρέμβαση με στόχο την εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών της προσχολικής 

αγωγής στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό που περιγράφουμε στην εργασία αυτή, 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος 5ου εξαμήνου 

«Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου Φυσικών Επιστημών» του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Φλώρινας τους μήνες Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο του έτους 2012. Η συνολική διάρκεια της παρέμβασης ήταν 7 εβδομάδες 

(21 ώρες-3 ώρες/εβδομάδα). Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, θα περιγράψουμε όλα τα 

στάδια της έρευνας αναλυτικά, όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν καθώς επίσης 

και τις πηγές από τις οποίες αντλήσαμε τα δεδομένα μας. 

  

1.2 Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει και να καταγράψει την εξέλιξη 

των υποψηφίων εκπαιδευτικών στο διδακτικό σχεδιασμό σε θέματα ανθρώπινης 

Βιολογίας όπως είναι το πεπτικό και αναπνευστικό σύστημα και συγκεκριμένα, να 

διερευνήσει την επάρκεια των υποψήφιων νηπιαγωγών στο διδακτικό σχεδιασμό ως 

προς το επιστημονικό περιεχόμενο αναφοράς, τον διδακτικό μετασχηματισμό του 

περιεχομένου, τη διαχείριση των εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών και τέλος 

τη στοχοθεσία. 

 

 

 

 



Μελέτη της ικανότητας διδακτικού σχεδιασμού υποψηφίων νηπιαγωγών στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών: 
Η περίπτωση της διδασκαλίας του «Ταξιδιού της Τροφής» 

 
62 

 

1.3 Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας 

 

 Ποια η επάρκεια των υποψηφίων νηπιαγωγών στο διδακτικό σχεδιασμό και 

συγκεκριμένα στο επιστημονικό περιεχόμενο, στο διδακτικό μετασχηματισμό 

του και στις ιδέες των μαθητών; 

 Ποιος είναι ο προσανατολισμός των στόχων (γνωστικοί, κοινωνικοί) που οι 

φοιτητές θέτουν στη διδασκαλία τους; 

 Υπάρχει συνέπεια μεταξύ στόχων και δραστηριοτήτων; Συγκεκριμένα: 

o Οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων; 

o Οι διδακτικές δραστηριότητες σχεδιάζονται με στόχο την επίτευξη 

συγκεκριμένων διδακτικών στόχων; 

o Οι μελλοντικοί νηπιαγωγοί βελτιώνουν την ικανότητά τους στον 

προσδιορισμό διδακτικών στόχων μετά τη διδασκαλία και την 

εξάσκησή τους στην ανάπτυξη ΔΜΑ; 

 

1.4 Οι συμμετέχοντες/ουσες 

 

Στην παρούσα εργασία, συμμετείχαν 10 προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος 

Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Φλώρινας οι οποίοι είχαν 

επιλέξει το μάθημα του 5ου εξαμήνου με τίτλο «Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

Φυσικών Επιστημών» με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Πέτρο Καριώτογλου. Οι 10 

αυτοί φοιτητές, επιλέχθηκαν τυχαία από σύνολο 22 φοιτητών (21 γυναίκες, 1 άντρας) 

και απάντησαν στα ερωτηματολόγια που αφορούσαν το Πεπτικό Σύστημα. Όντας 

αργότερα σε ομάδες, σχεδίασαν και παρέδωσαν τις δικές τους ΔΜΑ στην ερευνητική 

ομάδα.  
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1.5 Η εξέλιξη της διδασκαλίας και της έρευνας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραπάνω, παρατηρούμε ένα διάγραμμα ροής τόσο της έρευνας όσο και της 

διδασκαλίας και της ανάπτυξης των υλικών. Όπως μπορεί να παρατηρηθεί, η 

διαδικασία κράτησε 7 εβδομάδες και ξεκίνησε με το pre-test που είχε ως θέμα του το 

«ταξίδι της τροφής», το πεπτικό σύστημα δηλαδή. Ακολούθησαν οι ατομικές 

συνεντεύξεις, τα προσωπικά ημερολόγια, η μεταγνωστική συζήτηση, οι σύντομες 

παρουσιάσεις των ΔΜΑ των φοιτητών, τα post tests, οι ατομικές τελικές συνεντεύξεις 

τους και τέλος οι τελικές εργασίες των φοιτητών. Συγκεκριμένα: 

  Σε κάθε συνάντηση, γίνονταν διδασκαλία θεωρητικών ζητημάτων και 

εργαστήριο για το σχεδιασμό ΔΜΑ. Στη συνέχεια, οι φοιτητές συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο μεταελέγχου με θέμα «κράτα την ανάσα σου», η διδασκαλία του 

αναπνευστικού συστήματος. Τέλος, ζητήσαμε από τους φοιτητές, να εργαστούν σε 

ομάδες και να παραδώσουν την ΔΜΑ τους γραπτά. Εμείς αντλήσαμε τα δεδομένα 

μας από τα pre-tests, τα post-tests  και την τελική γραπτή μορφή των ΔΜΑ των 

φοιτητών. 

 

 

 
 

 

Διάγραμμα 1: Τα στάδια της παρούσας έρευνας 
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1.6 Ο προέλεγχος 

 

Την πρώτη εβδομάδα, στην πρώτη συνάντηση με την ερευνητική ομάδα, έγινε η 

έρευνα προελέγχου (pre-test) η οποία πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγια 

(παράρτημα 1 σελ. 113) που αφορούσαν το πεπτικό σύστημα και μοιράστηκαν τυχαία 

σε 9 από τους 22 φοιτητές που συμμετείχαν στο μάθημα «Παιδαγωγική γνώση 

περιεχομένου Φυσικών Επιστημών». Το ερωτηματολόγιο αυτό περιελάμβανε 

ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας με θέμα «Το ταξίδι 

της τροφής». Εξέταζε κατά πόσο οι φοιτητές γνώριζαν το συγκεκριμένο επιστημονικό 

περιεχόμενο, καθώς επίσης και τους στόχους που θέτουν για τη διδασκαλία τους, τις 

ενέργειες τους πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της διδασκαλίας τους 

(αναλυτικότερα στην ενότητα pre-test ερωτηματολόγιο).  

 

 

1.7 Οι μελέτες περίπτωσης 

 

 Στη συνέχεια, από τους 9 φοιτητές που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, 

επιλέχθηκαν 2 σύμφωνα με το ενδιαφέρον που παρουσίαζαν οι απαντήσεις τους (το 

ένα από τα 2 ερωτηματολόγια ήταν σε γενικές γραμμές πολύ μακριά από το 

επιθυμητό και το άλλο είχε κάποιες μικρές ελλείψεις). Αυτό έγινε κυρίως για να 

παρατηρηθεί στη συνέχεια η ατομική πορεία και η εξέλιξη των συγκεκριμένων 

φοιτητών σε σχέση με τον διδακτικό σχεδιασμό. Τα ερωτηματολόγια αυτά 

μελετήθηκαν από τους ερευνητές και εντοπίστηκαν τα κομμάτια εκείνα των 

απαντήσεων που χρειάζονταν επεξήγηση. Έτσι, οι φοιτητές αυτοί έδωσαν ο καθένας 

τους από μια ατομική συνέντευξη στους ερευνητές, με ερωτήσεις που είχαν να 

κάνουν κυρίως με αυτά που είχαν γράψει (να αναφέρουμε ότι τις συνεντεύξεις αυτές, 

οι ερευνητές δεν τις έλαβαν υπ' όψη τους για την εξαγωγή αποτελεσμάτων καθώς 

ήταν μόνο διευκρινιστικού χαρακτήρα). 

 

 

 



Μελέτη της ικανότητας διδακτικού σχεδιασμού υποψηφίων νηπιαγωγών στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών: 
Η περίπτωση της διδασκαλίας του «Ταξιδιού της Τροφής» 

 
65 

 

1.8 Ο σχεδιασμός ΔΜΑ 

 

 Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους φοιτητές να χωριστούν σε ομάδες των 2 ή 

των 3 ατόμων ώστε να αναπτύξουν τη δική τους ΔΜΑ με το ίδιο θέμα του πρώτου 

ερωτηματολογίου (το ταξίδι της τροφής). Να αναφέρουμε ότι ενώ οι υπόλοιποι 

φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδες με τρόπο που ήθελαν εκείνοι, για τους φοιτητές που 

επιλέχθηκαν, θεωρήσαμε προτιμότερο να εργαστούν μαζί στο σχεδιασμό της ΔΜΑ 

που τους ζητήθηκε για να είναι ευκολότερη η καταγραφή της εξέλιξής τους. Από τη 

δεύτερη έως και την πέμπτη εβδομάδα, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ψάξουν το 

κατάλληλο επιστημονικό περιεχόμενο για το θέμα αυτό σε έντυπα μέσα και σε 

ηλεκτρονική μορφή, να αλληλεπιδράσουν και να χρησιμοποιήσουν όλο τον 

εξοπλισμό του εργαστηρίου των Φυσικών Επιστημών του τμήματος ώστε να 

δοκιμάσουν τα πειράματα για τη διδασκαλία τους. Επίσης, η ερευνητική ομάδα ήταν 

παρούσα σε όλο το διάστημα αυτό και παρείχε υποστήριξη στους φοιτητές 

(βιβλιογραφία, βοήθεια σχετικά με τα πειράματα κλπ).  

 

 

1.9 Η Διδακτική Παρέμβαση  

 

 Παράλληλα με την αναζήτηση πληροφοριών στο εργαστήριο και τη συγγραφή 

των ΔΜΑ από τους φοιτητές, έγινε από την ερευνητική ομάδα μια σειρά από 

διδακτικές παρεμβάσεις και παρουσιάστηκαν θέματα που είχαν να κάνουν με την 

ΠΓΠ, τις ΔΜΑ και τα μοντέλα διδασκαλίας με ιδιαίτερη έμφαση στο μοντέλο της 

Διερεύνησης καθώς και λίγες πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές θεωρίες των 

εκπαιδευτικών. Σε όλο το διάστημα αυτό, οι 2 φοιτητές που επιλέχθηκαν, 

συμπλήρωναν προσωπικά ημερολόγια κάθε εβδομάδα μετά το τέλος των 

συναντήσεων τα οποία αφορούσαν κυρίως τις καινούριες γνώσεις που είχαν 

αποκτήσει πάνω σε θέματα σχεδιασμού διδασκαλίας, τι ήξεραν πριν και τι έμαθαν 

στη συνέχεια. 

Μετά το τέλος και των διδακτικών παρεμβάσεων από την ερευνητική ομάδα, 

ακολούθησε μια σύντομη παρουσίαση των ΔΜΑ κατά την οποία οι φοιτητές είχαν 

την ευκαιρία να ακούσουν τα σχόλια των άλλων φοιτητών ώστε να υπάρχει 

ανατροφοδότηση και να κάνουν τυχόν διορθώσεις για την τελική τους εργασία, η 
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οποία και παραδόθηκε 3 εβδομάδες μετά (Ιανουάριος 2013). Να αναφερθεί στο 

σημείο αυτό ότι οι εργασίες θα είχαν συγκεκριμένη δομή, η οποία δόθηκε από τους 

ερευνητές και η οποία παρουσιάζεται στο παράρτημα 3 σελίδα 121. 

 

 

1.10 Η μεταγνωστική συζήτηση  

 

 Κατά την τελευταία συνάντηση (7η εβδομάδα), πραγματοποιήθηκε από όλους 

(φοιτητές - ερευνητές - καθηγητές) μια μεταγνωστική συζήτηση. Τα υπόλοιπα μέλη 

της ερευνητικής ομάδας κατέγραφαν τα σημαντικότερα σημεία της συζήτησης αυτής 

και υπέβαλλαν τις  ερωτήσεις τους και τα σχόλιά τους που αφορούσαν την όλη 

διαδικασία. Κατά τη συζήτηση αυτή οι φοιτητές εξέφρασαν τις απόψεις τους και τις 

σκέψεις καθώς και την όλη εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη 

έρευνα, τις γνώσεις που αποκόμισαν καθώς και ό, τι άλλο ήθελαν να προσθέσουν.  

 

 

1.11 Ο Μεταέλεγχος 

 

 Μετά την μεταγνωστική συζήτηση, οι φοιτητές συμπλήρωσαν ένα νέο 

ερωτηματολόγιο (post test) με θέμα το αναπνευστικό σύστημα (παράρτημα 2 σελ. 

117). Να αναφέρουμε ότι το ερωτηματολόγιο αυτό είχε ακριβώς την ίδια δομή και 

ερωτήσεις με το πρώτο και το μόνο που άλλαζε ήταν το θέμα. Οι φοιτητές που είχαν 

επιλεγεί να δώσουν ατομικές διευκρινιστικές συνεντεύξεις την πρώτη φορά, 

κλήθηκαν να δώσουν εκ νέου συνεντεύξεις, πάλι διευκρινιστικού χαρακτήρα για αυτά 

τα οποία είχαν γράψει στο καινούριο ερωτηματολόγιο.  
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Κεφάλαιο 2: Τα ερευνητικά εργαλεία της έρευνας 

 

Το κεφάλαιο αυτό αφορά τα εργαλεία της έρευνας και την ανάλυση των δεδομένων. 

Χρησιμοποιήθηκαν αρκετά ερευνητικά εργαλεία τα οποία και περιγράφονται στη 

συνέχεια της εργασίας αυτής. 

 Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν και αναλύθηκαν τα pre-

test και post-test ερωτηματολόγια καθώς και οι Διδακτικές Μαθησιακές Ακολουθίες 

(ΔΜΑ) τις οποίες σχεδίασαν και παρέδωσαν στο τέλος της όλης διαδικασίας οι 

φοιτητές. Επιπλέον, από τα θέματα που περιλαμβάνονταν στις πηγές δεδομένων που 

προαναφέρθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, αναλύθηκε το κομμάτι του 

επιστημονικού περιεχομένου, των ιδεών των μαθητών και της αξιολόγησης. 

 Στο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί το σύνολο των εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, δηλαδή τα ερωτηματολόγια pre και post tests, οι 

εργασίες (ΔΜΑ) και οι παρουσιάσεις των φοιτητών, οι συνεντεύξεις. τα ημερολόγια 

καθώς και οι σημειώσεις των ερευνητών καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας. Παρά το 

ότι, όπως προαναφέραμε, τα δεδομένα που αναλύθηκαν δεν προέρχονται από το 

σύνολο των εργαλείων και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τα υπόλοιπα εργαλεία 

λειτούργησαν υποστηρικτικά τόσο στην κατανόηση των δεδομένων όσο και στην 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, οι συνεντεύξεις των 2 φοιτητών (case 

studies), πραγματοποιήθηκαν ώστε να γίνουν κατανοητές οι καταγραφές στα 

ερωτηματολόγιά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση των δεδομένων. Οι 

πηγές από τις οποίες αντλήσαμε τα δεδομένα μας, παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Διάγραμμα 2: Εργαλεία και πηγές δεδομένων από τις οποίες αντλήσαμε τα δεδομένα μας 
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2.1 Pre-tests και Post-tests 

 

Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στα pre και post ήταν ανοιχτού τύπου και 

τα ερωτήματά τους είχαν να κάνουν με τον σχεδιασμό μιας διδασκαλίας για το 

νηπιαγωγείο. Συμπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ο χρόνος που 

δόθηκε για την συμπλήρωσή τους ήταν 30 λεπτά. Η δομή των pre και των post  test 

ήταν η ίδια (παράρτημα 1-2 σελ. 113-117), επίσης το θέμα και στα δύο 

ερωτηματολόγια είχε να κάνει με θέματα ανθρώπινης Βιολογίας. Η διαφορά τους 

ήταν ότι στα μεν pre tests, το θέμα που διαπραγματεύονταν είχε να κάνει με το 

πεπτικό σύστημα και στα δε post tests, το θέμα τους ήταν η διδασκαλία του  

αναπνευστικού συστήματος στο νηπιαγωγείο.  

 Τα pre και post tests κωδικοποιήθηκαν έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε 

την συσχέτιση μεταξύ των 2 ερωτηματολογίων πριν και μετά την διδακτική 

παρέμβαση για κάθε φοιτητή αλλά και να κρατήσουμε την ανωνυμία του καθενός, 

πράγμα το οποίο και τους επισημάναμε εξ' αρχής για να απαντήσουν με ειλικρίνεια 

και σαφήνεια. Επίσης, θεωρήσαμε αναγκαίο να εξηγήσουμε στους φοιτητές με  ένα 

σύντομο κείμενο το πλαίσιο της έρευνα στην οποία θα συμμετείχαν, τα επόμενα 

στάδια που θα ακολουθούσαν καθώς επίσης και το ότι τα συγκεκριμένα 

ερωτηματολόγια, δεν σχετίζονται με την αξιολόγησή τους στο μάθημα αυτό.   

 Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είχαν να κάνουν με το σχεδιασμό μιας 

διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο με θέμα το πεπτικό σύστημα (το ταξίδι της τροφής) 

στον προέλεγχο και την ΔΜΑ και το αναπνευστικό σύστημα στον μεταέλεγχο. Οι 

ερωτήσεις αφορούσαν τις ενέργειες του/της νηπιαγωγού πριν, κατά τη διάρκεια αλλά 

και μετά το πέρας της διδασκαλίας. 

 Στην πρώτη ερώτηση, οι φοιτητές κλήθηκα να απαντήσουν για το 

ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν αυτοί για την διδασκαλία του 

συγκεκριμένων θεμάτων στο νηπιαγωγείο. 

 Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε το επιστημονικό περιεχόμενο προς 

διδασκαλία και το τι γνωρίζουν γι' αυτό. 

 Στην τρίτη ερώτηση, οι φοιτητές έπρεπε να αναφέρουν τις 

δραστηριότητες και τα πειράματα που θα χρησιμοποιήσουν 

προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους οποίους έθεσαν για την 

διδασκαλία τους και επίσης: 
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 Η τέταρτη ερώτηση αφορούσε τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για 

τον ίδιο σκοπό. 

 Στην πέμπτη ερώτηση οι φοιτητές έπρεπε να απαντήσουν για το τι 

θεωρούν σημαντικό να κάνουν ή να σκεφτούν πριν την διδασκαλία 

τους, καθώς και για τις προετοιμασίες εκείνες που είναι αναγκαίες να 

γίνουν. 

 Στην έκτη ερώτηση, ζητήθηκε από τους φοιτητές να περιγράψουν 

αναλυτικά την πορεία της διδασκαλίας τους, το πώς θα 

πραγματοποιήσουν την διδασκαλία τους, τις ενέργειες του 

εκπαιδευτικού και των μαθητών, τις ερωτήσεις που θα υποβάλλουν 

στα παιδιά και τις πιθανές απαντήσεις τους καθώς επίσης και το τι 

είναι σημαντικό να σκεφτούν κατά τη διάρκεια αυτής της διδασκαλίας. 

 Η έβδομη ερώτηση αφορούσε το ότι έπρεπε οι φοιτητές να 

καταγράψουν τι είναι σημαντικό  να σκεφτούν μετά τη διδασκαλία 

τους. 

 Στην όγδοη και τελευταία ερώτηση, οι φοιτητές έπρεπε να 

απαντήσουν για το πώς θα μπορούσαν να αξιολογήσουν τη διδασκαλία 

τους. 

 

 

2.2 Σχεδιασμός ΔΜΑ 

  

Οι ΔΜΑ που σχεδίασαν οι φοιτητές και αποτέλεσαν τα τελικά προϊόντα της 

εκπαίδευσης τους μαζί με τις απαντήσεις των φοιτητών στα tests προελέγχου και 

μεταελέγχου, αποτέλεσαν τις κύριες πηγές από τις οποίες αντλήσαμε τα δεδομένα 

μας. Οι ακολουθίες αυτές, αναλύθηκαν και έγινε η σύγκρισή τους με τα 

ερωτηματολόγια. Οι φοιτητές, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, αφού 

χωρίστηκαν σε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων, τους ζητήθηκε να σχεδιάσουν μια ΔΜΑ με 

θέμα «Το ταξίδι της τροφής», τις οποίες και παρέδωσαν σε μορφή εργασίας στο τέλος 

των μαθημάτων. Η προτεινόμενη δομή για τη συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας 

είχε δοθεί από τους ερευνητές και ακολουθούσε τη δομή της ΔΜΑ που παράχθηκε 

από προηγούμενο ερευνητικό πρόγραμμα (Materials Science), χωρίς αυτό να είναι 

όμως δεσμευτικό. Οι οδηγίες που τους δόθηκαν (παράρτημα 3 σελ. 121) είχαν να 
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κάνουν με τους στόχους τους οποίους θέτουν για τη διδασκαλία τους, το 

επιστημονικό περιεχόμενο καθώς και το μετασχηματισμένο περιεχόμενο κατάλληλο 

για διδασκαλία στο νηπιαγωγείο, τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, όλες τις 

δραστηριότητες και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν, τα μοντέλα διδασκαλίας κ.α. 

Πριν την τελική συγγραφή της ΔΜΑ, αυτή παρουσιάστηκε σε όλη την ομάδα, τους 

φοιτητές και ερευνητές, ώστε ακούγοντας τα σχόλια και τις παρατηρήσεις, να κάνουν 

τις απαραίτητες διορθώσεις/προσθήκες στις τελικές τους εργασίες. 

 Στη διάρκεια του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της ΔΜΑ (2η έως 5η 

εβδομάδα), οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να εργαστούν στο εργαστήριο Φυσικών 

Επιστημών του πανεπιστημίου και να λάβουν όλη την υποστήριξη που χρειάζονταν 

από τους ερευνητές και τους καθηγητές οι οποίοι ήταν συνεχώς παρόντες και 

απαντούσαν στις ερωτήσεις και απορίες των φοιτητών. Οι φοιτητές μπορούσαν να 

επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη της σχολής για τα κατάλληλα εγχειρίδια και το 

κατάλληλο υλικό που θα τους βοηθήσει στη συγγραφή της εργασίας τους, όπως 

επίσης μπορούσαν να συμβουλευτούν και το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές του εργαστηρίου. Υπήρχε επίσης η δυνατότητα της 

εφαρμογής κάποιου πειράματος στο εργαστήριο από τους φοιτητές για να είναι σε 

θέση να γνωρίζουν από πρώτο χέρι αν αυτό το οποίο σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν 

στη διδασκαλία τους θα πετύχει και τι προβλήματα μπορεί θα εμφανιστούν σε σχέση 

με την υλοποίηση κάποιου πειράματος που σκοπεύουν να υλοποιήσουν.  

  

Τα βασικά τμήματα της ΔΜΑ, των pre και post-test παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 
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Πίνακας 3: Συγκριτικός πίνακας βασικών τμημάτων της ΔΜΑ και των pre και post tests 

 

Στον πίνακα 3, βλέπουμε συνοπτικά τα βασικά τμήματα των ΔΜΑ, pre και post τεστ 

που αποτέλεσαν τις πηγές των δεδομένων μας. Οι ενότητες οι οποίες αναλύθηκαν, 

έχουν επισημανθεί. Παρατηρούμε αρχικά ότι τα ερωτηματολόγια pre και post tests, 

στο κομμάτι των ερωτήσεών τους τουλάχιστον, ήταν ακριβώς τα ίδια, με μόνες 

σημαντικές διαφορές το θέμα τους καθώς και το πότε αυτά συμπληρώθηκαν. Γι' αυτό 

τον λόγο, η σύγκρισή και τα αποτελέσματά τους, τα οποία αναλύονται στη συνέχεια 

αυτού του κεφαλαίου, δεν μας επέτρεψαν να εξάγουμε σαφή συμπεράσματα όπως 

επίσης και οι θεματικές ενότητες πάνω στις οποίες στηριχτήκαμε για να αναλύσουμε 

το καθένα δεν μας επέτρεψαν κάτι τέτοιο. Το επόμενο βήμα μας, ήταν να 

αναλύσουμε και στη συνέχεια να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των pre-test 

ερωτηματολογίων με τις εργασίες ΔΜΑ των φοιτητών. Κάτι τέτοιο ήταν δυνατό να 

γίνει καθώς οι 2 αυτές πηγές έχουν το ίδιο θέμα και μπορεί να μελετηθεί η πρόοδος 

των φοιτητών στις θεματικές που εξετάζουμε μετά την διδακτική παρέμβαση.  

 

ΔΜΑ για το πεπτικό 

σύστημα («το ταξίδι της 

τροφής») 

Pre-test για το πεπτικό 

σύστημα («το ταξίδι της 

τροφής») 

Post-test για το 

αναπνευστικό σύστημα 

(«κράτα την ανάσα σου») 

Περιγραφή του 

περιεχομένου που θα 

διδαχθεί και ο διδακτικός 

μετασχηματισμός του 

Ποιό είναι το περιεχόμενο που 

θα διδάξεις; 

Ποιό είναι το περιεχόμενο που 

θα διδάξεις; 

Περιγραφή των ιδεών των 

μαθητών για το θέμα και 

πως θα τροποποιηθούν 

Ποιοί είναι οι στόχοι της 

διδασκαλίας σου; 

Ποιοί είναι οι στόχοι της 

διδασκαλίας σου; 

Στόχοι της ΔΜΑ Ποιες δραστηριότητες ή 

πειράματα θα επιλέξεις για να 

πετύχεις τους στόχους σου; 

Ποιες δραστηριότητες ή 

πειράματα θα επιλέξεις για να 

πετύχεις τους στόχους σου; 

Διδακτικά μέσα και υλικά 

που θα χρησιμοποιήσετε 

Ποια υλικά θα 

χρησιμοποιήσεις; 

Ποια υλικά θα 

χρησιμοποιήσεις; 

Ποιες διδακτικές 

μεθόδους χρησιμοποιείτε 

και γιατί; 

Τι είναι σημαντικό να 

σκεφτείς πριν τη διδασκαλία 

σου; 

Τι είναι σημαντικό να 

σκεφτείς πριν τη διδασκαλία 

σου; 

Περιγραφή των 

δραστηριοτήτων 

Αναλυτική περιγραφή των 

δραστηριοτήτων (όλες τις 

ενέργειες, ερωτήσεις, σκέψεις 

κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας) 

Αναλυτική περιγραφή των 

δραστηριοτήτων (όλες τις 

ενέργειες, ερωτήσεις, σκέψεις 

κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας) 

Αξιολόγηση 

συναισθηματικού και 

γνωστικού τομέα 

Τι είναι σημαντικό να 

σκεφτείτε μετά τη διδασκαλία 

σας; 

Τι είναι σημαντικό να 

σκεφτείτε μετά τη διδασκαλία 

σας; 

 Πως θα αξιολογούσατε τη 

διδασκαλία σας; 

Πως θα αξιολογούσατε τη 

διδασκαλία σας; 



Μελέτη της ικανότητας διδακτικού σχεδιασμού υποψηφίων νηπιαγωγών στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών: 
Η περίπτωση της διδασκαλίας του «Ταξιδιού της Τροφής» 

 
72 

 

2.3 Ημερολόγια 

 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, επιλέχθηκαν 2 φοιτητές με βάση το 

ερευνητικό ενδιαφέρον των απαντήσεών που έδωσαν στα pre-tests ερωτηματολόγια, 

οι οποίοι στο τέλος κάθε συνάντησης, συμπλήρωναν ένα προσωπικό ατομικό  

ημερολόγιο ανοιχτού τύπου. Στο ημερολόγιο αυτό οι φοιτητές σημείωναν την πρόοδό 

τους σε σχέση με τις καινούριες γνώσεις που απέκτησαν από την ενασχόλησή τους 

στο εργαστήριο και την αναζήτηση πληροφοριών σε σχέση με το επιστημονικό 

περιεχόμενο, τις ιδέες των μαθητών, τις διδακτικές μεθόδους που θα 

χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους, τα υλικά και τα μέσα κ.α. Τα ημερολόγια 

αυτά θα μας έδειχναν την επιρροή που είχε στους ίδιους η αλληλεπίδραση με άλλες 

ομάδες  όπως επίσης και σε κάποιο βαθμό, καταγράφηκε η αποτελεσματικότητα των 

διδακτικών παρεμβάσεων. Στο τέλος παρέδωσαν 8 ημερολόγια (4 ο καθένας) για το 

διάστημα από την 2η εβδομάδα έως και την 5η.  

 

2.4 Συνεντεύξεις 

 

Οι 2 φοιτητές που επιλέχθηκαν με βάση το ενδιαφέρον των απαντήσεων τους στο 

pre-test ερωτηματολόγιο, κλήθηκαν να δώσουν διευκρινιστικές συνεντεύξεις για όσα 

είχαν καταγράψει απαντώντας στο pre-test. Οι συνεντεύξεις αυτές ήταν καθαρά 

διευκρινιστικές και επίσης ηχογραφήθηκαν, ενώ η διάρκειά τους δεν ξεπερνούσε τα 

30 λεπτά. Η βάση της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε κατ' αυτές τις συνεντεύξεις 

ήταν σημεία των απαντήσεών τους τα οποία χρειαζόταν περαιτέρω διευκρινήσεις ή 

λεπτομερέστερες περιγραφές. Οι φοιτητές να αναφέρουμε ότι έδωσαν 2 φορές 

συνέντευξη τέτοιου τύπου, μια φορά στην αρχή μόλις παρέδωσαν τα pre-tests και μία 

φορά στο τέλος μαζί με τα post-tests. Οι συνεντεύξεις αυτές, όπως αναφέραμε, δεν 

αποτέλεσαν πηγές δεδομένων της παρούσας έρευνας. 
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2.5 Τα ημερολόγια των ερευνητών 

 

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας, δηλαδή της αναζήτησης του 

κατάλληλου υλικού από τους φοιτητές και της εργασίας τους σε ομάδες αλλά και των 

παρεμβάσεων, οι ερευνητές σημείωναν όλα όσα συνέβαιναν στο δικό τους 

ημερολόγιο, όλες τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς των φοιτητών και κυρίως 

των 2 φοιτητών που είχαν επιλεγεί και τους είχε προταθεί να δουλέψουν μαζί ώστε να 

είναι ευκολότερος ο έλεγχος της πορείας τους. Οι ερωτήσεις των φοιτητών 

αφορούσαν κυρίως τον σχεδιασμό και τα βήματα της υλοποίησης μιας διδασκαλίας.  

 

2.6 Η αναστοχαστική/μεταγνωστική συζήτηση 

 

 Στο τέλος και κατά την 7η εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε μια μεταγνωστική 

συζήτηση με όλους κατά την οποία οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ρωτήσουν όλα 

αυτά που δεν είχαν  ρωτήσει μέχρι εκείνο το σημείο και αφορούσαν από το 

σχεδιασμό της διδασκαλίας μέχρι λεπτομέρειες για την έρευνα στην οποία 

συμμετείχαν. Τα κύρια σημεία της συζήτησης είχαν να κάνουν με θέματα σχετικά με 

τη διδακτική διαδικασία, τις νέες γνώσεις που πήραν και κατά πόσο οι ήδη 

υπάρχουσες γνώσεις τους για τα θέματα αυτά άλλαξαν. Σε όλη τη διάρκεια της 

συζήτηση, οι ερευνητές σημείωναν τα κύρια σημεία της. 
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Κεφάλαιο 3: Η ανάλυση των δεδομένων 

 

 

 

Διάγραμμα 3: Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 

 

Στο διάγραμμα 3, παρατηρούμε τη διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων μας. Οι 

πηγές των δεδομένων μας ήταν οι απαντήσεις στα pre-tests, τα post-tests και οι ΔΜΑ. 

Τα δεδομένα μας αναλύθηκαν ως προς το περιεχόμενο αναφοράς, τον διδακτικό 

μετασχηματισμό, τις εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, τη στοχοθεσία και την 

αντιστοίχιση στόχων και δραστηριοτήτων. Στην πρώτη ανάλυση, αντλήθηκαν 

δεδομένα από τα pre και post tests σχετικά με το περιεχόμενο αναφοράς, τις ιδέες των 

μαθητών και τη στοχοθεσία (με βάση ποιους στόχους αξιολογούσαν τη διδασκαλία 

τους). Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια 2η ανάλυση για όλους τους παραπάνω 

άξονες με τη κατασκευή και τη χρήση ενός πρωτοκόλλου ανάλυσης. Η κάθε μία 

ανάλυση παρουσιάζεται λεπτομερώς στις επόμενες ενότητες. 
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3.1   1η ανάλυση των δεδομένων 

 

Η πρώτη ανάλυση περιλαμβάνει τα δεδομένα εκείνα που αντλήθηκαν από την 

σύγκριση των απαντήσεων στα pre και post tests. Αναζητήθηκαν στοιχεία για το 

περιεχόμενο το οποίο θα διδαχθεί και το οποίο χαρακτηρίστηκε στη συνέχεια ως 

σύντομο ή λεπτομερές, για το αν οι ιδέες των μαθητών λαμβάνονταν αρχικά υπόψη ή 

όχι και τέλος για την βαρύτητα που δίνουν στην αξιολόγηση στόχων γνωστικού ή 

συναισθηματικού τομέα.  Να σημειώσουμε ότι τα δεδομένα αυτά, αναλύθηκαν από 2 

ανεξάρτητους ερευνητές/κριτές και στη συνέχεια η ανάλυση εγκυροποιήθηκε καθώς 

οι κατηγορίες - προϊόντα της ανάλυσης διασταυρώθηκαν. Σε περίπτωση διαφωνίας, 

έγινε συζήτηση μέχρι τελικής συμφωνίας στην οποία συμμετείχε και ομάδα ειδικών 

(καθηγητές διδακτικής ΦΕ). 

 

 Οι θεματικοί άξονες που αναλύθηκαν είναι οι εξής: 

 Επιστημονικό περιεχόμενο: Ζητήθηκε από τους φοιτητές να περιγράψουν το 

επιστημονικό περιεχόμενο για το θέμα που τους δόθηκε. Στη συνέχεια, η 

ερευνητική ομάδα ταξινόμησε το περιεχόμενο αυτό σε 2 κατηγορίες: 

 Λεπτομερής περιγραφή του περιεχομένου: Σε αυτή την περίπτωση, οι 

φοιτητές περιέγραφαν πλήρως ή επαρκώς το επιστημονικό 

περιεχόμενο το οποίο τους δόθηκε για διδασκαλία. Κάλυπταν τις 

περισσότερες περιοχές του (αναφορά σε πέψη, μετατροπή της τροφής, 

λειτουργία οργάνων, σωστή θέση οργάνων κλπ). 

 Σύντομη περιγραφή: Οι φοιτητές στην περιγραφή του επιστημονικού 

περιεχομένου είχαν αρκετές ελλείψεις και φαινόταν ότι και οι ίδιοι δεν 

γνωρίζουν το περιεχόμενο αυτό. Επίσης, στην κατηγορία αυτή 

κατατάσσονταν και οι περιγραφές των φοιτητών που δημιουργούσαν 

παρανοήσεις για τις διαδικασίες της πέψης κλπ.  
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Παραδείγματα λεπτομερών και σύντομων περιγραφών του επιστημονικού 

περιεχομένου στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Pre-test 

 

 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στον πίνακα 4, ο φοιτητής/τρια στην πρώτη 

περίπτωση της λεπτομερούς περιγραφής, φαίνεται να γνωρίζει ποια είναι εκείνα τα 

σημεία που πρέπει να δώσει έμφαση στη διδασκαλία του. Μπορούμε επίσης να 

παρατηρήσουμε ότι αναφέρει τις διαδικασίες με την σειρά με την οποία συντελούνται 

(πρόσληψη τροφής-στόμα, διαδρομή της τροφής, από πού αποβάλλεται στη συνέχεια 

κλπ). Από την άλλη, ο φοιτητής/τρια της δεύτερης περίπτωσης, δίνει μια καθόλου 

ικανοποιητική απάντηση για το επιστημονικό περιεχόμενο το οποίο θα διδάξει και 

υποθέτουμε ότι ίσως οι γνώσεις του/της για το περιεχόμενο αυτό να είναι πολύ 

περιορισμένες. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Παράδειγμα λεπτομερών και σύντομων περιγραφών του επιστημονικού περιεχομένου για το pre-test με 

θέμα «Το ταξίδι της τροφής» - Η διδασκαλία του πεπτικού συστήματος 

Επιστημονικό Περιεχόμενο 

«Ποιο είναι το επιστημονικό περιεχόμενο 

που θα διδάξεις;» 

Παραδείγματα 

Λεπτομερές 

«Η διαδικασία της πέψης στον ανθρώπινο 

οργανισμό. Με ποιους τρόπους 

εισέρχεται η τροφή στον οργανισμό μας, 

από πού προσλαμβάνεται, ποια διαδρομή 

ακολουθεί μέσα στο σώμα μας, τι μας 

προσφέρει, πώς και γιατί αποβάλλεται 

από το σώμα μας, από ποια όργανα του 

σώματός μας διέρχεται και με ποιο 

τρόπο». 

Σύντομο 
«Την μετατροπή της τροφής στη μορφή 

της απέκκρισης». 
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Post-test 

 

Πίνακας 5: Παράδειγμα λεπτομερών και σύντομων περιγραφών του επιστημονικού περιεχομένου για το post-test 

με θέμα «Κράτα την ανάσα σου: Η διδασκαλία του αναπνευστικού συστήματος» 

Επιστημονικό Περιεχόμενο 

«Ποιο είναι το επιστημονικό περιεχόμενο 

που θα διδάξεις;» 

Παραδείγματα 

Λεπτομερές 

«Το επιστημονικό περιεχόμενο που θα 

διδάξω είναι η θεωρία σχετικά με τον 

ορισμό του αναπνευστικού συστήματος, 

τη λειτουργία των οργάνων που το 

αποτελούν, την εκπνοή-εισπνοή, λίγα 

λόγια για τον αέρα που αναπνέουμε και 

για το οξυγόνο που είναι απαραίτητο για 

την αναπνοή. Διαθεματικότητα: Η 

αναπνοή δεν είναι μόνο ανθρώπινο 

χαρακτηριστικό αλλά και τα φυτά 

αναπνέουν. Η αναπνοή και η όσφρηση». 

Σύντομο 

«Το επιστημονικό περιεχόμενο αφορά το 

αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπινου 

οργανισμού και την αναγκαιότητά του». 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα 5, ο φοιτητής/τρια της πρώτης περίπτωσης, φαίνεται να 

γνωρίζει ποιο είναι το περιεχόμενο αυτό το οποίο πρόκειται να διδάξει καθώς και 

ποια είναι τα σημεία εκείνα στα οποία θα σταθεί καθώς και σε ποια θα γίνει μια 

αναφορά (λίγα λόγια για τον αέρα). Πάει την περιγραφή ένα βήμα παραπέρα 

αναφέροντας ότι η αναπνοή, δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό των ανθρώπων αλλά και 

των φυτών. Στην άλλη περίπτωση, ο φοιτητής δεν φαίνεται να γνωρίζει το 

περιεχόμενο καθώς η απάντησή του, δεν καλύπτει τα βασικά σημεία του 

επιστημονικού περιεχομένου που αφορά το αναπνευστικό σύστημα. 

 

 Ιδέες Μαθητών: Στην κατηγορία αυτή, η ερευνητική ομάδα αναζήτησε αρχικά 

τις αναφορές των φοιτητών στις ιδέες των μαθητών. Έτσι, δημιουργήθηκαν 2 

υποκατηγορίες: 

 

 Αναφορά στις ιδέες των μαθητών: Το ερωτηματολόγιο στο οποίο 

γινόταν έστω μια αναφορά στις ιδέες των μαθητών κατατασσόταν σε 

αυτή την υποκατηγορία.  
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 Απουσία αναφοράς των ιδεών των μαθητών: Τα ερωτηματολόγια που 

δεν ανέφεραν πουθενά για τις ιδέες των μαθητών, κατατάσσονταν σε 

αυτή την κατηγορία.  

 

 

Πίνακας 6: Παράδειγμα αναφοράς των ιδεών των μαθητών από τους φοιτητές στα ερωτηματολόγιά τους 

Ιδέες των μαθητών Pre-tests Post-tests 

Αναφορά στις ιδέες 

«Πριν τη διδασκαλία καλό 

θα ήταν να ρωτήσουμε και 

να μάθουμε τις αρχικές 

ιδέες των μαθητών για το 

ταξίδι της τροφής και 

πάνω σε αυτές να 

οικοδομήσουμε το 

πρόγραμμα της 

διδασκαλίας μας έτσι ώστε 

μέσα από αυτό, να 

ενισχύσουμε τυχόν σωστές 

απόψεις αλλά και να 

«αποθαρρύνουμε» τις 

λανθασμένες». 

«Είναι σημαντικό να 

γνωρίζει η νηπιαγωγός το 

επίπεδο γνώσεων των 

νηπίων και τι γνωρίζουν 

ακριβώς πάνω στο θέμα 

του αναπνευστικού. Να 

ελέγξει δηλαδή τις ιδέες 

των μαθητών πάνω στο 

θέμα, τις γνώσεις που 

απαιτείται να έχουν τα 

παιδιά...» 

 

 

 Αξιολόγηση Στόχων: Στην τρίτη και τελευταία κατηγορία, αναζητήσαμε με 

ποιον τρόπο καθώς και τι είναι αυτό που ο κάθε φοιτητής θεωρεί σημαντικό 

στη διδασκαλία του, τι είναι αυτό που έχει βαρύτητα γι' αυτόν. Μελετώντας 

τα δεδομένα, καταλήξαμε σε 2 υποκατηγορίες αξιολόγησης: 

 

 Αξιολόγηση στόχων γνωστικού τομέα: Στην υποκατηγορία αυτή, 

κατατάσσονται απαντήσεις στις οποίες οι φοιτητές έδιναν βαρύτητα 

κυρίως στην επίτευξη των γνωστικών στόχων που είχαν θέσει στην 

αρχή, όπως επίσης και τα ερωτηματολόγια εκείνα που έκαναν λόγο και 

αξιολογούσαν τη διδασκαλία τους με βάση τον βαθμό κατανόησης του 

επιστημονικού περιεχομένου από τα παιδιά.  

 Αξιολόγηση στόχων συναισθηματικού τομέα: Στην υποκατηγορία 

αυτή, κατατάσσονται οι απαντήσεις εκείνες που θεωρούσαν σημαντικό 
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στο τέλος της τα παιδιά να ευχαριστήθηκαν την όλη διαδικασία, να 

διασκέδασαν, να είχαν μια ενεργή εμπλοκή κλπ.  

 

Πίνακας 7: Παραδείγματα αξιολόγησης στόχων γνωστικού ή συναισθηματικού τομέα  

Αξιολόγηση στόχων Pre-test Post-test 

Γνωστικός Τομέας 

«Θα προσέξω κατά την 

αξιολόγηση, αν τα παιδιά 

κατανόησαν το ταξίδι της 

τροφής» 

«Αν μπόρεσαν να 

επιτευχθούν οι στόχοι της 

διδασκαλίας, δηλαδή ο 

κύριος σκοπός είναι να 

μάθουν για τη λειτουργία 

και από ποια όργανα 

αποτελείται το 

αναπνευστικό σύστημα, αν 

μπόρεσαν τα νήπια να 

συγκρατήσουν τα ονόματα 

των μερών του 

αναπνευστικού 

συστήματος» 

Συναισθηματικός Τομέας 

«Θα δω αν τα παιδιά 

διασκέδασαν ή 

απογοητεύτηκαν με τη 

διδασκαλία - αν άρεσε το 

πείραμα στα παιδιά» 

«Εάν το ευχαριστήθηκαν 

τα παιδιά, για μένα η 

αξιολόγηση μου θα ήταν η 

καλύτερη». 

 

 

 Φτάνοντας στο τέλος της περιγραφής της 1ης ανάλυσης των δεδομένων, να 

αναφέρουμε ότι τα pre-tests ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν ήταν 9 ενώ τα 

post-tests ερωτηματολόγια ήταν 10 λόγω της απουσίας ενός φοιτητή την μέρα του 

προελέγχου. Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη φάση αυτή 

αποτέλεσαν τη βάση της 2ης ανάλυσης δεδομένων.  

 

3.2   2η ανάλυση των δεδομένων  

 

Θεωρήσαμε αναγκαίο να προχωρήσουμε και σε μια 2η ανάλυσης των δεδομένων και 

αυτό διότι κατά την πρώτη ανάλυση, δεν εξαγάγαμε σαφή και επαρκή αποτελέσματα 

σε ότι έχει να κάνει με το σχεδιασμό διδασκαλίας σε θέματα Βιολογίας. Έτσι, η 

ερευνητική ομάδα, με τη βοήθεια ειδικών στα θέματα του επιστημονικού 

περιεχομένου και με βάση την βιβλιογραφία που μελετήθηκε, δημιούργησαν 
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πρωτόκολλα ανάλυσης τα οποία επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες κατηγορίες και 

τα οποία θα μας επέτρεπαν αφενός να ποσοτικοποιήσουμε και αφετέρου να 

συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μας.  

 

 Το πρωτόκολλο ανάλυσης για το πεπτικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε 

για την ανάλυση των pre-tests και ΔΜΑ (παράρτημα 4, σελ. 122), περιελάμβανε 3 

άξονες με τις υποκατηγορίες τους, συγκεκριμένα:  

 

1) Το επιστημονικό περιεχόμενο και ο βαθμός επάρκειας της γνώσης του από τον 

εκπαιδευτικό. Σε κάθε κατηγορία, υπήρχαν υποκατηγορίες οι οποίες και καθόριζαν 

και το τελικό σκορ. Το μέγιστο που θα μπορούσε να πάρει κάποιος στον άξονα αυτόν 

είναι (14) μονάδες. Η βαθμολόγηση της κάθε κατηγορίας και η σημαντικότητά της, 

ορίστηκε αφού πρώτα συζητήθηκε από τους ερευνητές και ειδικούς στο επιστημονικό 

περιεχόμενο και τη διδακτική του. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι για κάθε μια 

κατηγορία/υποκατηγορία, υπάρχει και μια σύντομη περιγραφή σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, ένα σημείο αναφοράς δηλαδή. Οι κατηγορίες, οι υποκατηγορίες και η 

βαθμολόγησή τους είναι οι εξής:  

 

 Πέψη: πρόσληψη, μετασχηματισμός, απορρόφηση, ανάπτυξη και ενέργεια. Η 

ερευνητική ομάδα βαθμολογούσε με (3) μονάδες αν ο φοιτητής/φοιτήτρια 

αναφέρονταν και στις 5 αυτές λέξεις κλειδιά. Αν υπήρχε κάποια παράλειψη, 

τότε ήταν στην κρίση του ερευνητή να βαθμολογήσει την επάρκεια της 

απάντησης. 

 Γαστρεντερικός σωλήνας 

 Στόμα: (0.5) μονάδες αν γίνεται απλή αναφορά, (0.5) αν αναφέρει τη 

λειτουργία του και +(1) μονάδα αν αναφέρει και το σάλιο. Σύνολο: 

(2) 

 Σωλήνας γενικά: (1) μονάδα αν αναφέρει ότι είναι ένας σωλήνας που 

συνδέει το στόμα με το στομάχι και (0,5) μονάδες αν αναφέρει ότι η 

τροφή περνάει από εκεί και (0,5) αν κάνει λόγο για φάρυγγα ή 

οισοφάγο. Σύνολο: (2) 
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 Στομάχι: (0.5) μονάδες αν γίνεται απλή αναφορά και (0,5) για τη 

λειτουργία. +(1) αν αναφέρει και την επεξεργασία της τροφής. 

Σύνολο: (2) 

 Λεπτό έντερο: (0,5) μονάδες για απλή αναφορά και (0,5) για τη 

λειτουργία του. Σύνολο: (1) 

 Παχύ έντερο-απέκκριση: (0,5) μονάδες για απλή αναφορά και (0,5) 

για τη λειτουργία του. Σύνολο: (1) 

 Προσαρτημένοι αδένες: αν αναφέρει έστω και έναν από τους : πάγκρεας, 

ήπαρ, σιελογόνοι αδένες τότε παίρνει (1) μονάδα. 

 Θέση οργάνων: Αν τα όργανα τα οποία αναφέρει παρουσιάζονται στη σωστή 

σειρά τότε βαθμολογείται με (1) μονάδα. 

 Διατροφή: Αν γίνεται λόγος για τροφές ωφέλιμες για τον οργανισμό, τότε 

βαθμολογείται με (1) μονάδα.  

 Υγιεινή: Αν αναφέρεται η στοματική υγιεινή, ο καθαρισμός των δοντιών κλπ 

τότε βαθμολογείται με (1) μονάδα.  

 

2) Το μετασχηματισμένο περιεχόμενο και κατά πόσο έχει γίνει προσπάθεια από τον 

ίδιο τον εκπαιδευτικό για τον μετασχηματισμό του περιεχομένου κατάλληλο για 

διδασκαλία στο νηπιαγωγείο: Στον θεματικό αυτό άξονα, εξετάστηκε το κατά πόσο 

ο/η φοιτητής/τρια προσπάθησε με απλά και κατανοητά λόγια, να διδάξει στα παιδιά 

το θέμα που του ζητήθηκε. Υπάρχουν και στην περίπτωση αυτή ενδεικτικά μικρές 

περιγραφές για την κάθε κατηγορία/υποκατηγορία της ιδανικής για τους ερευνητές 

μετασχηματισμένης περιγραφής. Το μέγιστο που θα μπορούσε να πάρει κάποιος στον 

άξονα αυτόν είναι (12) μονάδες. Οι επιμέρους κατηγορίες είναι οι εξής: 

 Πέψη: (3) μονάδες αν η περιγραφή του ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό με την 

ιδανική περιγραφή που συμφώνησαν οι ερευνητές, δηλαδή (1) για ενέργεια 

και ανάπτυξη, (1) για την αλλαγή της τροφής μέσα στο σώμα και (1) μονάδα 

αν αναφέρει τη σημαντικότητα της τροφής 

 Γαστρεντερικός σωλήνας 

 Στόμα: (0,5) μονάδες για απλή αναφορά και (0,5) για λειτουργία. 

Σύνολο: (1) 

 Σωλήνας ή οισοφάγος: (0,5) μονάδες για απλή αναφορά και (0,5) για 

λειτουργία. Σύνολο: (1) 
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 Στομάχι: (0,5) μονάδες για απλή αναφορά και (0,5) για λειτουργία. 

Σύνολο: (1) 

 Έντερο-απέκκριση: (0,5) μονάδες για απλή αναφορά και (0,5) για 

λειτουργία. Σύνολο: (1) 

 Θέση οργάνων: Αν όλα τα όργανα που αναφέρει παρουσιάζονται στη σωστή 

σειρά, βαθμολογείται με (1) μονάδα 

 Διατροφή: Αναφορά σε ωφέλιμες ή βλαβερές για τον οργανισμό τροφές (1) 

μονάδα 

 Υγιεινή: Προτροπή των παιδιών να βουρτσίζουν τα δόντια τους μετά από 

κάθε γεύμα/αναφορά σε στοματική υγιεινή (1) μονάδα 

 

3) Οι ιδέες των μαθητών. Το μέγιστο που αποδόθηκε σε αυτόν τον άξονα είναι (7) 

μονάδες. Να σημειωθεί ότι και ο άξονας αυτός δημιουργήθηκε έπειτα από συζήτηση 

ερευνητών-ειδικών. Οι κατηγορίες αυτού του άξονα είναι οι εξής: 

 Αναφορά στις ιδέες των μαθητών (1) μονάδα. Βαθμολογούνταν με (1) μονάδα 

απλά και μόνο αν οι φοιτητές ήξεραν έστω την ύπαρξη εναλλακτικών 

αντιλήψεων των μαθητών 

 Αν γίνονταν παραπομπές σε αντίστοιχη βιβλιογραφία, τότε βαθμολογούνταν 

με (1) μονάδα. Στην κατηγορία αυτή, βαθμολογείται η αναζήτηση των ιδεών 

από τους φοιτητές στην αντίστοιχη βιβλιογραφία 

 Ανάδειξη των ιδεών από τον/τη νηπιαγωγό 

 Βαθμολογείται με (1) μονάδα αν γίνεται μόνο αναφορά ότι θα τις 

αναδείξει ο ίδιος χωρίς να αναφέρει τίποτα περισσότερο 

 Αν αναφέρει το πώς, με ποιον τρόπο θα τις αναδείξει (ερωτήσεις ή 

κατάλληλες δραστηριότητες) τότε βαθμολογείται με (1) μονάδα 

 Αξιοποίηση ιδεών: Βαθμολογείται με (3) μονάδες αν φαίνεται ότι οι ιδέες που 

αναδεικνύονται στην αρχή, αξιοποιούνται στη συνέχεια στη διδασκαλία.  

 

 

Το πρωτόκολλο ανάλυσης για το αναπνευστικό σύστημα (παράρτημα 5, σελ. 

125) περιελάμβανε και αυτό 3 άξονες με τις υποκατηγορίες τους. 

Συγκεκριμένα:  
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1) Το επιστημονικό περιεχόμενο και ο βαθμός επάρκειας της γνώσης του από τον 

εκπαιδευτικό: Σε αυτή την κατηγορία όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπήρχαν 

υποκατηγορίες που καθόριζαν το τελικό σκορ. Το μέγιστο σκορ που μπορούσε να 

πάρει κάποιος φοιτητής ήταν (11) μονάδες. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η 

βαθμολόγηση κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας και σε αυτό το πρωτόκολλο 

ανάλυσης ορίστηκε αφού πρώτα οι ερευνητές μαζί με τους ειδικούς στο επιστημονικό 

περιεχόμενο και τη διδακτική του συμφώνησαν για τη σημαντικότητα της κάθε 

κατηγορίας. Κατέληξαν επίσης και σε μια σύντομη περιγραφή της κάθε κατηγορίας 

και υποκατηγορίας σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Οι κατηγορίες/υποκατηγορίες και η  

βαθμολόγησή τους είναι οι εξής: 

 Αναπνοή - αναπνευστικές κινήσεις - ανταλλαγή αερίων: Η ερευνητική ομάδα 

βαθμολογούσε με (3) μονάδες τον φοιτητή που περιέγραφε την αναπνοή 

λέγοντας ότι είναι μια λειτουργία κατά την οποία το οξυγόνο διακινείται μέσω 

του αίματος από και προς τους πνεύμονες και ότι η αναπνοή, εξυπηρετεί την 

ανάγκη των κυττάρων να τροφοδοτούνται με οξυγόνο και τέλος, με την 

εκπνοή, απομακρύνεται διοξείδιο του άνθρακα. 

 Η αεροφόρος οδός: 

  

 Μύτη - ρινική κοιλότητα: Το μέγιστο ήταν (1) μονάδα. Αν 

γινόταν απλή αναφορά για τη μύτη, έπαιρνε (0,5) μονάδες ενώ 

αν γινόταν λόγος και για τη λειτουργία της, έπαιρνε ακόμα 

(0,5) μονάδες 

 Ο φάρυγγας: (0.5) μονάδες για απλή αναφορά και (0,5) 

μονάδες για τη λειτουργία του με μέγιστο τη (1) μονάδα 

 Ο λάρυγγας: (0,5) μονάδες για απλή αναφορά του λάρυγγα και 

άλλες (0,5) μονάδες για την αναφορά της λειτουργίας του με 

μέγιστο τη (1) μονάδα 

 Η τραχεία: (0,5) μονάδες για απλή αναφορά της και (0,5) 

μονάδες ακόμα για την περιγραφή της λειτουργίας της με 

μέγιστο τη (1) μονάδα 

 Οι πνεύμονες: (0,5) μονάδες για απλή αναφορά τους και (0,5) 

μονάδες ακόμα για την περιγραφή της λειτουργίας τους με 

μέγιστο τη (1) μονάδα 
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 Οι κυψελίδες: (0,5) μονάδες για απλή αναφορά τους και άλλες 

(0,5) μονάδες για την περιγραφή της λειτουργίας τους 

 Η Λειτουργία της αναπνοής: (0,5) μονάδες για απλή αναφορά της θωρακικής 

κοιλότητας και (0,5) μονάδες ακόμα για τη λειτουργία της. 

 Επίδραση του τρόπου ζωής στη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος: 

Στο σημείο αυτό, οι φοιτητές βαθμολογούνταν με (1) μονάδα αν περιέγραφαν 

από τι επηρεάζεται η σωστή λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος, τι 

προκαλούν οι μικροοργανισμοί καθώς και  τρόπους προφύλαξης του 

αναπνευστικού συστήματος   

 

2) Το μετασχηματισμένο περιεχόμενο και κατά πόσο έχει γίνει προσπάθεια από τον 

ίδιο τον εκπαιδευτικό για τον μετασχηματισμό του περιεχομένου κατάλληλο για 

διδασκαλία στο νηπιαγωγείο: Στο σημείο αυτό, όπως περιγράψαμε και παραπάνω, 

προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε αν ο φοιτητής προσπάθησε να περιγράψει το 

επιστημονικό περιεχόμενο με απλά λόγια. Το μέγιστο που θα μπορούσε να πάρει 

κάποιος φοιτητής στο συγκεκριμένο θεματικό άξονα είναι (10) μονάδες. Υπάρχει και 

εδώ μια μικρή περιγραφή του ιδανικού μετασχηματισμού σύμφωνα με τους ερευνητές 

και τους αρμόδιους καθηγητές.  Οι επιμέρους κατηγορίες είναι οι εξής: 

 Αναπνοή - ανταλλαγή αερίων: Αν η περιγραφή του φοιτητή ταιριάζει σε 

μεγάλο βαθμό με το ιδανικό για τους ερευνητές κείμενο, τότε έπαιρναν (3) 

μονάδες.  

 Λειτουργία της αναπνοής: Αν υπήρχε μια περιγραφή της αναπνοής με απλό 

και κατανοητό τρόπο, τότε ο φοιτητής βαθμολογούνταν με (1) μονάδα 

 Η αεροφόρος οδός: 

 Μύτη - Ρινική κοιλότητα: (0.5) μονάδες για απλή αναφορά της 

μύτης και (0,5) μονάδες για την περιγραφή της λειτουργίας της 

με απλά λόγια 

 Αναπνευστικό σωλήνας (φάρυγγας - λάρυγγας): (0,5) για απλή 

αναφορά του σωλήνα και άλλες (0.5) μονάδες για μια απλή 

περιγραφή του 

 Η τραχεία: (0,5) μονάδες για απλή αναφορά του και άλλες (0,5) 

μονάδες για την περιγραφή της λειτουργίας του 
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 Οι πνεύμονες: (0,5) μονάδες για απλή αναφορά τους και άλλες 

(0,5) μονάδες για την απλή περιγραφή της λειτουργίας τους 

 Οι κυψελίδες: (0,5) μονάδες για απλή αναφορά και (0,5) 

μονάδες για περιγραφή της λειτουργίας τους με απλά λόγια 

 Επίδραση περιβάλλοντος - τρόπου ζωής: Στο σημείο αυτό βαθμολογούνταν οι 

φοιτητές με (1) μονάδα αν ανέφεραν τον βρώμικο αέρα και το κάπνισμα ως 

αυτά που βλάπτουν το αναπνευστικό σύστημα γενικότερα 

 

3) Οι ιδέες των μαθητών: Το μέγιστο που θα μπορούσε να πάρει ένας φοιτητής όπως 

και στο πρωτόκολλο για το pre-test είναι (7) μονάδες. Συγκεκριμένα: 

 Αν γίνεται αναφορά στις ιδέες των μαθητών: Και μόνο η αναφορά στις ιδέες 

των μαθητών βαθμολογούνταν από τους ερευνητές με (1) μονάδα 

 Αν αναζητούνται οι ιδέες των μαθητών στη βιβλιογραφία: Αν ο φοιτητής/τρια 

αναφέρει ότι θα αναζητήσει τις ιδέες στην αντίστοιχη βιβλιογραφία τότε 

βαθμολογούνταν με (1) μονάδα 

 Ανάδειξη των ιδεών από τον/την Νηπιαγωγό: 

 Αν γίνεται αναφορά στο ότι θα τις αναδείξει ο ίδιος τότε 

βαθμολογούνταν με (1) μονάδα 

 Αν ανέφερε τον τρόπο με τον οποίο θα τις αναδείξει (ερωτήσεις, 

δραστηριότητες κλπ) τότε βαθμολογούνταν με ακόμα (1) μονάδα 

 Αξιοποίηση ιδεών στη διδασκαλία: Οι ερευνητές βαθμολογούσαν με (3) 

μονάδες τις περιπτώσεις εκείνες που γίνονταν αξιοποίηση των ιδεών των 

μαθητών στη διδασκαλία 

 

Τα δεδομένα της φάσης αυτής αντλήθηκαν και στη συνέχεια ποσοτικοποιήθηκαν και 

συγκρίθηκαν από τις απαντήσεις των pre test ερωτηματολογίων καθώς και από τις 

ΔΜΑ. Επιχειρούμε σε αυτή τη φάση τη σύγκριση αυτή διότι τα pre-tests και ΔΜΑ 

είχαν το ίδιο περιεχόμενο. Να σημειωθεί ότι σε όλους τους παραπάνω θεματικούς 

άξονες γίνεται αναγωγή της συνολικής βαθμολογίας στα 100 για να είναι εφικτό να 

γίνει μια σύγκριση-ανάλυση των αποτελεσμάτων στο επόμενο κεφάλαιο. Επίσης, 

ολόκληρη η αξιολόγηση της φάσης αυτής έγινε από 2 διαφορετικούς κριτές. Στην 

περίπτωση που υπήρχε διαφωνία των 2 κριτών κάτω του 70%, τότε οι 2 κριτές 

επαναξιολογούσαν τα ευρήματά τους και κατέληγαν σε κοινά αποδεκτή απόφαση.  
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3.3 Ανάλυση των διδακτικών στόχων 

 

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω πρωτόκολλα ανάλυσης, παρατηρήσαμε ότι είναι σε 

θέση να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες του 

οποίους εμείς θέτουμε. Έτσι, προχωρήσαμε στην ανάλυση των στόχων που θέτουν οι 

φοιτητές στη διδασκαλία τους καθώς και τις δραστηριότητες που χρησιμοποιούν για 

να πετύχουν τους στόχους τους. Στη φάση αυτή, τα κύρια ερευνητικά μας ερωτήματα 

ήταν: Ποιος είναι ο προσανατολισμός των στόχων που θέτουν οι φοιτητές στη 

διδασκαλία τους και ποια είναι η ικανότητα των υποψηφίων νηπιαγωγών στον 

καθορισμό διαφόρων ειδών στόχων; 

 Η ανάλυση των πηγών δεδομένων, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 

κατηγορίες διδακτικών στόχων με βάση τον προσανατολισμό τους. Στη συνέχεια, 

όπως και στην προηγούμενη φάση, προχωρήσαμε με τον ίδιο τρόπο και 

κατασκευάσαμε ένα πρωτόκολλο ανάλυσης των στόχων για να προσδιορίσουμε τον 

βαθμό επάρκειας του διδακτικού σχεδιασμού όσον αφορά τη στοχοθεσία, κατά πόσο 

δηλαδή ο κάθε σχεδιασμός καλύπτει όλες εκείνες τις κατηγορίες στόχων που 

θεωρητικά θα είχε ένας πλήρης σχεδιασμός. Τα πρωτόκολλα δημιουργήθηκαν τόσο 

για τα pre-tests και ΔΜΑ με θέμα το πεπτικό σύστημα (ήταν το ίδιο) όσο και για το 

pre-test με θέμα το αναπνευστικό σύστημα.  Στην κατασκευή τους, όπως και στη 2η 

φάση, συνεργάστηκε ομάδα ειδικών σε θέματα διδακτικής ΦΕ μαζί με τους 

ερευνητές. Τέλος να αναφέρουμε ότι τα δεδομένα αυτά, αναλύθηκαν από 2 

ανεξάρτητους ερευνητές και έπειτα έγινε διασταύρωση των αποτελεσμάτων μέχρι να 

υπάρξει συμφωνία.  

 Στα πρωτόκολλα που βρίσκονται στα παραρτήματα 6 και 7 σελ. 131-132, 

καταγράφηκαν 7 κατηγορίες στόχων. 

 Γενικός γνωστικός στόχος, που αναφέρεται γενικά στη λειτουργία του 

πεπτικού συστήματος/της αναπνοής 

 Επιμέρους στόχοι που έχουν να κάνουν με τα βασικά όργανα που 

συμμετέχουν, τη σωστή θέση και τη λειτουργία τους και τη σημασία της 

πέψης/αναπνοής για τον άνθρωπο 

 Συναισθηματικός τομέας που αφορά το αν τα παιδιά 

διασκέδασαν/ευχαριστήθηκαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας  

 Ενεργός συμμετοχή των παιδιών σε όλες τις δραστηριότητες μέσω της 

συνεργασίας, την επικοινωνίας κλπ. 
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 Ψυχοκινητικοί στόχοι: Τα παιδιά να συμμετέχουν έστω σε ένα θεατρικό 

παιχνίδι ή μια δραματοποίηση που αφορά το πεπτικό/αναπνευστό σύστημα 

 Καθημερινές προφυλάξεις (σχετικά με την υγεία): Σωστή διατροφή/αποφυγή 

χώρων που προκαλούν προβλήματα στην αναπνοή 

 Ιδέες μαθητών και η ανάδειξη και τροποποίησή τους από τους υποψηφίους 

νηπιαγωγούς 

Δόθηκαν στις παραπάνω κατηγορίες προκαθορισμένοι βαθμοί και στη συνέχεια έγινε 

αναγωγή στα 100 ώστε τα αποτελέσματά μας να είναι συγκρίσιμα.  

 

3.4 Αντιστοίχιση στόχων και δραστηριοτήτων 

 

Στη φάση αυτή, εξετάστηκε η συνέπεια μεταξύ στόχων και δραστηριοτήτων και 

συγκεκριμένα το αν οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, 

αν οι δραστηριότητες σχεδιάζονται αποκλειστικά με στόχο την επίτευξη 

συγκεκριμένων διδακτικών στόχων και τέλος, αν τελικά η ικανότητα των υποψηφίων 

νηπιαγωγών στον προσδιορισμό διδακτικών στόχων βελτιώνεται με την εξάσκηση 

στην ανάπτυξη των ΔΜΑ. Οι στόχοι χωρίστηκαν σε ενότητες πληροφοριών, καθώς 

όπως ήταν διατυπωμένοι ήταν πολλαπλοί ή σύνθετοι και στη συνέχεια 

αντιστοιχήθηκαν με διδακτικές δραστηριότητες καθώς επίσης και το αντίστροφο. 

Συγκεκριμένα: 

 

 

Διάγραμμα 4: Σκορ επίτευξης στόχων (ΣΕΣ) και Σκορ Στοχοθεσίας Διδακτικών Δραστηριοτήτων (ΣΣΔΔ) 
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Όπως παρατηρείται στο διάγραμμα 3, κατά τη βαθμολόγηση, δίναμε 1 βαθμό σε κάθε 

ένα στόχο ο οποίος συνδεόταν έστω με μία δραστηριότητα και ονομάσαμε αυτό το 

σκορ «Σκορ Επίτευξης Στόχων» (ΣΕΣ). Σε περίπτωση φυσικά που ο στόχος δεν 

συνδεόταν με κάποια δραστηριότητα, τότε δεν βαθμολογούνταν. Με τον ίδιο τρόπο 

στις δραστηριότητες, βαθμολογούσαμε με 1 μονάδα κάθε δραστηριότητα η οποία 

σχεδιάστηκε για την επίτευξη έστω ενός διδακτικού στόχου και ονομάσαμε το σκορ 

αυτό «Σκορ Στοχοθεσίας Διδακτικών Δραστηριοτήτων» (ΣΣΔΔ).   
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Κεφάλαιο 4: Τα αποτελέσματα της έρευνας 

 

4.1 Αποτελέσματα 1ης ανάλυσης δεδομένων 

 

Στη 1η φάση ανάλυσης, προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε τις απαντήσεις των φοιτητών 

στα Pre-test και post test ερωτηματολόγια σχετικά με το επιστημονικό περιεχόμενο το 

οποίο και χωρίσαμε σε 2 μεγάλες κατηγορίες (σύντομο και λεπτομερές) χωρίς όμως 

να έχει προταθεί ένα ιδανικό λεπτομερές περιεχόμενο από τους ερευνητές. Ο 

διαχωρισμός σε λεπτομερές και σύντομο έγινε εμπειρικά. Στη συνέχεια, τις ιδέες των 

μαθητών που και αυτές χωρίστηκαν σε 2 μεγάλες κατηγορίες (αν αναφέρονται ή όχι) 

και τέλος, με βάση τις απαντήσεις των φοιτητών στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα 

που έχει να κάνει με την βαρύτητα που δείχνουν στον τομέα της αξιολόγησης και 

συγκεκριμένα στους διδακτικούς στόχους, δημιουργήθηκαν και εδώ 2 μεγάλες 

κατηγορίες, η αξιολόγηση των στόχων και του περιεχομένου και η αξιολόγηση του 

συναισθηματικού τομέα. 

 

Πίνακας 8: Βαθμός κάλυψης του επιστημονικού περιεχομένου, της αναφοράς των ιδεών και του πεδίου βαρύτητας 

της αξιολόγησης 

 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στον πίνακα 8, η περιγραφή του επιστημονικού 

περιεχομένου είναι σε μεγαλύτερο βαθμό σύντομη απ' ό, τι λεπτομερής στα pre-test 

Κατηγορίες Pre-test Post-test 

Επιστημονικό 

Περιεχόμενο 

ΔΓ / ΔΑ - 10,00 (1) 

Σύντομο 66,66 (6)  40,00 (4) 

Λεπτομερές  33,33 (3)  50,00 (5)  

Ιδέες Μαθητών 

Αναφέρονται 55,55 (5)   80,00 (9) 

Δεν αναφέρονται 44,44 (4) 10,00 (1) 

Αξιολόγηση 

Στόχοι- Περιεχόμενο 88,88 (8) 100 (10) 

Συναισθηματικού Τομέα 44,44 (4)   60,00 (6)  
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ερωτηματολόγια ενώ στα post-tests, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 10% της 

λεπτομερούς περιγραφής. Αυτό ίσως έχει να κάνει με την ίδια την φύση του θέματος. 

Να αναφέρουμε ότι στο post-test, είχαμε και μια περίπτωση ενός φοιτητή ο οποίος 

απάντησε ότι ναι μεν δεν γνωρίζει το συγκεκριμένο περιεχόμενο, αλλά πλέον 

γνωρίζει ότι για να το διδάξει, θα χρειαστεί να το αναζητήσει και να το μελετήσει 

καλά για να είναι ικανός να το διδάξει.  

 Σχετικά με τις ιδέες των μαθητών στα pre-test, τα ερωτηματολόγια 

μοιράζονται  σχεδόν στη μέση: σε αυτά που αναφέρουν τις ιδέες και σε αυτά που δεν 

τις αναφέρουν. Το αξιοσημείωτο στο θεματικό αυτό άξονα των ιδεών των μαθητών 

είναι η εντυπωσιακή άνοδος στα ποσοστά των απαντήσεων στα post tests. Το 80% 

των φοιτητών ανέφερε τις ιδέες ως ένα από τα σημαντικότερα μέρη ενός 

ολοκληρωμένου σχεδιασμού της διδασκαλίας ενώ μόλις ένας φοιτητής από τους 9 δεν 

ανέφερε τις ιδέες καθόλου. Αυτό μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι οφείλεται στην 

διδακτική παρέμβαση που έγινε και περιελάμβανε εκτός των άλλων και αναφορές 

στις ιδέες των μαθητών. 

 Σε ό, τι έχει να κάνει με την αξιολόγηση, να επαναλάβουμε ότι στον θεματικό 

αυτό άξονα, μπορεί να υπάρχουν απαντήσεις των φοιτητών και στις 2 κατηγορίες. Σε 

ό, τι έχει να κάνει με τα pre-tests, το 88,88% των φοιτητών έδωσε μεγαλύτερη 

βαρύτητα στην αξιολόγηση των στόχων που είχε θέσει στην αρχή της διδασκαλίας 

του καθώς και στο περιεχόμενο. Από την άλλη, σχεδόν οι μισοί φοιτητές (44,44%) 

έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση του συναισθηματικού τομέα. Στα 

post-tests, υπήρχε το απόλυτο 100% στην αξιολόγηση των στόχων και του 

περιεχομένου ενώ παραπάνω από τους μισούς (60%) θεωρούν επίσης και τον 

συναισθηματικό τομέα σημαντικό για τη διδασκαλία τους. 

 Στο τέλος της 1ης αυτής ανάλυσης των δεδομένων, δεν υπήρξαν σαφή 

συμπεράσματα και αυτό γιατί δεν μπορέσαμε να κατανοήσουμε αρχικά π.χ. για το 

επιστημονικό περιεχόμενο, ποια είναι η γραμμή μεταξύ σύντομου και λεπτομερούς 

περιεχομένου, τι είναι αυτό που καθιστά ένα περιεχόμενο λεπτομερές και τι σύντομο. 

Στη φάση αυτή, δεν υπήρξαν σαφή δεδομένα για την ποιότητα του σχεδιασμού παρά 

μόνο πληροφορίες on/off, αν κάτι αναφέρεται ή όχι. Στον θεματικό άξονα των ιδεών 

των μαθητών για παράδειγμα, εμφανίστηκαν σημαντικές διαφορές που όμως δεν 

παρουσιάζουν με σαφήνεια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού. Στα post-

tests, γίνεται αναφορά από όλους σχεδόν τους φοιτητές για τις ιδέες των μαθητών 
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(λόγω κυρίως της διδακτικής παρέμβασης) αλλά ο τρόπος που επιχειρήθηκε να 

αναλυθούν τα αποτελέσματα, δεν μας βοήθησε να δούμε τον τρόπο αξιοποίησης ή 

ανάδειξής τους από τους φοιτητές. Για τους παραπάνω λόγους, προχωρήσαμε σε μια 

2η ανάλυση των δεδομένων η οποία αναλύεται στη συνέχεια. 

 

4.2 Αποτελέσματα 2ης ανάλυσης δεδομένων 

 

Τα αποτελέσματα της 2ης αυτής ανάλυσης προκύπτουν από την αξιοποίηση των 

δεδομένων του pre-test ερωτηματολογίου καθώς και των τελικών εργασιών των 

φοιτητών πάνω στο ίδιο θέμα (Το ταξίδι της τροφής). Σαν εργαλείο χρησιμοποιήθηκε 

το πρωτόκολλο ανάλυσης που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αναλύθηκε 

λοιπόν η βελτίωσή τους ή όχι στον διδακτικό σχεδιασμό και αυτό έγινε μέσω της 

αξιολόγησης των ερωτηματολογίων και των ΔΜΑ 1) για τον βαθμό κάλυψης του 

επιστημονικού περιεχομένου, 2) για το αν έγινε ή όχι διδακτικός μετασχηματισμός 

και τέλος, 3) αν έλαβαν υπ' όψη τους τις ιδέες των μαθητών και αν ναι, κατά πόσο τις 

αξιοποίησαν στη διδασκαλία τους. 

 

 

4.2.1 Αποτελέσματα pre-tests  

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων στα pre-tests 

ερωτηματολόγια, παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα και αφορούν την εξέταση του 

βαθμού κάλυψης του επιστημονικού περιεχομένου, τον διδακτικό μετασχηματισμό 

και τις ιδέες των μαθητών. Να σημειώσουμε ότι έχει γίνει αναγωγή στα 100 και ότι το 

μέγιστο είναι για κάθε κατηγορία το 100. 

 

Πίνακας 9: Βαθμός κάλυψης του επιστημονικού περιεχομένου, του διδακτικού μετασχηματισμού και των ιδεών 

των μαθητών ανά pre-test ερωτηματολόγιο 

Κωδικός 

ερωτηματολογίου 

Επιστημονικό 

περιεχόμενο 

Διδακτικός 

Μετασχηματισμός 

Ιδέες 

Μαθητών 

Β1 6,66 15,00 28,57 

Β2 10,00 42,00  35,71 

Β3 5,33 18,00 28,57 

Β4  3,33 5,00 0,00 
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Β5 26,66 25,00 42,86 

Β6 0,00 0,00 28,57 

Β7 23,33 15,00 0,00 

Β8 6,66 33,00 14,28 

Β9 6,66 8,00 14,28 

 Mean: 9,85 

SD: 8,53 

Min: 0,00 

Max: 26,66 

Mean: 17,89 

SD: 12,74 

Min: 0,00 

Max: 42,00 

Mean: 21,43 

SD: 14,28 

Min: 0,00  

Max: 42,86 

 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα 9, όλα τα ποσοστά σε όλες τις κατηγορίες 

παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και κυρίως στο επιστημονικό περιεχόμενο. Λίγο 

καλύτερα είναι τα ποσοστά στον θεματικό άξονα του μετασχηματισμένου 

περιεχομένου και των ιδεών των μαθητών χωρίς όμως να είναι ικανοποιητικά. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 Οι φοιτητές φάνηκε να έχουν συγκεχυμένες απόψεις σχετικά με το 

επιστημονικό περιεχόμενο και αυτό φαίνεται και στα χαμηλά ποσοστά και το μέσο 

όρο της κατηγορίας που ήταν 9.85%. Κανένας φοιτητής δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το 

ικανοποιητικό για εμάς ποσοστό του 50%. Ένας φοιτητής από τους συνολικά 9 

(ερωτηματολόγιο Β6) δεν γνώριζε καθόλου ή έδωσε απαντήσεις σχετικά με το 

περιεχόμενο που αφορούσαν κάποιο άλλο θέμα ή ήταν λανθασμένες οι απόψεις του. 

Το αμέσως επόμενο ερωτηματολόγιο άγγιξε το ποσοστό του 3.33% ενώ το 

υψηλότερο σκορ ήταν 26.66%. Τα παραπάνω χαμηλά ποσοστά εκτιμάται ότι 

οφείλονται τόσο στο ότι ήταν απροετοίμαστοι όσο και στην πιθανή άγνοιά τους για 

το συγκεκριμένο περιεχόμενο (π.χ. υπήρχαν απαντήσεις που ανέφεραν ότι υπάρχουν 

2 έντερα, ένα παχύ και ένα λεπτό).  

 Σε ό, τι έχει να κάνει με το διδακτικό μετασχηματισμό, θα αναμέναμε να μην 

είναι σε θέση να γίνει από τους φοιτητές διότι δεν γνώριζαν σχεδόν καθόλου το 

επιστημονικό περιεχόμενο, όπως φάνηκε από τις καταγραφές. Παρατηρείται όμως το 

εξής παράδοξο: ο μέσος όρος είναι υψηλότερος σε σχέση με το επιστημονικό 

περιεχόμενο. Αυτό υποθέτουμε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι οι φοιτητές δεν έχουν 

εξειδικευμένες γνώσεις για το συγκεκριμένο επιστημονικό περιεχόμενο ή οι γνώσεις 

που είχαν, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ήδη μετασχηματισμένες. Τα ποσοστά του 

ερωτηματολογίου Β6 παρέμειναν στα ίδια όπως και προηγουμένως (δεν δόθηκε 

καμία απάντηση ή ο μετασχηματισμός δεν ήταν επαρκής) ενώ αξίζει να επισημανθεί 



Μελέτη της ικανότητας διδακτικού σχεδιασμού υποψηφίων νηπιαγωγών στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών: 
Η περίπτωση της διδασκαλίας του «Ταξιδιού της Τροφής» 

 
93 

 

το ποσοστό του ερωτηματολογίου Β2 το οποίο ανεβάζει τον μέσο όρο της κατηγορίας 

αυτής (άγγιξε το 42%) και ήταν κοντά σε αυτό που θέσαμε εμείς ως ικανοποιητικό. 

 Στον τελευταίο θεματικό άξονα των ιδεών των μαθητών, παρατηρείται μια 

γενική αύξηση των ποσοστών με μέσο όρο το 21.43%. Πολλοί από τους φοιτητές, 

λόγω της εκπαίδευσης που λαμβάνουν στο τμήμα τους, φάνηκε να γνωρίζουν για την 

ύπαρξη των ιδεών των μαθητών όμως φάνηκε να δυσκολεύονται στην ανάδειξη και 

αξιοποίησή τους στη διδασκαλία. Σε σύνολο 9 φοιτητών, 2 φοιτητές δεν έδωσαν 

κάποια απάντηση σχετικά με τις ιδέες ενώ τα ποσοστά των υπόλοιπων 

ερωτηματολογίων κυμάνθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα με υψηλότερο ποσοστό το 

42.86% του ερωτηματολογίου Β5.   

 

4.2.2 Αποτελέσματα Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών 

 

Χρησιμοποιώντας το ίδιο πρωτόκολλο ανάλυσης με το pre-test, ποσοτικοποιήθηκαν 

και οι γραπτές τελικές εργασίες των φοιτητών σε σχέση με τους ίδιους θεματικούς 

άξονες. Η διαφορά είναι ότι ενώ τα ερωτηματολόγια ήταν ατομικά, σε αυτή την 

περίπτωση, όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο,  οι φοιτητές δημιούργησαν 

ομάδες των 2 ή 3 ατόμων.  

 

Πίνακας 10: Αποτελέσματα των ΔΜΑ πάνω στους ίδιους άξονες που εξετάστηκαν και τα pre-tests. 

Κωδικός 

εργασίας 

Επιστημονικό 

Περιεχόμενο 

Διδακτικός 

Μετασχηματισμός 

Ιδέες 

Μαθητών 

TLS ΠΣ 1 86,67 2,00 35,71 

TLS ΠΣ 2 86,67 82,00 71,43 

TLS ΠΣ 3 74,67 38,00 57,14 

TLS ΠΣ 4 93,33 68,00  14,28 

TLS ΠΣ 5 76,66 50,00 67,86 

 Mean: 83,60 

SD: 6,94 

Min: 74,67 

Max: 93,33 

Mean: 48,00 

SD: 27,48 

Min: 2,00 

Max: 82,00 

Mean: 49,28 

SD: 21,48 

Min: 14,28 

Max: 67,86 

 

Μια αρχική παρατήρηση είναι ότι υπάρχει μια σαφής βελτίωση σε όλους τους 

θεματικούς άξονες που εξετάζονται σε σχέση με τα αποτελέσματα των pre-test σε 
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όλες τις κατηγορίες. Οι φοιτητές φαίνεται πως σε αυτή την περίπτωση πλησίασαν το 

άριστο στην κατηγορία του επιστημονικού περιεχομένου καθώς στις άλλες 2 

κατηγορίες, άγγιξαν το ικανοποιητικό για εμάς ποσοστό του 50%. Συγκεκριμένα: 

 Ο μέσος όρος του επιστημονικού περιεχομένου που είναι 83.60%, μας δείχνει 

ότι οι φοιτητές, μελέτησαν και κάλυψαν σε μεγάλο ποσοστό τα σημεία εκείνα του 

περιεχομένου που ορίσαμε εμείς σημαντικότερα. Το χαμηλότερο ποσοστό είναι το 

74.67% ενώ υπάρχει και ένα ερωτηματολόγιο το οποίο σχεδόν κάλυψε όλες τις 

πτυχές του επιστημονικού περιεχομένου σε ποσοστό 93.33%.  

 Σε ό, τι έχει να κάνει με τον διδακτικό μετασχηματισμό, τα ποσοστά και εδώ 

είναι σημαντικά αυξημένα, της τάξης του 48% με μοναδική εξαίρεση το 

ερωτηματολόγιο «TLS ΠΣ1» στο οποίο δεν εντοπίστηκε από τους ερευνητές κάποιος 

μετασχηματισμός του περιεχομένου. Αυτό ίσως οφείλεται στην μη κατανόηση από 

πλευράς των φοιτητών που εργάστηκαν στη συγκεκριμένη εργασία της έννοιας του 

διδακτικού μετασχηματισμού. Το υψηλότερο ποσοστό αγγίζει το 82% ενώ τα 

υπόλοιπα πλησιάζουν ή ξεπερνούν το ιδανικό του 50%. Από τα παραπάνω 

καταλαβαίνουμε και τη δυσκολία των φοιτητών στο διδακτικό μετασχηματισμό 

ακόμα και αν γνωρίζουν και έχουν μελετήσει καλά το επιστημονικό περιεχόμενο που 

πρόκειται να διδάξουν. 

 Τέλος, στον θεματικό άξονα των ιδεών των μαθητών, το ποσοστό του μέσου 

όρου έφτασε το 49.28% και είναι φανερά βελτιωμένο σε σχέση με τα pre-test με 

μεγαλύτερο ποσοστό το 71.43%. Οι φοιτητές σε αυτή την κατηγορία κυμάνθηκαν σε 

μέτρια επίπεδα. Δεν υπήρχε κάποια περίπτωση που οι φοιτητές δεν αναφέρθηκαν 

καθόλου στις ιδέες των μαθητών. Τα περισσότερα προβλήματα παρατηρήθηκαν στην 

αξιοποίηση των ιδεών των μαθητών και σε κάποιο ποσοστό και στον τρόπο 

ανάδειξής τους, χωρίς όμως αυτό να καθιστά τις γνώσεις τους ως μη ικανοποιητικές 

καθώς η ανάδειξη και η αξιοποίηση των ιδεών απαιτεί εμπειρία. 
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4.3 Σύγκριση αποτελεσμάτων 2ης ανάλυσης δεδομένων (pre-test και 

ΔΜΑ) 

 

Πίνακας 11: Μέσος όρος κάλυψης του κάθε θεματικού άξονα των pre-test και ΔΜΑ 

Πηγή Δεδομένων 
Επιστημονικό 

Περιεχόμενο 

Μετασχηματισμένο 

Περιεχόμενο 
Ιδέες Μαθητών 

Pre-test 

Mean: 9,85 

SD: 8,53 

Min: 0,00 

Max: 26,66 

Mean: 17,89 

SD: 12,74 

Min: 0,00 

Max: 42,00 

Mean: 21,43 

SD: 14,28 

Min: 0,00 

Max: 42,86 

ΔΜΑ 

Mean: 83,60 

SD: 6,94 

Min: 74,67 

Max: 93,33 

Mean: 48,00 

SD: 27,48 

Min: 2,00 

Max: 82,00 

Mean: 49.28 

SD: 21,48 

Min: 14,28 

Max: 67,86 

 

Όπως εύκολα παρατηρείται από τον πίνακα 11, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 

αποτελεσμάτων των pre-test ερωτηματολογίων και των ΔΜΑ των φοιτητών. Αξίζει 

να σημειωθεί, ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα λόγω της 

ιδιαιτερότητας του κάθε δεδομένου και της διαφοράς της διαδικασίας λήψης των 

δεδομένων. Από τη μία, τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν χωρίς να υπάρχει 

κάποια προετοιμασία από τους φοιτητές και ήταν για να ελέγξουν τις γνώσεις τους 

πάνω σε συγκεκριμένα θέματα λειτουργώντας για τους ερευνητές ως σημείο 

αναφοράς. Από την άλλη, στην περίπτωση των ΔΜΑ, οι φοιτητές είχαν περισσότερο 

χρόνο στη διάθεσή τους καθώς δούλεψαν ομαδικά και έπειτα από τις διδακτικές μας 

παρεμβάσεις και καθοδηγήσεις. Παρόλα αυτά, αποτελούν ενδείξεις αλλαγών και ως 

τέτοια τα σχολιάζουμε στη συνέχεια έχοντας υπ' όψη όλα τα παραπάνω. 

Συγκεκριμένα μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι: 

 Τα ποσοστά επιτυχίας των ΔΜΑ στο κομμάτι του επιστημονικού 

περιεχομένου ήταν πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με αυτά των pre-test 

ερωτηματολογίων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι φοιτητές είχαν 

στη διάθεσή τους πολύ περισσότερο χρόνο για να αναζητήσουν 

πληροφορίες για το θέμα που τους ζητήθηκε σε αντίθεση με το 

ερωτηματολόγιο που οι φοιτητές έπρεπε να το συμπληρώσουν σε 

διάρκεια κάποιας ώρας ενώ το περιεχόμενο ίσως και να μην το 

γνώριζαν. Ακόμα, άλλη μια διαφορά είναι ότι στην περίπτωση των 
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ερωτηματολογίων, οι φοιτητές εργάστηκαν ατομικά ενώ στις ΔΜΑ 

ομαδικά.  

 Στο θεματικό άξονα του διδακτικού μετασχηματισμού, υπάρχει και 

εδώ σημαντική διαφορά στα ποσοστά πριν και μετά, όχι βέβαια τόσο 

μεγάλη όσο αυτή του επιστημονικού περιεχομένου. Ο διδακτικός 

μετασχηματισμός, η φύση του και η σημασία του, υπήρξαν κομμάτι 

της διδακτικής παρέμβασης, γι' αυτό και η αύξηση αυτή στα ποσοστά 

των ΔΜΑ σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται 

και σε αυτό.  

 Στο θεματικό άξονα των ιδεών των μαθητών, αν και παρατηρείται μια 

σημαντική διαφορά στα ποσοστά πριν και μετά, ωστόσο, αξίζει να 

σημειωθεί ότι στα ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν πριν την 

διδακτική παρέμβαση, η παρουσία τους είναι πολύ σημαντική και μας 

δείχνει ότι οι φοιτητές είχαν ήδη στο μυαλό τους τη σημασία τους για 

έναν σωστό σχεδιασμό ΔΜΑ. Έτσι, αν και στα ερωτηματολόγια 

υπήρχαν περιπτώσεις που οι ιδέες των μαθητών ήταν απούσες, στις 

ΔΜΑ από την άλλη, σε όλες τις περιπτώσεις έγινε λόγος για τις ιδέες 

άσχετα αν δεν παρατηρήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις ο τρόπος 

ανάδειξής τους ή η αξιοποίησή τους. Θεωρούμε την αναφορά τους και 

μόνο ικανοποιητική καθώς αποτελεί μια σαφή ένδειξη για 

προσανατολισμό εποικοδομητικού τύπου στη διδασκαλία τους ο 

οποίος σε μεγάλο βαθμό θεωρούμε ότι οφείλεται στην θεωρητική 

εκπαίδευση των φοιτητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

 

4.4 Αποτελέσματα Post-tests 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των post-tests 

χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο ανάλυσης το οποίο κατασκευάστηκε για την 

ποσοτικοποίησή και ανάλυσή τους. Να επαναλάβουμε ότι τα δεδομένα τα οποία 

αντλήθηκαν από τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια δεν χρησιμοποιήθηκαν για την 

τελική εξαγωγή των συμπερασμάτων. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο και τα 

αποτελέσματά του θα σχολιαστούν αυτόνομα. 
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Πίνακας 12: Βαθμός κάλυψης του επιστημονικού περιεχομένου, του διδακτικού μετασχηματισμού και των ιδεών 

των μαθητών ανά post-test ερωτηματολόγιο 

 

 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στον πίνακα 12, στον θεματικό άξονα του 

επιστημονικού περιεχομένου, οι γνώσεις των φοιτητών για το συγκεκριμένο θέμα 

είναι σε χαμηλά επίπεδα. Το μικρότερο ποσοστό κυμάνθηκε στο 4,54% ενώ τα 

μεγαλύτερα ποσοστά έφτασαν το 36,36% και 31,81% τα οποία και ανεβάζουν κατά 

πολύ τον μέσο όσο αυτής της θεματικής ενότητας. Υπήρχαν πολλές και σοβαρές 

ελλείψεις στην περιγραφή του συγκεκριμένου περιεχομένου ενώ δεν ήταν και λίγες οι 

περιπτώσεις που οι φοιτητές, μπέρδεψαν το αναπνευστικό με το πεπτικό σύστημα. 

 Σε ότι έχει να κάνει με τον διδακτικό μετασχηματισμό του περιεχομένου, οι 

φοιτητές, είτε δεν έκαναν καμία προσπάθεια μετασχηματισμού, είτε η προσπάθειά 

τους δεν ήταν ικανοποιητική όπως φαίνεται και από τα πολύ χαμηλά ποσοστά. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας πέτυχε ένας 

φοιτητής φτάνοντας το ικανοποιητικό 40% ενώ οι υπόλοιποι, δεν ξεπέρασαν το 15%. 

Υπήρχαν 2 περιπτώσεις στις οποίες δεν εντοπίστηκε καμία προσπάθεια διδακτικού 

μετασχηματισμού. Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα αναμέναμε αύξηση των 

ποσοστών αφού το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους φοιτητές 

μετά την διδακτική παρέμβαση. 

 Τέλος, για τις ιδέες των μαθητών, τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Όλοι 

οι φοιτητές πλην ενός ανέφεραν στη διδασκαλία τους τις ιδέες των μαθητών ως 

βασικό της κομμάτι. Αρκετοί από αυτούς, δεν αρκέστηκαν μόνο στην αναφορά τους 

Κωδικός 

ερωτηματολογίου 

Επιστημονικό 

περιεχόμενο 

Διδακτικός 

Μετασχηματισμός 

Ιδέες 

Μαθητών 

Βp1 36,36 40,00 28,57 

Βp2 27,27 15,00 14,28 

Βp3 36,36 15,00 42,85 

Βp4  9,09 0,00 0,00 

Βp5 31,81 15,00 14,28 

Βp6 4,54 5,00 28,57 

Βp7 18,18 10,00 28,57 

Βp8 13,63 10,00 14,28 

Βp9 13,63 10,00 35,00 

Bp10 13,63 0,00 14,28 

 Mean: 20,45 

SD: 10,99 

Min: 4,54 

Max: 36,36 

Mean: 12,00 

SD: 10,77 

Min: 0,00 

Max: 40,00 

Mean: 22,07 

SD: 12,06 

Min: 0,00 

Max: 42,85 
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αλλά και στο πώς θα τις αναδείξουν οι ίδιοι, όλες τις ενέργειες τους (ερωτήσεις, 

κατασκευή ενός παραμυθιού κλπ) ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις που ανέφεραν ότι θα 

προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν τις ιδέες αυτές στη διδασκαλία τους. Το 

συγκεκριμένο δε μας προκαλεί εντύπωση καθώς το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, 

συμπληρώθηκε από τους φοιτητές αμέσως μετά τη διδακτική παρέμβαση που 

κεφάλαιό της αποτελούσαν και οι εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών. 

 

4.5 Αποτελέσματα ανάλυσης διδακτικών στόχων 

 

Πίνακας 13: Μέσο σκορ του συνόλου των φοιτητών ανά κατηγορία ανάλυσης στόχων 

Κατηγορίες Στόχων Pre-test ΔΜΑ Post-test 

Γενικός Γνωστικός 

Στόχος 
 0,00   30,00   30,00  

Επιμέρους Γνωστικοί 

Στόχοι 
 24,07   40,00   32,00  

Στόχοι Συναισθηματικού 

Τομέα  
 0,00   0,00   0,00  

Στόχοι που σχετίζονται 

με την ενεργό 

συμμετοχή  

 0,00   10,00   0,00  

Ψυχοκινητικοί στόχοι   0,00   0,00   0,00  

Στόχοι που σχετίζονται 

με την καθημερινότητα  
 0,00   10,00   0,00  

Στόχοι σχετικοί με τις 

ιδέες των μαθητών  
 0,00   0,00   0.00  

 

Στον πίνακα 13, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του μέσου σκορ των φοιτητών ανά 

κατηγορία στόχων. Για να είμαστε σε θέση να υπολογίζουμε κάτι τέτοιο, αθροίσαμε 

το σκορ των φοιτητών που πέτυχαν σε κάθε μία κατηγορία στόχων ξεχωριστά και στη 

συνέχεια το διαιρέσαμε με τον συνολικό αριθμό των φοιτητών ώστε να υπολογίσουμε 

τον μέσο όρο και στη συνέχεια έγινε αναγωγή στην εκατοντάδα. Για παράδειγμα, 

στην κατηγορία των επιμέρους γνωστικών στόχων στην οποία έχουμε και 

αποτελέσματα, αθροίσαμε τα σκορ των φοιτητών στο pre-test που είχαν επιτύχει μόνο 

σε αυτή την κατηγορία και στη συνέχεια τα διαιρέσαμε με τον πλήθος τους (10) για 

να υπολογιστεί ο μέσος όρος τους.  

 Αρχικά παρατηρείται μια γνωστική επικέντρωση. Οι φοιτητές στην 

πλειοψηφία τους θέτουν γενικούς στόχους καθώς και επιμέρους ειδικούς στη 
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διδασκαλία τους. Στην περίπτωση μόνο των ΔΜΑ τα πράγματα είναι κάπως 

διαφορετικά όπου παρατηρείται στοχοθεσία που έχει να κάνει με την ενεργό 

συμμετοχή των παιδιών καθώς και στόχους που έχει να κάνουν με την 

καθημερινότητα και ζητήματα υγείας αλλά και προφυλάξεων. Σε καμία περίπτωση 

όμως δεν παρατηρήθηκαν στόχοι που έχουν να κάνουν με τον συναισθηματικό τομέα 

καθώς και ψυχοκινητικοί στόχοι πράγμα που αναμέναμε από φοιτητές της 

συγκεκριμένης βαθμίδας. Οι συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες, έθεσαν στόχους 

και προσπάθησαν να ανταποκριθούν σε στόχους που αφορούν μόνο την απόκτηση 

γνώσεων. Τέλος, δεν καταγράψαμε στόχους που να σχετίζονται με την καλλιέργεια 

επιστημονικών δεξιοτήτων (παρατήρηση, ταξινόμηση κλπ).  

 

Πίνακας 14: Η ατομική επίδοση των φοιτητών στο να θέτουν στόχους στο διδακτικό τους σχεδιασμό 

Pre-test Post-test ΔΜΑ 

Κωδικός Σκορ Κωδικός Σκορ Κωδικός Σκορ 

Β1  14,28  Bp1 23,08  TLS1 49,99 

Β2  14,28  Bp2 30,77  TLS2 14,28 

Β3  7,14  Bp3 23,08  TLS3 14,28 

Β4  14,28  Bp4 7,69  TLS4 28,56 

Β5  14,28  Bp5 7,69  TLS5 28,56 

Β6  7,14  Bp6 15,38    

Β7  7,14  Bp7 15,38    

Β8  7,14  Bp8 15,38    

Β9  7,14  Bp9 23,08   

  Bp10 7,69    

Mean: 10,31  

SD: 3,76  

Min: 7,14  

Max: 14,28 

Mean: 16,92  

SD: 7,95  

Min: 7,69  

Max: 30,77 

Mean: 27,13  

SD: 14,64  

Min: 14,28  

Max: 49,99 
 

Στον πίνακα 14, παρουσιάζεται η ατομική επίδοση των φοιτητών στο να θέτουν 

στόχους στον διδακτικό τους σχεδιασμό. Έγινε και εδώ αναγωγή στην εκατοντάδα 

και το θεωρητικό μέγιστο αφορά την κάλυψη όλων των κατηγοριών των στόχων 

όπως αυτοί αναφέρονται στα παραρτήματα 7 και 8 σελ. 127-128. Λόγω του ότι οι 

συμμετέχοντες/ουσες βρίσκονται στο στάδιο της εκπαίδευσής τους, θεωρήσαμε ότι 

ένα ποσοστό κάλυψης 50% θα ήταν ικανοποιητικό για εμάς. Παρατηρούνται πολύ 

χαμηλά ποσοστά στα pre-tests ενώ τα ποσοστά στα post-tests είναι μεν βελτιωμένα 

αλλά παραμένουν και αυτά σε χαμηλά επίπεδα. Τα ποσοστά των ΔΜΑ από την άλλη, 

είναι υψηλά και αξίζει να αναφερθεί ότι σε μία περίπτωση, το ποσοστό κάλυψης 
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έφτασε το ικανοποιητικό για εμάς 50% ανεβάζοντας έτσι τον μέσο όρο. Αυτό 

μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται και έως ένα βαθμό στο γεγονός ότι οι φοιτητές 

εργάστηκαν σε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων και ο χρόνος που τους δόθηκε ήταν 

περισσότερος σε σχέση με τα pre και post tests. 

 

Πίνακας 15: Τα ατομικά σκορ των φοιτητών στην επίτευξη στόχων και στη στοχοθεσία διδακτικών 

δραστηριοτήτων 

Πηγές 

Δεδομένω

ν  

ΣΚΟΡ  

Πηγές 

Δεδομέ

νων  

ΣΚΟΡ  

Πηγές 

Δεδομέν

ων  

ΣΚΟΡ  

Pre-tests ΣΕΣ ΣΣΔΔ Post-

tests 

ΣΕΣ ΣΣΔΔ ΔΜΑ ΣΕΣ ΣΣΔΔ 

Β1 100  100  Βp1 100  50  TLS1 80  100  

Β2 100  100  Bp2 50  100  TLS2 100  80  

Β3 0  0  Bp3 100  100  TLS3 100  100  

Β4 100  100  Bp4 0  0  TLS4 50  100  

Β5 100  100  Bp5 50  100  TLS5 100  100  

Β6 100  100  Bp6 67  50   

Β7 100  100  Bp7 100  100  

Β8 100  100  Bp8 100  100  

Β9 0  0  Bp9 67  67  

 Bp10 100 100  

Mean 77,78  77,78  Mean 73,40  76,70  Mean 86,00  96,00  

SD 44,10  44,10  SD 33,50  34,41  SD 21,91  8,94  
 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα 15 όπου παρουσιάζει τα ατομικά σκορ των φοιτητών 

στην επίτευξη στόχων και στη στοχοθεσία διδακτικών δραστηριοτήτων, τα ποσοστά 

σε όλες τις κατηγορίες είναι υψηλά, με εξαιρέσεις τα ερωτηματολόγια pre-test Β3, Β9 

και το ερωτηματολόγιο post-test με κωδικό Bp4. Στις περιπτώσεις αυτές τις οποίες 

υπάρχουν μηδενικά ποσοστά, οι φοιτητές δεν ήταν σε θέση να συνδέσουν τους 

στόχους της διδασκαλίας τους με κάποια δραστηριότητα και το αντίστροφο ή ακόμα, 

οι δραστηριότητες τις οποίες αναφέρουν, δημιουργούν παρερμηνείες:  

 Pre-test B3: Ο φοιτητής/τρια στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, έθεσε ως 

στόχο του: «από τη στιγμή που καταναλώνουμε μια τροφή, αυτή ταξιδεύει στο 

σώμα μας και στο τέλος, ένα μέρος της αποβάλλεται σε άλλη μορφή», δηλαδή 

την κατανόηση από τα νήπια των μεταβολών που υφίσταται η τροφή μέσα στο 

γαστρικό σωλήνα. Όσον αφορά την αντίστοιχη δραστηριότητα, περιγράφει 

την μια δραστηριότητα στην οποία θα χρησιμοποιούσε μια κούκλα η οποία 

όπως είπε «καταναλώνει τροφή και την αποβάλλει σε μορφή ούρων». Η 
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συγκεκριμένη δραστηριότητα, θεωρήσαμε ότι δημιουργεί παρερμηνείες και 

πιθανές παρανοήσεις στα παιδιά καθώς η τροφή δεν καταναλώνεται και 

αποβάλλεται μόνο σε μορφή ούρων. Για το λόγο αυτό, δεν έλαβε καμία 

μονάδα.  

 Pre-test B9: Ο στόχος που έθεσε ο συγκεκριμένος φοιτητής/τρια, ήταν «Να 

κατανοήσουν τα νήπια «το ταξίδι» που κάνει η τροφή μέσα στον ανθρώπινο 

οργανισμό».  Στην αντίστοιχη δραστηριότητα, ο φοιτητής/τρια περιέγραψε ότι 

θα κάνει μια επίδειξη των οργάνων που συμμετέχουν στη λειτουργία του 

πεπτικού συστήματος. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δεν έλαβε κάποιο 

βαθμό γιατί δεν είναι δυνατό να γίνει κατανοητό από τα παιδιά το ταξίδι που 

κάνει η τροφή απλά και μόνο μέσω της επίδειξης των οργάνων του πεπτικού 

συστήματος στα παιδιά.  

 Post test Bp4: Ο φοιτητής έθεσε ως στόχο του την κατανόηση από τα νήπια 

του πως μπορεί ένας ανθρώπινος οργανισμός να ζει λόγω του οξυγόνου και τη 

σημαντικότητά του. Στην αντίστοιχη δραστηριότητα, αναφέρει ότι «θα γίνουν 

κάποια πειράματα με μπαλόνια ώστε να αντιληφθούν την αναπνοή και εκπνοή 

που γίνεται μέσα στον οργανισμό». Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρούμε 

ότι δεν είναι ικανή να δείξει την σημαντικότητα της αναπνοής και 

σχεδιάστηκε ώστε να δείξει όχι το λειτουργικό κομμάτι της αναπνοής αλλά το 

μηχανικό. Έτσι, δεν έλαβε κάποιον βαθμό.  

Πέρα από αυτές τις λίγες εξαιρέσεις, η ικανότητα των φοιτητών στο να θέτουν 

δραστηριότητες ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους τους είναι αρκετά υψηλή. Η 

πτώση στα post-test που παρατηρούμε, θεωρούμε ότι έχει να κάνει με την αλλαγή του 

περιεχομένου καθώς όπως φαίνεται, οι φοιτητές είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με το 

επιστημονικό περιεχόμενο του αναπνευστικού συστήματος το οποίο παρουσιάζει 

ορισμένες δυσκολίες κατανόησης εννοιών όπως είναι το αέριο κ.α. Τέλος, τα 

αυξημένα σε σχέση τόσο με τα pre όσο και με τα post tests ποσοστά των ΔΜΑ 

μπορούμε και εδώ με ασφάλεια να πούμε ότι οφείλονται στο γεγονός ότι οι φοιτητές 

εργάστηκαν σε ομάδες και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.  
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Κεφάλαιο 5: Σύνοψη ευρημάτων έρευνας 

 

5.1 Συζήτηση  

 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των 

ερωτηματολογίων, οι φοιτητές δεν είναι σε θέση αρχικά να σχεδιάσουν 

αποτελεσματικά μια διδασκαλία για το νηπιαγωγείο. Τα χαμηλά σκορ στις 

κατηγορίες που εξετάσαμε, στο επιστημονικό περιεχόμενο, τον μετασχηματισμό του 

και τις ιδέες των μαθητών μαρτυρούν κάτι τέτοιο.  

 Το επιστημονικό περιεχόμενο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν 

γνωστό στους φοιτητές, καθώς επίσης υπήρχαν και διάφορες παρανοήσεις από τους 

ίδιους και λανθασμένες απόψεις. Για το λόγο αυτό, ο μετασχηματισμός του ήταν 

αδύνατος λόγω της άγνοιας του επιστημονικού περιεχομένου καθώς και του τρόπου 

μετασχηματισμού του. Όποιος μετασχηματισμός έγινε θεωρούμε σε μεγάλο ποσοστό 

ότι έγινε ακούσια ή οι γνώσεις του καθενός ήταν ήδη μετασχηματισμένες. Τα χαμηλά 

αυτά ποσοστά θα μπορούσαμε να πούμε με μια πρώτη σκέψη ότι οφείλονται στο 

γεγονός ότι το ερωτηματολόγιο ήταν κάτι που δόθηκε στους φοιτητές να 

συμπληρωθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά 

περιθώρια χωρίς προετοιμασία και άλλες σχετικές οδηγίες.  

 Σε ό, τι έχει να κάνει με τις ιδέες, τα πράγματα ήταν πιο ενθαρρυντικά αφού 

παρατηρήθηκε ότι οι φοιτητές γνώριζαν για την ύπαρξη των ιδεών των μαθητών 

ακόμα και πριν την διδακτική παρέμβαση. Σύμφωνα με τον Καριώτογλου (2006), ο 

εκπαιδευτικός, απαιτείται να γνωρίζει όχι μόνο το επιστημονικό προς διδασκαλία 

περιεχόμενο αλλά και τις αντίστοιχες αναπαραστάσεις (ιδέες) των μαθητευομένων. 

Αυτό μας δείχνει τη σημασία που δίνεται στις εναλλακτικές απόψεις των μαθητών 

κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης.  

 Η αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης φάνηκε από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων των ΔΜΑ των φοιτητών. Κατά την διάρκειά της, οι φοιτητές 

εκπαιδεύτηκαν πάνω σε θέματα διδακτικού σχεδιασμού και είχαν την ευκαιρία να 

εκφράσουν απορίες και να λάβουν τυχόν βοήθεια και καθοδήγηση. Εισάγαμε τη 

Διερεύνηση ως τρόπο εργασίας λόγω της συμβολής της στην κατάκτηση τόσο της 

δηλωτικής όσο και της διαδικαστικής γνώσης (National Research Council 2000).  
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 Τα ποσοστά σε όλες τις κατηγορίες των ΔΜΑ είναι αυξημένα και ιδιαίτερα 

στην κατηγορία του επιστημονικού περιεχομένου πράγμα που μας δείχνει ότι οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλύψουν τις αδυναμίες τους και τη μη γνώση 

κάποιου αντικειμένου μέσω της καθοδήγησης και αναζήτησης των κατάλληλων 

εκείνων πληροφοριών που θα τους καταστήσουν ικανούς στο διδακτικό σχεδιασμό. 

Εκτός της διδακτικής παρέμβασης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

αποτελεσμάτων, αξίζει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση των ΔΜΑ, οι φοιτητές 

είχαν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο σε σχέση με το ερωτηματολόγιο, κατά τον 

οποίο ήταν επιβεβλημένη η αναζήτηση πληροφοριών από διάφορες πηγές πάνω στα 

θέματα που τους ζητήθηκαν. Επίσης πολύ σημαντική διαφορά είναι ότι δούλεψαν σε 

ομάδες και αυτό συνέβαλε ώστε να αλληλοκαλύπτονται τυχόν κενά που υπήρχαν. 

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε την ανάγκη υιοθέτησης συνεργατικών 

μοντέλων εκπαίδευσης τόσο σε υποψηφίους εκπαιδευτικούς όσο και σε εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς. Ένα ακόμα βοηθητικό στοιχείο είναι οι αρχικές οδηγίες που τους 

δόθηκαν με όλα αυτά που πρέπει να έχει η τελική μορφή των ΔΜΑ τους.  

 Τέλος, σε ότι έχει να κάνει με τους στόχους που θέτουν οι υποψήφιοι 

νηπιαγωγοί και τις δραστηριότητες για την επίτευξή τους, τα αποτελέσματα δείχνουν 

την αναγκαιότητα στο να δοθεί έμφαση στο διδακτικό σχεδιασμό στο προσδιορισμό 

των στόχων της ΔΜΑ ώστε να διασφαλιστεί η ποικιλία και η πληρότητα στις 

γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με τη Βιολογία. 

 Με βάση όλα τα παραπάνω, διαφαίνεται η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών στο διδακτικό σχεδιασμό και η υιοθέτηση όπως αναφέραμε 

συνεργατικών μοντέλων μάθησης τόσο των υποψηφίων όσο και των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών. 

 

5.2 Συμπεράσματα της έρευνας 

 

Στα αποτελέσματα της 1ης ανάλυσης μας είναι εμφανές ότι, στον θεματικό άξονα του 

επιστημονικού περιεχομένου, οι φοιτητές είναι χωρισμένοι στη μέση σε σχέση με την 

περιγραφή του περιεχομένου σε σύντομο και λεπτομερές. Η διαδικασία ήταν και στις 

2 περιπτώσεις η ίδια και οι φοιτητές ήταν απροετοίμαστοι και έτσι δεν μπορούμε να 

εξάγουμε κάποιο συμπέρασμα από το παραπάνω. Από την άλλη, φαίνεται ότι στον 
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θεματικό άξονα των ιδεών των μαθητών, υπάρχει μια μεγάλη αύξηση του ποσοστού 

των φοιτητών που αναφέρουν τις ιδέες των μαθητών στο ερωτηματολόγιο 

μεταελέγχου μετά την διδακτική παρέμβαση (που κομμάτι της διδακτικής 

παρέμβασης ήταν και οι ιδέες των μαθητών). Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, 

μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι η διδακτική παρέμβαση στο κομμάτι 

τουλάχιστον των ιδεών των μαθητών ήταν αποτελεσματική. Τέλος, στον θεματικό 

άξονα της αξιολόγησης των στόχων, οι περισσότεροι φοιτητές όπως φαίνεται από τα 

μεγάλα ποσοστά, θεωρούν σημαντικότερη στη διδασκαλία τους την επίτευξη των 

αρχικών τους στόχων που σχετίζονται με τη διδασκαλία του εκάστοτε περιεχομένου. 

Το παραπάνω προκαλεί εντύπωση καθώς θα περίμενε κανείς, φοιτητές της 

συγκεκριμένης βαθμίδας εκπαίδευσης να στρέφονται περισσότερο στον 

συναισθηματικό τομέα και να αξιολογούν τη διδασκαλία τους με βάση περισσότερο 

αυτό.   

 Τα αποτελέσματα της 2ης ανάλυσης, μας δείχνουν ότι οι φοιτητές έδειξαν 

σημαντική βελτίωση στο κομμάτι του διδακτικού σχεδιασμού, η οποία οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στη διδακτική παρέμβαση. Οι φοιτητές, στο τέλος του σύντομου αυτού 

προγράμματος, ήταν σε θέση να αντιληφθούν τυχόν αδυναμίες τους πάνω στα θέματα 

που πραγματευθήκαμε, όπως ήταν αυτό του περιεχομένου ή των ιδεών των μαθητών, 

και να τις καλύψουν.  

 Τα αποτελέσματα των ΔΜΑ σε όλους τους θεματικούς άξονες και κυρίως 

στον θεματικό άξονα του επιστημονικού περιεχομένου είναι βελτιωμένα σε σχέση με 

τα pre-test. Η διδακτική παρέμβαση και η καθοδήγηση από τους ερευνητές και τους 

καθηγητές, μαζί με την προσωπική τους αναζήτηση είχε θετικά αποτελέσματα. Τα 

βελτιωμένα αποτελέσματα των ΔΜΑ οφείλονται επίσης και στο γεγονός ότι οι 

φοιτητές είχαν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους, εργάστηκαν σε ομάδες και τα 

γνωστικά κενά «αλληλοκαλύφθηκαν» . Αυτή η καταγραφή υποστηρίζει έως ένα 

βαθμό, την ανάγκη για υιοθέτηση συνεργατικών μοντέλων εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών είτε στην αρχική τους εκπαίδευση είτε στην επαγγελματική τους 

μάθηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ερευνητική ομάδα δόθηκαν οδηγίες 

συγγραφής των ΔΜΑ ώστε να είναι σε θέση να αξιολογηθεί.  

 Τα αποτελέσματα των ΔΜΑ μας φανερώνουν ότι όσο και να μην ξέρουν το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας οι νηπιαγωγοί, είναι ικανοί να το διδάξουν εάν κάνουν 

μια βιβλιογραφική αναζήτηση ώστε να είναι επαρκές. Αυτό καταγράφεται μέσω της 
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εξαιρετικής βελτίωσης στα αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες 

συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου.  

 Για τον θεματικό άξονα του μετασχηματισμένου περιεχομένου, τα ποσοστά 

των ΔΜΑ είναι σαφώς καλύτερα σε σχέση με αυτά των pre-tests όμως αρκέστηκαν 

στο 48% ποσοστό ικανοποιητικό μεν αλλά αναμέναμε καλύτερα αποτελέσματα 

δεδομένης της γνώσης πλέον του επιστημονικού περιεχομένου. Εδώ παρατηρούμε 

και τη δυσκολία των φοιτητών στον διδακτικό μετασχηματισμό ακόμα και αν 

γνωρίζουν καλά το επιστημονικό περιεχόμενο.  

 Στον θεματικό άξονα των ιδεών των μαθητών, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

φοιτητών ανέφερε τις ιδέες ακόμα και πριν τη διδακτική παρέμβαση γεγονός που μας 

δείχνει τη σημασία που δίνεται στις εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών κατά τη 

διάρκεια της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης.  

 Η τελική μεταγνωστική συζήτηση που έγινε παρουσία των ερευνητών, των 

φοιτητών και των υπεύθυνων καθηγητών έδειξε ότι στην αρχή, οι φοιτητές δεν 

γνώριζαν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει κάποιος μια διδασκαλία και σε αυτό τους 

βοήθησαν πολύ οι διδακτικές παρεμβάσεις. Επίσης, και η εργασία τους σε ομάδες 

φάνηκε να επιδρά θετικά. Ορισμένοι φοιτητές μάλιστα, στα ερωτηματολόγια τους 

σημείωσαν ότι δεν γνωρίζουν το επιστημονικό περιεχόμενο αλλά θα το μελετήσουν 

καλά πριν το διδάξουν. Καταλαβαίνουμε ότι πλέον, εκτός της ικανότητας που 

απέκτησαν για το διδακτικό σχεδιασμό, είναι σε θέση και μπορούν να αντιληφθούν 

τα βήματα και την προετοιμασία που χρειάζεται ο σχεδιασμός μιας ΔΜΑ.  

 Σε ότι έχει να κάνει με τους στόχους, τα ευρήματά μας αρχικά καταδεικνύουν 

ότι οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί, προσανατολίζονται περισσότερο στο να θέτουν στόχους 

γνωστικούς στη διδασκαλία τους. Κάτι τέτοιο δεν αναμενόταν καθώς οι φοιτητές της 

συγκεκριμένης βαθμίδας, σχεδιάζουν διδασκαλίες με βάση στόχους που αφορούν 

περισσότερο το συναισθηματικό κομμάτι καθώς και το κομμάτι της ενεργούς 

συμμετοχής των παιδιών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (Mikeska, Anderson, and 

Schwarz, 2009). Ο περιορισμός τους αυτός στη γνωστική στοχοθεσία δεν τους 

επιτρέπει την βελτίωσή τους στο προσδιορισμό των διδακτικών στόχων ακόμα και 

μετά την διδακτική παρέμβαση. Αντίθετα, οι φοιτητές φαίνεται να είναι συνεπείς 

στην αντιστοίχηση στόχων-δραστηριοτήτων και το αντίστροφο, κυρίως στις ΔΜΑ 

τους κατά τις οποίες οι φοιτητές εργάστηκαν σε ομάδες και είχαν περισσότερο χρόνο 



Μελέτη της ικανότητας διδακτικού σχεδιασμού υποψηφίων νηπιαγωγών στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών: 
Η περίπτωση της διδασκαλίας του «Ταξιδιού της Τροφής» 

 
106 

 

στη διάθεσή τους. Αν και ο σχεδιασμός των φοιτητών είναι φτωχός, ωστόσο είναι 

συνεπείς στην αντιστοίχιση στόχων-δραστηριοτήτων και το αντίστροφο.  

 Τέλος, συμπεραίνουμε ότι η χρήση του βαθμονομημένου πρωτοκόλλου 

ανάλυσης  που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας, είναι ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τον ποιοτικό προσδιορισμό της επάρκειας των υποψηφίων νηπιαγωγών 

στο διδακτικό σχεδιασμό και στους θεματικούς άξονες που παραπάνω ορίσαμε. 

Επιπλέον, το εργαλείο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την μελέτη και 

άλλων θεματικών αξόνων.  
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Κεφάλαιο 6: Περιορισμοί της έρευνας - Προτάσεις/προεκτάσεις 

 

Ένας από τους κυριότερους περιορισμούς της έρευνας θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι φοιτητές δούλεψαν τις ΔΜΑ τους σε σχέση με τα 

ερωτηματολόγια με τα οποία γίνεται και η σύγκριση. Δόθηκαν στους φοιτητές 

έτοιμες οδηγίες για το πώς θα πρέπει να εργαστούν και τι να συμπεριλάβουν στην 

εργασία τους όπως και μια έτοιμη ΔΜΑ ως παράδειγμα, καθώς και περισσότερος 

χρόνος σε συνδυασμό με την συνεργασία που είχαν (εργάστηκαν σε ομάδες των 2-3 

ατόμων). Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι τα δύο τεκμήρια τα οποία και 

συγκρίνουμε, δεν έχουν όμοια/κοινή μορφή και έτσι ίσως είναι δύσκολο να εξαχθούν 

ασφαλή συμπεράσματα.   

 Στους περιορισμούς της έρευνας θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και ότι δεν 

έγινε ένας επανέλεγχος μετά από ένα ικανοποιητικά μεγάλο χρονικό διάστημα για να 

ελεγχθεί η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης σε 

κάποιο άλλο θέμα. Ακόμα, ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων στην έρευνα μπορεί 

να θεωρηθεί ως περιορισμός (10 στη Βιολογία από τους συνολικά 22 φοιτητές) αλλά 

αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητα ως μειονέκτημα διότι έτσι, δόθηκε η 

ευκαιρία στους ερευνητές να παρατηρήσουν καλύτερα όλους τους συμμετέχοντες της 

έρευνα και να παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια όπου χρειαζόταν. 

 Φυσική προέκταση αυτής της έρευνας αποτελεί η ανάλυση πέρα από το 

περιεχόμενο και τις ιδέες και άλλων θεμάτων όπως είναι τα υλικά και τα μέσα, οι 

διδακτικές μέθοδοι κ.α. Επίσης, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες 

πηγές από αυτές που ήδη χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή περεταίρω 

συμπερασμάτων/αποτελεσμάτων όπως π.χ. τα προσωπικά ημερολόγια. Ακόμα, θα 

είχε σημασία για τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων να πραγματοποιηθούν οι ίδιες 

διαδικασίες συλλογής δεδομένων με βασικό θέμα το αναπνευστικό σύστημα αυτή τη 

φορά. 

 Η συγκεκριμένη έρευνα θεωρούμε ότι θα μπορούσε να ήταν πιο πλήρης και 

ολοκληρωμένη αν γινόταν εφαρμογή των ΔΜΑ των φοιτητών σε πραγματικές τάξεις 

στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης ή του συγκεκριμένου μαθήματος. Εκεί, θα 

είχαν την ευκαιρία οι ερευνητές να δουν από κοντά την εφαρμογή, να παρατηρήσουν, 

να καταγράψουν και στη συνέχεια να αναλύσουν την πορεία της διδασκαλίας των 

ΔΜΑ.  
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 Τέλος, σε μια επόμενη φάση, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα 

μπορούσαν να συγκριθούν με αυτά παρόμοιας εργασίας με θέματα όπως «Ο κύκλος 

το νερού» ή «Το φαινόμενο μέρας-νύχτας» έτσι ώστε να εξεταστεί αν η ποιότητα του 

διδακτικού σχεδιασμού επηρεάζεται από το περιεχόμενο.   
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Παράρτημα 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Pre-test ερωτηματολόγιο 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΩΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

 

Αγαπητή/έ φοιτήτρια/ή, 

 

Με τη συμπλήρωση αυτού του σύντομου ερωτηματολογίου, συμμετέχεις σε μια έρευνα η οποία 

γίνεται για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας μας σε σχέση με το διδακτικό 

σχεδιασμό ενοτήτων/θεμάτων Φυσικών Επιστημών για το Νηπιαγωγείο. Να επισημανθεί ότι θα 

τηρηθεί ανωνυμία και εχεμύθεια και δε σχετίζεται καθόλου με την αξιολόγηση της επίδοσής σου στο 

μάθημα, ωστόσο θα μας βοηθήσεις πολύ αν απαντήσεις με ειλικρίνεια και σαφήνεια. Στο τέλος μιας 

σειράς μαθημάτων που αφορούν τον διδακτικό σχεδιασμό θα σου ζητηθεί να απαντήσεις σ' ένα 

παρόμοιο ερωτηματολόγιο, ακριβώς γιατί η σύγκριση των απαντήσεων πριν και μετά τη διδασκαλία 

μας θα μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα της. 

 

Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή 

Ο διδάσκων 

Πέτρος Καριώτογλου 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Είστε νηπιαγωγός σε ένα νηπιαγωγείο της Φλώρινας και θέλετε να διδάξετε το θέμα: «Το ταξίδι της 

τροφής». Περιγράψτε στον χώρο που σας δίνεται: 

 

Α) Ποιος/οι θα είναι ο στόχος/οι στόχοι της διδασκαλίας σας;  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

B) Ποιο είναι το επιστημονικό περιεχόμενο που θα διδάξεις 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
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 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Γ) Ποιες  δραστηριότητες ή πειράματα θα επιλέξετε για να πετύχετε τους στόχους σας; 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Δ) Ποια υλικά και μέσα θα χρησιμοποιήσετε; 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Ε) Τι νομίζετε ότι είναι σημαντικό να κάνετε ή να σκεφτείτε πριν την διδασκαλία σας; 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

ΣΤ) Περιγράψτε αναλυτικά πώς θα πραγματοποιήσετε τη διδασκαλία σας. Δηλαδή τις ενέργειες του 

εκπαιδευτικού και των μαθητών. Τις ερωτήσεις που θα υποβάλλετε. Τις πιθανές απαντήσεις  των 

νηπίων που αναμένετε. Επίσης ότι άλλο νομίζετε ότι είναι σημαντικό να σκεφτείτε, να προσέξετε ή 

να κάνετε κατά τη διάρκειά της. 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Ζ) Τι νομίζετε ότι είναι σημαντικό να κάνετε ή να σκεφτείτε μετά την διδασκαλία σας; 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Η) Πως  θα αξιολογούσατε τη διδασκαλία σας; 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Posttest ερωτηματολόγιο 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΩΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

 

Αγαπητή/έ φοιτήτρια/ή, 

 

Με τη συμπλήρωση αυτού του σύντομου ερωτηματολογίου, συμμετέχεις σε μια έρευνα η οποία 

γίνεται για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας μας σε σχέση με το διδακτικό 

σχεδιασμό ενοτήτων/θεμάτων Φυσικών Επιστημών για το Νηπιαγωγείο. Να επισημανθεί ότι θα 

τηρηθεί ανωνυμία και εχεμύθεια και δε σχετίζεται καθόλου με την αξιολόγηση της επίδοσής σου στο 

μάθημα, ωστόσο θα μας βοηθήσεις πολύ αν απαντήσεις με ειλικρίνεια και σαφήνεια. Στο τέλος μιας 

σειράς μαθημάτων που αφορούν τον διδακτικό σχεδιασμό θα σου ζητηθεί να απαντήσεις σ' ένα 

παρόμοιο ερωτηματολόγιο, ακριβώς γιατί η σύγκριση των απαντήσεων πριν και μετά τη διδασκαλία 

μας θα μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα της. 

 

Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή 

Ο διδάσκων 

Πέτρος Καριώτογλου 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Είστε νηπιαγωγός σε ένα νηπιαγωγείο της Φλώρινας και θέλετε να διδάξετε το θέμα: «Κράτα την 

ανάσα σου: Η διδασκαλία του αναπνευστικού συστήματος». Περιγράψτε στον χώρο που σας 

δίνεται: 

 

Α) Ποιος/οι θα είναι ο στόχος/οι στόχοι της διδασκαλίας σας;  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

B) Ποιο είναι το επιστημονικό περιεχόμενο που θα διδάξεις 

 __________________________________________________________________________________________  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
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 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Γ) Ποιες  δραστηριότητες ή πειράματα θα επιλέξετε για να πετύχετε τους στόχους σας; 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Δ) Ποια υλικά και μέσα θα χρησιμοποιήσετε; 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Ε) Τι νομίζετε ότι είναι σημαντικό να κάνετε ή να σκεφτείτε πριν την διδασκαλία σας; 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

ΣΤ) Περιγράψτε αναλυτικά πώς θα πραγματοποιήσετε τη διδασκαλία σας. Δηλαδή τις ενέργειες του 

εκπαιδευτικού και των μαθητών. Τις ερωτήσεις που θα υποβάλλετε. Τις πιθανές απαντήσεις  των 

νηπίων που αναμένετε. Επίσης ότι άλλο νομίζετε ότι είναι σημαντικό να σκεφτείτε, να προσέξετε ή 

να κάνετε κατά τη διάρκειά της. 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
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 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Ζ) Τι νομίζετε ότι είναι σημαντικό να κάνετε ή να σκεφτείτε μετά την διδασκαλία σας; 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Η) Πως  θα αξιολογούσατε τη διδασκαλία σας; 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Οδηγίες για τη δομή των ΔΜΑ 

Α. Στην εργασία του project που εκπονήσατε θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:  

Περιεχόμενα 

1.Περίληψη εργασίας (έκταση μιας σελίδας το πολύ). 

2.Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου που θα διδαχθεί και του διδακτικού μετασχηματισμού για να 

είναι κατάλληλο για τα νήπια. 

3. Περιγραφή των ιδεών των νηπίων για το θέμα που θα διδαχθεί και με ποιον τρόπο θα τροποποιήσετε 

όσες από αυτές είναι εναλλακτικές (λανθασμένες). 

Στόχοι της διδακτικής μαθησιακής ακολουθίας 

4. Τα διδακτικά μέσα και υλικά μαζί με αιτιολόγηση για την επιλογή τους: γιατί αυτά τα υλικά και τι 

αναμένετε ότι θα πετύχει το καθένα. 

5.Ποια ή ποιες διδακτικές μεθόδους χρησιμοποιείτε και γιατί. Θυμηθείτε τη διδασκαλία στο περσινό 

μάθημα πχ. Παραδοσιακό, ανακαλυπτικό, ερευνητικό μοντέλο διδασκαλίας κλπ ή ένα μείγμα αυτών. 

Αιτιολογήστε τις επιλογές σας. 

6. Περιγραφή των δραστηριοτήτων και αιτιολόγηση της δομής τους. 

7. Αξιολόγηση του συναισθηματικού και του γνωστικού τομέα. 

8. Πολιτισμικές και κοινωνικές προεκτάσεις του θέματος. 

9.Βιβλιογραφία. 

Β. Επιπλέον η δική σας ομάδα έχει τα εξής σχόλια: 

1…………….. 

2…………….. 

3……………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Φύλλο αξιολόγησης/πρωτόκολλο ανάλυσης για το «ταξίδι της 

τροφής» 

 

Κωδικός εργασίας/ερωτηματολογίου: _______ 
 

Επιστημονικό Περιεχόμενο 

Πέψη 

Πρόσληψη, μετασχηματισμός, 
απορρόφηση απαραίτητων 
συστατικών από τον 
οργανισμό για ανάπτυξη και 
ενέργεια 

Μονάδες 
Μονάδες 

που 
αντιστοιχούν 

Απόσπασμα/τα 

3 
(αν τα λέει όλα) 

  

Γαστρεντερικός 
σωλήνας 

Στόμα 
Η επεξεργασία της τροφής 
αρχίζει από το στόμα. Στην 
στοματική κοιλότητα γίνεται η 
μάσηση της τροφής. Η στερεή 
τροφή κόβεται με τη βοήθεια 
των δοντιών και γίνεται 
κατάλληλη για κατάποση 

1 
(απλή αναφορά 

0,5) 
(λειτουργία 0,5) 

(+1 αν αναφέρει το 
σάλιο) 

  

Σωλήνας (γενικά) 
Είναι ένας αγωγός ο οποίος 
αρχίζει από τη στοματική 
κοιλότητα, συνεχίζεται με το 
φάρυγγα, τον οισοφάγο, το 
λεπτό έντερο, το παχύ έντερο 
και καταλήγει στο πρωκτό. 
Είναι υπεύθυνο για την 
ανάμειξη και προώθηση της 
τροφής από την πρόσληψη της 
τροφής μέχρι την αποβολή των 
άχρηστων υπολειμμάτων της. 

1 
(απλή αναφορά 

0,5) 
(λειτουργία 0,5) 
(+1 αν αναφέρει 

φάρυγγα-
οισοφάγο) 

 

  

Στομάχι 
Προσωρινή αποθήκευση 
μεγάλων ποσοτήτων τροφής, 
έκκριση ουσιών και ανάμειξή 
τους με την τροφή για την 
δημιουργία του χυλού, μερική 
πέψη των πρωτεϊνών,  
προώθηση της τροφής στο 
λεπτό έντερο 

1 
(απλή αναφορά 

0,5) 
(λειτουργία 0,5) 
(+1 αν αναφέρει 
την επεξεργασία 

της τροφής) 

  

Λεπτό έντερο 
Διάσπαση των ουσιών με τη 
βοήθεια της χολής και του 
παγκρεατικού υγρού και 
απορρόφηση θρεπτικών 
συστατικών οι οποίες 
μεταφέρονται σε όλο το σώμα 
από το αίμα 

1 
(απλή αναφορά 

0,5) 
(λειτουργία 0,5) 

  

 Παχύ έντερο - απέκκριση 
Συγκέντρωση άχρηστων 
ουσιών, απορρόφηση του 
νερού, σχηματισμός και 
αποθήκευση των κοπράνων 
και αποβολή τους από τον 

1 
(απλή αναφορά 

0,5) 
(λειτουργία 0,5) 
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Διδακτικός μετασχηματισμός 

οργανισμό μέσω του πρωκτού. 

Προσαρτημένοι 
αδένες 

Οποιονδήποτε και αν 
αναφέρει, δηλαδή έναν από 
τους: πάγκρεας, ήπαρ, 
σιελογόνοι αδένες 

1   

Θέση οργάνων Αν τα όργανα τα οποία 
αναφέρει (όσα και αν είναι 
αυτά) είναι στη σωστή σειρά 

1   

Διατροφή Σωστή διατροφή (τροφές 
ωφέλιμες για τον οργανισμό 
κλπ) 

1   

Υγιεινή Στοματική υγιεινή 
(καθαρισμός δοντιών κλπ) 

1   

Πέψη 

Η τροφή, είναι απαραίτητη για τους 
ζωντανούς οργανισμούς όπως είναι 
ο άνθρωπος, γιατί τους δίνει 
ενέργεια και τους βοηθάει να 
μεγαλώσουν. Η τροφή όμως, 
πρέπει πρώτα να αλλάξει για να 
την χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, 
να την «δουλέψει». Δηλαδή, αφού 
την φάμε να αλλάξει μέσα στο 
σώμα μας για να μας είναι 
χρήσιμη. 

Μονάδες 
Μονάδες 

που 
αντιστοιχούν 

Απόσπασμα/τα 

3 
(αν τα λέει όλα) 

  

Γαστρεντερικός 
σωλήνας 

Στόμα 
Με τη  βοήθεια των δοντιών και 
της γλώσσας μασάμε την τροφή, 
την κάνουμε μικρά κομματάκια, 
την μαλακώνουμε με το σάλιο, την 
κάνουμε μπουκιά. 

1 
(απλή αναφορά 

0,5) 
(λειτουργία 0,5) 

  

Σωλήνας ή οισοφάγος 
Μόλις μασήσουμε καλά και 
καταπιούμε την τροφή, αυτή 
περνάει από αυτόν τον σωλήνα 
που την οδηγεί στο στομάχι. 

1 
(απλή αναφορά 

0,5) 
(λειτουργία 0,5) 

  

Στομάχι 
Είναι σαν μια μεγάλη σακούλα, εκεί  
πάει η τροφή και μένει για λίγο, 
έχει μέσα διάφορα υγρά που 
βοηθάνε την τροφή να διαλυθεί (να 
γίνει σαν «σούπα» και «σπρώχνει» 
μετά την τροφή για να πάει στο 
έντερο. 

1 
(απλή αναφορά 

0,5) 
(λειτουργία 0,5) 

  

Έντερο-απέκκριση 
Τα υγρά που έχει μέσα του το 
λεπτό έντερο, διαλύουν ακόμα 
περισσότερο την τροφή και έτσι 
μπορούμε να πάρουμε αυτά που 
μας είναι χρήσιμα για να 
μεγαλώσουμε και να ζήσουμε. 
Μετά, ότι δεν είναι χρήσιμο, 

1 
(απλή αναφορά 

0,5) 
(λειτουργία 0,5) 
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Ιδέες Μαθητών 

Περιγραφή 
Μονάδ

ες 

Μονάδες που 
αντιστοιχούν 

Απόσπασμα 

Αν γίνεται αναφορά στις ιδέες των 
μαθητών 

1   

Αν αναζητούνται οι ιδέες των μαθητών 
στην βιβλιογραφία 

1   

Ανάδειξη των ιδεών 
από τον/την 
Νηπιαγωγό 

Αν γίνεται 
αναφορά μόνο 
στο ότι θα τις 
αναδείξει ο 
ίδιος 

1   

Αν αναφέρει το 
πώς, με ποιον 
τρόπο θα τις 
αναδείξει 
(ερωτήσεις, 
δραστηριότητε
ς 

1   

Αξιοποίηση των 
ιδεών αυτών στη 

διδασκαλία 

Ποιοτικό 
κριτήριο 

3 
 

 

 

 

  

πηγαίνει στο παχύ έντερο και από 
εκεί φεύγει με τα «κακά». 

Θέση οργάνων Αν είναι στη σωστή σειρά 1   

Διατροφή 

Άλλα από αυτά που παίρνουμε από 
την τροφή μας ο οργανισμός τα 
χρειάζεται και είναι καλά γι' αυτόν 
και άλλα δεν είναι χρήσιμα και 
μπορεί να μας κάνουν και κακό. 
Επίσης, μπορεί κάτι που αν φάω 
λίγο από αυτό θα μου κάνει καλό, 
ενώ αν το φάω σε μεγάλη 
ποσότητα, θα μου κάνει κακό, θα 
με παχύνει (π.χ. λάδι) (ψάχνουμε 
να βρούμε αναφορές σε σωστή 
διατροφή) 

1   

Υγιεινή 

Μετά από κάθε γεύμα, είναι καλό 
και πρέπει να βουρτσίζουμε τα 
δόντια μας και επίσης δεν πρέπει 
να τρώμε πολλά γλυκά γιατί χαλάνε 
τα δόντια μας (ψάχνουμε 
αναφορές σε στοματική υγιεινή) 

1   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Φύλλο αξιολόγησης/πρωτόκολλο ανάλυσης για το Αναπνευστικό 

Σύστημα 
 

Κωδικός εργασίας/ερωτηματολογίου: 
 

1. Επιστημονικό Περιεχόμενο 
 

1.1 Αναπνοή-
αναπνευστικέ

ς κινήσεις-
ανταλλαγή 

αερίων 

Η αναπνοή, είναι μια  
λειτουργία κατά την οποία  τα 
αναπνευστικά αέρια (οξυγόνο 
και διοξείδιο του άνθρακα), 
διακινούνται μέσω του αίματος 
από και προς τους πνεύμονες με 
την εισπνοή και την εκπνοή. Η 
λειτουργία της αναπνοής 
εξυπηρετεί την κυτταρική 
αναπνοή, δηλαδή καλύπτει  την 
ανάγκη των κυττάρων να 
τροφοδοτούνται με οξυγόνο για 
να γίνουν οι καύσεις/οξειδώσεις. 
Αντίστοιχα, απομακρύνεται το 
διοξείδιο του άνθρακα από τα 
κύτταρα.   

Μονάδες Μονάδες που 
αντιστοιχούν 

Απόσπασμα/τα 

3 
(αν τα λέει 

όλα) 
  

1.2 Η 
αεροφόρος 

οδός 

1.3 Μύτη - Ρινική κοιλότητα 
Η μύτη περικλείει τη ρινική 
κοιλότητα. Βρίσκεται στην αρχή 
του αναπνευστικού συστήματος 
- της αεροφόρου οδού.  
Χωρίζεται με το ρινικό 
διάφραγμα σε δύο θαλάμους. Σ' 
αυτή βρίσκεται το αισθητήριο 
όργανο της όσφρησης καθώς 
επίσης είναι υπεύθυνη για το 
φιλτράρισμα του εισπνεόμενου 
αέρα (κατακράτηση σωματιδίων 
και μικροοργανισμών). 

1 
(απλή 

αναφορά 0.5 
Λειτουργία 

0.5) 

  

1.4 Ο φάρυγγας 
Είναι σωλήνας 15cm ο οποίος 
βρίσκεται πίσω από την 
κοιλότητα της μύτης, του 
στόματος και του λάρυγγα. Από 
αυτόν θα περάσουν οι τροφές 
που καταλήγουν στον οισοφάγο 
καθώς και ο αέρας προς τους 
πνεύμονες.  

1 
(0.5 απλή 
αναφορά 

0.5 
λειτουργία) 

  

1.5 Ο λάρυγγας 
Ο λάρυγγας αποτελεί τη 
συνέχεια του φάρυγγα. 
Χρησιμεύει και ως αεραγωγό 
όργανο αλλά και ως όργανο της 
φωνής και των ήχων καθώς σ' 
αυτόν βρίσκονται οι φωνητικές 
χορδές. 

1 
(0.5 απλή 
αναφορά 

0.5 
λειτουργία) 

  

1.6 Η τραχεία 1   
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Η τραχεία είναι ένας σωλήνας 
μήκους 9-15cm  που αποτελεί τη 
συνέχεια του λάρυγγα. Παράγει 
βλέννα που συγκρατεί 
εισπνεόμενα σωματίδια, όπως η 
σκόνη. Στο κάτω άκρο της, η 
τραχεία χωρίζεται στον αριστερό 
και στο δεξιό βρόγχο, οι οποίοι 
αντίστοιχα εισέρχονται στον 
αριστερό και δεξιό πνεύμονα και 
διακλαδιζόμενοι σχηματίζουν το 
βρογχικό δέντρο. 

(0.5 απλή 
αναφορά 

0.5 
λειτουργία) 

1.7 Οι πνεύμονες 
Οι πνεύμονες του ανθρώπου 
είναι δύο, ο δεξιός και ο 
αριστερός και έχουν κωνική 
περίπου μορφή με κορυφή προς 
τα πάνω. Στις κυψελίδες των 
πνευμόνων, συντελείται η 
ανταλλαγή των αερίων. 

1 
(0.5 απλή 
αναφορά 

0.5 
λειτουργία) 

  

 1.7.1 Κυψελίδες 
Είναι αεροφόρες κοιλότητες των 
πνευμόνων που έχουν πολύ 
λεπτό τοίχωμα με πολλά 
αιμοφόρα αγγεία όπου γίνεται η 
ανταλλαγή των αερίων. 
Συγκεκριμένα, το αίμα 
εμπλουτίζεται με οξυγόνο και 
ελευθερώνει διοξείδιο του 
άνθρακα στον αέρα των 
κυψελίδων, που στη συνέχεια 
βγαίνει με την εκπνοή. 

1 
(0.5 απλή 
αναφορά 

0.5 
λειτουργία) 

  

1.8 
Λειτουργία 

της αναπνοής 

Θωρακική κοιλότητα 
Οι πνεύμονες βρίσκονται μέσα 
στη θωρακική κοιλότητα, την 
οποία σχηματίζουν οι πλευρές 
που αρθρώνονται πίσω με τη 
σπονδυλική στήλη και μπροστά 
με το στέρνο. Η θωρακική 
κοιλότητα, χωρίζεται από την 
κοιλιακή με ένα θολωτό μυ, το 
διάφραγμα. Με τη βοήθεια του 
διαφράγματος και των 
αναπνευστικών μυών, η 
θωρακική κοιλότητα 
αυξομειώνει τον όγκο της και 
έτσι εισρέει και εκρέει 
αντίστοιχα ο αέρας.  

1 
(0.5 απλή 
αναφορά 

0.5 
λειτουργία) 

  

1.9 Επίδραση 
του τρόπου 

ζωής στη 
λειτουργία 

του 
αναπνευστικο
ύ συστήματος 

Η ομαλή λειτουργία του 
αναπνευστικού συστήματος 
συνήθως επηρεάζεται από 
διάφορους παθογόνους 
μικροοργανισμούς καθώς και 
από την κακή ποιότητα του 
αέρα. Οι μικροοργανισμοί 
αυτοί μπορεί να προκαλέσουν 

1   



Μελέτη της ικανότητας διδακτικού σχεδιασμού υποψηφίων νηπιαγωγών στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών: 
Η περίπτωση της διδασκαλίας του «Ταξιδιού της Τροφής» 

 
127 

 

διάφορες ασθένειες. Για να 
μειωθεί η πιθανότητα 
προσβολής του οργανισμού 
από τέτοιου είδους ασθένειες, 
θα πρέπει να αποφεύγονται 
χώροι στους οποίους υπάρχει 
συνωστισμός όπως επίσης 
πρέπει να λαμβάνονται μέτρα 
και από τον καθένα 
(χρησιμοποίηση του χεριού 
στο φτάρνισμα ή βήξιμο κ.ά.). 
Επίσης, στην υγεία του 
αναπνευστικού συστήματος 
συντελεί η υιοθέτηση ενός 
υγιεινού τρόπου ζωής 
(αποφυγή καπνίσματος, 
άσκηση, διασφάλιση καθαρού 
αέρα απαλλαγμένου από 
καυσαέρια κ.ά). 

 

 
2. Μετασχηματισμένο περιεχόμενο 

 
 

2.1 Αναπνοή-
ανταλλαγή 

αερίων 

Ο αέρας μας είναι 
πολύτιμος για να ζήσουμε 
γιατί περιέχει οξυγόνο. Το 
οξυγόνο πρέπει να πάει σε 
κάθε σημείο του σώματός 
μας για να μπορέσουμε να 
ζήσουμε. Μάλιστα, αυτό 
πρέπει να γίνεται συνεχώς. 
Έτσι, κάθε φορά που 
παίρνουμε αέρα από τη 
μύτη μας, παίρνουμε μαζί 
και το απαραίτητο οξυγόνο 
για να ζήσουμε. Ο αέρας 
που παίρνουμε από τη μύτη 
μας, μεταφέρεται μέσα στο 
σώμα μας ώστε να πάρουμε 
οξυγόνο και να διώξουμε 
άλλα άχρηστα πράγματα με 
τον αέρα που βγαίνει από 
τη μύτη ή από το στόμα 
μας.  

Μονάδες Μονάδες που 
αντιστοιχούν 

Απόσπασμα/τα 

3 
(αν τα λέει 

όλα) 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.2Λειτουργία 
της αναπνοής 

Οι άνθρωποι αναπνέουμε 
συνεχώς. Αν βάλουμε τα 

χέρια μας στο στήθος μας 
θα καταλάβουμε πως κάθε 
φορά που μπαίνει αέρας 
αυτό ανεβαίνει και κάθε 
φορά που βγαίνει αέρας 

1   
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αυτό κατεβαίνει. 

2.3 Η 
αεροφόρος 

οδός 

2.3.1 Μύτη - Ρινική 
κοιλότητα 

Ο αέρας, μέσα στο σώμα 
μας, μπορεί να μπει και από 
το στόμα και από τη μύτη 
μας. Είναι ωστόσο καλύτερο 
να μπαίνει από τη μύτη μας 
γιατί η μύτη μας, δεν μας 
βοηθάει μόνο να 
μυρίζουμε. Εκεί ο αέρας 
καθαρίζεται από μικρές 
τριχούλες που βρίσκονται 
στο εσωτερικό της, οι 
οποίες κρατάνε τη σκόνη 
και τα μικρόβια, που δεν 
φαίνονται χωρίς 
μικροσκόπιο και που μπορεί 
να μας αρρωστήσουν.  

1 
(0.5 απλή 
αναφορά 

0.5 
λειτουργία) 

  

2.3.2 Αναπνευστικός 
σωλήνας (φάρυγγας-

λάρυγγας) 
Αφού ο αέρας περάσει από 
τη μύτη, ταξιδεύει μέσα σε 
ένα σωλήνα από τον οποίο 
όμως περνάει και το φαγητό 
μας. Ο σωλήνας αυτός 
λέγεται φάρυγγας. Λέμε 
πως «όταν τρώμε δεν 
μιλάμε», γιατί αν τα 
κάνουμε μαζί, μπορεί κατά 
λάθος να περάσει φαγητό 
στο σωλήνα απ' όπου 
περνάει ο αέρας. 
Το επόμενο πέρασμα του 
αέρα μέσα στο σωλήνα 
είναι ο λάρυγγας. Μας 
βοηθάει επίσης να μιλάμε, 
γιατί στην άκρη αυτού του 
σωλήνα, παράγεται η φωνή. 
Βέβαια, για να μπορούμε να 
μιλήσουμε, δεν είναι μόνο 
αυτό αρκετό αλλά σπουδαίο 
ρόλο παίζουν η γλώσσα, τα 
δόντια τα χείλη ακόμα και η 
μύτη.  

1 
(0.5 απλή 
αναφορά 

0.5 
λειτουργία) 

  

2.3.3 Η τραχεία 
Στη συνέχεια, ο αέρας 
περνάει μέσα από έναν 

1 
(0.5 απλή 
αναφορά 
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σωλήνα που λέγεται 
τραχεία. Εκεί φτιάχνεται ένα 
υγρό σαν κόλλα που 
παγιδεύει μικροσκοπικά 
πράγματα όπως η σκόνη 
που μπορεί να υπάρχει στον 
αέρα. Ο σωλήνας αυτός 
χωρίζεται σε δύο άλλους 
σωλήνες οι οποίοι 
χωρίζονται ξανά σε άλλους 
μικρότερους σωλήνες. 
Φτιάχνουν δηλαδή κάτι που 
μοιάζει με ανάποδο δέντρο  
που τα κλαδιά του μπαίνουν 
μέσα σε δύο μεγάλους 
σάκους, τους πνεύμονες ή 
τα πνευμόνια.  

0.5 
λειτουργία) 

2.3.4 Οι πνεύμονες 
Όλοι μας έχουμε μέσα στο 
σώμα μας αυτούς τους δύο 
μεγάλους σάκους, τους 
πνεύμονες. Τους 
προστατεύουνε και τους 
αγκαλιάζουνε και βοηθούν 
στην αναπνοή τα πλευρά 
μας, που είναι κόκκαλα. 

1 
(0.5 απλή 
αναφορά 

0.5 
λειτουργία) 

  

2.3.5 Κυψελίδες 
Οι πνεύμονες χωρίζονται σε 
μικρές φουσκίτσες, όπου 
γίνεται μια σημαντική 
δουλειά. Το οξυγόνο του 
αέρα που έχει μπει από τη 
μύτη μας, μεταφέρεται στο 
αίμα, έτσι ώστε αυτό  να 
ταξιδέψει σε όλο το σώμα 
μας και να μας κρατήσει 
ζωντανούς. Το αίμα από την 
άλλη, κουβαλάει άχρηστα 
υλικά που πρέπει να 
φύγουν από το σώμα μας 
και τα διώχνει στους 
πνεύμονες και μάλιστα στις 
κυψελίδες.  

1 
(0.5 απλή 
αναφορά 

0.5 
λειτουργία) 

  

2.4 Επίδραση 
περιβάλλοντο
ς-τρόπου ζωής 

Δεν είναι καθόλου καλό για 
την αναπνοή και τα 
πνευμόνια το κάπνισμα και 
ο βρώμικος αέρας. 

1   
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3. Ιδέες Μαθητών 

Περιγραφή 
Μον
άδες  

Μονάδες 
που 

αντιστοιχούν 
Απόσπασμα/τα 

3.1 Αν γίνεται αναφορά στις 
ιδέες των μαθητών 

1   

3.2 Αν γίνονται παραπομπές στη 
σχετική βιβλιογραφία. 

1   

Ανάδειξη των ιδεών 
από τον/την 
Νηπιαγωγό 

3.3 Αν 
γίνεται 

αναφορά 
μόνο στο 
ότι θα τις 
αναδείξει 

ο ίδιος 

1   

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Φύλλο αξιολόγησης/πρωτόκολλο ανάλυσης στόχων για το Πεπτικό 

Σύστημα 
 

«Το ταξίδι της τροφής». 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ
Σ ΑΞΟΝΑΣ 

Να μάθουν/κατανοήσουν /ανακαλύψουν… 
Περιγραφή 

στόχου 
ΜAX MON. 

Γενικός 

γνωστικός 

στόχος 
Το πεπτικό σύστημα και τη λειτουργία της πέψης  

 
2 

 

 

 

 

 

Επιμέρους 

Ειδικοί 

Στόχοι 

Τη διαδικασία της πέψης  1  

Ποια είναι τα βασικά όργανα (ονόματα π.χ. 

στομάχι ή περιγραφή π.χ. ένας σωλήνας) και τη 

σειρά που συμμετέχουν στη λειτουργία της πέψης 

 

1 
 

Τη λειτουργία κάποιων από τα βασικά όργανα 

(π.χ. στόμα, στομάχι) κατά τη λειτουργία της 

πέψης 

 

1 
 

Τη μετατροπή της τροφής από την στιγμή της 

εισόδου ως την αποβολή της 

 
1 

 

Τη σημαντικότητα της τροφής για τον άνθρωπο  1  

Τη σημασία της πέψης για τον άνθρωπο  1  

Συναισθηματι
κός Τομέας 

Τα παιδιά να διασκεδάσουν/ευχαριστηθούν 
κατά τη μαθησιακή διαδικασία 

 
1 

 

Μαθησιακή 
Διαδικασία 

Ενεργή συμμετοχή των παιδιών στις 
δραστηριότητες 

 
1 

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων (συνεργασίας, 
επικοινωνίας) 

 
1 

 

Αισθητηριο-
κινητικός 
τομέας 

Να συμμετέχουν έστω σε μια κινητική 
δραστηριότητα σχετική με το ταξίδι της τροφής 

 
1 

 

Ψυχο-
κινητικός 
τομέας 

Να συμμετέχουν έστω σε ένα 
θεατρικό/παιχνίδι/δραματοποίηση σχετικό με το 

 
1 
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ταξίδι της τροφής 
Σύνδεση με 

την 
καθημερινότη

τα 

Να υιοθετήσουν καλές διατροφικές συνήθειες  1  

Να φροντίζουν για την καθημερινή τους 
προσωπική υγιεινή (πλύσιμο των δοντιών). 

 
1 

 

Ιδέες 
μαθητών 

Ανάδειξη ή τροποποίηση των ιδεών των 
μαθητών 

 
1 

 

 
Γενικά 

 

Καλή και ξεκάθαρη διατύπωση των στόχων  1  

Άλλο  1  

ΣΥΝΟΛΟ     

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Φύλλο αξιολόγησης/πρωτόκολλο ανάλυσης στόχων για το 

Αναπνευστικό Σύστημα 
 

«Το αναπνευστικό σύστημα». 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 

Να μάθουν/κατανοήσουν 

/ανακαλύψουν… 

Περιγραφή 

στόχου 
ΜAX MON. 

Γενικός γνωστικός 

στόχος 

Επιμέρους στόχοι 

Το αναπνευστικό σύστημα και τη 

λειτουργία της αναπνοής  

 
2  

Επιμέρους στόχοι 

Να γνωρίσουν τα παιδιά τα βασικά 

όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία 

της αναπνοής 

 

1  

Τη σωστή θέση των οργάνων μέσα στο 

σώμα 

 
1  

Τη διαδικασία της αναπνοής (εισπνοή - 

εκπνοή) 

 
1  

Τη λειτουργία των οργάνων που 

συμμετέχουν στην αναπνοή 

 
1  

Τη σημασία της αναπνοής για τον 

άνθρωπο 

 
1  

Συναισθηματικός 

Τομέας 

 

Τα παιδιά να 

διασκεδάσουν/ευχαριστηθούν κατά τη 

μαθησιακή διαδικασία 

 

1  

Μαθησιακή 

Διαδικασία 
Ενεργή συμμετοχή των παιδιών στις 

δραστηριότητες 

 
1  

Αισθητηριο-κινητικός 

τομέας 

Να συμμετέχουν έστω σε μια κινητική 

δραστηριότητα σχετική με την αναπνοή 

 
1  

Ψυχο-κινητικός 

τομέας 

Να συμμετέχουν έστω σε ένα 

θεατρικό/παιχνίδι/δραματοποίηση σχετικό 

με την αναπνοή 

 

1  

Σύνδεση με την 

καθημερινότητα 

Τρόπους προφύλαξης από διάφορες 

ασθένειες που μεταδίδονται με το 

αναπνευστικό 

 

1  

Τους χώρους που πιθανόν να προκαλούν 

προβλήματα στην αναπνοή (με καπνιστές 

ή με ατμοσφαιρική ρύπανση) 

 

1  

Ιδέες μαθητών 
Ανάδειξη ή τροποποίηση των ιδεών των 

μαθητών 

 
1  
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Γενικά 

 

Καλή και ξεκάθαρη διατύπωση των 

στόχων 

 
1  

Άλλο  1  

ΣΥΝΟΛΟ     
 


