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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται οι απαντήσεις 32 παιδιών του 1ου και 6ου 

Νηπιαγωγείου Έδεσσας με σκοπό να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο η εφαρμογή της 

Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας (Δ.Μ.Α.) συμβάλλει στον καθορισμό των 

αποτελεσμάτων αναφορικά με τη διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου των 

μαγνητών. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή της Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας 

αφορούσε στην ανάπτυξη της δεξιότητας της ταξινόμησης αντικειμένων με βάση την 

αλληλεπίδρασή τους με τον μαγνήτη και στην καλλιέργεια της δεξιότητας της 

σειροθέτησης μαγνητών με βάση την ισχύ τους. Εκτός από τη διδασκαλία του 

αντικειμένου στο σύνολο της τάξης, τα παιδιά συμμετείχαν σε ατομικές συνεντεύξεις 

πριν και μετά τη διδασκαλία. Τα τεστ προ-ελέγχου και μετά-ελέγχου αποτέλεσαν την 

έναρξη και την ολοκλήρωση της έρευνας. Τα αποτελέσματα της μελέτης κρίνονται 

ικανοποιητικά καθώς τα παιδιά, όχι μόνο εξοικειώθηκαν με ένα διδακτικό 

αντικείμενο που δεν είχαν έρθει σε επαφή στο παρελθόν στο πλαίσιο οργανωμένης 

διδασκαλίας, κατόρθωσαν να ταξινομούν τα αντικείμενα με βάση την ιδιότητά τους 

να έλκονται από τους μαγνήτες. Μετά την εφαρμογή της Δ.Μ.Α. τα παιδιά ήταν σε 

θέση όχι μόνο να ταξινομούν τα υλικά με βάση τις ελκτικές τους ιδιότητες, αλλά και 

να σειροθετούν τους μαγνήτες με βάση την ισχύ τους. Όλα τα παραπάνω 

αποδεικνύονται από το ποσοστό βελτίωσης στην ικανότητας σειροθέτησης του 

διδακτικού αντικειμένου. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας φαίνεται να 

συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με άλλες έρευνες που εκπονήθηκαν διεθνώς αλλά και 

στον ελλαδικό χώρο (Τεμερτζίδου, 2012). Η ενασχόληση άλλων επιστημόνων με το 

θέμα έδειξε ανάλογα αποτελέσματα. Τέλος κατά ένα ποσοστό επιβεβαιώθηκε πως η 

εφαρμογή της Δ.Μ.Α. θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά στην καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων στο Νηπιαγωγείο.  
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Abstract 

 In this present research thirty-two answers of kindergarten children of the 1
st
 

and 6
th

 kindergarten of the area of Edessa are examined in order to be found out if the 

enforcement of the Didactical Learning Retinue contributes towards to the 

determination of results in regard to the teaching of the phenomenon of magnetism. 

Specifically, the enforcement of DCR had dual target. The development of the 

skillfulness of classification in some objects based on their interaction with the 

magnets was the first target. The rowing of the magnets based on their force was the 

second one. Except for the teaching process in whole classroom the children 

participated to individual interviews. Pre and post tests were carried out before and 

after the teaching of the phenomenon respectively. The results of this present survey 

are considered satisfied. Not only did the children accustom with a phenomenon 

which they did not have contact with in the past, but they were able to classify the 

objects which can be attracted by the magnets as well. At the end of the enforcement 

on the one hand children were able to classify the magnetic objects and on the other 

hand pupils were able to row the magnets based on their force. All the above are 

proved thanks to the range of improvement as for the ability of rowing the magnets. 

The results of this survey are consistent with other surveys which have been labored 

over internationally and nationally (Temertzidou, 2012). Scientific activities similar to 

this one have shown similar results too. Finally, it has been proved that the 

enforcement of DCR could contribute to the cultivation of skillfulness in the 

kindergarten.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται μια διεθνής τάση για τον επιστημονικό 

αλφαβητισμό (Science for all, Science for Citizenship, Scientific Literacy), σύμφωνα 

με την οποία η διδασκαλία των φυσικών επιστημών εντάσσεται σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο γνώσης και στοχεύει να καλλιεργήσει στους μαθητές δεξιότητες χρήσιμες 

στη μάθηση γενικά, και ειδικότερα στη διαχείριση γνώσεων και πληροφοριών 

ανεξάρτητα από το πεδίο από το οποίο προέρχονται, καθώς και στη λήψη αποφάσεων 

για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Στο πλαίσιο αυτό η διδασκαλία των εννοιών των 

φυσικών επιστημών χάνει τον παραδοσιακό της χαρακτήρα και εμπλέκεται  με μια 

ποικιλία από έννοιες που αφορούν πεδία όπως ο πολιτισμός, η ηθική, η πολιτική και η 

τεχνολογία. Από τα πρώτα κιόλας στάδια της εκπαίδευσης τα παιδιά προσχολικής και 

πρώτης σχολικής ηλικίας θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με κάποιο αριθμό 

ερεθισμάτων που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες, με στόχο τον επιστημονικό 

αλφαβητισμό για όλους στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του πολίτη (Σέρογλου, 2006). Η 

ανάγκη για επιστημονικά καλλιεργημένους πολίτες οδήγησε στην εισαγωγή των 

θετικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση.     

Η χρήση υλικών τα οποία τα νήπια συναντούν στην καθημερινή τους ζωή 

εστιάζει την προσοχή τους στο φαινόμενο και όχι στη συσκευή που χρησιμοποιείται 

για την εκτέλεση του πειράματος. Επιπρόσθετα η καθημερινή ζωή των παιδιών θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν  όχι μόνο στην επιλογή των υλικών, αλλά και στα 

φαινόμενα και τις διαδικασίες που ακολουθούνται όταν οι εκπαιδευτικοί επιχειρούν 

να ασχοληθούν με το αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο. Τα 

φαινόμενα και οι διαδικασίες που επιλέγονται θα πρέπει να συμβαδίζουν με το 

νοητικό υπόβαθρο έστω και μιας μερίδας μαθητών. Η μελέτη του φαινομένου περνά 

σε δεύτερη μοίρα όταν μια ειδικά κατασκευασμένη και άγνωστη συσκευή 

χρησιμοποιείται και προσελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών. Ένα 

μεγάλο ποσοστό μαθητών, όπως έχει παρατηρηθεί (UNESCO, 1994) βλέποντας το 

αποτέλεσμα ενός πειράματος θεωρεί πως το φαινόμενο αυτό οφείλεται στα ειδικά 

χρησιμοποιούμενα  εργαλεία και υλικά και ότι δίχως αυτά, στην καθημερινότητα 

αντικαθιστώντας τα με απλά υλικά, δεν συμβαίνει το ίδιο ή κάτι αντίστοιχο. Η χρήση 

καθημερινών υλικών συντελεί στο να αφαιρεθεί ένα ποσοστό από το μυστήριο που 

περιβάλλει την επιστήμη και κατ’ επέκταση στην απομυθοποίηση οργάνων και 

συσκευών. Δείχνει ότι η επιστήμη δεν είναι κάτι εξωτικό μακρινό ή ιδιαίτερο αλλά 



 

11 

 

σχετίζεται με αντικείμενα και κοινές εμπειρίες της καθημερινής ζωής (Woolnough 

and Allsop 1985, Munson 1985, Χαλκιά, 1993). Τα παραπάνω είναι δυνατόν να 

δημιουργήσουν θετική στάση των παιδιών απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες και 

ιδιαίτερα αν αρχίζουν και εμφανίζονται στο πλαίσιο παιχνιδιού από τη νηπιακή 

ηλικία. Με τη βοήθεια των γονιών και τη συμβολή του/της νηπιαγωγού παρέχοντας 

λεπτομερείς οδηγίες πειραμάτων κάτι τέτοιο μπορεί να εφαρμοστεί σαν παιχνίδι 

ακόμα και στο σπίτι με στόχο τα παιδιά να εξοικειωθούν με τέτοιες διαδικασίες.   

Είναι γεγονός ότι η φυσική επιστήμη δεν είναι κάτι που συναντάμε μόνο στο 

εργαστήριο. Καθημερινά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με φυσικά φαινόμενα στο σπίτι 

μας, στο δρόμο, στην κάθε μας δραστηριότητα. Ωστόσο στο σχολείο, η επαφή του 

παιδιού με τα φυσικά φαινόμενα γίνεται οργανωμένα. Η χαρά του παιδιού στο να 

κάνει ένα πείραμα με τα χέρια του, δεν μπορεί να αντικατασταθεί σίγουρα με καμιά 

θεωρία όσο καλά και αν είναι γλωσσικά διατυπωμένη, ούτε ακόμα και από έναν 

υπολογιστή. Είναι πράγματι πολύ σπουδαίο να ανακαλύπτεις μόνος σου και να 

δημιουργείς θέαμα με τη βοήθεια της φυσικής. Ειδικότερα το ενδιαφέρον για το 

φαινόμενο του μαγνητισμού από την πλευρά των παιδιών και ειδικότερα των μικρών 

σε ηλικία είναι αδιαμφισβήτητα έντονο. Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι 

τα παιδιά συναντούν μαγνήτες σε πολλές εκφάνσεις της ζωής τους. Τα μαγνητάκια 

στο ψυγείο, στα τουριστικά σουβενίρ που τα παιδιά βρίσκουν στα σπίτια τους, τα 

μαστορέματα του μπαμπά και τα μαγνητάκια σε διάφορα παιχνίδια κυρίως των 

αγοριών, είναι φαινόμενα που κινούν την περιέργεια των παιδιών. 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί συνέχεια της έρευνας που έχει γίνει στον ελληνικό 

χώρο από την Τεμερτζίδου (2012), με σκοπό τη μελέτη των επιστημονικών 

δεξιοτήτων και πιο συγκεκριμένα τη δεξιότητα της ταξινόμησης πρωτευόντως και 

δευτερευόντως της υπόθεσης σε παιδιά νηπιακής ηλικίας αναφορικά με το διδακτικό 

αντικείμενο των μαγνητών. Η έρευνα αυτή εμφάνισε σημαντικά αποτελέσματα. Το 

γεγονός όμως ότι πραγματοποιήθηκε με ερευνητικό/διδακτικό εργαλείο το διδακτικό 

πείραμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η διδασκαλία ήταν ατομική, η παρούσα 

εργασία στοχεύει στην αξιοποίηση των ευρημάτων της Τεμερτζίδου, σε επίπεδο 

τάξης αυτή τη φορά, και όχι ατομικά. Για τον λόγο αυτόν προχωρήσαμε στον 

σχεδιασμό της Δ.Μ.Α. με στόχο  τη  μελέτη της ταξινόμησης και της υπόθεσης στο 

σύνολο της τάξης του νηπιαγωγείου για να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο η 

διαφοροποίηση του ερευνητικού εργαλείου συμβάλλει στον καθορισμό των 

αποτελεσμάτων.  



 

12 

 

Αναλυτικότερα, αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε το διδακτικό 

αντικείμενο των μαγνητών, με σκοπό την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την 

αξιολόγηση Μαθησιακής Διδακτικής Σειράς σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 

ετών). Τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε αφορούσαν την επιτυχία της Δ.Μ.Α. ως 

προς την καλλιέργεια των επιστημονικών δεξιοτήτων που επιλέχθηκαν και 

συγκεκριμένα την δεξιότητα της ταξινόμησης αντικειμένων με βάση την 

αλληλεπίδρασή τους με τον μαγνήτη και με βάση την ισχύ τους, από παιδιά 

προσχολικής ηλικίας . Βασιζόμενοι στη διδασκαλία της Τεμερτζίδου, σχεδιάσαμε 

Δ.Μ.Α. που περιελάμβανε παρόμοια έργα και στηριζόμενοι στο μοντέλο της 

Ανακαλυπτικής Επίδειξης προχωρήσαμε στη διδασκαλία του αντικειμένου στο 

σύνολο της τάξης, την οποία αξιολογήσαμε με πολλαπλά μέσα.  

Τα ευρήματα της εργασίας ήταν στο σύνολο ενθαρρυντικά. Παρατηρήθηκε 

σημαντική βελτίωση σχετικά με την αύξηση του αριθμού των παιδιών που 

αναγνώρισαν το αντικείμενο μελέτης και τις ελκτικές του ιδιότητες στα τεστ προ-

ελέγχου και μετά-ελέγχου. Τα παιδιά φάνηκε να ανέφεραν περισσότερα αντικείμενα 

που έλκονται από τους μαγνήτες, σε σχέση με τις απαντήσεις τους πριν τη 

διδασκαλία, αλλά με μικρή βελτίωση. Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε κατά την 

ικανότητα αναγνώρισης του πιο δυνατού μαγνήτη αλλά και την ικανότητα 

σειροθέτησης μαγνητών, ανάλογα με την ισχύ τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
 

1.1 Η σημασία της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο 
νηπιαγωγείο 
 

Σύμφωνα με τον Judah L. Schwartz (2006), για τη διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστημών πρέπει να προχωρήσουμε στην εξερεύνηση των τρόπων κατά τους 

οποίους ο κόσμος γύρω μας φαίνεται, ακούγεται, μυρίζεται και συμπεριφέρεται. Τα 

παιδιά από τα πρώιμα στάδια της σχολικής του ηλικίας, θα πρέπει να προχωρήσουν 

στη αξιολόγηση της σημασίας όχι μόνο να συλλέγουν στοιχεία αλλά και να συνδέουν 

αυτά τα στοιχεία του γύρω κόσμου με τον σχηματισμό υποθέσεων και προβλέψεων. 

Για να γίνουν τα παιδιά υπεύθυνοι πολίτες, σε έναν αυξανόμενο τεχνολογικά κόσμο, 

θα πρέπει να μπορέσουν να αναζητούν τις αιτίες και να προβλέπουν πιθανά 

αποτελέσματα (Eshach, 2006). 

Έρευνες κατά τη δεκαετία του ’90, έχουν δείξει ότι τα παιδιά, από πολύ νωρίς, 

αποκτούν την αίσθηση των φυσικών φαινομένων και διαμορφώνουν τα πρώτα 

στοιχεία επιστημονικών εννοιών. Ο κόσμος της φυσικής είναι ο πραγματικός κόσμος 

που τα περιβάλλει και αργά ή γρήγορα προσπαθούν να εξηγήσουν και να εντάξουν τα 

φαινόμενα που παρατηρούν μέσα στην κοσμοαντίληψη που χτίζουν. Από την 

εκπαιδευτική άποψη, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, υπάρχει μια αυξανόμενη αποδοχή 

ότι η κατάλληλη επιστημονική δουλειά μπορεί και πρέπει να αρχίσει από τις νηπιακές 

τάξεις. Η έρευνα του εγκεφάλου και οι μοντέρνες νευροεπιστήμες έχουν δείξει ότι η 

μάθηση σε συγκεκριμένους τομείς συντελείται πιο αποτελεσματικά μέσα σε μια 

κρίσιμη περίοδο που αρχίζει νωρίς στη ζωή. Αυτή η κρίσιμη περίοδος που 

ονομάζεται «παράθυρο ευκαιρίας» αρχίζει να κλείνει γύρω στην ηλικία των εννέα 

ετών (Nash, 1997, Shore, 1997) αλλά για τις πιο απαραίτητες επιστημονικές 

δεξιότητες, το παράθυρο φαίνεται να κλείνει ακόμη νωρίτερα (Begley, 1996)(βλ. 

Eshach, 2006). Οι ερευνητές συμφωνούν ότι οι Φυσικές Επιστήμες στις μικρές 

ηλικίες είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης που 

συνεισφέρει παράλληλα στη διαμόρφωση ενός υποβάθρου το οποίο θα οδηγήσει σε 

καλύτερη κατανόηση δύσκολων επιστημονικών εννοιών και επιστημονικών 

φαινομένων που τα παιδιά θα μελετήσουν αργότερα με έναν πιο τυπικό τρόπο. 

Σύμφωνα με τον Eshach (2006), υποδεικνύονται έξι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά 

πρέπει να έρθουν σε επαφή με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε μικρή 
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ηλικία. Αρχικά, τα παιδιά από τη φύση τους απολαμβάνουν να παρατηρούν και να 

σκέφτονται πράγματα σχετικά με τη φύση και τον φυσικό κόσμο. Στη συνέχεια, 

εκθέτοντας τα παιδιά στις επιστήμες, δημιουργούνται θετικές στάσεις απέναντι σε 

αυτές. Επίσης, η πρώιμη επαφή των παιδιών με τα επιστημονικά φαινόμενα οδηγεί 

στη βαθύτερη κατανόηση των φαινομένων αυτών κατά τη διδασκαλία τους σε 

μεγαλύτερες τάξεις. Ως τέταρτος λόγος αναφέρεται η χρήση της επιστημονικής 

γλώσσας  σε μικρή ηλικία, η οποία επηρεάζει την τελική ανάπτυξη των 

επιστημονικών εννοιών στα παιδιά. Ακόμα, τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν 

επιστημονικές ιδέες και να προβούν σε επιστημονικές αιτιολογήσεις. Τέλος, η 

επιστήμη αποτελεί ένα επιστημονικό μέσο για την ανάπτυξη της επιστημονικής 

σκέψης.  

Διάφορες απόψεις έχουν εκφραστεί ως προς το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η 

εκπαίδευση των πολύ μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες και πως θα πρέπει να 

προσεγγίζεται. Μια από τις πλέον σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση στις 

Φυσικές Επιστήμες είναι η εισαγωγή της επιστημονικής διερεύνησης. Η διδασκαλία 

των Φυσικών Επιστημών με μεθόδους διερεύνησης στοχεύει στο να δώσει στα παιδιά 

τη δυνατότητα να αποκτήσουν αυθεντικές επιστημονικές εμπειρίες, να δώσει νόημα 

στη μάθηση και να βελτιώσει την κατανόησή τους (Furtak, 2006). Η διερεύνηση 

θεωρείται από πολλούς ως ένας τομέας μέγιστης σημασίας και ενδιαφέροντος στην 

εκπαίδευση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες. Μια γενική θεώρηση 

επιστημών σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών μικρής ηλικίας συνιστά ότι θα πρέπει 

να δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να χρησιμοποιούν την προσέγγιση αυτή και να 

αναπτύσσουν τη δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν δεξιότητες, όπως να διεξάγουν 

διερευνήσεις, να χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα για να συλλέγουν δεδομένα, να 

σκέφτονται κριτικά και να συνδέουν λογικά τεκμήρια και ερμηνείες, καθώς και να 

επικοινωνούν με επιστημονικά επιχειρήματα. Με τον τρόπο αυτό η γνώση δεν 

μεταβιβάζεται άμεσα αλλά αναπτύσσεται από την ενεργό συμμετοχή του ίδιου του 

μαθητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μάθησή του (Zion κ.ά., 2004). 

Επίσης, ένα άλλο γεγονός που συνέβαλε στην κατεύθυνση αυτή είναι το ότι τα 

παιδιά εμφανίζουν την έμφυτη τάση να περιεργάζονται τα φυσικά φαινόμενα, να 

παρατηρούν και να σκέφτονται για τη φύση και τα διάφορα αντικείμενά της. Ο ρόλος 

των εκπαιδευτικών στη διατήρηση του ενδιαφέροντος και της απορίας των παιδιών 

είναι σημαντικός και η συμβολή τους έτσι ώστε αυτά να έρθουν σε επαφή με 

πληθώρα αντικειμένων και φαινομένων των Φυσικών Επιστημών τα οποία αργότερα 
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θα αποτελέσουν τη βάση για επιστημονικές έννοιες, κρίνεται επιτακτική. 

Επιπρόσθετα η θετική στάση των παιδιών σε σχέση με αυτές και οι μελλοντικές 

επιλογές, όπως για παράδειγμα το επάγγελμα ή τα ενδιαφέροντα σχετίζεται με την 

πρώιμη εμπλοκή των νηπίων με αυτές (Eshach & Fried, 2005). Επίσης οι Φυσικές 

Επιστήμες συμβάλλουν στη νοητική ανάπτυξη των παιδιών δεδομένου ότι αυτές 

εμπλουτίζουν τον εμπειρικό κόσμο των παιδιών και ο εμπειρικός εμπλουτισμός είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένος με την νοητική ανάπτυξη (Χατζηγεωργίου, 2006). 

Στοιχεία διερευνητικής μάθησης συναντώνται επίσης και στα ελληνικά 

εκπαιδευτικά δεδομένα, στον Ελληνικό Οδηγό της Νηπιαγωγού (Δαφέρμου κ.ά., 

2003). Στο κεφάλαιο για τη Μελέτη Περιβάλλοντος, ως ρόλος του νηπιαγωγείου 

αναφέρεται η ενθάρρυνση και η οργάνωση των αυθόρμητων διερευνήσεων των 

παιδιών, υποστηρίζοντάς τα, ώστε να ανακαλούν τις εμπειρίες του κόσμου που έχουν 

αποκτήσει στην καθημερινή τους ζωή, καθώς και δεξιότητες και γνώσεις που 

αποκτούν στα πλαίσια οργανωμένων δεξιοτήτων μέσα στην τάξη. Σημαντική 

προτεραιότητα της εκπαίδευσης αποτελεί η ανάπτυξη διερευνητικού πνεύματος 

καθώς μέσω αυτής υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης του επιστημονικού 

εγγραμματισμού. Η διατύπωση ερωτημάτων και η αναζήτηση απαντήσεων από την 

πλευρά των παιδιών, έπειτα από την παρότρυνση της/του εκπαιδευτικού, συμβάλλει 

στην καλλιέργεια αυτής της διερευνητικής στάσης (Τσελφές & Μουστάκα, 2004).  

 

 

1.2 Διδακτικά Μοντέλα Φυσικών Επιστημών 
 

1.2.1 Διδακτικό Μοντέλο Μεταφοράς 
 

 

     Το διδακτικό μοντέλο της μεταφοράς της γνώσης κυριάρχησε διεθνώς στα προ του 

’60 χρόνια και χρησιμοποιείται ακόμη στη διδασκαλία των φυσικών Επιστημών, 

λόγω της απλής δομής του. Κύριο χαρακτηριστικό του μοντέλου αυτού είναι ότι ο 

δάσκαλος λειτουργεί ως αυθεντία και μεταβιβάζει τις γνώσεις στον μαθητή μέσα από 

μια διαδικασία συσσώρευσης πληροφοριών, καθιστώντας παράλληλα τους μαθητές 

παθητικούς δέκτες πληροφοριών. Ο εκπαιδευτικός θεωρείται ως αυθεντία καθώς 

κατέχει τη γνώση και παράλληλα την καθιστά έγκυρη. Ο τρόπος μετάδοσης των 

πληροφοριών που χρησιμοποιεί σε αυτό το μοντέλο είναι μια σειρά από ερωτήσεις τις 

οποίες καλούνται τα παιδιά να απαντήσουν και στις περιπτώσεις που αυτά δεν 
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συμμετέχουν, αποδέχονται τις πληροφορίες ως ακριβείς μέσω της διάλεξης που τους 

γίνεται. Σε περίπτωση που οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν το σύνολο των 

πληροφοριών που τους μεταδίδεται σημαίνει ότι η μετάδοση είναι γεμάτη εμπόδια 

και το αποτέλεσμα αρνητικό. Στην περίπτωση αυτή, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 

να μιλήσει πιο απλά, πιο καθαρά και να χρησιμοποιήσει παραδείγματα ώστε οι 

πληροφορίες να γίνουν κατανοητές και τα παιδιά να αποκτήσουν τη νέα γνώση. Σε 

όλα τα παραπάνω, θεωρείται πως οι μαθητές δεν έχουν καμία άποψη, ή αν έχουν, 

τότε μπορεί με την επίδραση της διδασκαλίας να την αλλάξουν και να αποκτήσουν 

την επιστημονικά αποδεκτή άποψη ( Driver κ.α. 1998; Σπύρτου 2001)(βλ. 

Καριώτογλου, 2006). 

 Ένα σχέδιο μαθήματος που στηρίζεται στο μοντέλο μεταφοράς, για μια 

πετυχημένη διδασκαλία, έχει συνήθως γραμμική δομή (σύνταξη). Συνήθως 

περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις: 1. Εξοικείωσης και προβληματισμού: Ο εκπαιδευτικός 

θέτει ερωτήσεις στους μαθητές ώστε να τους κινήσει το ενδιαφέρον και να βρει 

σημεία σύνδεσης με το νέο περιεχόμενο που θα διδάξει. 2. Εισαγωγής της νέας 

γνώσης: Ο εκπαιδευτικός εισάγει τη νέα γνώση χρησιμοποιώντας έννοιες, νόμους, 

φαινόμενα, παραδείγματα. Τα πειράματα όταν γίνονται έχουν συνήθως την έννοια της 

επιβεβαίωσης της θεωρίας που εισηγήθηκε. 3. Εφαρμογή της νέας γνώσης: Ο 

εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να εφαρμόσουν τη νέα γνώση σε καταστάσεις 

της καθημερινότητας ή και σε τεχνολογικές εφαρμογές. Έτσι αναδεικνύεται η αξία ή 

η χρησιμότητά της. 4.  Αξιολόγηση της νέας γνώσης:  Ο εκπαιδευτικός θέτει στους 

μαθητές του ερωτήσεις για να ελέγξει το επίπεδο κατανόησης της νέας γνώσης. 

Κυρίως επιμένει σε δηλωτικού τύπου γνώση π.χ. ανάκληση ορισμών και κανόνων και 

λιγότερο σε θέματα εφαρμογής της νέας γνώσης ή κριτικής θεώρησης. 

Στο μοντέλο της μεταφοράς, η διδασκαλία κινείται σε πληροφοριακό επίπεδο 

(μνήμης), σε επίπεδο οργανωτικό (επεξηγηματικής κατανόησης) ή σε συνδυασμό των 

δύο επιπέδων (Bigge, 1990, Ματσαγγούρας, 1997)(βλ. Καριώτογλου, 2006). Οι 

ερωτήσεις που απευθύνονται στους μαθητές είναι διατυπωμένες, ώστε η απάντηση 

των μαθητών να είναι σύντομη και ο εκπαιδευτικός επιζητά και επιβραβεύει τις 

σωστές απαντήσεις. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις είναι λανθασμένες, τότε κύριο 

μέλημα του εκπαιδευτικού είναι να προχωρήσει σε άμεση διόρθωση τους. Σύμφωνα 

με την Σπύρτου (2001),  το μοντέλο αυτό είναι δασκαλοκεντρικό, καθώς ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη είναι κυρίαρχος και κατά συνέπεια ενισχυμένος σε 

σχέση με αυτόν των μαθητών. Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, ο εκπαιδευτικός 
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είναι αυτός που κατευθύνει το μάθημα, έχει τον πρώτο λόγο και θεωρείται κάτοχος 

της γνώσης με τους μαθητές να είναι παθητικοί δέκτες πληροφοριών (Καριώτογλου, 

2006). 

 

1.2.2  Διδακτικό Μοντέλο Ανακάλυψης / Διερεύνησης 
 

Οι ανακαλυπτικές ή διερευνητικές διδακτικές μέθοδοι κυριάρχησαν στις 

δεκαετίες του ’60 και ’70, ως συνέπεια της γνωστικής στροφής της ψυχολογίας. 

Κύριοι εκφραστές ήταν ο Piaget (1971), που μιλάει για ενεργό μάθηση και ο Bruner 

(1961) που τονίζει το ρόλο της αλληλεπίδρασης των μαθητών με τα υλικά για μια 

αποτελεσματική μάθηση. Συνέπεια αυτών των προτάσεων, αλλά και ενισχυτικός 

παράγοντάς τους πρέπει να θεωρηθούν τα Καινοτομικά Αναλυτικά Προγράμματα 

(innovative curricula) που αναπτύχθηκαν στις τεχνολογικά και οικονομικά 

αναπτυγμένες χώρες κατά την περίοδο αυτή. Δύο κυρίως μορφές ανακαλυπτικών – 

διερευνητικών μοντέλων προτείνονται: η ανακαλυπτική επίδειξη και η ανακαλυπτική 

ομαδική εργασία (Καριώτογλου, 2006). 

Στην ανακαλυπτική επίδειξη, ο ρόλος του δασκάλου είναι καθοριστικός και η 

μορφή της διδασκαλίας είναι μετωπική. Αυτό σημαίνει ότι ο δάσκαλος κατέχει 

κυρίαρχο ρόλο και έχει απέναντί του τους μαθητές, οι οποίοι παρακολουθούν τη 

διδασκαλία. Για την παρακολούθηση από την πλευρά των μαθητών με αυτή τη 

μορφή, απαιτείται τάξη και πειθαρχία, διαφορετικά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η 

διδασκαλία. Η συμμετοχή των μαθητών είναι μικρή, καθώς βρισκόμενοι πρόσωπο με 

πρόσωπο με τον δάσκαλο, οι ενέργειες τους καθορίζονται από αυτόν. Η διδασκαλία 

εξελίσσεται μέσω των ερωτήσεων που διατυπώνονται από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού και των απαντήσεων των παιδιών. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, 

υλοποιούνται και οι στόχοι του μαθήματος. Οι ερωτήσεις του δασκάλου 

προσαρμόζονται στα πειράματα, τις εικόνες αλλά και οποιοδήποτε άλλο μέσο 

χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός για να ολοκληρωθεί το μάθημα. Με την ανακαλυπτική 

επίδειξη επιδιώκουμε κυρίως γνωστικούς στόχους. Πιο σημαντική είναι όμως η 

επιδίωξη των νοητικών δεξιοτήτων των μαθητών, όπως η παρατήρηση, η περιγραφή, 

η ερμηνεία, η δημιουργία και ο έλεγχος υποθέσεων, η επικοινωνία και η ταξινόμηση. 

Τέλος, η επίτευξη ψυχοκινητικών στόχων δεν είναι εφικτή, καθώς τα παιδιά δεν 

χειρίζονται από μόνα τους τα υλικά. Οι σημαντικές φάσεις της Α.Ε. είναι οι εξής: 1.  
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Εξοικείωσης και προβληματισμού:  Ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήσεις στους μαθητές 

ώστε να τους κινήσει το ενδιαφέρον και να δημιουργήσει απορίες και ερωτήματα τα 

οποία θα βοηθήσουν την εξέλιξη του μαθήματος. 2. Δημιουργίας και ελέγχου:  Ο 

εκπαιδευτικός θέτει ερωτήματα ζητώντας από τους μαθητές να κάνουν υποθέσεις για 

την εξέλιξη ενός φαινομένου ή για τους παράγοντες που το επηρεάζουν. Στη συνέχεια 

τους ζητά να προτείνουν τρόπους ελέγχου των υποθέσεων. Μέσα από τέτοιες 

διαδικασίες οι μαθητές ανακαλύπτουν τη νέα γνώση, ως αποτέλεσμα της 

επαλήθευσης ή διάψευσης των υποθέσεών τους. 3.  Εφαρμογή της νέας γνώσης:  Ο 

εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να εφαρμόσουν τη νέα γνώση σε άλλα υλικά ή 

άλλες φυσικές καταστάσεις ώστε να αναδειχθούν τα όρια ισχύος της και να 

γενικευθούν τα συμπεράσματα. 4.  Αξιολόγηση της νέας γνώσης:  Ο εκπαιδευτικός 

θέτει στους μαθητές του ερωτήσεις για να ελέγξει το επίπεδο κατανόησης της νέας 

γνώσης. Κυρίως επιμένει σε διαδικαστικού τύπου γνώση π.χ. στοιχεία της 

πειραματικής μεθοδολογίας και λιγότερο σε θέματα εφαρμογής της νέας ειδικής κατά 

μάθημα γνώσης.  

     Η άλλη μορφή ανακαλυπτικής – διερευνητικής μεθόδου είναι η ανακαλυπτική 

ομαδική εργασία (Α.Ο.Ε.). Η σύσταση ομάδων αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό 

της Α.Ο.Ε., με επιπρόσθετο εργαλείο τα φύλλα εργασίας, με οδηγίες και ερωτήσεις 

κατάλληλα σχεδιασμένες και κατανοητές για τα παιδιά, έτσι ώστε να ανακαλύψουν 

τη νέα γνώση. Το περιεχόμενο που επιλέγεται είναι ενδιαφέρον και οικείο στους 

μαθητές έτσι ώστε να αποτελέσει κίνητρο για να εμπλακούν στη διαδικασία της 

ανακάλυψης. Σε αντίθεση με την Α.Ε., τίθενται ψυχοκινητικοί στόχοι, αφού τα παιδιά 

εμπλέκονται ενεργά με τα υλικά και υλοποιούν από μόνα τους τα πειράματα. Ο 

εκπαιδευτικός παρακολουθεί τις ομάδες, συμβουλεύει, εμψυχώνει και επεμβαίνει 

στην περίπτωση κατά την οποία αντιμετωπίζονται δυσκολίες και σε περιπτώσεις που 

είναι αναγκαία η παροχή βοήθειας ώστε να ολοκληρωθεί η εργασία σε ομάδες. Οι 

σημαντικότερες φάσεις στην Α.Ο.Ε. είναι τρεις: 1.  Ενημερωτική – Οργανωτική:  Ο 

εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές για τον τρόπο δουλειάς και τους ζητά να 

οργανωθούν σε ομάδες. Τους μοιράζει το φύλλο εργασίας και τα υλικά και τους 

ενθαρρύνει να εργαστούν ομαδικά. 2. Εργασία σε ομάδες:  Οι μαθητές με βάση το 

φύλλο εργασίας υλοποιούν τα πειράματα και απαντούν στις ερωτήσεις. Είναι η 

μεγαλύτερη σε διάρκεια φάση. 3.  Ανακεφαλαίωσης – Αξιολόγησης: Ο εκπαιδευτικός 

δέκα περίπου λεπτά πριν τη λήξη του ωριαίου μαθήματος ζητά από τις ομάδες να 

ανακοινώσουν στο μέτωπο της τάξης τα σημαντικότερα αποτελέσματα που βρήκαν. 
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Είναι μια διαδικασία ελέγχου και εγκυροποίησης των αποτελεσμάτων, που έχει και το 

νόημα της αξιολόγησης των ομάδων. Την τελευταία ολοκληρώνει και ο έλεγχος του 

φύλλου απαντήσεων. 

Οι προσεγγίσεις της διδασκαλίας και μάθησης οι οποίες χρησιμοποιούν 

διερευνητικές μεθόδους αποτελούν μια αέναη και συχνή εναλλαγή στη 

διαφοροποίηση του μοντέλου διδασκαλίας (Crawford, 2007; van Zee, 2006). Από τη 

μία πλευρά βρίσκεται η διδασκαλία κατά την οποία ο δάσκαλος αποτελεί την 

αυθεντία στον χώρο της τάξης, θέτει τους στόχους, καθορίζει το περιεχόμενο, ορίζει 

τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό της τάξης και αξιολογεί 

τη μάθηση σε σχέση με τους στόχους τους οποίους έχει θέσει ο ίδιος. Οι μαθητές 

αποτελούν παθητικούς δέκτες πληροφοριών και η μόνη διαδικασία στην  οποία 

συμμετέχουν είναι αυτή της απάντησης των ερωτήσεων που τίθενται από τον 

δάσκαλο-αυθεντία. Από την άλλη πλευρά, το μοντέλο διδασκαλίας είναι το 

μαθητοκεντρικό καθώς τα ίδια τα παιδιά επιλέγουν το τι θα μάθουν, πως θα το 

μάθουν, τι είδους πληροφορίες πρέπει να συλλέξουν για να φτάσουν στον στόχο που 

τα ίδια έχουν θέσει και καθορίζουν από μόνα τους τον τρόπο αξιολόγησής τους. Η 

παραπάνω εναλλαγή εξαρτάται από την πρόθεση του δασκάλου, των μαθητών και τη 

συγκεκριμένη σε κάθε περίσταση κατάσταση που επικρατεί. Οι θετικές επιστήμες 

πρέπει να διδάσκονται στα παιδιά με έμφαση στη μέθοδο περισσότερο από το 

περιεχόμενο, άποψη που διατυπώθηκε από τον Dewey (1910), (Champagne & 

Klopfer, 1977). Κατά τη διδασκαλία θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να 

προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα και να σχεδιάσουν αντικείμενα από μόνα 

τους, γεγονός που δείχνει τη σημασία ανάπτυξης δεξιοτήτων της έρευνας, όπως 

διατυπώθηκε από τον Eshach (2006)(βλ. Συμεωνίδου, 2014), 

 

1.2.3 Το εποικοδομητικό μοντέλο 
 

Το εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας θεωρεί ότι οι μαθητευόμενοι 

κατασκευάζουν προσωπικά νοήματα για το προς διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο 

στηριζόμενοι, τόσο στις προϋπάρχουσες νοητικές αναπαραστάσεις (ιδέες) τους, όσο 

και στη διδασκαλία. Χωρίς την ύπαρξη διαισθητικών εναλλακτικών ιδεών των 

μαθητευομένων δεν θα μπορούσε να υπάρξει το εποικοδομητικό μοντέλο, καθώς οι 

ιδέες αυτές αποτελούν αφετηρία της διδασκαλίας. Ο κάθε μαθητής γνωρίζει τις ιδέες 
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του και αυτές των συμμαθητών του και στη συνέχεια κατασκευάζει τη γνώση του, 

στην οποία αναγνωρίζει το χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με την προηγούμενη είναι 

ανώτερη. Σημαντικό χαρακτηριστικό του μοντέλου αυτού αποτελεί το γεγονός ότι ο 

μαθητής μπορεί να αναγνωρίσει τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της προηγούμενης 

και της νέας γνώσης αλλά και την πορεία που ακολουθήθηκε για να κατανοήσει αυτή 

τη διαφορά.  

Σημαντικό στοιχείο στο μοντέλο αυτό αποτελεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο 

οποίος καλείται να ανιχνεύσει τις ιδέες των μαθητών και αν τις μοντελοποιήσει. Το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας δεν επιλέγεται σε σχέση με τις επιθυμίες του 

εκπαιδευτικού αλλά με τον πληθυσμό στον οποίο στοχεύετε να διδαχθεί. 

Επιπρόσθετα, ο εκπαιδευτικός εισάγει τη νέα γνώση και την παρουσιάζει ως τέτοια 

που να φαίνεται παραγωγικότερη της αρχικής και επιδεικνύει διδακτικό υλικό ή 

οδηγεί τους μαθητές να ασχοληθούν με αυτό.  

Η γνωστική σύγκρουση αποτελεί μια εποικοδομητική στρατηγική σύμφωνα 

με την οποία προβάλλονται πειραματικά δεδομένα, τα οποία είναι αντιφατικά ως 

προς τις προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών. Η αντίφαση που προκύπτει μεταξύ των 

δύο στοιχείων (προϋπάρχουσας και νέας γνώσης), μέσα από κατάλληλη συζήτηση 

μεταξύ των παιδιών με τους συμμαθητές τους και των παιδιών με τον εκπαιδευτικό, 

μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή ιδεών και στην υιοθέτηση επιστημονικά αποδεκτών 

απόψεων. Μία άλλη στρατηγική είναι αυτή της ενίσχυσης των ιδεών των παιδιών. Η 

στρατηγική αυτή ακολουθείται όταν οι προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών 

βρίσκονται κοντά στις επιστημονικά αποδεκτές θεωρίες και στηρίζεται στη συζήτηση 

σχετικών παραδειγμάτων.  

Οι στρατηγικές των αναλογιών και των μεταφορών αποτελούν στρατηγικές 

σύμφωνα με τις οποίες η διδασκαλία δυσκολότερων εννοιών γίνεται μέσα από τη 

διδασκαλία ευκολότερων εννοιών μιας γνωστικής περιοχής, αφού οι ευκολότερες 

μεταφερθούν στη θέση των δυσκολότερων.  

Η σύνταξη (φάσεις και δομή τους) μιας εποικοδομητικής στρατηγικής 

περιλαμβάνει συνήθως τις εξής φάσεις: 1)Ανάδειξη των ιδεών των μαθητών,  2), 3) 

Δοκιμασίας των ιδεών και καταγραφής των αποτελεσμάτων τους, 4)Εισαγωγής του 

επιστημονικού προτύπου, 5)Εφαρμογής του επιστημονικού προτύπου, 6)Μεταγνωστική 

φάση. 

Μια διδασκαλία εποικοδομητικής προσέγγισης περιλαμβάνει δραστηριότητες 

ανάδειξης ιδεών για τις έννοιες και τα φαινόμενα προς διδασκαλία, ομαδοποιήσεις 



 

21 

 

και ανακοίνωση στην τάξη και επιχειρηματολογία από την πλευρά των μαθητών για 

τις ιδέες αυτές. Περιλαμβάνει την εισαγωγή της νέας γνώσης από τον δάσκαλο και 

την εφαρμογή της σε μια καινούργια φυσική κατάσταση στην οποία δεν μπορούσε να 

εφαρμοστεί πριν. Τέλος, περιλαμβάνει μεταγνωστικές δεξιότητες που βοηθούν τον 

μαθητή να συνειδητοποιήσει τις διαφορές ανάμεσα στην νέα και παλιά γνώση.   

Σύμφωνα με την Σπύρτου (2001): «Φαίνεται επίσης πόσο απαιτητικός είναι ο ρόλος 

του δασκάλου, ο οποίος δεν αρκεί να γνωρίζει μόνο την επιστημονική γνώση, αλλά 

και τις αρχικές απόψεις των μαθητών του και εξειδικευμένες τεχνικές διδασκαλίας 

π.χ. γνωστική σύγκρουση» ( βλ. Καριώτογλου, 2006). 

 

1.3. Επιστημονικές Δεξιότητες 
 

Στην ηλικία των 3 περίπου ετών, ο κόσμος των παιδιών περιλαμβάνει ήδη 

αφηρημένες έννοιες. Η διερεύνηση του φυσικού κόσμου περνάει σε μια φάση όπου οι 

ιδέες τους μπορούν να συνδεθούν και αναπαρασταθούν με εικόνες και λέξεις. Η 

μελέτη του φυσικού κόσμου για τα παιδιά αυτά θα εξαρτάται από την περιέργεια και 

την εξερεύνηση αλλά σταδιακά θα περιλαμβάνει τη διατύπωση ερωτήσεων, τη 

σύγκριση και τη μέτρηση, τη διερεύνηση και τη δοκιμή με έναν πιο δομημένο τρόπο, 

τη διατύπωση συμπερασμάτων και τη γενίκευση (de Boo, 2000). Οι παραπάνω 

διαδικασίες ονομάζονται επιστημονικές δεξιότητες ή δεξιότητες «επιστημονικής 

μεθόδου» και είναι διανοητικές και φυσικές δεξιότητες που χρησιμοποιούν οι 

επιστήμονες όταν μελετούν ή διερευνούν το φυσικό κόσμο. Για τα παιδιά, οι 

επιστημονικές δεξιότητες αποτελούν μέσο με το οποίο διαμορφώνονται οι έννοιες 

κατά τη διαδικασία της μάθησης και δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν ανεξάρτητα 

περιεχομένου (Κωνσταντίνου κ.ά. 2002). Γενικά οι επιστήμες που μελετούν το 

φυσικό κόσμο θεωρείται ότι συγκροτούνται από δύο τύπους γνώσης. Τη γνώση του 

περιεχομένου ενός συγκεκριμένου πεδίου(έννοιες, φαινόμενα) και τις δεξιότητες που 

εμπλέκονται στη μελέτη του. Η μία δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από την άλλη 

(Zimmerman, 2000)(βλ. Συμεωνίδου, 2014). 

Οι επιστημονικές δεξιότητες καλλιεργούνται στα παιδιά με δραστηριότητες 

διερεύνησης ή και δοκιμής των ιδεών τους. Η επιτυχής ενσωμάτωση των 

επιστημονικών δεξιοτήτων στις δραστηριότητες με θέματα από το φυσικό κόσμο 

κάνουν τη μάθηση του περιεχομένου πιο ελκυστική και αποτελεσματική, προσφέρουν 
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στα παιδιά βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου και δημιουργούν θετικές στάσεις 

προς το αντικείμενο της μελέτης. Οι πλέον κατάλληλες επιστημονικές δεξιότητες για 

την προσχολική και τις πρώτες βαθμίδες της στοιχειώδους εκπαίδευσης και οι οποίες 

ονομάζονται βασικές (Funk et al 1985, Harlen 1996) είναι: η παρατήρηση, η 

επικοινωνία, η σύγκριση, η ταξινόμηση, η μέτρηση, η ερμηνεία και η πρόβλεψη.  

Παρακάτω αναφέρουμε αναλυτικά δύο βασικές δεξιότητες, οι οποίες 

αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης στην παρούσα εργασία, τη δεξιότητα της 

ταξινόμησης και της παρατήρησης.  

 

1.3.1 Ταξινόμηση 
 

Σύμφωνα με τους Krnel κ.ά. (2002), η ταξινόμηση αποτελεί μία δεξιότητα 

επιστημονικής διαδικασίας που συμβάλλει στην κατανόηση, την αντίληψη και την 

απόδοση νοήματος αναφορικά με τις επιστημονικές ιδέες. Η εννοιολογική οργάνωση 

προκύπτει από τις ταξινομικές οργανώσεις. Ακόμα, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνου 

κ.ά. (2004), η ταξινόμηση συμβάλλει στην κατανόηση των σχέσεων του φυσικού 

κόσμου, καθώς για να ερμηνεύσει κανείς τα δεδομένα που υπάρχουν στη φύση είναι 

αναγκαία η ανάπτυξη της ταξινόμησης. Η πηγή της ταξινόμησης βρίσκεται σε 

αισθησιοκινητήρια σχήματα, τα οποία αργότερα εσωτερικεύονται και εξελίσσονται 

σε μία από τις πνευματικές διεργασίες στη μεθοδική λειτουργική σκέψη (Inhelder & 

Piaget, 1964) (βλ. Krnel et.al., 2002).  

Η βρεφική ηλικία και συγκεκριμένα το ενορατικό στάδιο της νοητικής ανάπτυξης 

αποτελούν την έναρξη της διαδικασίας της ταξινόμησης των αντικείμενων σύμφωνα 

με την Κουτσουβάνου (1994) (βλ. Χατζηγεωργίου, 2006). Τα παιδιά έχουν την 

ικανότητα ταξινόμησης ομοειδών αντικειμένων καθώς αρχίζουν να διαφοροποιούν τη 

μορφική και την τελεστική λειτουργία του, σύμφωνα με τον Piaget (1977). Η 

ταξινόμηση βοηθά κάθε αντικείμενο ή κάθε ζωντανό οργανισμό να εντάσσεται σε μία 

κατηγορία. Οι κλάσεις, οι τάξεις και οι έννοιες αποτελούν τους ιεραρχικούς 

συλλογισμούς από κάτω προς τα πάνω, που κάνει το παιδί (Πλακίτση, 2008).  

Οι προ-έννοιες είναι οι πρώτες προσπάθειες του παιδιού για κατηγοριοποίηση 

και είναι οι πρώτες που δημιουργούνται (Παρασκευόπουλος, 1985), (βλ. 

Χατζηγεωργίου, 2006). Παράλληλα σχηματίζονται τα πρωτότυπα, που 

χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα μιας κατηγορίας και τα παιδιά αποδίδουν ένα 
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περιορισμένο εύρος ιδιοτήτων σε αυτά τα πρωτότυπα και έτσι είναι δυνατόν να 

αναπαρασταθεί μια κατηγορία (Krnel κ.ά, 1998). Σε νέες εμπειρίες με ένα 

αντικείμενο ή μία έννοια, το παιδί μπορεί να ταξινομεί σε μία κατηγορία που έχει ήδη 

δημιουργηθεί. Έτσι η αφομοίωση νέων περιεχομένων μπορεί να γίνει σε ήδη 

προϋπάρχουσες κατηγορίες. Στην περίπτωση που ένα νέο αντικείμενο δεν ταιριάζει 

στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά της ήδη υπάρχουσας 

κατηγορίας τροποποιούνται καθώς απαιτείται η διαδικασία διευθέτησης, γεγονός που 

σημαίνει την εννοιολογική αλλαγή. Σύμφωνα με τους Langford & Rosch (1980) (βλ. 

Krnel κ.ά 2002), η σύγκριση ενός αντικειμένου με ένα πρωτότυπο αποτελεί έναν 

γρήγορο και επιτυχημένο τρόπο ταξινόμησης.  

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνου κ.ά (2004), τα κριτήρια με τα οποία τα παιδιά 

ταξινομούν υλικά ή αντικείμενα είναι τα: α) μορφολογικά ή φυσικά χαρακτηριστικά 

(χρώμα, υλικό, μέγεθος κ.λπ.), β) λειτουργικά (χρήση, μετακίνηση), γ) ειδικές σχέσεις 

ή ιδιότητες (βάρος, ταχύτητα, προέλευση), δ) λογικές σχέσεις ή σημασίες 

(επάγγελμα, βύθιση, αύξων αριθμός κ.λπ.).  

Η διάκριση, στη συνέχεια η γενίκευση των χαρακτηριστικών που 

σχηματοποιούν τις τάξεις ή τις ομάδες, η διάκριση ανάμεσα στις ιδιότητες των 

αντικείμενων μέσα στην ομάδα και τέλος η διάκριση ανάμεσα στις ιδιότητες που 

είναι συγκεκριμένες σε ένα αντικείμενο και σε εκείνες που είναι κοινές σε μία ομάδα, 

είναι τα στάδια για να προχωρήσει κάποιος σε μία ταξινόμηση σύμφωνα με τον 

Gagne, (1977) (βλ. Krnel κ.ά, 2002). Σύμφωνα με τους Κωνσταντίνου κ.ά.(2004) στο 

πρώτο επίπεδο α) το παιδί επιλέγει και ομαδοποιεί αντικείμενα με βάση ένα κοινό 

χαρακτηριστικό, β) τα εμφανή χαρακτηριστικά αποτελούν τη βάση για να εντοπίσει 

το παιδί τις διαφορές και να οργανώσει τα αντικείμενα σε ομάδες και γ) εντοπίζει το 

ξένο στοιχείο σε μια ομάδα. Στο δεύτερο επίπεδο, α) το συγκεκριμένο κριτήριο 

αποτελεί εργαλείο με το οποίο εντοπίζονται οι διαφορές και οι ομοιότητες, 

δημιουργούνται απλές ομάδες αντικειμένων και το παιδί είναι ικανό να περιγράψει 

και να αιτιολογήσει την ταξινόμησή του, β) δύο ή περισσότερα κριτήρια είναι εκείνα 

που βοηθούν ένα παιδί να επιλέξει και να ομαδοποιήσει τα αντικείμενα. Στο τρίτο 

επίπεδο,  α) το παιδί σειροθετεί τρία ή περισσότερα αντικείμενα που έχουν διαφορές 

στα χαρακτηριστικά τους κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, εξηγώντας την 

ταξινόμησή του και αναφέροντας το κριτήριό του, β) κάνει απλές χρονικές 

αλληλουχίες με βάση γεγονότα της άμεσης εμπειρίας του. Στο τέταρτο επίπεδο, α) μη 

εμφανή χαρακτηριστικά αποτελούν τη βάση της ομαδοποίησης και σειροθέτησης των 
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αντικειμένων (υλικό κατασκευής, λειτουργία κ.ά), β) ταξινομεί γεγονότα και 

δεδομένα, γ) δύο περισσότερα δικά του κριτήρια αποτελούν τη βάση για να επιλέξει 

και να ομαδοποιήσει τα αντικείμενα. Τέλος, στο πέμπτο επίπεδο, α) με καθοδήγηση 

το παιδί δημιουργεί ιεραρχημένες ταξινομήσεις, ανακοινώνει και εξηγεί την 

οργάνωσής τους.  

 

 

1.3.2 Παρατήρηση 
 

 

Η παρατήρηση μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τον κόσμο που μας 

περιβάλλει. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με την παρατήρηση κεντρίζουν την 

περιέργεια και προκαλούν τη σκέψη, οδηγούν στη δημιουργία ερωτήσεων, στη 

διαμόρφωση ερμηνειών για το περιβάλλον και σε περαιτέρω διερεύνηση. Η 

ικανότητα του ατόμου να παρατηρεί είναι η πλέον βασική δεξιότητα στις επιστήμες 

του φυσικού κόσμου και είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των άλλων 

επιστημονικών δεξιοτήτων (Funk et al, 1985). Η προσεκτική καταγραφή των 

λεπτομερειών και της σειράς με την οποία λαμβάνουν χώρα διάφορα γεγονότα 

αποτελούν σημαντική πλευρά της παρατήρησης που ονομάζεται «ενεργή». Έτσι 

δράσεις που δείχνουν ότι μια παρατήρηση είναι ενεργή είναι οι εξής (Harlen 1996, 

Harlen and Jelly 1995): 

 Η συνδυαστική χρήση διαφόρων αισθήσεων, π.χ όρασης, αφής, ακοής, 

γεύσης, όσφρησης. 

 Ο εντοπισμός σχετικών λεπτομερειών  

 Ο προσδιορισμός ομοιοτήτων και διαφορών  

 Η διάκριση της σειράς με την οποία συμβαίνουν τα γεγονότα  

 Η χρήση βοηθημάτων των αισθήσεων για τη μελέτη λεπτομερειών (π.χ. 

 Μεγεθυντικοί φακοί, μικροσκόπια, κιάλια, τηλεσκόπια κ.ά.)    

 

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνου (2004), τα παιδιά μέσω της παρατήρησης συλλέγουν 

πληροφορίες για τα αντικείμενα γύρω τους, εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις 

διαφορές που υπάρχουν μεταξύ δύο ή περισσότερων αντικειμένων, διευρύνουν τις 

εμπειρίες τους, παρατηρούν τον εξωτερικό κόσμο και αποκτούν γνώση για αυτόν. Η 

παρατήρηση επίσης συμβάλλει και στις δεξιότητες αλφαβητισμού καθώς τα παιδιά 
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δείχνουν την τάση να μαθαίνουν νέες λέξεις για να περιγράψουν αυτό που βλέπουν, 

που αισθάνονται, που μυρίζουν, που ακούν, να μπορούν να μιλήσουν για τις 

εξερευνήσεις και τις ανακαλύψεις που κάνουν για τον έξω κόσμο και να 

παρουσιάσουν όλα αυτά με λέξεις που αποτυπώνουν πάνω σε ένα χαρτί με ζωγραφιές 

ή άλλες παραστάσεις (Πλακίτση, 2008). Η αντίληψη και η προσοχή αποτελούν τη 

βάση για τη δεξιότητα της παρατήρησης μέσω των οποίων οι πληροφορίες που 

δέχονται από τον εξωτερικό κόσμο θα αναπαρασταθούν στην εργαζόμενη μνήμη για 

να υποβληθούν σε νοητική επεξεργασία (Βρυώνη & Βαλανίδης, 2005). Ένα από τα 

πρώτα σημάδια ανάπτυξης αυτής της δεξιότητας είναι ότι τα παιδιά αρχίζουν να 

εστιάζουν στη λεπτομέρεια και όχι να μένουν στα γενικά χαρακτηριστικά των 

αντικειμένων ή των φαινομένων, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτή η εστίαση στη 

λεπτομέρεια προέρχεται από την εξάσκηση στην παρατήρηση. Η εξάσκηση στη 

λεπτομέρεια μπορεί να κατακτηθεί εάν ζητηθεί από τα παιδιά να βρουν διαφορές σε 

δύο παρόμοια πράγματα. Σύμφωνα με τον Piaget (1977) (βλ. Χατζηγεωργίου, 2006), 

επειδή το παιδί δεν μπορεί να λάβει υπόψη του όλες τις διαστάσεις που ορίζουν ένα 

«παρατηρητό», είναι σημαντικό να βοηθιέται να συγκεντρώσει την προσοχή του 

αρκετές φορές πάνω στα διάφορα αντικείμενα. Σε όλες τις δραστηριότητες που 

επιλέγονται, είναι αναγκαίο να υπάρχουν ένας ή δύο παράγοντες που θα βοηθούν το 

παιδί στο τι να προσέξει.   

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οδηγό της Νηπιαγωγού (Διαφέρμου κ.ά, 2003), τα 

παιδιά θα πρέπει να προτρέπονται να παρατηρούν όσα υπάρχουν γύρω τους, 

επιστρατεύοντας όσες αισθήσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν κατά περίσταση. Θα 

πρέπει να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται να παρατηρούν συστηματικά γύρω 

τους, να περιγράφουν και να καταγράφουν με ακρίβεια τα όσα έχουν παρατηρήσει, 

να θέτουν ερωτήματα και υποθέσεις και να προχωρούν στον έλεγχό τους. Επίσης 

σημαντική είναι η χρήση απλών οργάνων κατά τη διαδικασία της παρατήρησης. Από 

την πλευρά του εκπαιδευτικού θα πρέπει τα παιδιά να παρατηρούνται για τα όσα 

παρατηρούν και η νηπιαγωγός να τα προτρέπει να μιλούν για αυτά, εκφράζοντας τις 

ιδέες τους και παρέχοντας πληροφορίες για το τι σκέφτονται.  
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1.4. Διδακτικές Μαθησιακές Ακολουθίες 
  

  Οι Διδακτικές–Μαθησιακές Ακολουθίες (Δ.Μ.Α.) είναι διδακτικές 

παρεμβάσεις μεσαίας κλίμακας, δηλαδή παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε λίγες 

διδακτικές ώρες. Σύμφωνα με τους Kariotoglou et al. (2003) και Meheut (2005), ένα 

σύγχρονο δυναμικό εργαλείο για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης στις 

Φυσικές Επιστήμες, αποτελούν οι Δ.Μ.Α., δομημένες πάνω σε δύο διαστάσεις, την 

«επιστημονική» και την «παιδαγωγική» διάσταση. Από τη μία πλευρά η  

«επιστημονική» διάσταση σχετίζεται με την ύπαρξη σύνδεσης ανάμεσα στην 

επιστημονική γνώση και στον υλικό κόσμο, όπως για παράδειγμα την ανάλυση του 

περιεχομένου της ακολουθίας, το διδακτικό μετασχηματισμό του κ.α., ενώ από την 

άλλη, η «παιδαγωγική» διάσταση σχετίζεται με τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον 

εκπαιδευτικό και τους μαθητές, π.χ. τη διδακτική μέθοδο που εφαρμόζεται στη 

Δ.Μ.Α., το ρόλο του/της εκπαιδευτικού και τον αντίστοιχο των μαθητευομένων, κ.α. 

(Meheut & Psillos 2004). Η ομάδα δραστηριοτήτων που δημιουργείται προέρχεται 

από τον συνδυασμό των δύο διαστάσεων και αποτελεί βασικό τους στόχο. Οι ομάδες 

δραστηριοτήτων προσαρμόζονται στους νοητικούς συλλογισμούς των μαθητών και 

είναι επικεντρωμένες σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό περιεχόμενο (Καμίδου, 

Σπύρτου & Καριώτογλου, 2007). 

 

1.4.1 Θεωρητικά πλαίσια για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας Δ.Μ.Α. 
 

Σχετικά με την περιγραφή και ανάλυση των διαδικασιών σχεδιασμού και εν 

τέλει την ανάπτυξη μιας Δ.Μ.Α., αναπτύχθηκαν πέντε μοντέλα τα οποία εντάσσονται 

σε ένα θεωρητικό πλαίσιο. Το πρώτο μοντέλο είναι αυτό της Αναπτυξιακής 

Έρευνας (Developmental Research), (Lijnse, 1995, Lijnse & Klaasen, 2004) και 

εστιάζει στον μαθητή ως κανονιστικό παράγοντα της ανάπτυξης της Δ.Μ.Α. και έχει 

κυρίως ψυχολογική διάσταση. Το δεύτερο μοντέλο είναι αυτό της Εκπαιδευτικής 

Επανοικοδόμησης (Educational Reconstruction), (Duit, 2007, Kattman & Duit, 

1996), το οποίο δίνει έμφαση στον μαθητή, τον εκπαιδευτικό και τη μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση μέσα στην τάξη και έχει διάσταση ψυχοκοινωνική. Το τρίτο μοντέλο, 

αυτό του Διδακτικού Ρόμβου (Didactical Rhobus) (Mehut & Psillos, 2004) δίνει 

βαρύτητα στο να αναδειχθούν στοιχεία των Δ.Μ.Α. και των σχέσεων μεταξύ τους. Τα 
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στοιχεία αυτά μπορεί να σχετίζονται με τη σχέση επιστημονικής γνώσης και υλικού 

κόσμου (επιστημολογική διάσταση), ή να σχετίζονται με την διδακτική προσέγγιση 

μέσα στην τάξη και πιο συγκεκριμένα για το αν η διδακτική προσέγγιση που 

ακολουθείται είναι δασκαλοκεντρική ή μαθητοκεντρική (παιδαγωγική διάσταση). Το 

τέταρτο μοντέλο είναι αυτό το οποίο αναφέρεται ως Κόσμος-Ιδέες-Τεκμήρια 

(cosmos-ideas-evidence) (Psillos, Tselfes & Kariotoglou, 2004) θεωρείται πως μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό και την ανάδειξη σημαντικών χαρακτηριστικών 

των επιμέρους διδακτικών δραστηριοτήτων μιας Δ.Μ.Α. Το τελευταίο μοντέλο 

αναφορικά με το θεωρητικό πλαίσιο των Δ.Μ.Α. είναι αυτό της Βασισμένης στο 

Σχεδιασμό Έρευνας (Design Based Research) (Brown, 1992, Design Based Research 

Collective 2003, Tiberghien  et al. 2009) όπως αναφέρονται σε Ζουπίδης (2012), δίνει 

έμφαση στη σύνδεση μεταξύ έρευνας και πράξης.  

Όλα τα παραπάνω μοντέλα εστιάζουν στη διαδικασία σχεδιασμού και 

ανάπτυξης μιας Δ.Μ.Α., η οποία είναι βασισμένη στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα 

εστιάζουν στο περιεχόμενο που πρόκειται να διδαχθεί, στις εναλλακτικές ιδέες των 

μαθητών σχετικά με φαινόμενα και έρευνες και στην έρευνα σχετικά με την 

ανάπτυξη και αξιολόγηση μιας Δ.Μ.Α.. 

 

1.4.2 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις αξιολόγησης μιας Δ.Μ.Α. 
 

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας Δ.Μ.Α. βασίζεται σε δύο 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις (Meheut & Psillos, 2004). Η πρώτη σχετίζεται με τη 

σύγκριση τελικής και αρχικής γνωστικής κατάστασης των μαθητών (Final and 

Initiative Cognitive State). Στόχος της μεθοδολογίας στην πρώτη αυτή περίπτωση 

είναι να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της Δ.Μ.Α. μέσω των δεδομένων που 

συλλέγονται από ερωτηματολόγια που διανέμονται πριν και μετά την εφαρμογή της 

σε σχέση με τους συγκεκριμένους στόχους που έχουν τεθεί. Σε αυτή την περίπτωση, 

εσωτερική αξιολόγηση ονομάζεται εκείνη κατά την οποία γίνεται σύγκριση των 

απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές πριν και μετά την εφαρμογή της Δ.Μ.Α., ενώ 

εξωτερική ονομάζεται εκείνη στην οποία έγινε σύγκριση των απαντήσεων των 

παιδιών που παρακολούθησαν την παρέμβαση με άλλες απαντήσεις μαθητών που 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο αλλά δεν πήραν μέρος στην παρέμβαση αυτή. Η 

εσωτερική αξιολόγηση έχει ως στόχο να εξετάζει την αποτελεσματικότητα της σειράς 
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σε σχέση με τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί αρχικά, ενώ η εξωτερική 

αξιολόγηση στοχεύει στο να εγκυροποιηθεί  ότι για τους ίδιους διδακτικούς στόχους, 

η συγκεκριμένη διδακτική μαθησιακή ακολουθία είναι αποτελεσματικότερη σε σχέση 

με άλλες προσεγγίσεις. 

Η δεύτερη μεθοδολογική προσέγγιση για την αξιολόγηση μιας Δ.Μ.Α. είναι 

αυτή με την οποία αναδεικνύονται γνωστικά μαθησιακά μονοπάτια (Cognitive 

Learning Pathways) (Petri & Niedderer, 1998, Psillos & Kariotoglou, 1999), τα οποία 

ακολουθούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της Δ.Μ.Α. Σύμφωνα με τους Meheut & 

Psillos (2004), η μεθοδολογία στοχεύει να μελετήσει και να αναδείξει τις μαθησιακές 

διαδικασίες. Η λεπτομερής αυτή ανάλυση των μαθησιακών μονοπατιών μπορεί να 

φανεί χρήσιμη στη συζήτηση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων μαθησιακών 

καταστάσεων, στον έλεγχο υποθέσεων με βάση τις οποίες σχεδιάστηκαν οι 

μαθησιακές καταστάσεις και τέλος στη βελτίωση αυτών.  

 

1.4.3 Μελέτη με τη χρήση του εργαλείου της Δ.Μ.Α. 
 

Χρησιμοποιώντας το παραπάνω δυναμικό εργαλείο σύμφωνα με τη σύγχρονη 

βιβλιογραφία, η Συμεωνίδου (2014) πραγματοποίησε μία μελέτη σχετικά με τη 

διδασκαλία του κύκλου του νερού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από την 

ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση Διδακτικής Μαθησιακής Σειράς από 

την ερευνήτρια. Οι κύριοι στόχοι αφορούσαν στο να αντιληφθούν οι μαθητές την 

αξία του νερού ως κοινωνικό αγαθό και ως φυσικό πόρο, καθώς και να κατανοήσουν 

τη διαδοχή των φαινομένων του κύκλου του νερού.  Οι δευτερεύοντες στόχοι 

αφορούσαν πρώτον στο να γίνει αντιληπτό από τους μαθητές πως το νερό 

μεταβάλλεται και έχει τρεις φυσικές καταστάσεις και δεύτερον να καλλιεργήσουν την 

παρατήρηση και τη μοντελοποίηση ως επιστημονικές δεξιότητες.  Η ΔΜΑ 

εφαρμόστηκε σε 46 παιδιά νηπιακής ηλικίας συνολικά (συμπεριλαμβανομένης και 

της πιλοτικής εφαρμογής).  Η ερευνήτρια χώρισε τη ΔΜΑ στις εξής τέσσερις 

ενότητες: 1) Το νερό, 2) Οι τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού, 3) Ο κύκλος του 

νερού-Μελέτη μοντέλων και 4) Έργα αξιολόγησης. Ο διαχωρισμός αυτός 

πραγματοποιήθηκε με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτευχθούν στο μέγιστο βαθμό οι 

στόχοι που είχαν τεθεί αρχικά αλλά και η αξιολόγηση της διδασκαλίας. Σχετικά με 

την αξιολόγηση της ΔΜΑ, αρχικά η ερευνήτρια πραγματοποίησε ατομικές 
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συνεντεύξεις με τα παιδιά με σκοπό την καταγραφή της αλλαγής της επίδοσης αυτών 

πριν και μετά την εφαρμογή. Επίσης, η ΔΜΑ καταγράφηκε μέσω ημιδομημένων 

φύλλων παρατήρησης και χρησιμοποιήθηκε το αναστοχαστικό κείμενο της 

ερευνήτριας με σκοπό την αποτύπωση των βασικότερων σημείων αυτής. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας, σχετικά με το αν τα παιδιά είναι σε θέση 

να αντιληφθούν την αξία του νερού, φάνηκε πως τα νήπια ήδη γνώριζαν σε κάποιο 

βαθμό την κοινωνική αξία του νερού (από τα τεστ μετά-ελέγχου δεν φάνηκε να 

υπάρχει ιδιαίτερη βελτίωση), καθώς αυτή η έννοια της σημαντικότητας του αγαθού 

συνδέθηκε από τα παιδιά με τη χρήση του από τον άνθρωπο. Αντιθέτως, σημαντική 

αύξηση των απαντήσεων των παιδιών αναφορικά με τη χρήση του νερού από άλλα 

έμβια όντα σημειώθηκε μετά τη ΔΜΑ. Άξιο συζήτησης αποτελεί το γεγονός πως 

κανένα παιδί δεν ανέφερε τη σημαντικότητα του νερού για το περιβάλλον, ενώ είχαν 

σημειωθεί δύο απαντήσεις στα τεστ προ-ελέγχου. Αναφορικά με τον δεύτερο 

διδακτικό στόχο, παρατηρήθηκε αξιοπρόσεκτη βελτίωση καθώς τα 2/3 των παιδιών 

φαίνεται να κατανόησαν τη διαδοχή των φαινομένων του υδρολογικού κύκλου, ενώ 

ως προς την κατανόηση της αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού φάνηκε πως 

τα παιδιά ήταν όχι μόνο σε θέση να περιγράψουν τη διαδικασία αλλά ανέφεραν και 

τους παράγοντες στους οποίους οφείλεται. Τέλος, ως προς την καλλιέργεια των 

επιστημονικών δεξιοτήτων (παρατήρηση-μοντελοποίηση) φάνηκε πως τα νήπια ήταν 

σε θέση να το πραγματοποιήσουν σε κάποιο βαθμό.  

Στα κύρια βήματα της προαναφερθείσας μελέτης προχώρησε και η παρούσα 

εργασία, αφού επιλέχτηκε αρχικά η διερευνητική μάθηση ως μοντέλο διδασκαλίας 

και στη συνέχεια σχεδιάστηκε, εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε ΔΜΑ με θέμα τους 

«Μαγνήτες». Καταγράφηκε αναστοχαστικό κείμενο και παράλληλα συμπληρώθηκε 

Φύλλο παρατήρησης από εξωτερικό παρατηρητή. 

 

1.5 Μαγνήτες  
 

1.5.1 Ιστορική αναδρομή 
 

Από την αρχαιότητα ήταν γνωστό ότι ένα μεταλλικό ορυκτό έχει την 

ικανότητα να έλκει μικρά κομμάτια σίδηρου ή να προσανατολίζεται σ' ορισμένη 

κατεύθυνση, όταν του δοθεί η δυνατότητα να κινηθεί ελεύθερα. Επειδή, σύμφωνα με 

την παράδοση το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τους κατοίκους 

http://www.live-pedia.gr/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://www.live-pedia.gr/index.php?title=%CE%99%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://www.live-pedia.gr/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF
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της Μαγνησίας της Μ. Ασίας, το ορυκτό αυτό ονομάστηκε μαγνητίτης. Ο αρχαίος 

Κινέζος επιστήμονας Shen Kuo (1031-1095) ήταν ο πρώτος που έγραψε για την 

πυξίδα με μαγνητική βελόνα και βελτίωσε την ακρίβεια της ναυσιπλοΐας 

χρησιμοποιώντας την αστρονομική θεωρία του πραγματικού Βορρά (Dream Pool 

Essays, 1088 μ.Χ.), και ήταν γνωστό μέχρι τον 12ο αιώνα ότι οι Κινέζοι γνώριζαν να 

χρησιμοποιούν την πυξίδα μαγνητίτη στην ναυσιπλοΐα (Hewitt, 2002). 

 

1.5.2 Μαγνητισμός και μαγνητικές ιδιότητες 
 

Με τον όρο «μαγνητισμός» χαρακτηρίζεται το φαινόμενο στο οποίο κάποια 

υλικά, λεγόμενα μαγνήτες, ασκούν ελκτικές ή απωστικές δυνάμεις σε άλλα υλικά, 

οφειλόμενες στην κίνηση ηλεκτρικών φορτίων, καθώς και το σύνολο των 

φαινομένων που παράγονται από την ιδιότητα αυτή, τα οποία και εξετάζονται από 

ιδιαίτερο τμήμα της φυσικής που λέγεται ομοίως Μαγνητισμός (Hewitt, 2002).  Τα 

μαγνητικά υλικά αποτελούν μια κατηγορία στερεών τα οποία εκδηλώνουν ειδικές 

συμπεριφορές, τις μαγνητικές ιδιότητες. Οι ιδιότητες αυτές δεν οφείλονται σε κάποιο 

αυτόνομο μαγνητικό φαινόμενο όπως αναφέρθηκε αλλά στον ειδικό προσανατολισμό 

της κίνησης των ηλεκτρονίων των ατόμων. Συνεπώς στην πραγματικότητα οι 

μαγνητικές αλληλεπιδράσεις δεν αποτελούν αυτόνομη ειδική συμπεριφορά της 

φύσης, αλλά ένα σύνθετο ηλεκτρικό φαινόμενο, το οποίο δημιουργεί σε ορισμένα 

υλικά κανονικές συμπεριφορές με ενδιαφέροντα αποτελέσματα για την καθημερινή 

ζωή.  Επιπρόσθετα η βασική ιδιότητα των μαγνητικών υλικών είναι η δημιουργία 

μαγνητικού πεδίου στο χώρο, που τα περιβάλλει. Το μαγνητικό πεδίο είναι περιοχή 

αλληλεπιδράσεων δράσεων και αντιδράσεων. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές ασκούνται 

συνεχώς είτε μεταξύ μαγνητών είτε μεταξύ μαγνητών και μαγνητιζόμενων υλικών. 

Έτσι, όταν ένας μαγνήτης ασκεί δύναμη-δράση σε έναν άλλο μαγνήτη ή σε ένα 

σιδερένιο αντικείμενο δέχεται δύναμη- αντίδραση (ίσου μέτρου και αντίθετης φοράς 

με τη δράση) από τον άλλο μαγνήτη ή το σιδερένιο αντικείμενο. Καθώς, όμως, από 

μικροσκοπική άποψη, οι μαγνητικές ιδιότητες εκδηλώνονται στα υλικά, χωρίς 

εμφανή σχέση με τα ηλεκτρικά φαινόμενα, από διδακτική άποψη, στο επίπεδο της 

προσχολικής και της πρώτης σχολικής εκπαίδευσης τις αντιμετωπίζουμε αυτόνομα, 

αφού η ανάπτυξη των σχετικών δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνει εξηγήσεις οι 

οποίες ξεπερνούν τις μικροσκοπικές συμπεριφορές. Οι ιδιότητες αυτές των μαγνητών 

http://www.live-pedia.gr/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://www.live-pedia.gr/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%90%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%90%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF
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αποδίδονται στη συσσώρευση της λεγόμενης μαγνητικής μάζας στους πόλους τους. 

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των μαγνητών και του φαινομένου του μαγνητισμού κατ’ 

επέκταση είναι η μαγνητικές δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των αντικειμένων 

(Ραβάνης, 2007). 

 

1.5.3 Μαγνητική δύναμη 
  

 Μαγνητική είναι η δύναμη που οφείλεται στη κίνηση των φορτισμένων 

σωματιδίων. Πηγή της μαγνητικής δύναμης είναι η κίνηση των φορτισμένων 

σωματιδίων που είναι συνήθως ηλεκτρόνια. 

 Στους μαγνήτες είναι η έλξη μεταξύ ετερώνυμων πόλων και η άπωση μεταξύ 

ομώνυμων 

 Μεταξύ μαγνητικού πεδίου και ενός κινούμενου φορτισμένου σωματιδίου είναι η 

δύναμη εκτροπής που οφείλεται στην κίνηση του σωματιδίου. Η δύναμη αυτή 

είναι κάθετη προς την ταχύτητα του σωματιδίου και προς τις γραμμές του 

μαγνητικού πεδίου .Η δύναμη είναι μέγιστη όταν το φορτισμένο σωματίδιο 

κινείται κάθετα προς τις γραμμές του πεδίου και ελάχιστη όταν κινείται 

παράλληλα προς αυτές (Hewitt, 2002). 

 

1.5.4 Μαγνητικοί πόλοι - είδη μαγνητών 
 

    Η πειραματική έρευνα κατέδειξε πως οι μαγνητικές ιδιότητες των μαγνητών 

εκδηλώνονται εντονότερα στις άκρες τους. Τα άκρα των μαγνητών όπου είναι 

εντονότερες οι εκδηλώσεις του μαγνητισμού ονομάζονται μαγνητικοί πόλοι ενώ το 

μέσον της μεταξύ των άκρων απόστασης χαρακτηρίζεται ουδέτερη ζώνη όπου οι 

μαγνητικές ιδιότητες σχεδόν μηδενίζονται. Επίσης κατά τα πειράματα που έγιναν με 

μαγνητικές βελόνες και πρισματικούς μαγνήτες καταδείχθηκε πως όταν αυτά 

αφεθούν ελεύθερα λαμβάνουν πάντα ορισμένη κατεύθυνση και στρέφουν τον ένα 

τους πόλο, πάντα τον ίδιο, προς τον Βόρειο Πόλο της Γης, και τον άλλον προς τον 

Νότιο (έχουμε μια πυξίδα). Ονομάστηκε λοιπόν συμβατικά βόρειος πόλος του 

μαγνήτη εκείνος που στρέφεται κάθε φορά προς τον βόρειο γεωγραφικό πόλο της Γης 

σημειώνοντας αυτόν με το σύμβολο Ν, και νότιο πόλο του μαγνήτη τον στρεφόμενο 

προς το νότιο γεωγραφικό πόλο της Γης, σημειώνοντας αυτόν με το σύμβολο S . Όλοι 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1
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οι μαγνήτες έχουν και βόρειο και νότιο πόλο (μερικοί έχουν περισσότερους του ενός 

από κάθε είδος). Όταν ο βόρειος πόλος ενός μαγνήτη πλησιάσει τον βόρειο πόλο ενός 

άλλου, απωθούνται. Το ίδιο ισχύει και για έναν νότιο που πλησιάζει έναν άλλο νότιο. 

Αν, όμως, πλησιάσουν μεταξύ τους αντίθετοι πόλοι, τότε έλκονται. Καταλαβαίνουμε, 

λοιπόν, ότι οι ομώνυμοι πόλοι απωθούνται και οι ετερώνυμοι πόλοι έλκονται. 

Δηλαδή ο βόρειος πόλος ενός μαγνήτη απωθεί τον όμοιό του άλλου μαγνήτη ενώ 

αντίθετα έλκει τον αρνητικό πόλο, του άλλου.  Ένας βόρειος μαγνητικός πόλος, δεν 

μπορεί να υπάρξει ποτέ χωρίς την παρουσία ενός νότιου πόλου, και αντιστρόφως. Οι 

μαγνήτες που χρησιμοποιούνται για να συγκρατούν διάφορα σημειώματα στην πόρτα 

του ψυγείου αποτελούνται από λεπτές λωρίδες περιοχών εναλλασσόμενης 

πολικότητας. Οι μαγνήτες αυτοί είναι αρκετά ισχυροί ώστε να συγκρατούν μικρά 

κομμάτια χαρτιού, αλλά έχουν πολύ μικρή εμβέλεια επειδή οι βόρειοι και οι νότιοι 

πόλοι αλληλοεξουδετερώνονται. 

 Ένας απλός ραβδοειδής μαγνήτης έχει στο ένα άκρο του έναν και µόνο 

βόρειο πόλο και στο άλλο άκρο έναν και µόνο νότιο πόλο. Ένας συνηθισμένος 

πεταλοειδής μαγνήτης δεν είναι παρά ένας ραβδόµορφος που έχει καμφθεί σε σχήμα 

U. Οι πόλοι του βρίσκονται επίσης στα δύο άκρα.  Αν κόψουμε έναν ραβδόμορφο 

μαγνήτη στα δύο, το κάθε μισό θα εξακολουθήσει να συμπεριφέρεται σαν ένας 

πλήρης μαγνήτης. Αν κόψουμε τα κομμάτια και πάλι στα δύο, θα έχουμε τέσσερις 

πλήρεις μαγνήτες. Όσο και αν συνεχίσουμε να διχοτομούμε τα κομμάτια, ποτέ δεν θα 

απομονώσουμε έναν μοναδικό πόλο. Ακόμη και όταν το κομμάτι µας έχει πάχος ενός 

µόνο ατόμου, υπάρχουν δύο πόλοι. Αυτό υποδεικνύει ότι και τα ίδια τα άτομα είναι 

μικροσκοπικοί μαγνήτες (Hewitt, 2002).  

 

1.6 Ιδέες μαθητών  
 

Το φυσικό, τεχνολογικό και ανθρώπινο περιβάλλον συμβάλλουν στο 

σχηματισμό της υπάρχουσας γνώσης των μαθητών. Η απόδοση νοήματος μιας 

έννοιας διαφορετικής από τον επιστημονικό ή η διαμόρφωση νοητικών σχημάτων, 

καθορίζονται  από τις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών, τα προγράμματα της 

τηλεόρασης και τη σωστή ή λανθασμένη χρήση της γλώσσας. Τα νοητικά αυτά 

σχήματα που διαμορφώνονται από τον φυσικό κόσμο των παιδιών ονομάζονται 

ατομικές ιδέες μαθητών. Η ομαδοποίηση των ιδεών αυτών μπορεί να γίνει στην 
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περίπτωση που διακρίνουμε κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των ιδεών αυτών 

(Καριώτογλου, 2006). Οι απόψεις αυτές έχουν καταγραφεί ως εναλλακτικές ιδέες 

παιδιών ή παρανοήσεις, προϋπάρχουσες ιδέες, αυθόρμητες αντιλήψεις, διαισθητικές 

ιδέες, επιστήμη των παιδιών, αναπαραστάσεις ή νοητικά μοντέλα. Οι ιδέες αυτές 

παρόλο που είναι πολύ ισχυρές, κατά την ανάπτυξη του μαθητή και την επίδραση της 

διδασκαλίας μπορούν να αλλάξουν. Ωστόσο έχει παρατηρηθεί πως οι ιδέες αυτές 

παραμένουν απαράλλαχτες ακόμα και με την εφαρμογή πειραματικής διδασκαλίας 

(Ψύλλος κ.ά. 1993)( βλ. Θάνου, 2000). 

Οι οπτικές εντυπώσεις που αποκομίζουν από το περιβάλλον και οι έννοιες 

είναι απλά νοητικά αντίγραφα των παραστάσεων που έχουν από αυτό, διαμορφώνουν 

την αντίληψη των παιδιών. Τα μη εμφανή χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία 

αντανακλούν την καθημερινή εμπειρία των παιδιών και οι πρωτοεμφανιζόμενες 

πεποιθήσεις τους είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία οι μαθητές αναφέρουν εκτός από 

τα εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αντικειμένων. Οι ψυχολόγοι 

ερευνητές έχουν ασχοληθεί επισταμένως με την ερμηνευτική προσέγγιση του τρόπου 

που τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας διαμορφώνουν τις πρώτες τους έννοιες. 

Συγκεκριμένα ο Ausubel (1968) εκφράζει πως «Ο πιο σπουδαίος απλός παράγοντας 

που επηρεάζει τη μάθηση είναι αυτό που ο μαθητής ήδη γνωρίζει. Εξακρίβωσέ το και 

δίδαξε σύμφωνα με αυτό». Οι γνώσεις που μεταφέρουν μέσα στην  τάξη τα μικρά 

παιδιά αποτελούν τα πιο σημαντικά στοιχεία για την οικοδόμηση της νέας γνώσης. Ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού κρίνεται αποφασιστικός στη μετάδοση των νέων γνωστικών 

δομών καθώς πρέπει να λαμβάνονται όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι κατάλληλα για 

την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων (Θάνου, 2000). 

Η πρόκληση γνωστικής σύγκρουσης αποτελεί μια πρόταση αξιοποίησης των 

ιδεών των μαθητών. Ο σχεδιασμός ενός πειράματος ή οι ομάδες πειραμάτων που δεν 

εξηγούνται από τις απόψεις των μαθητών έπονται της διαδικασίας ανάδειξης των 

ιδεών και με τον τρόπο αυτό, η σχετική γνώση των μαθητών αποσταθεροποιείται και 

η παρέμβαση του εκπαιδευτικού κρίνεται αναγκαία. Η εισαγωγή της νέας γνώσης 

πρέπει να είναι ευλογοφανής και οικεία στους μαθητές, να ερμηνεύει τα φαινόμενα 

και τα πειράματα που ερμηνεύει η αρχική γνώση αλλά και αυτά που αυτή δεν 

ερμήνευσε (Καριώτογλου, 2006).  
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1.6.1. Ο ρόλος των ιδεών των μαθητών στη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών 
 

Οι ιδέες των παιδιών για μία φυσική έννοια ή ένα φυσικό φαινόμενο παίζουν 

σημαντικό ρόλο στο χτίσιμο της έννοιας αυτής ή του φαινομένου που θέλουμε να 

διδάξουμε. Η νοητική παράσταση είναι ο πρωταρχικός δεσμός που μπορεί να έχει το 

παιδί με τη νέα γνώση, είναι το προσωπικό μοντέλο για του οποίου την εξέλιξη 

πρέπει να φροντίσει κάθε εκπαιδευτικός. Αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα 

οικοδομηθεί η νέα γνώση. Ο εκπαιδευτικός οφείλει καταρχάς να ανιχνεύσει τις ιδέες 

αυτές ή να τις ανακατασκευάσει, προετοιμάζοντας τα παιδιά για τον σχηματισμό των 

νέων επιστημονικών μοντέλων. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συμβούν και δεν 

πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός καθώς αν η νοητική παράσταση αγνοηθεί δεν 

εξαφανίζεται, απλώς απωθείται. Οι ιδέες των μαθητών προσεγγίζονται και 

ανιχνεύονται συνήθως κατά τη διάρκεια ειδικά σχεδιασμένων ατομικών 

συνεντεύξεων αλλά και ένα φαινόμενο που συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή τα 

τελευταία χρόνια είναι η ομαδική εργασία στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης των 

συνομηλίκων μεταξύ τους αλλά και με τους εκπαιδευτικούς. Γι’ αυτούς τους λόγους 

το ενδιαφέρον στρέφεται προς την ανίχνευση και περιγραφή των παραστατικών 

μηχανισμών που έχουν σχηματίσει τα παιδιά μέσα από τις εμπειρίες τους 

προκειμένου να κατανοήσουν τις φυσικές ιδιότητες των υλικών και των αντικειμένων 

και να προχωρήσουν στην εξήγηση φαινομένων που συναντώνται στον Φυσικό 

κόσμο και έννοιες που έχουν επεξεργαστεί στις φυσικές επιστήμες (Ραβάνης, 2005)  

 

1.6.2. Οι ιδέες των μαθητών για τους μαγνήτες 
 

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά τη «διδασκαλία» των 

ιδιοτήτων του μαγνητισμού προκύπτει ότι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ελάχιστες. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών 

σχετικά με τις ιδέες παιδιών προσχολικής ηλικίας έχουν δείξει ότι αρκετά παιδιά 

έχουν εμπειρίες με μαγνήτες και μαγνητιζόμενα υλικά μέσα από την καθημερινή τους 

ζωή.  

Οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει αναφέρονται στην ανίχνευση των 

ιδεών των παιδιών για το φαινόμενο και έδειξαν ότι τα παιδιά μέχρι 7 χρονών 

ανακαλύπτοντας τις μαγνητικές ιδιότητες τις αποδίδουν σε μια εγγενή ιδιότητα του 
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υλικού που «κολλάει» στην περίπτωση των έλξεων και «φυσάει» στην περίπτωση 

των απώσεων. Οι εξηγήσεις των παιδιών μέχρι 10 χρονών αναφέρονται σε 

«δυνάμεις» ή «ρεύματα» που έλκουν ή απωθούν. Η προέλευση των εξηγήσεων των 

παιδιών μεγαλώνοντας παραμένει η ίδια καθώς συνεχίζουν να τις αντλούν από την 

καθημερινή τους ζωή και να τις αποδίδουν σε «ένα είδος ηλεκτρισμού», «πίεσης του 

αέρα» κ.λ.π (Piaget, Chollet, 1973). Οι εξηγήσεις που δίνουν για να αιτιολογήσουν το 

φαινόμενο στην πλειοψηφία τους προέρχονται από ιδέες που δεν ανταποκρίνονται σε 

χαρακτηριστικά συμβατά με το επιστημονικό μοντέλο. Τα περισσότερα παιδιά 

φαίνεται να θεωρούν ως σιδερένια όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που έχουν το χρώμα 

του σιδήρου όπως για παράδειγμα το ασήμι, το αλουμίνιο, το νίκελ, κλπ. Επιπλέον 

χαρακτηριστικά των αντικειμένων όπως το μέγεθος, το χρώμα, η λάμψη, η μορφή, το 

βάρος φαίνεται να επηρεάζουν την σκέψη των παιδιών της ηλικίας αυτής. 

Συγκεκριμένα, πολλά παιδιά θεωρούν ως μαγνητιζόμενα αντικείμενα εκείνα που 

έχουν μικρό μέγεθος και αντίθετα τα μεγάλα αντικείμενα ως μη μαγνητιζόμενα. 

Ακόμα, παρατηρείται η επικέντρωση της προσοχής τους σε αντικείμενα με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα κάτι που λάμπει, ή έχει φωσφορούχο χρώμα ή 

έχει ένα παράξενο σχήμα, με αποτέλεσμα να αποδώσει την έλξη ή μη έλξη σε αυτό το 

χαρακτηριστικό (Καζέλα & Κακανά, 2001)(βλ. Ραβάνης, 2001). Επίσης πολύ σπάνια 

μπορούν να εντοπίσουν τη διαφορά ελκτικών και απωστικών δυνάμεων ανάμεσα 

στους μαγνήτες και τη διαφορά βόρειων και νότιων μαγνητικών πόλων ακριβώς για 

τους ίδιους λόγους (Ravanis, 1994. Γαλημιτάκη κ.αλ., 1995. Ραβάνης, 1999. Καζέλα 

& Κακανά, 2001)(βλ. Ραβάνης, 2007). 

 

1.6.3. Διδασκαλία και μάθηση μαγνητών  
 

Η φύση των αντικειμένων που έχουν μαγνητικές ιδιότητες αναπόφευκτα 

δημιουργεί προβλήματα σε κάθε περίπτωση που επιχειρείται η διδασκαλία σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, όσον αφορά το διδακτικό αντικείμενο των μαγνητών. Αν 

δώσουμε σε μικρά παιδιά να χειριστούν μαγνητικά υλικά, θα αντιμετωπίσουν 

συμπεριφορές των αντικειμένων αυτών που δεν εξαρτώνται μόνο από τους 

χειρισμούς και τις ενέργειές τους αλλά και από τυχαίες σχετικές θέσεις των 

μαγνητικών πόλων. Έτσι τα παιδιά, στην όλη διαδικασία υλοποίησης κάποιου 

στόχου, συναντούν απρόσμενα εμπόδια. Για παράδειγμα, αφού κάποιο παιδί 
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ανακαλύψει την ελκτική ικανότητα του μαγνήτη, επιχειρώντας να έλκει με τον 

μαγνήτη ένα αντικείμενο, για να επιτευχθούν οι στόχοι της δραστηριότητας θα πρέπει 

αν μεν το αντικείμενο δεν είναι άλλος μαγνήτης, να αποτελείται από υλικό που 

επηρεάζεται από το μαγνητικό πεδίο και αν είναι μαγνήτης, με τη συγκεκριμένη 

διάταξη στον χώρο να μην απωθείται αλλά να έλκεται. Η πολύπλοκη αυτή 

συμπεριφορά των μαγνητών αποτελεί νοητική πρόκληση αλλά και κίνδυνο για την 

παιδική σκέψη. Ένα ακόμα ουσιαστικό θέμα το οποίο πρέπει να προβλεφθεί  από 

τους εκπαιδευτικούς όταν εργάζονται χρησιμοποιώντας ως διδακτικό υλικό τους 

μαγνήτες είναι το ζήτημα της αντιμετώπισης των μαγικών όψεων των υλικών αυτών. 

Η ιδιόρρυθμη συμπεριφορά των μαγνητών θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

ανορθολογική αντιμετώπισή τους παρεκκλίνοντας από την επίτευξη των διδακτικών 

στόχων που τίθενται στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Ραβάνης, 2005). 

Σε έρευνα για τη διδασκαλία των μαγνητών στην προσχολική εκπαίδευση 

προχώρησαν και οι A. Pαφτόπουλος, K. Π. Kωνσταντίνου, Δ. Kολιόπουλος, Γ. 

Σπανούδης (Ραβάνης, 2001),  στηρίχθηκε σε έξι μαθήματα στα κάτωθι αντικείμενα:  

 

 Εξερευνώντας τους Μαγνήτες,  

 Μέταλλα και μη-μέταλλα, 

 Έλκονται όλα τα μέταλλα από τους μαγνήτες; 

 Πώς γνωρίζουμε εάν ένα αντικείμενο είναι μαγνήτης; 

 Μαγνήτες μαζί με άλλους μαγνήτες. 

 Υπάρχει κάποιος τρόπος να πούμε εάν κάτι είναι μαγνήτης; 

 

Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της ικανότητας των μαθητών να 

κατασκευάσουν και να εφαρμόσουν με συνέπεια κάποιο λειτουργικό ορισμό του 

μαγνήτη. Τα υποκείμενα καθοδηγήθηκαν να διατυπώσουν τους κάτωθι λειτουργικούς 

ορισμούς: I. Bρείτε δύο αντικείμενα που δεν έλκουν το ένα το άλλο. Tο αντικείμενο 

που έχετε έλκει και τα δύο; Eάν ναι, τότε είναι μαγνήτης. Eάν όχι, τότε δεν μπορούμε 

να είμαστε βέβαιοι. II. Bρείτε δύο αντικείμενα που όταν τα φέρουμε κοντά με έναν 

ορισμένο προσανατολισμό έλκουν το ένα το άλλο και όταν τα φέρουμε κοντά με έναν 

άλλο προσανατολισμό τότε απωθούν το ένα το άλλο. 

Τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας έρευνας, έδειξαν ότι μετά την 

εκπαιδευτική παρέμβαση η πλειοψηφία των παιδιών μπορεί να οικοδομήσει και να 

χρησιμοποιήσει ένα λειτουργικό ορισμό για τον μαγνήτη, ο οποίος στηρίζεται στην 
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αντίληψη του μαγνητισμού ως ουσιώδους ιδιότητας ενός σώματος. Αντίθετα λίγα 

μόνο παιδιά μπόρεσαν να κάνουν το ίδιο σε σχέση με ένα δεύτερο ορισμό που 

στηριζόταν στη σχέση της αλληλεπίδρασης δύο σωμάτων (συσχετιστική ιδιότητα). Σε 

ό,τι αφορά στην κατανόηση του πότε ένα αντικείμενο είναι ένας μαγνήτης, τα πιο 

πάνω σημαίνουν ότι παιδιά μικρότερα των 5 ετών δεν μπορούν να οικοδομήσουν 

λειτουργικούς ορισμούς που απαιτούν από το παιδί να συνδυάσει πληροφορίες από 

δύο ανεξάρτητες πηγές, κάτι που μπορούν να κάνουν τα πεντάχρονα παιδιά. 

Όλα αυτά μας οδηγούν σε συγκεκριμένες προβλέψεις σχετικά με την 

κατανόηση της έννοιας του μαγνήτη από παιδιά 4-5 ετών. Δεδομένων των 

λειτουργικών ορισμών τους οποίους ωθούνται να κατασκευάσουν, αναμένουμε ότι 

μετά από τη διδακτική παρέμβαση τα περισσότερα τετράχρονα παιδιά θα μπορέσουν 

να κατανοήσουν μόνον τον πρώτο ορισμό (ο μαγνητισμός ως ουσιώδης ιδιότητα), 

αφού δεν έχουν ακόμη την ικανότητα του λογικού πολλαπλασιασμού και δεν 

μπορούν να επωφεληθούν από τη διδασκαλία έτσι ώστε να οικοδομήσουν το δεύτερο 

συσχετιστικό ορισμό. Αντίθετα, τα περισσότερα πεντάχρονα (έχοντας αυτήν τη 

δεξιότητα) θα επωφεληθούν από τη διδασκαλία και θα τον οικοδομήσουν. 

H επεξεργασία των δεδομένων έδειξε ότι μετά τα μαθήματα το 63% των 

τετράχρονων παιδιών μπόρεσε να οικοδομήσει τον πρώτο λειτουργικό ορισμό, ενώ το 

υπόλοιπο 36% απέτυχε. Το ποσοστό επιτυχίας είναι πολύ κοντά στο κριτήριο του 2/3, 

κάτι που επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι τα τετράχρονα παιδιά μπορούν να 

επωφεληθούν της εκπαιδευτικής παρέμβασης και να οικοδομήσουν την σχετική 

έννοια. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά αυτά είναι γνωστικά έτοιμα να 

κατανοήσουν την έννοια του μαγνήτη, ως ενός αντικειμένου που έχει την ιδιότητα να 

έλκει άλλα αντικείμενα. Το γεγονός ότι τα παιδιά δεν κατείχαν αυτήν την έννοια πριν 

από την εκπαιδευτική παρέμβαση, αν και είχαν εμπειρίες με μαγνήτες, δείχνει ότι η 

γνωστική ετοιμότητα και η εμπειρία σε φαινόμενα ενός πεδίου δεν οδηγούν 

απαραίτητα στην κατανόηση εννοιών. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται 

κατευθυνόμενη διδασκαλία που θα λαμβάνει υπ’ όψιν της τις σχετικές εμπειρίες των 

παιδιών και το γνωστικό τους προφίλ (Pαφτόπουλος, κ.ά., 2001). 

Με τη διδασκαλία των μαγνητών στο νηπιαγωγείο γνωρίζουμε πως σε 

παρόμοια έχει προχωρήσει και η Τεμερτζίδου (2012) με αρκετές ωστόσο διαφορές ως 

προς τη μεθοδολογία αλλά και τα αποτελέσματα. Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την υλοποίηση της έρευνας. 
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Αρχικά, αναφορικά με τα ερευνητικά ερωτήματα η προαναφερθείσα έρευνα 

επεδίωκε να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το αν τα παιδιά μπορούν να 

ομαδοποιούν τα αντικείμενα σε κατηγορίες μαγνητικών και μη υλικών, να 

ομαδοποιούν με δικό τους κριτήριο τα μη μαγνητικά υλικά και να ομαδοποιούν 

επίσης με δύο δοσμένα κριτήρια τα μη μαγνητικά υλικά. Επιπρόσθετα, επιδιώχθηκε 

να απαντηθούν τα ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα των παιδιών να ελέγχουν την 

ισχύ των μαγνητών και να σειροθετούν κατά φθίνουσα σειρά. Τέλος, βασική 

επιδίωξη της προαναφερθείσας έρευνας αποτέλεσε η διαπίστωση για το αν τα παιδιά 

μπορούν να υποθέτουν και να ελέγχουν τις υποθέσεις τους. Ως δευτερεύοντα 

ερωτήματα αναφέρθηκαν η ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν τον μαγνήτη, αν 

έχουν εμπειρία με μαγνήτη και μη μαγνητικά υλικά και αν μπορούν να ονομάζουν 

την ομάδα των μαγνητικών και μη μεταλλικών υλικών.  

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 30 παιδιά νηπιακής ηλικίας, μέσης 

κοινωνικοοικονομικής στάθμης, αναφορικά με την κύρια εφαρμογή του διδακτικού 

πειράματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έρευνα μέρος πήραν ακόμα 4 παιδιά κατά 

την πιλοτική εφαρμογή. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν ατομικά εκτός τάξης 

στους χώρους των τεσσάρων νηπιαγωγείων. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την 

περάτωση της έρευνας ήταν το διδακτικό πείραμα (teaching experiment), το οποίο 

πραγματοποιήθηκε σε κάθε νήπια ατομικά από την ίδια την ερευνήτρια και διήρκησε 

κατά μέσο όρο 30 λεπτά. Περιελάμβανε τρία βασικά έργα-επεισόδια και στο τέλος 

την αξιολόγηση. Σκοπός του 1
ου

 έργου ήταν η εξοικείωση των νηπίων με τα 

φαινόμενα και αντικείμενα μελέτης καθώς και η καταγραφή της εμπειρίας τους. 

Σκοπός του 2
ου

 έργου ήταν να μελετηθεί η δεξιότητα της ταξινόμησης (ομαδοποίηση 

με δοσμένο κριτήριο, ομαδοποίηση με δικό τους κριτήριο, ομαδοποίηση με δύο 

δοσμένα κριτήρια), καθώς και η καλλιέργειά της σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Τέλος, σκοπός του 3
ου

 έργου ήταν να μελετηθεί η δεξιότητα της ταξινόμησης 

(σειροθέτηση κατά φθίνουσα σειρά), καθώς και η καλλιέργειά της σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Το τελευταίο μέρος του διδακτικού πειράματος αφορούσε την 

αξιολόγηση της δεξιότητας της ταξινόμησης (ομαδοποίηση με δοσμένο κριτήριο, 

ομαδοποίηση με δύο κριτήρια και σειροθέτηση κατά φθίνουσα σειρά).  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα ήταν για κάθε νήπιο 

ξεχωριστά καθώς οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν ατομικά για κάθε παιδί. Στη 

συνέχεια επιχειρήθηκε μια ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων στις εξής μεγάλες 

κατηγορίες-δεξιότητες: α) Αναγνώριση-εμπειρία-ονομασία υλικών, β) Υπόθεση και 
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έλεγχος της υπόθεσης, γ) Ομαδοποίηση και δ) Διαπίστωση ισχύος μαγνητών-

σειροθέτηση. Αναφορικά με την 1
η
 κατηγορία, 18 νήπια αναγνώρισαν και ονόμασαν 

ικανοποιητικά τα παιδιά από το σύνολο των 30 παιδιών. Ο ίδιος αριθμός παιδιών 

αφορούσε και στη 2
η
 κατηγορία, καθώς κρίθηκε ότι ο αριθμός των παιδιών υπέθετε 

και ήλεγχε την υπόθεση ικανοποιητικά. Στην 3
η
 κατηγορία, τα αποτελέσματα έδειξαν 

πως 20 παιδιά ομαδοποίησαν ικανοποιητικά. Τέλος, βρέθηκε πως όλα τα παιδιά 

μπορούσαν να ελέγξουν σε ικανοποιητικό βαθμό την ισχύ των μαγνητών και να τους 

σειροθετούν. Η ερευνήτρια προχώρησε στη συζήτηση-συμπεράσματα συγκρίνοντας 

τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας με τα αποτελέσματα της δικής της έρευνας.  

Οι προτάσεις που παρατίθενται στο τέλος της συγκεκριμένης έρευνας αποτέλεσαν 

την αφορμή για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Ακολουθώντας τις προτάσεις 

της Τεμερτζίδου, προχωρήσαμε στο σχεδιασμό Δ.Μ.Α. με αντικείμενο μελέτης τους 

μαγνήτες και τις μαγνητικές του ιδιότητες σε άλλο δείγμα παιδιών, χρησιμοποιώντας 

ωστόσο διαφορετική ερευνητική μέθοδο καθώς κρίνεται πως θα είχε ενδιαφέρον αν 

σε μία πραγματική διδασκαλία τάξης και όχι με την εφαρμογή διδακτικού 

πειράματος, θα είχαμε παρόμοια αποτελέσματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

2.1 Σκοπός της μελέτης και ερευνητικά ερωτήματα 

2.1.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση 

Μαθησιακής Διδακτικής Σειράς σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με θέμα τους 

«Μαγνήτες».  

 «Μαγνήτης» ονομάζεται κατά τη φυσική οποιοδήποτε σώμα, συνήθως 

μεταλλικό που έχει μαγνητικές ιδιότητες, δηλαδή ασκεί ελκτικές ή απωστικές 

δυνάμεις σε άλλα υλικά (έλξη – άπωση), οφειλόμενες στην κίνηση ηλεκτρικών 

φορτίων, καθώς και το σύνολο των φαινομένων που παράγονται από την ιδιότητα 

αυτή, τα οποία και εξετάζονται από ιδιαίτερο τμήμα της φυσικής που λέγεται ομοίως 

Μαγνητισμός. Γενικά από την αρχαιότητα είχε παρατηρηθεί ότι το ορυκτό 

μαγνητίτης έχει την ιδιότητα αυτή: να έλκει μικρά τεμάχια σιδήρου. Το ορυκτό αυτό 

εντοπίζονταν σε μεγάλες ποσότητες στην αρχαία Μαγνησία  στη Μικρά Ασία, απ’ 

όπου και οι όροι "μαγνήτης" - "μαγνητισμός". Εκτός όμως από τον σίδηρο και το 

κοβάλτιο, το νικέλιο και τα κράματα ή οξείδια αυτών έλκονται από τους μαγνήτες, 

και έτσι γίνονται και αυτά μαγνητικά σώματα. 

 

Στόχοι ήταν οι μαθητές: 

 Να ταξινομούν αντικείμενα με βάση την αλληλεπίδρασή τους με τον μαγνήτη 

 Να ταξινομούν μαγνήτες με βάση την ισχύ τους 

 

2.1.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερωτήματα αφορούν στο αν η διδασκαλία ήταν επιτυχής ως προς τους στόχους 

που τέθηκαν. Δηλαδή τα παιδιά: 

Α) Θα καταφέρουν να ταξινομούν αντικείμενα με βάση την αλληλεπίδρασή τους με 

τον μαγνήτη; 

Β) Θα  κατορθώσουν να ταξινομούν μαγνήτες με βάση την ισχύ τους; 
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2.2 Δείγμα έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας ήταν «Δείγμα ευκολίας ή ευχέρειας» (Convenience Sample) 

(Ζαφειρόπουλος, 2005). Βασικό παράγοντα στην διεκπεραίωση της έρευνας 

αποτέλεσε η διάθεση συνεργασίας των νηπιαγωγών και των γονέων των παιδιών, οι 

οποίοι με χαρά αποδέχτηκαν να συμμετέχουν τα παιδιά τους σε μία τέτοια 

διαδικασία. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν παιδιά νηπιακής και προνηπιακής 

ηλικίας (4-6) ετών προερχόμενα από οικογένειες μέσης κοινωνικοοικονομικής 

στάθμης. Κρατήθηκε η ανωνυμία των μαθητών και η έρευνα διεξήχθη σε δύο 

Νηπιαγωγεία της πόλης της Έδεσσας, τα οποία συστεγάζονται. Οι συνεντεύξεις των 

έργων προ-ελέγχου και μετά-ελέγχου πραγματοποιήθηκαν ατομικά σε 32 παιδιά 

εκτός χώρου δραστηριοτήτων και πιο συγκεκριμένα στο γραφείο της διευθύντριας 

τον Ιούνιου του 2014. Ο μεγάλος αριθμός των παιδιών τα οποία συμμετείχαν στην 

έρευνα δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα παιδιά προέρχονταν από δύο 

διαφορετικά νηπιαγωγεία, τα οποία διευθύνονται από δύο νηπιαγωγούς. 

Αναπόφευκτα, λόγω συστέγασης και έπειτα από την κοινή επιθυμία των νηπιαγωγών, 

οι οποίες συνεργάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, συμμετείχαν τα παιδιά και των δύο 

τμημάτων.  

 

2.3 Μέθοδος έρευνας – Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει μια πρόταση για τη διδασκαλία των μαγνητών και 

των μαγνητικών φαινομένων μέσω διδακτικού πειράματος (Τεμερτζίδου, 2013) με 

πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Αποφασίσαμε να διδάξουμε την ίδια γνωστική 

περιοχή, με παρόμοια έργα, με διδασκαλία σε όλη την τάξη, στηριζόμενοι στο 

μοντέλο της Ανακαλυπτικής επίδειξης 

Σύμφωνα με τον Καριώτογλου (2006), η ανακαλυπτική επίδειξη (Α.Ε.) είναι 

μια μορφή μετωπικής διδασκαλίας, στην οποία ο δάσκαλος έχει καθοριστικό ρόλο. Ο 

ρόλος των μαθητών είναι ενεργός, αν και η συμμετοχή τους είναι σχετικά μικρή, 

αφού λειτουργούν σε μέτωπο. Η νέα γνώση προωθείται από τις απαντήσεις των 

μαθητών σε κατάλληλα σχεδιασμένες ερωτήσεις του δασκάλου, οι οποίες υλοποιούν 

τους στόχους του μαθήματος. Στη διάρκεια του μαθήματος επιδεικνύονται κυρίως 
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πειράματα, αλλά και εικόνες ή τρισδιάστατα αντικείμενα διδασκαλίας, στα οποία 

είναι προσαρμοσμένες οι ερωτήσεις του δασκάλου. 

Οι σημαντικές φάσεις της Α.Ε. είναι:  

     Α.  Εξοικείωσης και προβληματισμού:  Ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήσεις στους 

μαθητές ώστε να τους κινήσει το ενδιαφέρον και να δημιουργήσει απορίες και 

ερωτήματα τα οποία θα βοηθήσουν την εξέλιξη του μαθήματος. 

     Β.  Δημιουργίας και ελέγχου:  Ο εκπαιδευτικός θέτει ερωτήματα ζητώντας από 

τους μαθητές να κάνουν υποθέσεις για την εξέλιξη ενός φαινομένου ή για τους 

παράγοντες που το επηρεάζουν. Στη συνέχεια τους ζητά να προτείνουν τρόπους 

ελέγχου των υποθέσεων. Μέσα από τέτοιες διαδικασίες οι μαθητές ανακαλύπτουν τη 

νέα γνώση, ως αποτέλεσμα της επαλήθευσης ή διάψευσης των υποθέσεών τους.  

     Γ.  Εφαρμογή της νέας γνώσης:  Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να 

εφαρμόσουν τη νέα γνώση σε άλλα υλικά ή άλλες φυσικές καταστάσεις ώστε να 

αναδειχθούν τα όρια ισχύος της και να γενικευθούν τα συμπεράσματα. 

     Δ.  Αξιολόγηση της νέας γνώσης:  Ο εκπαιδευτικός θέτει στους μαθητές του 

ερωτήσεις για να ελέγξει το επίπεδο κατανόησης της νέας γνώσης. Κυρίως επιμένει 

σε διαδικαστικού τύπου γνώση π.χ. στοιχεία της πειραματικής μεθοδολογίας και 

λιγότερο σε θέματα εφαρμογής της νέας ειδικής κατά μάθημα γνώσης.  

Η Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία αναπτύχθηκε, εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε 

χωρισμένη σε τέσσερις ενότητες: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Η

: Ο ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Διδακτικός στόχος: Να εξοικειωθούν οι μαθητές με το αντικείμενο μελέτης που είναι 

ο μαγνήτης και να έρθουν σε επαφή με τις μαγνητικές του ιδιότητες. 

 

Περιγραφή δραστηριοτήτων: Ενώ έχουμε συγκεντρωθεί στην παρεούλα 

παρουσιάζουμε στα παιδιά τα υλικά της δραστηριότητας (χωρίς να τα ονομάσουμε), 

τα οποία είναι ένα καρφί, ένας μεταλλικός συνδετήρας, ένα κέρμα του ενός ευρώ, μία 

μεταλλική κονκάρδα και ο μαγνήτης (πεταλοειδής). Προσελκύουμε την προσοχή των 

παιδιών πλησιάζοντας τον μαγνήτη σε μία από τις μεταλλικές επιφάνειες που 

προαναφέραμε μέσα στην τάξη. Παροτρύνουμε τα παιδιά να ανακαλέσουν τις 

εμπειρίες τους σχετικά με αυτό που προβάλλεται μπροστά τους. Στη συνέχεια, ζητάμε 

από τα παιδιά να ονομάσουν τα αντικείμενα, να αναφέρουν τη χρήση και τα 
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γενικότερα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, οδηγούμε τα παιδιά σε διαδικασία 

πειραματισμού ελέγχοντας την αλληλεπίδραση των αντικειμένων με τον μαγνήτη.  

 

Ερωτήματα που τίθενται στα παιδιά:  

 Γνωρίζετε αυτά τα αντικείμενα (παρουσιάζοντας όλα τα υλικά); 

 Τι φαντάζεστε πως μπορεί να είναι; 

 Έχετε δει ή χρησιμοποιήσει κάπου αλλού, κάποια άλλη στιγμή κάτι σαν αυτά; 

 Μήπως γνωρίζετε τι μπορεί να κάνει αυτό το αντικείμενο (δείχνοντας τον 

μαγνήτη);  

 Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί αν πλησιάσουμε τα αντικείμενά μας στον μαγνήτη; 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Η

: «ΑΣ ΒΑΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΤΑΞΗ» 

 

Διδακτικός στόχος δραστηριότητας: Να ταξινομούν οι μαθητές τα αντικείμενα με 

βάση την αλληλεπίδραση τους με τον μαγνήτη. 

 

Περιγραφή δραστηριότητας: Παρουσιάζουμε στα παιδιά μία νέα συλλογή από 

αντικείμενα, μαγνητικά και μη. Τα αντικείμενα αυτά είναι ένα κουτάλι, μία μπαταρία, 

ένας μεταλλικός συνδετήρα, ένα μολύβι, ένα καλαμάκι, μία γόμα, ένα καρφί, ένα 

τενεκεδένιο κουτί αναψυκτικού, ένα γυάλινο διακοσμητικό, ένα πλαστικό ποτήρι, ένα 

χάλκινο νόμισμα και ο μαγνήτης. Στη συνέχεια, ζητάμε από τα παιδιά να προβλέψουν 

ποια αντικείμενα από τα παραπάνω μπορούν να συλλέξουν χρησιμοποιώντας τον 

μαγνήτη και ποια όχι. Έπειτα, δίνουμε στα παιδιά δύο πλαστικά καλάθια και 

ζητήθηκε από αυτά να ταξινομήσουν τα αντικείμενα με κριτήριο τη συμπεριφορά 

τους κάθε φορά που ο μαγνήτης τα πλησίαζε. Ακολουθεί ο διαχωρισμός των 

αντικειμένων σε δύο ομάδες (μαγνητικά και μη), τοποθετώντας την κάθε ομάδα στο 

αντίστοιχο καλάθι. Τέλος, η ταξινόμηση καταγράφεται από την ερευνήτρια σε 

πίνακα.  

Ερωτήματα που διατυπώνονται προς τα παιδιά:  

 Γνωρίζετε αυτά τα αντικείμενα; Μπορείτε να τα ονομάσετε; 

 Ποια από αυτά τα αντικείμενα πιστεύετε ότι έλκονται από τον μαγνήτη και 

ποια όχι; 
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 Τι θα πρέπει να κάνουμε για να δούμε ποια αντικείμενα κολλάνε όντως στον 

μαγνήτη; 

 Πιστεύετε ότι αν πλησιάσουμε αυτά τα αντικείμενα στον μαγνήτη θα 

κολλήσουν όλα; 

 Θα μπορούσατε να βάλετε στο ένα καλάθι όσα αντικείμενα έλκει ο μαγνήτης 

και στο άλλο όσα δεν έλκει;  

 Τι κοινό πιστεύετε ότι έχουν αυτά τα αντικείμενα και κόλλησαν στον 

μαγνήτη; Μοιάζουν σε κάτι; 

 Από τι πιστεύετε ότι  είναι φτιαγμένα τα αντικείμενα που έλκει ο μαγνήτης; 

(Εξηγούμε για ποιο λόγο έλκονται κάποια από τα αντικείμενα με χρήση 

επιστημονικού λεξιλογίου) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Η

: «Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ» 

 

Διδακτικός στόχος: Να ταξινομούν με βάση την ισχύ των μαγνητών και να 

σειροθετούν μαγνήτες κατά σειρά φθίνουσα μαγνητικής ισχύος. 

  

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη 

δραστηριότητα είναι τρεις μαγνήτες διαφορετικού μεγέθους και ανάλογης ισχύος και 

ένα κουτάκι με μεταλλικούς συνδετήρες. Παροτρύνουμε τα παιδιά να προτείνουν 

τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να βρούμε τον πιο δυνατό και τον πιο 

αδύναμο μαγνήτη. Σε αυτή τη διαδικασία τα παιδιά υποβοηθούνται από το κουτί με 

τους μεταλλικούς συνδετήρες. Καθοδηγούμε με ερωτήματα και υποθέσεις τα νήπια 

έτσι ώστε να ελέγξουν την μαγνητική ισχύ των μαγνητών μετρώντας πόσους 

συνδετήρες ταυτόχρονα μπορεί να έλκει ο κάθε μαγνήτης.  

Ερωτήματα που αφορούν στα παιδιά:  

 Νομίζετε πως όλοι οι μαγνήτες έλκουν με την ίδια δύναμη τα αντικείμενα; 

 Πώς μπορούμε να βρούμε τον πιο δυνατό μαγνήτη από αυτούς τους τρεις που 

έχουμε μπροστά μας; 

 Τι λέτε να κάνουμε τώρα για να βρούμε τον πιο δυνατό μαγνήτη; 

 Ποιος μαγνήτης μπόρεσε να σηκώσει τους περισσότερους συνδετήρες; 

 Θα μπορούσατε να τοποθετήσετε σε μια σειρά τους μαγνήτες από τον πιο 

δυνατό στον πιο αδύναμο; 
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(Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να σχεδιάσουμε μια βοηθητική γραμμή στο δάπεδο 

αν δούμε ότι τα παιδιά δυσκολεύονται) 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 Διδακτικοί στόχοι:  

 Να εφαρμόσουν τη γνώση σε νέα αντικείμενα. 

 Αξιολόγηση της μάθησης 

 

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι μία μπαταρία, 

ένας μεταλλικός συνδετήρας, ένα μολύβι, ένα καλαμάκι, μία γόμα, ένα καρφί, ένα 

τενεκεδένιο κουτί αναψυκτικού, ένα πλαστικό ποτήρι, δύο καλαθάκια και ο 

μαγνήτης. Δίνονται στα παιδιά χρωματιστά αυτοκόλλητα χαρτάκια ροζ και 

πράσινου χρώματος και ζητάμε να διαχωρίσουν τα αντικείμενα σε δύο ομάδες. 

Στα μαγνητικά αντικείμενα πρέπει να κολλήσουν τα πράσινα χαρτάκια, ενώ στα 

μη μαγνητικά τα ροζ χωρίς τη χρήση μαγνήτη. Στη συνέχεια παροτρύνουμε τα 

παιδιά να επαληθεύσουν την ομαδοποίηση που πραγματοποίησαν με τη χρήση 

του μαγνήτη. 

Ερωτήματα που τίθενται στα παιδιά: 

 Μπορούμε να χωρίσουμε τα αντικείμενα σε δύο ομάδες, αυτά που έλκονται 

και αυτά που δεν έλκονται;  

 Σε ποια αντικείμενα θα κολλήσουμε πράσινα και σε ποια ροζ χαρτάκια; 

 Πως θα μπορούσαμε να δούμε αν χωρίσαμε σωστά τα αντικείμενα και αν 

κολλήσαμε τα σωστά χαρτάκια επάνω σε αυτά;   

 

2.4 Αξιολόγηση της ΔΜΑ 

2.4.1 Ερευνητικά εργαλεία 

Το τεστ προ-ελέγχου που πραγματοποιήθηκε ατομικά σε όλα τα παιδιά του δείγματος 

πριν από την διδακτική ακολουθία μας βοήθησε στη συλλογή των ιδεών των παιδιών 

σε σχέση με το αντικείμενο μελέτης. Στη συνέχεια το τεστ μετά-ελέγχου συνέβαλλε 

στην ανάδειξη της διαφοροποίησης επίδοσης των παιδιών σχετικά με το θέμα, μετά 

την ολοκλήρωση της διδακτικής ακολουθίας. Επιπλέον, η καταγραφή της διδακτικής 
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διαδικασίας πραγματοποιήθηκε με ημιδομημένα φύλλα παρατήρησης ενώ το 

αναστοχαστικό κείμενο της ερευνήτριας χρησιμοποιήθηκε μετά την εφαρμογή αυτής 

με σκοπό την ανάκληση των βασικότερων σημείων. Τα δεδομένα αυτά βοήθησαν 

στην εγκυροποίηση της απάντησης των ερευνητικών ερωτημάτων με κάποιο είδος 

τριγωνισμού των αποτελεσμάτων. 

 

2.4.1.1 Επίδοση παιδιών 

Με σκοπό τη σύγκριση της επίδοσης των παιδιών πριν και μετά τη ΔΜΑ σε σχέση με 

τους συγκεκριμένους στόχους ανά ενότητα, πραγματοποιήθηκαν ατομικές 

συνεντεύξεις (τεστ προ-ελέγχου και τεστ μετά-ελέγχου) σε όλο το δείγμα. Πιο 

συγκεκριμένα, οι στόχοι των ενοτήτων κατά τις οποίες ελέγχθηκαν οι επιδόσεις των 

παιδιών ήταν οι εξής:  

 Να ταξινομούν οι μαθητές τα αντικείμενα με βάση την αλληλεπίδραση τους 

με τον μαγνήτη. 

 Να ταξινομούν με βάση την ισχύ των μαγνητών και να σειροθετούν μαγνήτες 

κατά σειρά φθίνουσα μαγνητικής ισχύος.  

Τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τη ΔΜΑ αποτελούνταν από δύο 

ερωτήσεις στην 1
η
 Ενότητα – 1

ο
  Έργο που αναφέρονταν στο αν τα παιδιά γνωρίζουν 

το αντικείμενο μελέτης (μαγνήτης) και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του («Γνωρίζεις 

αυτό εδώ το αντικείμενο; Μήπως ξέρεις τι κάνει ένας μαγνήτης;»).  

Στη 2
η
 Ενότητα – 2

ο
 Έργο για την αξιολόγηση της ικανότητας ταξινόμησης 

αντικειμένων με βάση την αλληλεπίδρασή τους με τον μαγνήτη διατυπώθηκε ένα 

ερώτημα («Ποια αντικείμενα πιστεύεις ότι έλκονται από/κολλάνε στον μαγνήτη και 

ποια όχι;»). Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ένα κουτάλι, μία μπαταρία, ένας 

μεταλλικός συνδετήρας, ένα μολύβι, ένα καλαμάκι, μία γόμα, ένα καρφί, ένα 

τενεκεδένιο κουτί αναψυκτικού, ένα γυάλινο διακοσμητικό, ένα πλαστικό ποτήρι, ένα 

χάλκινο νόμισμα και ο μαγνήτης. 

Τέλος, στην 3
η
 Ενότητα – 3

ο
 Έργο αξιολογήθηκε η ικανότητα φθίνουσας 

ταξινόμησης μαγνητών με βάση την ισχύ τους με δύο ερωτήματα («Πιστεύεις ότι 

όλοι οι μαγνήτες έχουν την ίδια μαγνητική δύναμη; Έχεις καμία ιδέα για το πώς 

μπορούμε να βρούμε ποιος μαγνήτης από τους τρεις είναι ο πιο δυνατός;»). 
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Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση των Έργων προ-ελέγχου και μετά-ελέγχου. 

 1
ο
 Έργο 2

ο
 Έργο 3

ο
 Έργο 

Στόχοι Εξοικείωση των 

μαθητών με το 

αντικείμενο 

μελέτης και   

επαφή με τις 

μαγνητικές του 

ιδιότητες. 

 

Ταξινόμηση των 

αντικειμένων από 

τους μαθητές με 

βάση την 

αλληλεπίδραση 

τους με τον 

μαγνήτη. 

 

Ταξινόμηση με 

βάση την ισχύ των 

μαγνητών και  

σειροθέτησή τους 

κατά σειρά 

φθίνουσα 

μαγνητικής 

ισχύος.  

 

Δραστηριότητες Παρουσίαση 

μαγνητικών υλικών 

στα παιδιά και 

αναφορά στη 

χρήση και τα 

χαρακτηριστικά 

τους. 

Πειραματισμός από 

τα παιδιά. 

Παρουσίαση 

μαγνητικών και 

μη αντικειμένων, 

πρόβλεψη των 

μαγνητικών 

αντικειμένων και 

ταξινόμηση σε 

ομάδες με 

μαγνητικά και μη 

αντικείμενα. 

Καταγραφή σε 

πίνακα. 

Παρουσίαση 

τριών μαγνητών 

διαφορετικού 

μεγέθους και 

ισχύος, 

αναζήτηση 

τρόπων από την 

πλευρά των 

παιδιών με στόχο 

την εύρεση 

δυνατού και 

αδύναμου 

μαγνήτη. Έλεγχος 

της υπόθεσης 

σχετικά με τη 

μαγνητική ισχύ. 

Υλικά Ένα καρφί, ένας 

μεταλλικός 

συνδετήρας, ένα 

κέρμα του ενός 

ευρώ, μία 

μεταλλική 

Ένα κουτάλι, μία 

μπαταρία, ένας 

μεταλλικός 

συνδετήρας, ένα 

μολύβι, ένα 

καλαμάκι, μία 

Τρεις μαγνήτες 

ίδιου υλικού σε 

διαφορετικά 

μεγέθη και με 

διαφορετική ισχύ 

(όσο μεγαλύτερος 
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κονκάρδα και ο 

μαγνήτης. 

γόμα, ένα καρφί, 

ένα τενεκεδένιο 

κουτί 

αναψυκτικού, ένα 

γυάλινο 

διακοσμητικό, 

ένα πλαστικό 

ποτήρι, ένα 

χάλκινο νόμισμα 

και ο μαγνήτης. 

ο μαγνήτης τόσο 

μεγαλύτερη η 

ισχύς του) και ένα 

κουτάκι με 

μεταλλικούς 

συνδετήρες. 

 

2.4.1.2 Φύλλο παρατήρησης 

Περιγραφή φύλλου παρατήρησης 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας συμπληρώθηκε φύλλο παρατήρησης 

από εξωτερικό παρατηρητή με στόχο τη ρεαλιστική καταγραφή της διδασκαλίας. Το 

φύλλο παρατήρησης αποτέλεσε βασικό βοήθημα στην περιγραφή της διδακτικής 

διαδικασίας που ακολουθήθηκε και στην αξιολόγησή της.  

Οι άξονες παρατήρησης της κατά δραστηριότητα καταγραφής είναι οι εξής: 

Α) Φάση / Περιεχόμενο 

Β) Στόχος 

Γ) Διδακτική Μέθοδος / Στρατηγική  

Δ) Παρατηρήσεις 

Ε) Τεκμήρια 

Ο εξωτερικός παρατηρητής βρισκόταν καθισμένος λίγα μέτρα από τον χώρο όπου η 

ερευνήτρια πραγματοποίησε τις δραστηριότητες. Μπροστά από τα παιδιά και με 

δυνατότητα να βλέπει όλες τις κινήσεις και τις εκφράσεις των προσώπων τους 

κατέγραψε όλες τις ατομικές ενέργειες νηπίων-προνηπίων κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων. Επιπλέον, ήταν σε θέση να σημειώσει την αλληλεπίδραση που 

σημειώθηκε μεταξύ των παιδιών και των συμμαθητών τους όπως για παράδειγμα τις 

συνομιλίες των παιδιών και το περιεχόμενό τους, είτε σχετιζόταν με το μάθημα είτε 

όχι. Επιπρόσθετα, κατέγραψε τη στάση τους ως προς την τήρηση των κανόνων της 

τάξης (ησυχία) και αν το ενδιαφέρον τους για το μάθημα ήταν υπαρκτό. Ο 
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εξωτερικός παρατηρητής δεν είχε το δικαίωμα να επέμβει στις δραστηριότητες και να 

απαντά στις ερωτήσεις των παιδιών. Αφού συστήθηκε σε αυτά και διευκρινίστηκε ο 

ρόλος του, κάθισε σιωπηλά και παθητικά παρακολουθώντας τις ενέργειες των 

παιδιών και καταγράφοντας ότι θεωρείται σημαντικό για την έρευνα.  

 

1
η
 Δραστηριότητα  

Στην πρώτη δραστηριότητα που αφορούσε στην εξοικείωση των παιδιών με 

το αντικείμενο μελέτης πραγματοποιήθηκε η επίδειξη ενός μαγνήτη και των 

μαγνητικών υλικών στο σύνολο των παιδιών που ήταν καθισμένα στα παγκάκια τους 

μέσα στην παρεούλα. Τα παιδιά είχαν την τάση να σηκώνονται από τα παγκάκια για 

να αγγίξουν τα υλικά. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αναστάτωση στην τάξη και 

παρατηρήθηκε πως άρχισαν να παρασέρνονται και παιδιά που κάθονταν ήσυχα στις 

θέσεις τους. Ύστερα όμως από την άμεση επέμβαση της ερευνήτριας η τάξη 

επανήλθε γρήγορα και συνεχίστηκε η δραστηριότητα όπως είχε προγραμματιστεί. Τα 

παιδιά αφού παρατήρησαν προσεκτικά όλα τα υλικά, η ερευνήτρια έθεσε ερωτήματα 

σχετικά με το θέμα. Η ησυχία επικράτησε όσο τα παιδιά παρατηρούσαν αλλά όσο και 

η ερευνήτρια έθετε τα ερωτήματα. Η περιέργεια ήταν εμφανής στα πρόσωπά τους και 

ίσως αυτή να είναι η αιτία της ησυχίας μέσα στην τάξη. Όσα παιδιά γνώριζαν τα 

αντικείμενα απάντησαν θετικά σηκώνοντας το χέρι. Κάθε φορά που ένα παιδί 

διατύπωνε τις σκέψεις του, οι συμμαθητές άκουγαν με ενδιαφέρον χωρίς να 

παρεμβαίνουν. Αντίθετα, τα υπόλοιπα που δεν γνώριζαν κάτι σχετικό για τον 

μαγνήτη αλλά γνώριζαν τα υπόλοιπα αντικείμενα, ανέφεραν κάποια από τα υλικά και 

σχετικά με τον μαγνήτη κοιτούσαν απορημένα ή απαντούσαν αρνητικά. Γενικότερα 

το ενδιαφέρον σε αυτό το σκέλος της δραστηριότητας ήταν μεγάλο όπως επίσης και η 

συμμετοχή των παιδιών. Κανένα παιδί δεν φάνηκε να δυσανασχετεί, καθώς όσα δεν 

γνώριζαν το φαινόμενο προσπαθούσαν να συμμετέχουν στην αναγνώριση των 

υπόλοιπων υλικών. 

 

Παράλληλα, στην ίδια δραστηριότητα που σχετίζεται με την ελκτική 

ικανότητα των μαγνητών, τα παιδιά ξεκίνησαν να συνομιλούν για άσχετα θέματα 

αφού είχαν ολοκληρώσει το προηγούμενο μέρος της δραστηριότητας. Η ερευνήτρια 

τράβηξε την προσοχή των νηπίων με μια ερώτηση ζητώντας τους να κάνουν 

υποθέσεις. Καθώς κάποιο από τα νήπια διατύπωνε την υπόθεσή του, τα υπόλοιπα 

παιδιά ανυπομονούσαν να κάνουν το πείραμα. Το ενδιαφέρον τους ήταν μεγάλο και ο 
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ενθουσιασμός επίσης. Χαμόγελα και όμορφη αναστάτωση διαδέχτηκαν τη διατύπωση 

των υποθέσεων καθώς τα παιδιά ανυπομονούσαν να δουν αν μάντεψαν σωστά. Στο 

σημείο αυτό τα νήπια επεξεργάζονται τους μαγνήτες και ανακαλύπτουν τις σχέσεις 

αλληλεπίδρασης με άλλα μαγνητικά και μη αντικείμενα. Με τον τρόπο αυτό τα 

παιδιά ελέγχουν τις υποθέσεις τους. Διατυπώνουν τα σχόλια στα αποτελέσματα του 

πειράματος και ο ενθουσιασμός όσων βρήκαν την απάντηση είναι διάχυτος. Τα 

παιδιά που δεν κατάληξαν στο σωστό έδειχναν απογοητευμένα αλλά η συμμετοχή 

τους ήταν μεγάλη. 

 

2
η
 Δραστηριότητα 

Με την ολοκλήρωση της 1
ης

 δραστηριότητας τα παιδιά έδειχναν ανήσυχα 

ίσως λόγω της κούρασης και της συνεχόμενης ροής της δραστηριότητας. Πολλά 

παιδιά σηκώνονταν από τα παγκάκια τους κάνοντας βόλτα στην αίθουσα ενώ άλλα 

εξέφρασαν την επιθυμία να παίξουν παιχνίδια. Η βοήθεια της νηπιαγωγού ήταν 

σημαντική, καθώς έπειτα από την επέμβασή της και την έναρξη της δεύτερης 

δραστηριότητας από την ερευνήτρια, η τάξη αποκαταστάθηκε και παρά τις 

συνομιλίες μερικών παιδιών με τους συμμαθητές τους, τα παιδιά ξεκίνησαν να δίνουν 

τις απαντήσεις τους στις ερωτήσεις και να αναγνωρίζουν τα αντικείμενα καθώς 

αλληλεπιδρούν με τον μαγνήτη. Όσα παιδιά γνώριζαν τα αντικείμενα προχωρούσαν 

στην ονοματολογία τους, ενώ κάποια άλλα μην μπορώντας να τα ονομάσουν 

εξέφραζαν περιγραφικά τη χρήση τους ή που τα συναντάμε. Μετά τη διαδικασία της 

ονοματολογίας η ερευνήτρια ζήτησε από τα παιδιά προβλέψουν ποια θα τραβήξει ο 

μαγνήτης και ποια όχι. Όλα τα παιδιά συμμετείχαν στην όλη διαδικασία κάνοντας τις 

προβλέψεις τους και δείχνοντας ενδιαφέρον για το μάθημα. Έπειτα 

πραγματοποιήθηκε η διερεύνηση και ο έλεγχος με συνακόλουθο πείραμα. Αρκετά 

παιδιά με τη σειρά δοκίμασαν ποια αντικείμενα έλκονται και ποια όχι κάνοντας 

παράλληλα επίδειξη στους συμμαθητές τους. Τα ίδια υλικά δοκιμάστηκαν κάμποσες 

φορές ώστε να επιβεβαιωθεί κάθε προηγούμενη δοκιμή. Με στόχο την ομαδοποίηση 

των υλικών σε μαγνητικά και μη από τα παιδιά η ερευνήτρια προχώρησε στη 

διατύπωση ερωτήσεων. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με την ομαδοποίηση των 

αντικειμένων στα δύο καλάθια και στη συνέχεια με τη διατύπωση υποθέσεων σχετικά 

με τις ομοιότητες των αντικειμένων. 
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3
η
 Δραστηριότητα 

Στην 3η δραστηριότητα που αφορά στην ισχύ των μαγνητών, η ερευνήτρια 

θέτει ερωτήματα στα παιδιά ζητώντας τους ουσιαστικά να προχωρήσουν σε 

υποθέσεις. Όλα τα παιδιά συμμετείχαν στη δραστηριότητα αυτή απαντώντας με 

προθυμία. Η μεγάλη τους ανυπομονησία και συχνά χωρίς να σηκώσουν το χέρι για να 

μιλήσουν δημιούργησε πολύ θόρυβο μέσα στην αίθουσα αλλά πολύ γρήγορα τα 

παιδιά κατάλαβαν πως μιλά όποιος σηκώνει το χέρι και αφού διατυπώθηκε και 

λεκτικά αυτό από την ερευνήτρια, η δραστηριότητα συνεχίστηκε. Στη συνέχεια η 

ερευνήτρια ρώτησε ποιο παιδί θα ήθελε να δοκιμάσει το πείραμα και σχεδόν όλα 

σηκώθηκαν χωρίς την άδεια της ερευνήτριας πλησιάζοντας το τραπέζι. Όλα τα παιδιά 

ήθελαν να δοκιμάσουν το πείραμα, γεγονός που μας δείχνει το ενδιαφέρον για το 

μάθημα. Αφού επανήλθε η τάξη με το μαγικό ραβδάκι που όποιος το έχει μπορεί να 

μιλήσει, τηρήθηκε σειρά προτεραιότητας για να δοκιμάσουν αρκετά παιδιά. Η 

ερευνήτρια έδωσε παράταση στην εφαρμογή του πειράματος καθώς τα παιδιά 

επέμεναν πως ήθελαν να δοκιμάσουν. Τα παιδιά προσπάθησαν να ανακαλύψουν την 

ισχύ των μαγνητών με τη βοήθεια συνδετήρων. Η ερευνήτρια συνέχισε στη 

δραστηριότητα σειροθέτησης των μαγνητών κατά φθίνουσα σειρά μαγνητικής ισχύος. 

Όσο εξελισσόταν η συμμετοχή των παιδιών διαφοροποιήθηκε καθώς πολλά από αυτά 

έπαψαν να απαντούν ή να συμμετέχουν. Παρόλα αυτά, το πείραμα 

πραγματοποιήθηκε από 10 παιδιά. 

 

Εφαρμογή και αξιολόγηση της μάθησης 

Τα παιδιά επανέλαβαν αρχικά υποθετικά την αλληλεπίδραση των μαγνητών με 

μαγνητικά και μη αντικείμενα μετά από τα ερωτήματα της ερευνήτριας. Η 

δραστηριότητα με τα χρωματιστά χαρτάκια φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα στα παιδιά 

και παρατηρήθηκε μεγάλη προθυμία κατά την εξέλιξή της. Στη συνέχεια προχώρησαν 

στον έλεγχο της υπόθεσής τους με πείραμα ένα – ένα παιδί, έπειτα από παραίνεση της 

ερευνήτριας να δοκιμάσουν με τη βοήθεια του μαγνήτη. Ήσυχα και υπομονετικά 

περίμεναν όλα τα παιδιά να έρθει η σειρά τους ώστε να δοκιμάσουν το πείραμα με 

τον μαγνήτη και τα μαγνητικά και μη υλικά. Συζητούσαν για άσχετα με το μάθημα 

θέματα, με χαμηλό τόνο φωνής, χωρίς να επηρεάζουν όσους πραγματοποιούσαν το 

πείραμα. Κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης του πειράματος από τα παιδιά, η 

προσοχή και το ενδιαφέρον τους ήταν μεγάλα ακολουθώντας τις οδηγίες της 

ερευνήτριας.  
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2.4.1.3 Αναστοχασμός της ερευνήτριας 

Σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων 

διαδραμάτισαν τα αναστοχαστικά κείμενα της ερευνήτριας. Αμέσως μετά την 

περάτωση της διδασκαλίας, η ερευνήτρια ανακάλεσε στη μνήμη της τα γεγονότα της 

διδασκαλίας σε συνδυασμό με τα περιγραφικά κείμενα που συντάχθηκαν από τον 

εξωτερικό παρατηρητή. Στα περιγραφικά κείμενα περιγράφηκε η σειρά των 

γεγονότων που συνέβησαν μέσα στην τάξη, οι κινήσεις των νηπίων αλλά και της 

ερευνήτριας, που είτε είχαν σχέση με το αντικείμενο προς διδασκαλίας είτε όχι.  

 

2.5 Ερευνητική διαδικασία 

2.5.1 Εφαρμογή της Διδασκαλίας 

Η εφαρμογή της διδακτικής των μαγνητών πραγματοποιήθηκε στο 1
ο
 και 6

ο
 

Νηπιαγωγείο Έδεσσας, τα οποία συστεγάζονται. Έπειτα από παράκληση των 

νηπιαγωγών, δεχτήκαμε να εντάξουμε στην έρευνά μας τα παιδιά της νηπιακής 

ηλικίας και των δύο νηπιαγωγείων. Ο συνολικός αριθμός των παιδιών και των δύο 

νηπιαγωγείων ήταν 33 αλλά κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας όπως και στα τεστ 

προ-ελέγχου και μετά-ελέγχου συμμετείχαν 32 παιδιά. Ο λόγος για τον οποίο η 

ερευνήτρια οδηγήθηκε στη μείωση του δείγματος ήταν η συμμετοχή ενός παιδιού με 

διαγνωσμένη ήπια μορφή αυτισμού, το οποίο δεν ήταν σε θέση να συμμετέχει ενεργά 

στις ατομικές συνεντεύξεις. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πέντε παιδιά αλβανικής 

καταγωγής καμία δυσκολία δεν σημειώθηκε στην επικοινωνιακή σχέση της 

ερευνήτριας με τα παιδιά αυτά, καθώς όλα είναι γεννημένα στη χώρα μας και οι 

γονείς τους μιλούν σε ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα.  

Το θέμα της διδακτικής παρέμβασης (μαγνήτες) δεν ήταν γνώριμο στα παιδιά 

καθώς ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, καμία από τις δύο νηπιαγωγούς δεν προχώρησε 

στη διδασκαλία οργανωμένων δραστηριοτήτων σχετικών με το θέμα. Η έλλειψη 

οργανωμένης γνώσης στα πλαίσια του νηπιαγωγείου συνέβαλε θετικά ως προς την 

έξαρση της περιέργειας των νηπίων, πράγμα που οδήγησε στην επικέντρωση της 

προσοχής των παιδιών και στην εύρυθμη εξέλιξη των δραστηριοτήτων.  
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2.6 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων   

Στο υποκεφάλαιο αυτό περιγράφεται η ανάλυση των δεδομένων από τα τεστ 

προ-ελέγχου και μετά-ελέγχου, το φύλλο παρατήρησης και το αναστοχαστικό 

κείμενο. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται η διαδικασία των συνεντεύξεων και οι 

κατηγορίες απαντήσεων που δόθηκαν ανά έργο καθώς και χαρακτηριστικές 

απαντήσεις των νηπίων.  

 

2.6.1 Συνεντεύξεις προ-ελέγχου / μετά-ελέγχου – Ανάδειξη κατηγοριών 
 

1
Ο
 ΈΡΓΟ / 1

Η
 ΕΡΩΤΗΣΗ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΗ  

 

Αρχικά παρουσιάσαμε στα παιδιά ένα μαγνήτη σε σχήμα πετάλου με τα 

χαρακτηριστικά χρώματα στους πόλους (κόκκινο και μπλε).  

Στην 1
η
 ερώτηση του 1

ου
 Έργου «Γνωρίζεις αυτό εδώ το αντικείμενο; Σου θυμίζει 

κάτι; Το έχεις ξαναδεί;» όταν τα παιδιά απαντούσαν θετικά ανακαλώντας μια 

προηγούμενη εμπειρία τους και πιο συγκεκριμένα από την καθημερινή τους ζωή, 

καθώς δεν είχαν καμία επαφή με το αντικείμενο στο νηπιαγωγείο, κατατάσσαμε την 

απάντησή τους στην κατηγορία α) Ύπαρξη προϋπάρχουσας εμπειρίας με μαγνήτη 

(π.χ., «…ναι, κολλάει στα σίδερα, …ναι, έχουμε στο ψυγείο μαγνητάκια, …ναι, μου 

το έχει δείξει ο μπαμπάς μου στο συνεργείο»). Όταν απαντούσαν αρνητικά 

δείχνοντας να μην έχουν ξαναδεί το αντικείμενο ή απλώς κοιτούσαν με απορία 

απαντώντας μονολεκτικά, κατατάσσαμε τις απαντήσεις τους στην κατηγορία β) 

Έλλειψη ύπαρξης προϋπάρχουσας εμπειρίας με μαγνήτη (π.χ., «…όχι, …δεν ξέρω 

τι είναι, …δεν το έχω ξαναδεί»). 

  

1
Ο
 ΕΡΓΟ / 2

Η
 ΕΡΩΤΗΣΗ: ΕΛΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ 

 

Στη 2
η
 ερώτηση του 1

ου
 Έργου «Μήπως γνωρίζεις τι μπορεί να κάνει ένας μαγνήτης; 

Πιστεύεις πως έχει κάποια δύναμη;» όταν οι εξηγήσεις των παιδιών αφορούσαν 

πραγματική ιδιότητα των μαγνητών (π.χ., «…κολλάει στα σίδερα, …κολλάει στο 

ψυγείο, …τραβάει καρφιά»), κατατάσσαμε τις απαντήσεις στην κατηγορία α) Γνώση 

ελκτικής ιδιότητας και όταν έδιναν απαντήσεις που αφορούσαν μη πραγματικές 
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ιδιότητες (π.χ., «…μπορεί να ζωγραφίσει, …φέρνει τύχη») κατατάσσαμε τις 

απαντήσεις αυτές στην κατηγορία β) Έλλειψη γνώσης ελκτικής ιδιότητας. 

 

2
Ο
 ΕΡΓΟ: ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΛΚΟΝΤΑΙ 

 

Στο 2
ο
 Έργο παρουσιάστηκαν τα εξής μαγνητικά και μη αντικείμενα: ένα κουτάλι, 

μία μπαταρία, έναν μεταλλικό συνδετήρα, ένα μολύβι, ένα καλαμάκι, μία γόμα, ένα 

καρφί, ένα τενεκεδένιο κουτί αναψυκτικού, ένα γυάλινο διακοσμητικό, ένα πλαστικό 

ποτήρι, ένα χάλκινο νόμισμα και ο μαγνήτης. Κατά την ερώτηση «Ποια αντικείμενα 

πιστεύεις ότι έλκονται από τον μαγνήτη; Από αυτά που βλέπεις μπροστά σου νομίζεις 

πως έλκονται όλα;» όταν τα παιδιά ανέφεραν καμία έως μία σωστή απάντηση για το 

ποια αντικείμενα  έλκονται από τον μαγνήτη (π.χ., «…κουτάλι, …συνδετήρας, 

…γόμα, …πλαστικό ποτήρι») η απάντησή τους κατατασσόταν  στην α) Κατηγορία 

0-1. Στην περίπτωση που  ανέφεραν δύο έως τρεις σωστές απαντήσεις (π.χ., 

«…καρφί, συνδετήρας, νόμισμα και γυάλινο διακοσμητικό, …νόμισμα, συνδετήρας 

και πλαστικό ποτήρι») η απάντησή τους κατατασσόταν στην β) Κατηγορία 2-3. 

Τέλος, όταν ανέφεραν τέσσερις και άνω σωστές απαντήσεις (π.χ., «…καρφί, 

συνδετήρας, νόμισμα και κουτάλι») η απάντησή τους κατατασσόταν στην γ) 

Κατηγορία 4 και άνω. 

 

3
Ο
 ΕΡΓΟ: ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 

 

Αρχικά παρουσιάσαμε στα παιδιά τρεις όμοιους μαγνήτες οι οποίοι όμως 

διαφοροποιούνταν ως προς το μέγεθος (μικρός, μεσαίος, μεγάλος) και ένα κουτάκι 

μεταλλικούς συνδετήρες. 

Στην 1
η
 ερώτηση του 3

ου
 Έργου «Πιστεύεις ότι όλοι οι μαγνήτες έχουν την ίδια 

δύναμη; Νομίζεις πως ο μεγαλύτερος μαγνήτης έχει και τη μεγαλύτερη δύναμη;» 

όταν τα παιδιά έδειξαν να γνωρίζουν πως οι μαγνήτες έχουν διαφορετική ισχύ (π.χ., 

«…Ο μεγάλος είναι ο πιο δυνατός, …Ο μεγάλος είναι ο πιο βαρύς και δυνατός») τότε 

οι απαντήσεις τους κατατάσσοντας στην κατηγορία α) Γνωρίζουν τη 

διαφοροποίηση ισχύος, ενώ όταν απαντούσαν λανθασμένα, οι απαντήσεις τους 

κατηγοριοποιούνταν στην κατηγορία β) Αγνοούν τη διαφοροποίηση ισχύος (π.χ., 

«… Δεν ξέρω, ...Ο μεσαίος έχει την πιο μεγάλη δύναμη, …όλοι έχουν την ίδια 

δύναμη»). 
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Στην 2
η
 ερώτηση του 3

ου
 Έργου «Έχεις καμία ιδέα για το πώς μπορούμε να βρούμε 

ποιος μαγνήτης από τους τρεις είναι ο πιο δυνατός;», στην περίπτωση που ανέφεραν 

κάποιον τρόπο εύρεσης του πιο δυνατού μαγνήτη από τους τρεις, η απάντησή τους 

κατατασσόταν στην κατηγορία α) Ναι, ενώ όταν δεν γνώριζαν στην κατηγορία β) 

Όχι. Ενδεικτικές απαντήσεις νηπίων είναι οι εξής: «…δεν ξέρω, …αν τραβήξουμε 

κάτι θα βρούμε τον πιο δυνατό, …με τους συνδετήρες, να δούμε πόσοι θα 

κολλήσουν, …αν τους μετρήσουμε, …δεν θυμάμαι».  

Στην 3
η
 ερώτηση του 3

ου
 Έργου «Μπορείς να βάλεις σε σειρά τους μαγνήτες από τον 

πιο δυνατό στον πιο αδύναμο;», όταν τα παιδιά τοποθετούσαν τρεις μαγνήτες στη 

σωστή σειρά, δηλαδή μεγάλος-μεσαίος-μικρός, η πράξη τους αυτή κατατασσόταν 

στην κατηγορία α) Τρεις μαγνήτες στη σωστή θέση. Όταν τα παιδιά τοποθετούσαν 

έναν μαγνήτη στη σωστή σειρά, δηλαδή για παράδειγμα πραγματοποιούσαν το σχήμα 

μικρός-μεσαίος-μεγάλος, η απάντησής τους καταχωρούνταν στην κατηγορία β) Ένας 

μαγνήτης στη σωστή θέση. Τέλος, όταν κατά την κατάταξη των μαγνητών σε λάθος 

σειρά με κανέναν μαγνήτη σε σωστή θέση (μικρός-μεγάλος-μεσαίος), η πράξη των 

παιδιών σημειωνόταν ως κατηγορία γ) Κανένας μαγνήτης στη σωστή θέση. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες των απαντήσεων σε έναν συνολικό πίνακα. 

Έργο Κατηγορίες 

1
ο
 Έργο / 1

η
 ερώτηση: 

«Γνωρίζεις αυτό εδώ το αντικείμενο; Σου 

θυμίζει κάτι; Το έχεις ξαναδεί;» 

α) Ύπαρξη προϋπάρχουσας εμπειρίας με 

μαγνήτη  

β) Έλλειψη ύπαρξης προϋπάρχουσας 

εμπειρίας με μαγνήτη  

 

1
ο
 Έργο / 2

η
 ερώτηση: 

«Μήπως γνωρίζεις τι μπορεί να κάνει 

ένας μαγνήτης; Πιστεύεις πως έχει 

κάποια δύναμη;» 

α) Γνώση ελκτικής ιδιότητας 

β)Έλλειψη γνώσης ελκτικής ιδιότητας.  

 

2
ο
 Έργο:  

«Ποια αντικείμενα πιστεύεις ότι έλκονται 

από τον μαγνήτη; Από αυτά που βλέπεις 

μπροστά σου νομίζεις πως έλκονται 

όλα;» 

α) Κατηγορία 0-1 

β) Κατηγορία 2-3 

γ) Κατηγορία 4 και άνω. 
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3
ο
 Έργο / 1

η
 ερώτηση: 

«Πιστεύεις ότι όλοι οι μαγνήτες έχουν 

την ίδια δύναμη; Νομίζεις πως ο 

μεγαλύτερος μαγνήτης έχει και τη 

μεγαλύτερη δύναμη;» 

α) Γνωρίζουν τη διαφοροποίηση ισχύος 

β) Αγνοούν τη διαφοροποίηση ισχύος 

 

3
ο
 Έργο / 2

η
 ερώτηση:  

«Έχεις καμία ιδέα για το πώς μπορούμε 

να βρούμε ποιος μαγνήτης από τους τρεις 

είναι ο πιο δυνατός;» 

α) Ναι,  

β) Όχι 

3
ο
 Έργο / 3

η
 ερώτηση:  

«Μπορείς να βάλεις σε σειρά τους 

μαγνήτες από τον πιο δυνατό στον πιο 

αδύναμο;» 

α) Τρεις μαγνήτες στη σωστή θέση 

β) Ένας μαγνήτης στη σωστή θέση 

γ) Κανένας μαγνήτης στη σωστή θέση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

3.1 Αποτελέσματα ανά έργο των τεστ προ-ελέγχου και μετά-

ελέγχου 

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα της επίδοσης των παιδιών ανά έργο με 

τους αντίστοιχους πίνακες.  

 

Έργο 1
ο
   

Στην 1
η
 ερώτηση του 1

ου
 έργου για το αν τα παιδιά έχουν την ικανότητα να 

αναγνωρίζουν το αντικείμενο το οποίο τους επιδεικνύεται («Γνωρίζεις αυτό εδώ το 

αντικείμενο;»), στο τεστ προ-ελέγχου 11 παιδιά έδειξαν να γνωρίζουν πως το 

αντικείμενο αυτό είναι ο μαγνήτης («Ναι, κολλάει στα σίδερα, ..ναι έχουμε στο 

ψυγείο μαγνητάκια, …ναι, μου το έχει δείξει ο μπαμπάς μου στο συνεργείο, ..ναι το 

ξέρω, είναι μαγνήτης»). Αντίθετα, 21 παιδιά δεν κατόρθωσαν να απαντήσουν θετικά 

στο τεστ προ-ελέγχου καθώς δεν γνώριζαν το αντικείμενο και η μονολεκτική τους 

απάντηση στις περισσότερες των περιπτώσεων ήταν το όχι, ή ακόμα υπήρχαν παιδιά 

που κοιτούσαν με απορία κουνώντας αρνητικά το κεφάλι τους («όχι, δεν ξέρω τι 

είναι, …δεν το έχω ξαναδεί»). Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα να 

κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους η νηπιαγωγός ανέφερε πως τα παιδιά 

στα πλαίσια της τάξης δεν έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο μελέτης. Από την άλλη 

πλευρά, στο τεστ μετά-ελέγχου φαίνεται πως σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στην 

αναγνώριση του προς μελέτη αντικειμένου. 27 παιδιά απάντησαν θετικά δείχνοντας 

πως αναγνώριζαν το αντικείμενο που αντίκριζαν («ναι, είναι μαγνήτης, ...το θυμάμαι, 

λέγεται μαγνήτης, …το κάναμε στην τάξη, μαγνήτης είναι»). Αντίθετα, μόλις 5 δεν 

κατόρθωσαν να εκφράσουν σωστά κάτι σχετικά με τον αντικείμενο που έβλεπαν («.. 

δεν ξέρω, κυρία δεν θυμάμαι»). 

 

Πίνακας 1.1.1. 1
ο
 Έργο / 1

η
 ερώτηση: Γνωριμία με τον μαγνήτη 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ-ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α) Ύπαρξη προϋπάρχουσας 

εμπειρίας με μαγνήτη    

Π2*, Π6, Π12, Π15, 

Π16, Π19, Π21, Π23, 

Π29, Π30, Π32 

Π1, Π2, Π3, Π6, Π7, Π8, 

Π9, Π10, Π12, Π13, Π14, 

Π15, Π16, Π17, Π18, Π19, 
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Π20, Π21, Π23, Π24, Π26, 

Π27, Π28, Π29, Π30, Π31, 

Π32 

Β) Έλλειψη προϋπάρχουσας 

εμπειρίας με μαγνήτη 

Π1, Π3, Π4, Π5, Π7, 

Π8, Π9, Π10, Π11, Π13, 

Π14, Π17, Π18, Π20, 

Π22, Π24, Π25, Π26, 

Π27, Π28, Π31 

Π4, Π5, Π11, Π22, Π25  

   

 Όπου Π1, Π2, Π3… εννοείται Παιδί 1, Παιδί 2, Παιδί 3 κ.λπ. 

 

Πίνακας 1.1.2  1
ο
 Έργο / 1

η
 ερώτηση: Γνωριμία με τον μαγνήτη 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ-ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α) Ύπαρξη προϋπάρχουσας 

εμπειρίας με μαγνήτη    

11 27 

Β) Έλλειψη προϋπάρχουσας 

εμπειρίας με μαγνήτη 

21 5 

 

Στη 2
η
 ερώτηση του 1

ου
 έργου που σχετίζεται με το αν τα παιδιά είναι σε θέση 

να διευκρινίσουν την ελκτική ιδιότητα των μαγνητών («Μήπως ξέρεις τι κάνει ένας 

μαγνήτης;»), στο τεστ προ-ελέγχου 24 παιδιά απάντησαν αρνητικά δείχνοντας 

αδυναμία εξήγησης για το τι κάνουν οι μαγνήτες και πως μπορεί κάποιος αν τους 

χρησιμοποιήσει («Μπορεί να ζωγραφίσει, …φέρνει τύχη»). Πέρα όμως από τις 

αρνητικές απαντήσεις, 8 παιδιά κατάφεραν να δώσουν θετική απάντηση σε μεγάλο 

βαθμό διευκρινίζοντας επαρκώς και προσεγγίζοντας την επιστημονική γνώση για τις 

ιδιότητες που έχει ένας μαγνήτης («Κολλάει στα σίδερα, …κολλάει στο ψυγείο, 

…τραβάει καρφιά»). Οι θετικές απαντήσεις που λάβαμε φαίνεται ότι είναι 

επηρεασμένες από την καθημερινή ζωή των παιδιών και την τριβή που έχουν με το 

αντικείμενο μέσα και έξω από το σπίτι. Αφού λαμβάνοντας υπόψη μας ότι δεν υπήρξε 

οργανωμένη διδακτική παρέμβαση από την πλευρά των νηπιαγωγών, είναι εύκολο να 

καταλάβει κανείς ότι το περιβάλλον διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ποιότητα 

των απαντήσεων που δόθηκαν. Μετά τις δραστηριότητες και την έναρξη των τεστ 

μετά-ελέγχου η βελτίωση, όσον αφορά τη φύση των απαντήσεων και της ικανότητας 
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των παιδιών να αντιλαμβάνονται τις ιδιότητες που έχει ένας μαγνήτης, ήταν εμφανής. 

Μόνο 11 από τα παιδιά έδωσαν αρνητική απάντηση δείχνοντας να μην θυμούνται 

κάτι σχετικό από τις δραστηριότητες ενώ αντίθετα, τα υπόλοιπα 21 δείχνοντας 

εξοικειωμένα με το αντικείμενο έδωσαν θετικές απαντήσεις παρόλο που κάποια δεν 

έδωσαν περαιτέρω εξήγηση («Ναι, μαζεύουν συνδετήρες και άλλα σιδερένια 

πράγματα, …κολλάνε πάνω τους πράγματα, …κολλάνε συνδετήρες»).  

 

Πίνακας 1.2.1 1
ο
 Έργο / 2

η
 ερώτηση: Ελκτικές ιδιότητες των μαγνητών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ-ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α) Γνώση ελκτικής 

ιδιότητας 

Π2, Π6, Π15, Π19, Π21, 

Π23, Π29, Π32 

Π1, Π2, Π6, Π8, Π9, Π10, 

Π12, Π13, Π14, Π15, Π16, 

Π17, Π18, Π19, Π21, Π23, 

Π24, Π26, Π27, Π29, Π32 

Β) Έλλειψη γνώσης 

ελκτικής ιδιότητας 

Π1, Π3, Π4, Π5, Π7, Π8, 

Π9, Π10, Π11, Π12, Π13, 

Π14, Π16, Π17, Π18, Π20, 

Π22, Π24, Π25, Π26, Π27, 

Π28, Π30, Π31 

Π3, Π4, Π5, Π7, Π11, 

Π20, Π22, Π25, Π28, Π30, 

Π31 

  

Πίνακας 1.2.2 1
ο
 Έργο / 2

η
 ερώτηση: Ελκτικές ιδιότητες των μαγνητών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ-ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α) Γνώση ελκτικής 

ιδιότητας 

8 21 

Β) Έλλειψη γνώσης 

ελκτικής ιδιότητας 

24 11 

 

Έργο 2
ο
  

Το 2
ο
 Έργο σχετίζεται με την ικανότητα των παιδιών να γνωρίζουν ποιο ή ποια 

αντικείμενα, μαγνητικά και μη, έλκονται από τους μαγνήτες («Ποια αντικείμενα 

πιστεύεις ότι έλκονται από τον μαγνήτη και ποια όχι;»). Στον προέλεγχο 30 παιδιά, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών του δείγματος, αναφέρθηκαν σε κανένα ή ένα 

αντικείμενο που έλκεται από τους μαγνήτες («Κουτάλι, …συνδετήρας, …γόμα, 

…πλαστικό ποτήρι»). Στην κατηγορία 2-3, μόνο δύο παιδιά συμπεριλήφθηκαν σε 
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αυτήν καθώς έδειξαν την ικανότητα να αναγνωρίσουν δύο ή τρία αντικείμενα που 

έλκονται από τον μαγνήτη. Πιο συγκεκριμένα, το παιδί 1 ανέφερε τρία αντικείμενα τα 

οποία έλκονται παρόλο που έδωσε και μία λανθασμένη απάντηση («καρφί, 

συνδετήρας, νόμισμα και γυάλινο διακοσμητικό»), ενώ το παιδί 6 ήταν σε θέση να 

αναγνωρίσει δύο αντικείμενα («Νόμισμα, συνδετήρας και πλαστικό ποτήρι»). Στην 

τελευταία κατηγορία (Κατηγορία 4 και άνω), τα παιδιά έπρεπε να αναγνωρίσουν 4 

και παραπάνω αντικείμενα έτσι ώστε να ενταχθούν σε αυτή. Γι’ αυτό τον λόγο 

κανένα παιδί δεν εντάχθηκε στην κατηγορία. Στο έργο αυτό, οι διαφορές μεταξύ των 

τεστ προ-ελέγχου και μετά-ελέγχου δεν ήταν μεγάλες όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 

20 παιδιά αρίθμησαν από 0 έως 1 αντικείμενο που μπορούν να ελεχθούν από το 

αντικείμενο μελέτης και έτσι εντάχθηκαν και πάλι στην κατηγορία 0-1, ενώ μόλις 8 

κατόρθωσαν να αριθμήσουν δύο έως τρία αντικείμενα  με την ιδιότητα της έλξης. 

Αντίθετα όμως, χαρακτηριστικό παράδειγμα βελτίωσης σε σχέση με τις απαντήσεις 

αποτελεί η 3
η
 κατηγορία (4 και άνω) όπου συγκέντρωσε 4 νήπια.  

 

Πίνακας 2.1.1. 2
ο
 Έργο: Τα αντικείμενα που έλκονται 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ-ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α) Κατηγορία 0-1 Π1, Π3, Π4, Π5, Π7, Π8, 

Π9, Π10, Π11, Π12, Π13, 

Π14, Π15, Π16, Π17, Π18, 

Π19, Π20, Π21, Π22, Π23, 

Π24, Π25, Π26, Π27, Π28, 

Π29, Π30, Π31, Π32 

Π3, Π4, Π5, Π7, Π9, Π11, 

Π14, Π16, Π17, Π18, Π19, 

Π20, Π22, Π23, Π25, Π26, 

Π27, Π28, Π30, Π31 

Β) Κατηγορία 2-3 Π2, Π6 Π1, Π8, Π10, Π12, Π13, 

Π24, Π29, Π32 

Γ) Κατηγορία 4 και άνω ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ Π2, Π6, Π15, Π21 

 

Πίνακας 2.1.2. 2
ο
 Έργο: Τα αντικείμενα που έλκονται 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ-ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α) Κατηγορία 0-1 30 20 

Β) Κατηγορία 2-3 2 8 

Γ) Κατηγορία 4 και άνω 0 4 
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Έργο 3
ο
  

Στην 1
η
 ερώτηση του 3

ου
 Έργου τα παιδιά κλήθηκαν να δηλώσουν το αν οι 

τρεις διαφορετικού μεγέθους μαγνήτες έλκουν με την ίδια δύναμη («Πιστεύεις ότι 

όλοι οι μαγνήτες έλκουν με την ίδια μαγνητική δύναμη;»). Στο τεστ προ-ελέγχου 

βρέθηκε πως 18 νήπια και προνήπια νόμιζαν πως ανάλογα με το μέγεθος, κάθε 

μαγνήτης έλκει με διαφορετική δύναμη («Ο μεγάλος είναι ο πιο δυνατός, …ο 

μεγάλος είναι ο πιο βαρύς και δυνατός»). Τα υπόλοιπα 14 παιδιά έδειξαν αν αγνοούν 

το γεγονός αυτό («Δεν ξέρω, …όλοι έχουν την ίδια δύναμη»). Στο τεστ μετά-ελέγχου 

το ποσοστό όσων έδειχναν να γνωρίζουν τη διαφοροποίηση της ισχύος μεταξύ των 

μαγνητών αυξήθηκε κατά δέκα παιδιά, δηλαδή στα 28 νήπια και προνήπια. Παρά τις 

δραστηριότητες και το πείραμα που προηγήθηκαν ανιχνεύτηκαν μαθητές (4) οι οποίοι 

ισχυρίστηκαν πως δεν γνώριζαν ή δεν θυμόντουσαν κάτι σχετικό με την ερώτηση. 

  

Πίνακας 3.1.1 3
ο
 Έργο / 1

η
 ερώτηση: Μαγνητική ισχύς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ-ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α) Γνωρίζουν τη 

διαφοροποίηση ισχύος 

Π2, Π6, Π8, Π9, Π10, 

Π12, Π13, Π14, Π15, Π16, 

Π17, Π19, Π21, Π23, Π24, 

Π29, Π30, Π32 

Π1, Π2, Π4, Π5, Π6, Π7, 

Π8, Π9, Π10, Π12, Π13, 

Π14, Π15, Π16, Π17, Π18, 

Π19, Π20, Π21, Π23, Π24, 

Π25, Π26, Π27, Π29, Π30, 

Π31, Π32 

Β) Αγνοούν τη 

διαφοροποίηση ισχύος 

Π1, Π3, Π4, Π5, Π7, Π11, 

Π18, Π20, Π22, Π25, Π26, 

Π27, Π28, Π31 

Π3, Π11, Π22, Π28 

   

Πίνακας 3.1.2 3
ο
 Έργο / 1

η
 ερώτηση: Μαγνητική ισχύς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ-ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α) Γνωρίζουν τη 

διαφοροποίηση ισχύος 

18 28 

Β) Αγνοούν τη 

διαφοροποίηση ισχύος 

14 4 
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Στη 2
η
 ερώτηση του 3

ου
 Έργου κανένα παιδί δεν γνώριζε κάποιον τρόπο εύρεσης του 

πιο δυνατού μαγνήτη στο τεστ προ-ελέγχου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

αδυναμία εξήγησης κατά την ερώτηση της ερευνήτριας («Έχεις καμιά ιδέα για το πώς 

μπορούμε να βρούμε ποιος μαγνήτης είναι ο πιο δυνατός;»). Μικρή βελτίωση 

σημειώθηκε στο τεστ μετά-ελέγχου καθώς 6 παιδιά φάνηκε να γνώριζαν κάποιον 

τρόπο εντοπισμού του πιο δυνατού μαγνήτη («Αν τραβήξουμε κάτι θα βρούμε τον πιο 

δυνατό, …με τους συνδετήρες, να δούμε πόσοι θα κολλήσουν, …αν μετρήσουμε»). 

26 νήπια και προνήπια απάντησαν αρνητικά καθώς δεν ανέφεραν κάτι σχετικό («Όχι, 

…δεν θυμάμαι»).   

  

Πίνακας 3.2.1. Έργο 3
ο
 / 2

η
 Ερώτηση: Μαγνητική ισχύς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ-ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α) Ναι Κανένα παιδί Π2, Π6, Π16, Π21, Π23, 

Π29 

Β) Όχι Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, 

Π7, Π8, Π9, Π10, Π11, 

Π12, Π13, Π14, Π15,Π16,  

Π17, Π18, Π19, Π20, Π21, 

Π22, Π23, Π24, Π25, Π26, 

Π27, Π28, Π29, Π30, Π31, 

Π32 

Π1, Π3, Π4, Π5, Π7, Π8, 

Π9, Π10, Π11, Π12, Π13, 

Π14, Π15, Π17, Π18, Π19, 

Π20, Π22, Π24, Π25, Π26, 

Π27, Π28, Π30, Π31, Π32 

 

Πίνακας 3.2.2. Έργο 3
ο
 / 2

η
 Ερώτηση: Μαγνητική ισχύς 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ-ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α) Ναι 0 6 

Β) Όχι 32 26 

 

Στη 3
η
 ερώτηση του 3

ου
 Έργου, για το αν τα παιδιά είναι σε θέση να κατατάξουν τους 

μαγνήτες από τον πιο ισχυρό στον πιο αδύναμο «Μπορείς να βάλεις σε σειρά τους 

μαγνήτες από τον πιο δυνατό στον πιο αδύναμο;», στο τεστ προ-ελέγχου 18 παιδιά 

πέτυχαν αν προχωρήσουν σε σωστή σειροθέτηση των μαγνητών αναγνωρίζοντας πως 

πιο δυνατός είναι ο μεγάλος και ακολουθούν μεσαίος και μικρός αντίστοιχα («Ο 

μεγάλος είναι ο πιο δυνατός, …ο βαρύς και μεγάλος είναι ο πιο δυνατός, …ο μικρός 
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δεν έχει τόση δύναμη»). Το γεγονός αυτό ίσως και να οφείλεται στην 

ευθεία/αναλογική σχέση μεγέθους-ισχύος των μαγνητών και ο λογικός συνειρμός των 

παιδιών ίσως να κατέταξε τον πιο μεγάλο μαγνήτη ως πρώτο λόγω μεγέθους. 

Επιπλέον, 7 παιδιά έβαλαν στη σωστή σειρά μόνο έναν μαγνήτη στο τεστ προ-

ελέγχου («…πρώτα ο μικρός, μετά ο μεσαίος και μετά ο μεγάλος, … ο μεγάλος 

μπροστά και μετά ο μικρός»). Στην πραγματικότητα τα κατέταξαν σε φθίνουσα σειρά 

ισχύος. Τέλος, ο ίδιος αριθμός (7) παιδιών δεν τοποθέτησε κανέναν μαγνήτη στη 

σωστή σειρά αποδίδοντας για παράδειγμα τα σχήματα: μεσαίος-μεγάλος-μικρός και 

μικρός-μεγάλος-μεσαίος. Αντίθετα στο τεστ μετά-ελέγχου τα αποτελέσματα 

διαφοροποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό αφού στην πρώτη κατηγορία για τους τρεις 

μαγνήτες εντάχθηκαν 28 παιδιά. Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι μετά την 

παρακολούθηση του πειράματος από τα παιδιά με τον μαγνήτη και τους συνδετήρες, 

αυτά γρήγορα συνειδητοποίησαν πως το μέγεθος στην υπόθεση των μαγνητών 

αποτελεί βασικό παράγοντα στον καθορισμό της ισχύος. Στη δεύτερη κατηγορία των 

τεστ μετά-ελέγχου συμπεριλήφθηκαν μόλις 4 παιδιά, αφού τα δύο από αυτά έδειχναν 

να εμμένουν στη θέση που είχαν στα τεστ προ-ελέγχου. Αυτό ίσως να οφείλεται στο 

γεγονός ότι δεν έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στο πείραμα με τους μαγνήτες και τους 

συνδετήρες. Τα υπόλοιπα δύο παιδιά της κατηγορίας αυτής μεταπήδησαν από την 

Τρίτη στη δεύτερη κατηγορία (Τεστ προ-ελέγχου = γ κατηγορία, τεστ μετά-ελέγχου = 

β κατηγορία). Στην τρίτη κατηγορία δεν εντοπίστηκε κανένα παιδί αφού δεν 

παρατηρήθηκε το φαινόμενο κάποιο από αυτά να μην βάλει σε σωστή θέση έστω και 

έναν μαγνήτη.  

 

Πίνακας 3.3.1. Έργο 3
ο
 / 3

η
 Ερώτηση: Ικανότητα σειροθέτησης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ-ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α) 3 μαγνήτες στη σωστή 

θέση 

Π1, Π2, Π5, Π6, Π9, Π12, 

Π15, Π16, Π18, Π19, Π20, 

Π21, Π23, Π26, Π29, Π30, 

Π31, Π32 

Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, 

Π7, Π9, Π10, Π11, Π12, 

Π13, Π15, Π16, Π17,  

Π18, Π19, Π20, Π21, Π23, 

Π24, Π26, Π27, Π28,  

Π29, Π30, Π31, Π32 

Β) 1 μαγνήτης στη σωστή 

θέση 

Π8, Π10, Π13, Π14, Π17, 

Π24, Π27 

Π8, Π14, Π22, Π25 
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Γ) Κανένας μαγνήτης στη 

σωστή θέση 

Π3, Π4, Π7, Π11, Π22, 

Π25, Π28 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΣΤ ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ-ΕΛΕΓΧΟΥ 

Α) 3 μαγνήτες στη σωστή 

θέση 

18 28 

Β) 1 μαγνήτης στη σωστή 

θέση 

7 4 

Γ) Κανένας μαγνήτης στη 

σωστή θέση 

7 0 

 

Τελικά θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι για τεχνικούς / κατασκευαστικούς λόγους το 

3ο έργο ανιχνεύει την ικανότητα των μαθητών να βρίσκουν τον ισχυρότερο από 2 και 

περισσότερους μαγνήτες, αλλά και αν τους σειροθετούν, και όχι να αντιληφθούν ότι ο 

η ισχύς του μαγνήτη είναι ανεξάρτητη του μεγέθους που είναι μια σημαντική 

εναλλακτική τους άποψη. 

 

3.2 Σύνοψη αποτελεσμάτων τεστ προ-ελέγχου και μετά-ελέγχου 

Γενικότερα θα μπορούσε να επισημανθεί ότι παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση και 

στις 2 ερωτήσεις του 1
ου

 Έργου σχετικά με την αύξηση του αριθμού που 

αναγνώρισαν το αντικείμενο μελέτης και τις ελκτικές του ιδιότητες στα τεστ προ-

ελέγχουκαι μετά-ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα σημειώθηκε βελτίωση 50% στην 1
η
 

ερώτηση και 40,62% στη δεύτερη ερώτηση. Σχετικά με το 2
ο
 Έργο μικρή βελτίωση 

σημειώθηκε ανά κατηγορίες σωστών απαντήσεων. Ειδικότερα στην κατηγορία 2-3 

σημειώθηκε βελτίωση της τάξεως του 18,75%, ενώ στην 3
η
 κατηγορία η βελτίωση 

που καταγράφηκε κυμαίνεται στο 12,05%. Τέλος, κατά το 3
ο
 Έργο, σημαντική 

βελτίωση σημειώθηκε στην 1
η
 και 3

η
 ερώτηση με αύξηση 31,25% και στις δύο 

ερωτήσεις. Αντίθετα, στη 2
η
 ερώτηση του ίδιου έργου, το ποσοστό βελτίωσης 

στάθηκε χαμηλά (18,75%).  
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3.3 Αναστοχαστικό κείμενο 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Η
: Ο ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Στην 1η δραστηριότητα με στόχο οι μαθητές να εξοικειωθούν με το 

αντικείμενο μελέτης και να έρθουν σε επαφή με τις μαγνητικές του ιδιότητες, αυτό 

επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο ότι όλα τα παιδιά όλα τα 

παιδιά σηκώνοντας το χέρι τους μίλησαν μία ή περισσότερες φορές δίνοντας 

απαντήσεις σχετικά με το θέμα. Για παράδειγμα στις ερωτήσεις «Γνωρίζετε αυτά εδώ 

τα αντικείμενα; Τι φαντάζεστε πως μπορεί να είναι; Έχετε χρησιμοποιήσει κάπου 

αλλού ή κάποια άλλη φορά κάτι τέτοιο;», όλα τα παιδιά ονόμασαν από ένα υλικό. 

Ακόμα και αυτά που δεν ήξεραν την ακριβή ονομασία των υλικών, προσπάθησαν να 

εξηγήσουν περιγραφικά τα υλικά και πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκαν σε κάτι σχετικό 

με τη χρήση τους ή στον τόπο που μπορούμε να τα συναντήσουμε («…το βάζουμε 

στον τοίχο και κρεμάμε πράγματα (καρφί), …είναι καρφίτσα και την κρεμάμε στην 

μπλούζα (κονκάρδα), ….ναι είναι μαγνήτης»). Η περιγραφική επεξήγηση κάθε 

αντικειμένου συμπληρωνόταν από τους μαθητές που γνώριζαν την ακριβή ονομασία 

των αντικειμένων. Τα παιδιά που έδωσαν παραπάνω από μία απαντήσεις, ήταν εκείνα 

που ονόμασαν τον μαγνήτη ή κάτι σχετικό με το μέρος στο οποίο τον έχουν 

συναντήσει. Στην ερώτηση «Μήπως γνωρίζετε τι μπορεί να κάνει ένας μαγνήτης;» τα 

παιδιά προχώρησαν στις παρακάτω απαντήσεις («…κολλάει στο ψυγείο, …το 

μαγνητάκι που κολλάει στο ψυγείο»). Αναφορικά με τις μαγνητικές ιδιότητες των 

μαγνητών, τα παιδιά ανταπεξήλθαν αλλά όχι όλα καθώς η ερώτηση αυτή έδειξε να 

δυσκολεύει ορισμένα παιδιά που δεν μίλησαν καθόλου. Τα παιδιά ανταπεξήλθαν σε 

σημαντικό βαθμό αλλά η ερώτηση αυτή έδειξε να δυσκολεύει τα παιδιά αφού μερικά 

από αυτά δεν μίλησαν καθόλου. Η δυσκολία που συνάντησαν μερικά παιδιά στο 

σημείο αυτό και τα οδήγησε ώστε να παραμείνουν σιωπηλά ίσως να οφείλεται στο 

γεγονός της έλλειψης προϋπάρχουσας εμπειρίας αναφορικά με το αντικείμενο 

μελέτης. Το επιχείρημα αυτό στηρίζεται κυρίως στο γεγονός ότι όσα παιδιά ανέφεραν 

τη δυνατότητα που έχει ο μαγνήτης να κολλάει στο ψυγείο για παράδειγμα, ήταν 

εκείνα που έχουν δει το φαινόμενο ή τουλάχιστον το έχουν παρατηρήσει στο σπίτι 

και στην καθημερινή τους ζωή γενικότερα. Παρόλα αυτά η αδυναμία αυτή ίσως και 

να οφείλεται και στον τρόπο με τον οποίο διατυπώθηκε η ερώτηση. Μετά τη 

διατύπωση της ερώτησης, τα παιδιά ενδεχομένως θα βοηθιόνταν από μία επεξήγηση 
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από την πλευρά της ερευνήτριας. Για παράδειγμα, ως προέκταση της ερώτησης θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε το εξής: «Γνωρίζετε τι μπορεί να κάνει ένας μαγνήτης; 

Τι θα δούμε αν φέρουμε τον μαγνήτη μας κοντά σε μία επιφάνεια ή ένα αντικείμενο;» 

ή εναλλακτικά ενεργοποιώντας τη φαντασία τους και βασιζόμενοι σε αυτήν, η 

ερώτηση θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: «Τι φαντάζεστε ότι θα γίνει αν 

φέρουμε τον μαγνήτη μας κοντά σε μία επιφάνεια ή ένα αντικείμενο;». Με τη χρήση 

του ρήματος αυτού ίσως απελευθερωνόταν η τάση των παιδιών να μιλήσουν καθώς 

στα όρια της φαντασίας δεν υφίσταται κανένας περιορισμός. Αξιοπρόσεκτο σημείο 

στη δραστηριότητα αυτή αποτέλεσε ο θαυμασμός με τον οποίο μερικά παιδιά 

αντιμετώπισαν το αποτέλεσμα της έλξης ενώ κάποια άλλα με εύθυμη διάθεση, 

απαντούσαν λέγοντας πως γνώριζαν πως αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Για 

παράδειγμα στην ερώτηση «Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί αν πλησιάσουμε τα 

αντικείμενά μας στον μαγνήτη;», τα παιδιά έδωσαν σωστές αλλά και λανθασμένες 

απαντήσεις («..θα τα τραβήξει, …θα κολλήσουν πάνω του, …δεν θα γίνει τίποτα, 

…θα τα ζωγραφίσει»). 

 

2
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΣ ΒΑΛΟΥΜΕ ΜΙΑ ΤΑΞΗ 

Στη δεύτερη δραστηριότητα με στόχο οι μαθητές να ταξινομούν τα 

αντικείμενα με βάση την αλληλεπίδρασή τους με τον μαγνήτη, η ανταπόκριση των 

παιδιών ήταν μεγάλη όπως και το ενδιαφέρον για πειραματισμό. Ο στόχος επετεύχθη 

σε σημαντικό βαθμό αφού τα παιδιά κατάφεραν να τοποθετήσουν έστω και ένα υλικό 

στα καλαθάκια, υλοποιώντας έτσι την ταξινόμηση. Όπως και στην προηγούμενη 

δραστηριότητα έτσι και σε αυτήν, όλα τα παιδιά συμμετείχαν στην αναγνώριση των 

υλικών στα οποία όμως τώρα περιλαμβάνονταν και μη μαγνητικά υλικά («Γνωρίζετε 

αυτά εδώ τα αντικείμενα; Μπορείτε να τα ονομάσετε;». Έπειτα στις ερωτήσεις «Ποια 

από αυτά τα αντικείμενα πιστεύετε πως έλκονται από τον μαγνήτη και ποια όχι; 

Πιστεύετε πως αν πλησιάσουμε αυτά τα αντικείμενα στον μαγνήτη θα κολλήσουν 

όλα; Τι θα πρέπει να κάνουμε για να δούμε ποια αντικείμενα κολλάνε όντως στον 

μαγνήτη;», ο βαθμός συμμετοχής των παιδιών ήταν μικρότερος καθώς όσο 

προχωρούσε η δραστηριότητα τα παιδιά έδειχναν να δυσκολεύονται να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διδασκαλίας. Παρόλα αυτά κάποια παιδιά 

υπέθεσαν σωστά για την αδυναμία του μαγνήτη να τραβήξει τα μη μαγνητικά υλικά 

αλλά και την ικανότητα που έχει να έλκει τα μαγνητικά («…θα κολλήσουν όλα, ..όχι 

όλα, μόνο τα σιδερένια, …αυτά που είναι από σίδερο, να βάλουμε τον μαγνήτη 
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κοντά»). Στο σημείο αυτό φαίνεται πως η πρότερη τριβή των παιδιών με τους 

μαγνήτες εξυπηρέτησε την εξέλιξη της διδασκαλίας, αφού χωρίς τις απαντήσεις των 

παιδιών δεν θα ήταν δυνατόν να προχωρήσουμε στις υπόλοιπες δραστηριότητες. 

Βέβαια η συμμετοχή ίσως ήταν μεγαλύτερη σε περίπτωση που στο σημείο αυτό 

κάναμε ένα διάλειμμα με τα παιδιά ώστε να ανακτήσουν δυνάμεις και μέσω αυτού να 

επανέλθει το ενδιαφέρον τους στα προηγούμενα επίπεδα. Κάτι τέτοιο όμως δεν 

συνέβη, λόγω του περιορισμένου χρόνου.  Στη δραστηριότητα αυτή παρατηρούμε 

πως παρόλο που κάποια παιδιά δεν γνώριζαν το τι θα συμβεί στην πραγματικότητα, 

προσπάθησαν να δώσουν τις απαντήσεις τους και να συμμετέχουν όπως και οι άλλοι 

συμμαθητές τους («..δεν ξέρω κυρία, αλλά μπορούμε να δούμε, …δεν ξέρω, ότι λέει 

ο Γιαννάκης»). Αργότερα ο διαχωρισμός των υλικών στα δύο καλαθάκια 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή καθώς όλα τα παιδιά ακολούθησαν σε μια 

σειρά τους συμμαθητές τους στον χώρο της δοκιμής ώστε να δοκιμάσουν τις 

ικανότητες του μαγνήτη και να προχωρήσουν στον διαχωρισμό αξιοποιώντας όλες τις 

πληροφορίες της ερευνήτριας («Θα μπορούσατε να βάλετε στο ένα καλάθι όσα έλκει 

ο μαγνήτης και στο άλλο όσα δεν τα έλκει;»). Στις επόμενες ερωτήσεις «Τι κοινό 

πιστεύετε ότι έχουν αυτά τα αντικείμενα και κόλλησαν στον μαγνήτη; Μοιάζουν σε 

κάτι; Από τι πιστεύετε ότι είναι φτιαγμένα όσα έλκει ο μαγνήτης;» ο βαθμός 

συμμετοχής ήταν μικρότερος καθώς λίγα παιδιά μπόρεσαν να αντιληφθούν τις 

διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των μαγνητικών και μη υλικών («…δεν μοιάζουν, 

…δεν ξέρω αν είναι ίδια, …είναι σιδερένια, …είναι από σίδερο»). Όλα εκείνα που 

ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της δραστηριότητας αυτής ήταν όσα γνώριζαν από 

την καθημερινή τους ζωή, τη σχέση μαγνήτη και μαγνητικών υλικών. 

 

3
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ 

Στην 3
η
 δραστηριότητα με στόχο τα παιδιά να ταξινομούν με βάση την ισχύ 

των μαγνητών και να σειροθετούν μαγνήτες κατά σειρά φθίνουσας μαγνητικής 

ισχύος, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε πολύ σημαντικό βαθμό καθώς όλα εξέφρασαν 

την άποψή τους για το ποιος από τους τρεις μαγνήτες είναι πιο δυνατός. Ανεξάρτητα 

από τη φύση της απάντησης τα παιδιά συμμετείχαν στη δραστηριότητα με μεγάλη 

προθυμία βοηθούμενοι και από τη διαφορά μεγέθους μεταξύ των μαγνητών 

[(«Νομίζετε πως όλοι οι μαγνήτες έλκουν με την ίδια δύναμη τα αντικείμενα;»), 

(«…είναι όλοι ίδιοι, …ο μεγάλος είναι πιο βαρύς και πιο δυνατός, …ο μεγάλος είναι 

πιο δυνατός, …εγώ νομίζω ο μεσαίος»)]. Αδυναμία παρουσιάστηκε στο κομμάτι 
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κατά το οποίο τα παιδιά κλήθηκαν να προτείνουν έναν σχετικό τρόπο έτσι ώστε να 

διαπιστώσουμε ποιος μαγνήτης από τους τρεις είναι ο πιο δυνατός. Ακόμα και τα 

παιδιά που γνώριζαν κάτι σχετικό με τους μαγνήτες δεν κατόρθωσαν να απαντήσουν 

εκτός από δύο [(«Από αυτούς τους τρεις μαγνήτες θέλουμε να βρούμε τον πιο 

δυνατό. Έχετε καμία ιδέα για το πώς μπορούμε να το βρούμε;»), («…να φέρουμε 

κοντά τον μαγνήτη στους συνδετήρες, να μετρήσουμε ξανά τους συνδετήρες (που θα 

κολλήσουν))]». Μια επεξηγηματική βοήθεια που θα μπορούσαμε να δώσουμε στα 

παιδιά έτσι ώστε να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην παραπάνω ερώτηση 

είναι η εξής: «Μήπως να κάνουμε κάτι με τον μαγνήτη και τους συνδετήρες;» Το 

ενδιαφέρον των παιδιών προσελκύστηκε και πάλι στην περίπτωση κατά την οποία 

τους ζητήθηκε να πειραματιστούν με τους μαγνήτες και τους συνδετήρες. Τα παιδιά 

έδειχναν να καταλαβαίνουν τη διαφορά ισχύος μεταξύ των μαγνητών από τον αριθμό 

των συνδετήρων που έλκονται από αυτούς [(«Ποιος μαγνήτης σήκωσε τους 

περισσότερους συνδετήρες;»), («…ο μεγάλος κυρία, αυτός (δείχνοντας τον 

μεγάλο)»)]. Αργότερα, στην ερώτηση της ερευνήτριας «θα μπορούσατε να βάλετε σε 

σειρά τους μαγνήτες από τον πιο δυνατό στον πιο αδύναμο;», η βοηθητική γραμμή 

που χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να κατατάξουν στο δάπεδο τους μαγνήτες ανάλογα 

με την ισχύ τους αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο για τα παιδιά. Ακόμα και αυτά που 

συνέχιζαν να δυσκολεύονται, κατέβαλαν προσπάθειες ώστε να περατώσουν τη 

δραστηριότητα. Ίσως η έλλειψη της βοηθητικής γραμμής δυσκόλευε και πάλι τα 

παιδιά. Ωστόσο η χρήση της πρόλαβε σε σημαντικό βαθμό την ανάδειξη αδυναμιών ή 

δυσκολιών, γεγονός που εξυπηρέτησε την εύρυθμη διεξαγωγή της διδασκαλίας χωρίς 

καθυστερήσεις. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ    

Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε σημαντικό βαθμό και ο στόχος να εφαρμόσουν 

τη γνώση σε νέα αντικείμενα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι επετεύχθη σε μεγάλο 

βαθμό. Με δοκιμή όλα τα παιδιά κατόρθωσαν να χρησιμοποιήσουν μαγνήτες και 

υλικά και στη συνέχεια ταξινόμησαν τα μαγνητικά και μη υλικά ανάλογα με το 

χαρτάκι που έπρεπε να κολληθεί επάνω τους. Πολλά παιδιά χωρίς να δοκιμάσουν τον 

μαγνήτη και απλά ανακαλώντας στη μνήμη τους όσα συνέβησαν προηγουμένως, 

κόλλησαν τα σωστά χαρτάκια στα σωστά υλικά. Κάποια άλλα σε συνδυασμό με τη 

μνήμη και τη δοκιμή που έκαναν επάνω στα υλικά, κατέταξαν σωστά πολλά από 

αυτά. Η ενότητα αυτή παρουσιάστηκε στα παιδιά ως παιχνιδάκι στο τέλος της 
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διδασκαλίας και αυτό ίσως οδήγησε το0 σύνολό τους να συμμετέχουν σε μεγάλο 

βαθμό. Η δοκιμή, η ενασχόληση με τα υλικά και η κατάταξη με τα χρωματιστά 

χαρτάκια βοήθησε ώστε η ολοκλήρωση της διδασκαλίας να μην αποτελεί βαρετή 

αυλαία αλλά ήταν κάτι ευχάριστο και διασκεδαστικό αφού τα παιδιά συμμετείχαν 

ενεργά.   

 

3.4  Φύλλο Παρατήρησης 

Η προσπάθεια και η προθυμία των παιδιών να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που 

έλαβαν χώρα μέσα στην τάξη ήταν εμφανής καθόλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Αναλυτικότερα σε όλες τις δραστηριότητες, όπως καταγράφηκε στο φύλλο 

παρατήρησης, όλα τα παιδιά μίλησαν τουλάχιστον από 1 φορά ενώ παράλληλα, τα 

παιδιά που είχαν προηγούμενη εμπειρία με το αντικείμενο εκφράστηκαν λεκτικά 

περισσότερες από μία φορά. Το γεγονός αυτό μας δείχνει πως το ενδιαφέρον των 

παιδιών κρατήθηκε αμείωτο ίσως λόγο της πρώτης επαφής με το αντικείμενο στο 

πλαίσιο οργανωμένης διδασκαλίας μέσα στην τάξη.  

 

Ο παρακάτω πίνακας καθιστά σαφέστερη τη συμμετοχή των παιδιών όπως αυτή 

καταγράφηκε από τον εξωτερικό παρατηρητή. 

 

Συμμετοχή παιδιών ανά ενότητα Προφορική συμμετοχή παιδιών 

Ενότητα 1
η
 

Δραστηριότητα: Ο μαγνήτης και οι 

ελκτικές του ιδιότητες 

Όλα τα παιδιά μίλησαν από μία φορά ενώ 

δώδεκα από αυτά μίλησαν περισσότερες 

από δύο φορές. 

Ενότητα 2
η
 

Δραστηριότητα: Ας βάλουμε μια τάξη 

Όλα τα παιδιά διατύπωσαν την άποψή 

τους από μία φορά κυρίως στην ερώτηση 

που αφορούσε στην αναγνώριση των 

αντικειμένων. Δέκα παιδιά μίλησαν από 

δύο φορές ενώ έξι μίλησαν στις 

τελευταίες ερωτήσεις πάνω από τρεις 

φορές.  

Ενότητα 3
η
  

Δραστηριότητα: Ο ισχυρός μαγνήτης 

Όλα τα παιδιά εκφράστηκαν λεκτικά από 

μία φορά εκφράζοντας την άποψή τους 
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για τον πιο ισχυρό μαγνήτη. Τα μισά από 

αυτά όμως μίλησαν δύο ή παραπάνω 

φορές όσο προχωρούσε η δραστηριότητα. 

Δύο από αυτά είχαν και τη μεγαλύτερη 

συμμετοχή.   

Αξιολόγηση Η πλειονότητα των παιδιών μίλησε από 

μία φορά εκτός από πέντε-έξι που δεν 

μίλησαν καθόλου. 

 

Επιπρόσθετα οι παρακάτω απαντήσεις παιδιών αποτελούν σημαντικά στοιχεία και γι’ 

αυτό το λόγο σχολιάζονται. 

1
η
 Δραστηριότητα: Ο μαγνήτης και οι ελκτικές του ιδιότητες 

Ερώτηση: Γνωρίζετε αυτά τα αντικείμενα (παρουσιάζοντας όλα τα υλικά) 

Πα*: Ναι το καρφώνουμε στον τοίχο και κρεμάμε πράγματα (καρφί). 

Πβ: Είναι λεφτά (κέρμα). 

Πγ: Το βάζουμε στην μπλούζα με την καρφίτσα (κονκάρδα). 

Πδ: Έχουμε μαγνητάκια στο σπίτι (μαγνήτης). 

Πε: Κολλάνε στο ψυγείο (μαγνήτης). 

 

* Όπου Πα, Πβ… τυχαίες επιλογές απαντήσεων από διαφορετικά παιδιά του 

δείγματος χωρίς να σημαίνει ότι το παραπάνω δηλώνει το ίδιο παιδί κάθε φορά. 

 

Παρόλο που κάποια παιδιά δεν γνώριζαν την ακριβή ονομασία των αντικειμένων 

κατέβαλαν προσπάθεια και εκφράστηκαν περιφραστικά έτσι ώστε να προσεγγίσουν 

την ονομασία των αντικειμένων αποδεικνύοντας πως το γνωρίζουν. Επιπλέον άλλα 

παιδιά χάρη στην εμπειρία που έχουν από την καθημερινή τους ζωή έδειχναν πως 

ήξεραν τον μαγνήτη και τις μαγνητικές του ιδιότητες. 

  

Ερώτηση: Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί αν πλησιάσουμε τα αντικείμενα στον 

μαγνήτη; 

Σημαντικό στοιχείο το οποίο αποσπάστηκε από το φύλλο παρατήρησης αποτελούν οι 

προβλέψεις των παιδιών σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ένας μαγνήτης σε 
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περίπτωση που τον πλησιάσουμε σε κάποιο μεταλλικό αντικείμενο. Ο παρακάτω 

πίνακας παρουσιάζει τις απαντήσεις τους πριν και μετά το πείραμα.  

 

Προβλέψεις παιδιών για τα 

αποτελέσματα του πειράματος 

Σχόλια παιδιών παρατηρώντας τα 

αποτελέσματα του πειράματος 

Πα: Ο μαγνήτης θα τραβήξει το καρφί 

Πβ: Θα τα κολλήσει 

Πγ: Είναι σαν το ψυγείο, θα κολλήσουν. 

Πδ: Δεν ξέρω τι θα γίνει. 

Πε: Θα γίνει μπλε (από τον μαγνήτη). 

Πα: Κυρία κόλλησαν! 

Πβ: Το τραβάει, το τραβάει! (καρφί) 

Πγ: Μήπως έχει κόλλα; 

Πδ: Δεν το ζωγράφισε μπλε, κόλλησε. 

 

2
η
 Δραστηριότητα: Ας βάλουμε μια τάξη 

Ερ: Πιστεύετε ότι αν πλησιάσουμε αυτά τα αντικείμενα στον μαγνήτη θα κολλήσουν    

     όλα; 

Πα: Μόνο αυτά που είναι σιδερένια. 

Πβ: Όχι, αυτά που είναι από σίδερο θα κολλήσουν. 

Πγ: Ναι, όλα τα πράγματα θα κολλήσουν. 

 

Στην ερώτηση αυτή της δραστηριότητας που στόχο είχε την ταξινόμηση των 

υλικών με βάση την αλληλεπίδραση με τον μαγνήτη, πολλά παιδιά δήλωσαν κάτι 

σχετικό με την πραγματικότητα, δηλαδή πως μόνο τα σιδερένια έλκονται από αυτόν. 

Αντίθετα, κάποια από τα παιδιά πιστεύοντας πως και τα πλαστικά και τα ξύλινα 

αντικείμενα έλκονται έδωσαν απαντήσεις στην ερώτηση. Παρόλο που οι απαντήσεις 

τους δεν σχετίζονται με την πραγματικότητα, θετικό στοιχείο στη διδασκαλία 

αποτέλεσε το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή.  

 

3
η
 Δραστηριότητα: Ο ισχυρός μαγνήτης 

Από το φύλλο παρατήρησης αποσπάστηκαν και οι προβλέψεις των παιδιών 

όσον αφορά την ισχύ του πιο δυνατού μαγνήτη (3
η
 Ενότητα), όπως συνέβη και στην 

1
η
 Ενότητα. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα σχόλια των παιδιών 

προβλέποντας τα φαινόμενα πριν το πείραμα, όπως επίσης και τα σχόλιά τους 

παρατηρώντας τα αποτελέσματα του πειράματος. 
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Ερώτηση: Νομίζετε πως όλοι οι μαγνήτες έλκουν με την ίδια δύναμη τα 

αντικείμενα; 

Προβλέψεις παιδιών για τα 

αποτελέσματα του πειράματος 

Σχόλια παιδιών παρατηρώντας τα 

αποτελέσματα του πειράματος 

Πα: Ο μεγάλος είναι πιο βαρύς και πιο 

δυνατός 

Πβ: Κυρία, ο μεγάλος είναι πιο δυνατός 

Πγ: Νομίζω ότι ο μικρός είναι και πιο 

δυνατός 

Πδ: Εγώ λέω πως ο μεσαίος είναι ο 

δυνατός 

Πε: Αφού έχουμε μεγάλο μαγνήτη, αυτός 

είναι ο δυνατός 

Πα: Κυρία αυτός (δείχνει τον μεγάλο) 

σηκώνει όλα τα συνδετήρια. 

Πβ: Ωωω, ο μεγάλος είναι σαν τον 

Superman.  

Πγ: Κυρία, δεν είναι ο μεσαίος που είπα. 

Ο μεγάλος τα σηκώνει (συνδετήρες) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o  ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να διερευνήσει κατά κύριο λόγο αν οι 

μαθητές είναι σε θέση να ταξινομούν αντικείμενα με βάση την αλληλεπίδρασή τους 

με τον μαγνήτη και δευτερευόντως να σειροθετούν μαγνήτες με βάση την ισχύ τους. 

Για τον σκοπό αυτό προχωρήσαμε στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση 

μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας με σκοπό να διαπιστώσουμε τον βαθμό 

στον οποίο αυτή συμβάλλει στην πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων και αν η 

ίδια αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την εφαρμογή πάνω στο συγκεκριμένο 

αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών. Ως προς τα κύρια ερωτήματα, το αρχικό 

ερευνητικό ερώτημα για το αν τα νήπια καταφέρουν να ταξινομούν αντικείμενα με 

βάση την αλληλεπίδρασή τους με τον μαγνήτη και πιο συγκεκριμένα, αν τα παιδιά 

είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα μαγνητικά υλικά, από την εφαρμογή της ΔΜΑ τα 

αποτελέσματα θα λέγαμε ότι ήταν ενθαρρυντικά. Στον προέλεγχο καταγράφηκε η 

περιορισμένη εμπειρία των παιδιών με τα μαγνητικά αντικείμενα καθώς τα 

περισσότερα παιδιά, 30 από τα 32, δεν ανέφεραν κανένα μαγνητικό αντικείμενο ή 

ανέφεραν ένα. Μόνο δύο παιδιά (από τα 32) έδειξαν την ικανότητα να αναγνωρίζουν 

δύο ή τρία αντικείμενα που έλκονται από τον μαγνήτη κάνοντας όμως και 

λανθασμένες αναγνωρίσεις ταυτόχρονα («καρφί, συνδετήρας, νόμισμα και γυάλινο 

διακοσμητικό» ή («Νόμισμα, συνδετήρας και πλαστικό ποτήρι»). Τα αποτελέσματα 

χαρακτηρίζονται ενθαρρυντικά γιατί ενώ οι ποσοτικές διαφορές μεταξύ προελέγχου 

δεν ήταν μεγάλες, ωστόσο παρουσιάζονται σημαντικά στοιχεία που κρίνονται 

ικανοποιητικά. Είκοσι παιδιά αρίθμησαν από 0 έως 1 αντικείμενο που μπορούν να 

ελχθούν από το αντικείμενο μελέτης και έτσι εντάχθηκαν και πάλι στην κατηγορία 0-

1, ενώ μόλις 8 κατόρθωσαν να αριθμήσουν δύο έως τρία αντικείμενα  με την ιδιότητα 

της έλξης. Αντίθετα όμως, χαρακτηριστικό παράδειγμα βελτίωσης σε σχέση με τις 

απαντήσεις αποτελεί η 3η κατηγορία (4 και άνω) όπου συγκέντρωσε 4 νήπια. 

Γενικότερα, παρόλο που τα αποτελέσματα δεν ήταν θεαματικά παρατηρούμε 

σημαντική βελτίωση στον αριθμό των παιδιών που μπορούν να αναγνωρίζουν 2 ή 

παραπάνω υλικά από το σύνολο των μαγνητικών και μη υλικών. Φαίνεται πως η 

διδασκαλία βελτίωσε την  αντίληψη των παιδιών και κατόρθωσαν να αναγνωρίζουν 2 

ή τρία υλικά. Από την άλλη πλευρά πολύ σημαντική ήταν η συμβολή της Δ.Μ.Α., η 

οποία εξοικείωσε περισσότερο τα παιδιά με τα μαγνητικά υλικά και συνεπώς 

αυξήθηκε ο αριθμός των παιδιών που αναγνώριζαν περισσότερα υλικά. Ο αριθμός 
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τέσσερα, παρ’ ότι εξακολουθεί και είναι μικρός, ωστόσο αποτελεί σημαντική 

βελτίωση μετά την οργανωμένη διδασκαλία, αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι ο 

αριθμός στο τεστ προ-ελέγχου ήταν μηδενικός και ότι μετά τη διδασκαλία τα παιδιά 

αυτά ήταν σε θέση να αναγνωρίζουν όλα τα μαγνητικά υλικά. Ωστόσο η συμβολή της 

ΔΜΑ κρίνεται αποτελεσματικότερη σε σχέση με την έρευνα στην οποία προχώρησε η 

Τεμερτζίδου για τη διάκριση των μαγνητικών και μη υλικών. Πιο αναλυτικά, στην 

έρευνα της Τεμερτζίδου, ακόμα και μετά την αξιολόγηση κανένα παιδί δεν κατάφερε 

να ομαδοποιήσει σε μαγνητικά και μη τα υλικά χωρίς λάθος. Από την άλλη πλευρά, 

στην παρούσα εργασία μετά την εφαρμογή της διδασκαλίας, 4 παιδιά ταξινόμησαν 

όλα τα υλικά που έλκονται από τους μαγνήτες ενώ πριν από την εφαρμογή αυτής 

κανένα παιδί δεν κατόρθωσε να προχωρήσει σε κάτι ανάλογο. Το ποσοστό βελτίωσης 

του 13,33% κρίνεται ως ικανοποιητικό αν αναλογιστεί κανείς ότι κανένα παιδί δεν 

κατόρθωσε να ταξινομήσει τα υλικά πριν τη διδασκαλία.  

Στο επόμενο ερευνητικό ερώτημα, σχετικά με το ποιος μαγνήτης είναι πιο 

ισχυρός, η συμβολή της διδασκαλίας ήταν καθοριστική, γεγονός που αποδεικνύεται 

από τα αποτελέσματα και το υψηλό ποσοστό βελτίωσης που παρουσιάστηκε κατά τη 

σειροθέτηση των μαγνητών από τα παιδιά. Στην ερώτηση για το αν τα παιδιά είναι σε 

θέση να κατατάξουν τους μαγνήτες από τον πιο ισχυρό στον πιο αδύναμο («Μπορείς 

να βάλεις σε σειρά τους μαγνήτες από τον πιο δυνατό στον πιο αδύναμο;»), στο τεστ 

προ-ελέγχου 18 παιδιά κατάφεραν να σειροθετήσουν τους μαγνήτες αναγνωρίζοντας 

πως πιο δυνατός είναι ο μεγάλος και ακολουθούν μεσαίος και μικρός αντίστοιχα («Ο 

μεγάλος είναι ο πιο δυνατός, …ο βαρύς και μεγάλος είναι ο πιο δυνατός, …ο μικρός 

δεν έχει τόση δύναμη»).  Επιπλέον, 7 παιδιά έβαλαν στη σωστή σειρά μόνο έναν 

μαγνήτη στο τεστ προ-ελέγχου («…πρώτα ο μικρός, μετά ο μεσαίος και μετά ο 

μεγάλος, … ο μεγάλος μπροστά και μετά ο μικρός»). Τέλος, ο ίδιος αριθμός (7) 

παιδιών δεν τοποθέτησε κανέναν μαγνήτη στη σωστή σειρά αποδίδοντας για 

παράδειγμα τα σχήματα: μεσαίος-μεγάλος-μικρός και μικρός-μεγάλος-μεσαίος. 

Αντίθετα στο τεστ μετά-ελέγχου τα αποτελέσματα διαφοροποιήθηκαν σε σημαντικό 

βαθμό αφού στην πρώτη κατηγορία για τους τρεις μαγνήτες εντάχθηκαν 28 παιδιά. 

Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι μετά την παρακολούθηση του πειράματος 

από τα παιδιά με τον μαγνήτη και τους συνδετήρες, αυτά γρήγορα κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι το μέγεθος σχετίζεται με την ισχύ, πράγμα που ίσχυε για τους 

μαγνήτες που χρησιμοποιήθηκαν. Στη δεύτερη κατηγορία των τεστ μετά-ελέγχου, 

δηλαδή σε αυτήν κατά την οποία τα παιδιά σειροθέτησαν σωστά έναν μαγνήτη, 
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συμπεριλήφθηκαν μόλις 4 παιδιά, αφού τα δύο από αυτά έδειχναν να εμμένουν στη 

θέση που είχαν στα τεστ προ-ελέγχου. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν 

έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στο πείραμα με τους μαγνήτες και τους συνδετήρες. Τα 

υπόλοιπα δύο παιδιά της κατηγορίας αυτής μεταπήδησαν από την τρίτη στη δεύτερη 

κατηγορία (Τεστ προ-ελέγχου = γ κατηγορία, τεστ μετά-ελέγχου = β κατηγορία). 

Στην τρίτη κατηγορία δεν εντοπίστηκε κανένα παιδί αφού δεν παρατηρήθηκε το 

φαινόμενο κάποιο από αυτά να μην βάλει σε σωστή θέση έστω και έναν μαγνήτη. Στα 

αποτελέσματα των τεστ προ-ελέγχου και μετά-ελέγχου, σημαντικό ρόλο ίσως 

διαδραμάτισε ο τύπος των μαγνητών που επιλέχθηκε από την ερευνήτρια. Η επιλογή 

των μαγνητών (ο μεγαλύτερος είναι και ο ισχυρότερος)  είναι αντίστοιχη με τις 

διαισθητικές αντιλήψεις των παιδιών και ίσως γι’ αυτό το λόγο παρατηρήθηκαν τόσο 

θεαματικά αποτελέσματα. Σχετικά με το θέμα, οι επιδόσεις των παιδιών ίσως να ήταν 

διαφορετικές αν οι μαγνήτες είχαν το ίδιο μέγεθος αλλά η παράμετρος αυτή 

προϊδέασε τα παιδιά να αναφέρουν τον πιο μεγάλο ως τον πιο ισχυρό. Στο σημείο 

αυτό αξίζει να αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους επιλέχτηκαν μαγνήτες 

διαφορετικού μεγέθους και ίδιου υλικού. Αρχικά ήταν δύσκολο να βρεθούν μαγνήτες 

διαφορετικού υλικού και διαφορετικού μεγέθους παράλληλα, διότι τα χρονικά 

περιθώρια δεν επέτρεψαν περαιτέρω αναζήτηση. Δεύτερον, τα αποτελέσματα που 

φάνηκαν και κατέδειξαν τον πιο μεγάλο ως τον πιο ισχυρό ίσως οφείλονται σε 

αστάθμητους παράγοντες, όπως κάποια αποφόρτιση των μαγνητών, καθώς οι 

μαγνήτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ξαναχρησιμοποιημένοι πολλές φορές στο 

παρελθόν. Το γεγονός όμως, που δεν είναι επιστημονικά αποδεκτό, δηλαδή ότι το 

μέγεθος καθορίζει και την ελκτική ισχύ των μαγνητών ίδιου υλικού, οδήγησε τα 

παιδιά σε καλές επιδόσεις χωρίς όμως να γίνει κάποια διδακτική διαχείριση των 

διαισθητικών τους αντιλήψεων (μεγάλος = ισχυρός μαγνήτης). Στο σημείο αυτό 

αξίζει να αναφερθεί πως το γεγονός της εμφάνισης καλύτερων αποτελεσμάτων από 

αυτά της Τεμερτζίδου σχετικά με τη σειροθέτηση των μαγνητών, σημαντικό ρόλο 

ίσως να διαδραμάτισαν οι διαισθητικές αντιλήψεις των παιδιών. Αναλυτικότερα στην 

έρευνα της Τεμερτζίδου, στον προ-έλεγχο σειροθέτησαν σωστά 17 παιδιά ενώ μετά 

την αξιολόγηση ο αριθμός αυτός ανήλθε στους 21 μαθητές, γεγονός που σημαίνει 

βελτίωση της τάξεως του 13,33%. Αντίθετα, στην παρούσα έρευνα η βελτίωση στη 

σειροθέτηση μαγνητών βρισκόταν στο 31,25% καθώς μετά τη διδακτική παρέμβαση 

ο αριθμός αυτός έγινε από 18 σε 28 μαθητές που μπόρεσαν να σειροθετήσουν σωστά.  
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Αντίθετα ο βαθμός αποτελεσματικότητας της ΔΜΑ της παρούσας έρευνας 

ήταν μικρότερος από εκείνον της Τεμερτζίδου στο ερώτημα σχετικά με την αναφορά 

ενός τρόπου ελέγχου του πιο δυνατού μαγνήτη. Αναφορικά με την ανεύρεση τρόπου 

και ελέγχου της ισχύος των μαγνητών παρατηρήθηκε βελτίωση 60% στο δείγμα που 

ανέλαβε να εξετάσει η ερευνήτρια και οι μαθητές από 8 έγιναν 26 πριν και μετά την 

αξιολόγηση αντίστοιχα. Στην παρούσα εργασία όμως, σχετικά με το ίδιο θέμα, η 

βελτίωση μετά τη διδασκαλία ήταν μικρότερη (18,75%), αφού μετά το τεστ μετά-

ελέγχου αποδείχτηκε πως 6 μόνο παιδιά κατόρθωσαν να αναφέρουν έναν δυνατό 

τρόπο ελέγχου της μαγνητικής ισχύος. Το γεγονός της μικρής αποτελεσματικότητας 

στην παρούσα έρευνα ίσως οφείλεται στην έλλειψη σωστής κατεύθυνσης από την 

ερευνήτρια στα παιδιά. Ο ρόλος της ερευνήτριας κρίνεται στο σημείο αυτό 

καθοριστικός αφού μετά τη διατύπωση της ερώτηση («Πώς μπορούμε να βρούμε τον 

πιο δυνατό μαγνήτη;»), η ερευνήτρια θα μπορούσε να δώσει μια επεξήγηση στην 

ερώτηση και να την εμπλουτίσει με πληροφορίες. Αναγκαία ήταν η περαιτέρω 

ανατροφοδότηση των μαθητών, όχι μόνο με περισσότερες πληροφορίες αλλά και με 

υποδείξεις/βοήθειες. Η αύξηση του αριθμού των παιδιών στην περίπτωση της 

Τεμερτζίδου ίσως να οφείλεται στην αντιμετώπιση των διαισθητικών αντιλήψεων των 

παιδιών από την πλευρά της ερευνήτριας. Τα 22 από τα 30 παιδιά του δείγματος με τα 

18 από αυτά ήταν σε θέση να αναφέρουν έναν τρόπο ελέγχου της ισχύος, κάτι που 

δεν συνέβη στη δική μας έρευνα.  

Παρόλα αυτά η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας αποδεικνύεται από τα 

αποτελέσματα για την αναγνώριση του μαγνήτη και την αναφορά στις ελκτικές του 

ιδιότητες. Λαμβάνοντας υπόψη τις πρότερες εμπειρίες των παιδιών αλλά και εκείνων 

που δεν είχαν προηγούμενη επαφή με τους μαγνήτες, σχεδιάσαμε τη ΔΜΑ έτσι ώστε 

όλα τα παιδιά να έρθουν σε επαφή εκτενώς με τους μαγνήτες και τις ελκτικές τους 

ιδιότητες. Από την έρευνα των Ραφτόπουλος κ.ά. (2001) σχετικά με την ικανότητα 

της διδακτικής παρέμβασης να είναι αποτελεσματική ως προς την επιρροή που ασκεί 

στην παιδική σκέψη, παρόμοια αποτελέσματα σημειώθηκαν και στην παρούσα 

έρευνα. Στα περισσότερα έργα παρατηρήθηκε βελτίωση μετά τη διδασκαλία με τα 

ποσοστά σε αρκετές από τις περιπτώσεις να αυξάνονται σε πολύ σημαντικό βαθμό. 

Παρακάτω φαίνεται αναλυτικά η πρόοδος που σημειώθηκε μετά την εφαρμογή της 

διδακτικής παρέμβασης, σε σχέση με τα τεστ μετά-ελέγχου.  

Στην 1
η
 ερώτηση του 1

ου
 έργου για το αν τα παιδιά έχουν την ικανότητα να 

αναγνωρίζουν το αντικείμενο το οποίο τους επιδεικνύεται («Γνωρίζεις αυτό εδώ το 
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αντικείμενο;»), στο τεστ προ-ελέγχου 11 παιδιά έδειξαν να γνωρίζουν πως το 

αντικείμενο αυτό είναι ο μαγνήτης («Ναι, κολλάει στα σίδερα, ..ναι έχουμε στο 

ψυγείο μαγνητάκια, …ναι, μου το έχει δείξει ο μπαμπάς μου στο συνεργείο, ..ναι το 

ξέρω, είναι μαγνήτης»). Αντίθετα, 21 παιδιά δεν κατόρθωσαν να απαντήσουν θετικά 

στο τεστ προ-ελέγχου καθώς δεν γνώριζαν το αντικείμενο και η μονολεκτική τους 

απάντηση στις περισσότερες των περιπτώσεων ήταν το όχι, ή ακόμα υπήρχαν παιδιά 

που κοιτούσαν με απορία κουνώντας αρνητικά το κεφάλι τους («όχι, δεν ξέρω τι 

είναι, …δεν το έχω ξαναδεί»). Από την άλλη πλευρά, στο τεστ μετά-ελέγχου φαίνεται 

πως σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στην αναγνώριση του προς μελέτη 

αντικειμένου. Είκοσι επτά παιδιά απάντησαν θετικά δείχνοντας πως αναγνώριζαν το 

αντικείμενο που αντίκριζαν («ναι, είναι μαγνήτης, ...το θυμάμαι, λέγεται μαγνήτης, 

…το κάναμε στην τάξη, μαγνήτης είναι»). Αντίθετα, μόλις 5 δεν κατόρθωσαν να 

εκφράσουν σωστά κάτι σχετικά με τον αντικείμενο που έβλεπαν («.. δεν ξέρω, κυρία 

δεν θυμάμαι»). Επίσης στην επόμενη ερώτηση του 1
ου

 έργου που σχετίζεται με το αν 

τα παιδιά είναι σε θέση να διευκρινίσουν την ελκτική ιδιότητα των μαγνητών 

(«Μήπως ξέρεις τι κάνει ένας μαγνήτης;»), στο τεστ προ-ελέγχου 24 παιδιά 

απάντησαν αρνητικά δείχνοντας αδυναμία εξήγησης για το τι κάνουν οι μαγνήτες και 

πως μπορεί κάποιος αν τους χρησιμοποιήσει («Μπορεί να ζωγραφίσει, …φέρνει 

τύχη»). Πέρα όμως από τις αρνητικές απαντήσεις, 8 παιδιά κατάφεραν να δώσουν 

θετική απάντηση σε μεγάλο βαθμό διευκρινίζοντας επαρκώς και προσεγγίζοντας την 

επιστημονική γνώση για τις ιδιότητες που έχει ένας μαγνήτης («Κολλάει στα σίδερα, 

…κολλάει στο ψυγείο, …τραβάει καρφιά»).. Μετά τις δραστηριότητες και την 

έναρξη των τεστ μετά-ελέγχου η βελτίωση, όσον αφορά τη φύση των απαντήσεων 

και της ικανότητας των παιδιών να αντιλαμβάνονται τις ιδιότητες που έχει ένας 

μαγνήτης, ήταν εμφανής. Μόνο 11 από τα παιδιά έδωσαν αρνητική απάντηση 

δείχνοντας να μην θυμούνται κάτι σχετικό από τις δραστηριότητες ενώ αντίθετα, τα 

υπόλοιπα 21 δείχνοντας εξοικειωμένα με το αντικείμενο έδωσαν θετικές απαντήσεις 

παρόλο που κάποια δεν έδωσαν περαιτέρω εξήγηση («Ναι, μαζεύουν συνδετήρες και 

άλλα σιδερένια πράγματα, …κολλάνε πάνω τους πράγματα, …κολλάνε 

συνδετήρες»). Πιο συγκεκριμένα σημειώθηκε βελτίωση 50% στην ικανότητα των 

παιδιών να αναγνωρίζουν ένα μαγνήτη (1
η
 ερώτηση) και 40,62%  στο να 

διευκρινίζουν την ελκτική ιδιότητα των μαγνητών (2
η
 ερώτηση).  

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας συμβαδίζουν με αυτά των Piaget, Chollet 

(1973), για τις εξηγήσεις που δίνουν τα παιδιά για το φαινόμενο του μαγνητισμού. Οι 
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απαντήσεις του δείγματός μας («κολλάει στο ψυγείο, κολλάει στα σίδερα, τραβάει»), 

δεν συνάδουν με τα χαρακτηριστικά του επιστημονικού μοντέλου και φαίνεται πως 

προέρχονται ξεκάθαρα από την καθημερινή ζωή των παιδιών. Επίσης, ενδεχομένως, 

η ελλιπής επεξήγηση από την πλευρά των ενηλίκων οδηγεί τα παιδιά να προσφύγουν 

σε τέτοιου είδους παρανοήσεις. Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας συμφωνούν 

επίσης με αυτό που έχει διατυπωθεί από τις Καζέλα & Κακανά (2001) για το ότι τα 

παιδιά επηρεάζονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντικειμένων. Στην πρώτη 

περίπτωση κατά την ταξινόμηση των υλικών σε μαγνητικά και μη, όλα τα παιδιά 

κατέταξαν το γυάλινο διακοσμητικό στην κατηγορία των αντικειμένων που έλκονται 

από τον μαγνήτη κατά το τεστ προελέγχου. Πιθανώς, το σχήμα, το χρώμα ή η λάμψη 

του αντικειμένου καθόρισε την απόφαση των παιδιών να κατατάξουν ως μαγνητικό 

υλικό κάτι που είναι φτιαγμένο από γυαλί. Το επιχείρημα αυτό ενισχύεται ακόμα 

περισσότερο από ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε από την ταξινόμηση. Το 

πλαστικό ποτήρι συγκαταλέχθηκε από πολλά παιδιά στην κατηγορία των μαγνητικών 

υλικών. Το έντονο φωσφορούχο χρώμα ίσως να ήταν η αιτία για την παραπάνω 

επιλογή. Το έντονο χρώμα επίσης αναφέρεται στους παράγοντες που επηρεάζουν την 

παιδική επιλογή, από τις Καζέλα & Κακανά. Επιπρόσθετα, οι μαγικές όψεις (η 

ιδιόρρυθμη συμπεριφορά) των μαγνητών αποτελούν παράγοντα που μπορούν να 

οδηγήσουν σε ανορθολογική αντιμετώπιση του αντικειμένου. Το γεγονός αυτό ίσως 

αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα εξαιτίας του οποίου τα παιδιά αδυνατούσαν να 

απαντήσουν στην ερώτηση για το τι μπορεί να κάνει ένας μαγνήτης. Είκοσι τέσσερα 

παιδιά απάντησαν αρνητικά στη σχετική ερώτηση ενώ οχτώ, απάντησαν πως ο 

μαγνήτης κολλάει ή τραβάει. Αναπόφευκτα πολλά παιδιά χωρίς να γνωρίζουν κάτι 

σχετικό, ακούγοντας τους συμμαθητές τους να αναφέρουν πως κάτι κολλάει χωρίς να 

έχει κόλλα και τραβάει χωρίς να έχει σχοινιά, ίσως να θεώρησαν πως οι μαγνήτες 

είναι μαγικοί και όλα αυτά που μπορούν να καταφέρουν δεν μπορεί να εξηγηθούν. 

Έτσι παρέμειναν σιωπηλά, ή απάντησαν αρνητικά καθώς ένιωθαν αδυναμία να 

εξηγήσουν ότι σκέπτονταν (Ραβάνης. 2005). Η αναφορά των Ραφτόπουλος κ.ά. 

(2001) για τον ρόλο που διαδραματίζει η διδασκαλία ακόμα και για τα παιδιά που 

είχαν πρότερη εμπειρία με μαγνήτες φαίνεται και από τα αποτελέσματα της 2
ης

 

ερώτησης του 3
ου

 έργου. Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση για τον τρόπο με τον 

οποίο είναι δυνατό να βρεθεί ο πιο δυνατός μαγνήτης, κανένα παιδί δεν γνώριζε να 

απαντήσει κατά τα τεστ προ-ελέγχου, παρόλο που 11 μαθητές γνώριζαν το 

αντικείμενο και 8 από αυτούς ήταν σε θέση να αναφέρουν τι μπορεί να κάνει το 
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αντικείμενο αυτό. Από τα παραπάνω θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η εμπειρία 

σε φαινόμενα ενός πεδίου δεν οδηγούν απαραίτητα στην κατανόηση εννοιών ή 

ιδιοτήτων. Η συμβολή της διδασκαλίας είναι καθοριστική, πράγμα που αποδεικνύεται 

και στην περίπτωση της παρούσας έρευνας, καθώς στα τεστ μετά-ελέγχου 

σημειώθηκε αύξηση των παιδιών τα οποία ήταν σε θέση να απαντήσουν στο 

ερώτημα.  

 

4.1 Περιορισμοί  

 Οι περιορισμοί της έρευνας αφορούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν 

κατά την υλοποίηση της έρευνας στο σύνολό της. 

1. Ο περιορισμένος χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας για την εφαρμογή της 

Δ.Μ.Α. και την υλοποίηση της έρευνας λόγω της ολοκλήρωσης της σχολικής 

χρονιάς κατά τον μήνα Ιούνιο, μας οδήγησε στην παράβλεψη των 

προγραμματισμένων διαλειμμάτων των παιδιών, γεγονός που αναμφίβολα 

προκάλεσε κόπωση και επηρέασε ίσως την αποδοτικότητα των παιδιών που 

συμμετείχαν στην έρευνα.  

2. Η έλλειψη χρόνου δεν συνέβαλε μόνο στην κόπωση των νηπίων και 

προνηπίων αλλά και στην έλλειψη κινητικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών 

ρόλων που ενδείκνυνται για τη συγκεκριμένη ηλικία των παιδιών, στοιχεία 

που θα καθιστούσαν τη διδασκαλία πιο ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία 

για τους μαθητές και τις μαθήτριες. 

3. Παρατηρήθηκε έλλειψη αποτελεσματικότητας και συμμετοχής των παιδιών 

στον εντοπισμό του τρόπου ανεύρεσης του πιο δυνατού μαγνήτη, ακόμα και 

από παιδιά που είχαν προηγούμενη εμπειρία με αυτόν. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύει την αναγκαιότητα παρέμβασης του/της εκπαιδευτικού και κατά 

συνέπεια την παροχή βοήθειας σε περίπτωση που εξετάζεται η παραπάνω 

ικανότητα. Επιπρόσθετα πέρα από την αναγκαιότητα παρέμβασης του/της 

εκπαιδευτικού και κατ’ επέκταση την παροχή βοήθειας, κρίνεται επιτακτική 

ανάγκη ο διδακτικός σχεδιασμός να συνδέεται στενά με την έρευνα για τις 

προϋπάρχουσες διδακτικές γνώσεις και αντιλήψεις των παιδιών.  
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4.2 Προτάσεις  

 Σε μελλοντική επανάληψη της παρόμοιας έρευνας προτείνεται: 

1. Η εφαρμογή σε τάξεις με μικρότερο αριθμό παιδιών αλλά και σε άλλα 

σχολεία σε χρονική περίοδο κατά την οποία δεν είναι προγραμματισμένες 

μελλοντικές διακοπές, τόσο για την απρόσκοπτη έρευνα, όσο και για την 

αποφυγή πίεσης χρόνου λόγω της ολοκλήρωσης της σχολικής χρονιάς, με 

σκοπό να αποφευχθούν οι περιορισμοί που αναφέρονται παραπάνω. 

2. Η εφαρμογή Δ.Μ.Α. ως ερευνητικού εργαλείου με μαγνήτες διαφορετικού 

μεγέθους και ίδιου υλικού αλλά μη χρησιμοποιημένους κατά το παρελθόν, με 

σκοπό να διαπιστωθεί εάν οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στην παρούσα 

έρευνα οφείλονται σε αποφόρτιση των υλικών.  

3. Η παροχή βοήθειας και περαιτέρω υποδείξεων στις περιπτώσεις που η παιδική 

σκέψη αντιμετωπίζει δυσκολίες με σκοπό να διαπιστωθεί η σημασία της 

παροχής βοήθειας και υποδείξεων. Πιο συγκεκριμένα ενδιαφέρον θα 

αποτελούσε το γεγονός, αν σε μελλοντικές έρευνες που εξεταζόταν η 

ικανότητα τρόπου εύρεσης του πιο δυνατού μαγνήτη παρέχοντας υποδείξεις 

στους μαθητές οι οποίες καταγράφονταν για να επιβεβαιωθεί ή όχι η υπόθεσή 

μας περί παροχή βοήθειας στο συγκεκριμένο θέμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ 
 

ΦΑΣΗ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ –  

Α’ ΑΞΟΝΑΣ 

ΣΤΟΧΟΣ –  

Β’ ΑΞΟΝΑΣ 

ΔΙΔ ΜΕΘΟΔΟΣ/ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ –  

Γ’ ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – 

 Δ’ ΑΞΟΝΑΣ  

ΤΕΚΜΗΡΙΑ –  

Ε’ ΑΞΟΝΑΣ 

1Α. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ(ΜΑΓΝΗΤΗΣ) 

1.ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΤΑ 

ΝΗΠΙΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ, ΝΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 

ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥΣ 

1.ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΑΓΝΗΤΗ 

2.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΑΙΔΙΑ 

 

Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε τον 

μήνα Ιούνιο του 2014 και 

πραγματοποιήθηκαν όλες οι 

δραστηριότητες από τις 09:30 π.μ. 

μέχρι τις 12:30 μ.μ., ακολουθώντας 

τις δραστηριότητες ρουτίνας της 

τάξης χωρίς ενδιάμεσο διάλειμμα.  

Η διδασκαλία ξεκίνησε η επίδειξη 

ενός μαγνήτη και των μαγνητικών 

υλικών στο σύνολο των παιδιών.  

 

Τα παιδιά είχαν την τάση να 

σηκώνονται από τα παγκάκια για να 

αγγίξουν τα υλικά. Το γεγονός αυτό 

προκάλεσε αναστάτωση στην τάξη 

και παρατηρήθηκε πως άρχισαν να 

παρασέρνονται και παιδιά που 

κάθονταν ήσυχα στις θέσεις τους. 

Ύστερα όμως από την άμεση 

επέμβαση της ερευνήτριας η τάξη 

επανήλθε γρήγορα και συνεχίστηκε η 

δραστηριότητα όπως είχε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερ: «Γνωρίζετε αυτά εδώ 

τα αντικείμενα; …Έχετε 

δει ή χρησιμοποιήσει 

κάπου αλλού κάτι τέτοιο 

(μαγνήτη); Τι πιστεύετε 

πως θα συμβεί αν 

πλησιάσουμε τα υλικά 

στον μαγνήτη;). 
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προγραμματιστεί.  

 

Αφού τα παιδιά παρατήρησαν 

προσεκτικά τα υλικά, η ερευνήτρια 

έθεσε ερωτήματα σχετικά με το 

θέμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ησυχία επικράτησε όσο τα παιδιά 

παρατηρούσαν αλλά και όσο η 

ερευνήτρια έθετε τα ερωτήματα. Η 

περιέργεια ήταν εμφανής στα 

πρόσωπά τους και ίσως αυτή να είναι 

η αιτία της ησυχίας μέσα στην τάξη. 

 

Όσα παιδιά γνώριζαν τα αντικείμενα 

απάντησαν θετικά σηκώνοντας το 

χέρι.  

Κάθε φορά που ένα παιδί διατύπωνε 

τις σκέψεις του, οι συμμαθητές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιδιά: «…το έχω δει στο 

ψυγείο, …το ξέρω, είναι 

μαγνήτης, …έχει η γιαγιά 

μου μαγνήτη, …είναι 

καρφί, …είναι από 

σίδερο».  

 

Παιδιά: «...δεν το ξέρω, 

…δεν έχουμε στο σπίτι, 

είναι καρφί, το 

καρφώνουμε στον τοίχο 

και κρεμάμε πράγματα». 
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άκουγαν με ενδιαφέρον χωρίς να 

παρεμβαίνουν. Αντίθετα, τα 

υπόλοιπα που δεν γνώριζαν κάτι 

σχετικό για τον μαγνήτη αλλά 

γνώριζαν τα υπόλοιπα αντικείμενα, 

ανέφεραν κάποια από τα υλικά και 

σχετικά με τον μαγνήτη κοιτούσαν 

απορημένα ή απαντούσαν αρνητικά. 

Γενικότερα το ενδιαφέρον σε αυτό το 

σκέλος της δραστηριότητας ήταν 

μεγάλο όπως επίσης και η συμμετοχή 

των παιδιών. Κανένα παιδί δεν 

φάνηκε να δυσανασχετεί, καθώς όσα 

δεν γνώριζαν το φαινόμενο 

προσπαθούσαν να συμμετέχουν στην 

αναγνώριση των υπόλοιπων υλικών. 

1Β. Η ΕΛΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

1. ΥΠΟΘΕΣΗ 

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ  

Παράλληλα, στην ίδια 

δραστηριότητα 

 

Τα παιδιά ξεκίνησαν να συνομιλούν 

για άσχετα θέματα αφού είχαν 

ολοκληρώσει το προηγούμενο μέρος 

της δραστηριότητας. 

 

 Η ερευνήτρια τράβηξε την προσοχή 

των νηπίων με μια ερώτηση 

ζητώντας τους να κάνουν υποθέσεις 

 

 

 

 

 

 

 

Ερ: «…Μήπως γνωρίζετε 

τι μπορεί να κάνει ένας 

μαγνήτης;, …Τι πιστεύετε 

ότι θα συμβεί αν 

πλησιάσουμε τα 

αντικείμενα σε αυτόν;» 

 

Παιδιά: «…θα κολλήσουν 
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Καθώς κάποιο από τα νήπια 

διατύπωνε την υπόθεσή του, τα 

υπόλοιπα παιδιά ανυπομονούσαν να 

κάνουν το πείραμα. Το ενδιαφέρον 

τους ήταν μεγάλο και ο 

ενθουσιασμός επίσης. Χαμόγελα και 

όμορφη αναστάτωση διαδέχτηκαν τη 

διατύπωση των υποθέσεων καθώς τα 

παιδιά ανυπομονούσαν να δουν αν 

μάντεψαν σωστά 

 

 

Στο σημείο αυτό τα νήπια 

επεξεργάζονται τους μαγνήτες και 

ανακαλύπτουν τις σχέσεις 

αλληλεπίδρασης με άλλα μαγνητικά 

αντικείμενα. 

 

Διατυπώνουν τα σχόλια στα 

αποτελέσματα του πειράματος και ο 

ενθουσιασμός όσων βρήκαν την 

απάντηση είναι διάχυτος. Τα παιδιά 

που δεν κατάληξαν στο σωστό 

έδειχναν απογοητευμένα αλλά η 

συμμετοχή τους ήταν μεγάλη. 

 

στον μαγνήτη, …ο 

μαγνήτης θα τα τραβήξει 

πάνω του, …δεν θα γίνει 

τίποτα, …θα τα 

χρωματίσει». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π: Κυρία κόλλησαν! 

Π: Το τραβάει, το τραβάει! 

(καρφί) 

Π: Μήπως έχει κόλλα; 

Π: Δεν το ζωγράφισε 

μπλε, κόλλησε 
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2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

1. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ 

ΔΟΣΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 

1. ΥΠΟΘΕΣΗ 

2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

3. ΕΛΕΓΧΟΣ-

ΠΕΙΡΑΜΑ 

Με την ολοκλήρωση της 1
ης

 

δραστηριότητας τα παιδιά έδειχναν 

ανήσυχα ίσως λόγω της κούρασης 

και της συνεχόμενης ροής της 

δραστηριότητας. Πολλά παιδιά 

σηκώνονταν από τα παγκάκια τους 

κάνοντας βόλτα στην αίθουσα ενώ 

άλλα εξέφρασαν την επιθυμία να 

παίξουν παιχνίδια. Η βοήθεια της 

νηπιαγωγού ήταν σημαντική, καθώς 

έπειτα από την επέμβασή της και την 

έναρξη της δεύτερης δραστηριότητας 

από την ερευνήτρια, η τάξη 

αποκαταστάθηκε και παρά τις 

συνομιλίες μερικών παιδιών με τους 

συμμαθητές τους, τα παιδιά 

ξεκίνησαν να δίνουν τις απαντήσεις 

τους στις ερωτήσεις και να 

αναγνωρίζουν τα αντικείμενα καθώς 

αλληλεπιδρούν με τον μαγνήτη. 

Τα νήπια και τα προνήπια 

αναγνωρίζουν τα αντικείμενα καθώς 

αλληλεπιδρούν με τον μαγνήτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερ: «…Γνωρίζετε αυτά τα 

αντικείμενα;, … Μπορείτε 

να τα ονομάσετε; …Ποια 

από αυτά τα αντικείμενα 

πιστεύετε ότι έλκονται από 

τον μαγνήτη και ποια όχι;» 

Παιδιά: «…είναι 

συνδετήρας, μολύβι, 

καλαμάκι, καρφί και 

μαγνήτης, …να 

κολλήσουμε τον μαγνήτη 

στο καρφί, …να βάλουμε 

τον μαγνήτη κοντά στο 

ποτήρι, …όλα θα 

κολλήσουν, …έλκονται 
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Έπειτα πραγματοποιήθηκε η 

διερεύνηση και ο έλεγχος με 

συνακόλουθο πείραμα.  

Με στόχο την ομαδοποίηση των 

υλικών σε μαγνητικά και μη από τα 

παιδιά η ερευνήτρια προχώρησε στη 

διατύπωση ερωτήσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρκετά παιδιά με τη σειρά 

δοκίμασαν ποια αντικείμενα 

έλκονται και ποια όχι κάνοντας 

μόνο τα σιδερένια» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερ: «…Θα μπορούσατε να 

βάλετε στο ένα καλάθι 

όσα αντικείμενα έλκει ο 

μαγνήτης και στο άλλο 

όσα δεν έλκει;, … Τι κοινό 

πιστεύετε ότι έχουν αυτά 

τα αντικείμενα και 

κόλλησαν στον μαγνήτη; 

Μοιάζουν σε κάτι;, … 

Από τι πιστεύετε ότι είναι 

φτιαγμένα τα αντικείμενα 

που έλκει ο μαγνήτης;» 
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παράλληλα επίδειξη στους 

συμμαθητές τους. Τα ίδια υλικά 

δοκιμάστηκαν κάμποσες φορές ώστε 

να επιβεβαιωθεί κάθε προηγούμενη 

δοκιμή. 

 

 

 

Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με την 

ομαδοποίηση των αντικειμένων στα 

δύο καλάθια και στη συνέχεια με τη 

διατύπωση υποθέσεων σχετικά με τις 

ομοιότητες των αντικειμένων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Στο ένα καλάθι θα 

βάλουμε τα σιδερένια και 

στο άλλο τα άλλα, …Είναι 

σιδερένια, …Είναι από 

σίδερο, …Δεν μοιάζουν 

καθόλου, Είναι σαν το 

ψυγείο» 

 

3. Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ 1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 

ΙΣΧΥ 

 

2. ΣΕΙΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ 

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

1. ΥΠΟΘΕΣΗ 

2. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ- 

ΠΕΙΡΑΜΑ 

Η ερευνήτρια θέτει ερωτήματα στα 

παιδιά και ελκύει τις υποθέσεις τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερ: «…Νομίζετε πως όλοι 

οι μαγνήτες έλκουν με την 

ίδια δύναμη τους 

συνδετήρες; …Πως 

μπορούμε να βρούμε τον 

πιο δυνατό μαγνήτη από 

αυτούς τους τρεις που 

έχουμε μπροστά μας; …Τι 

λέτε να κάνουμε για να 

βρούμε τον πιο δυνατό 

μαγνήτη;» 
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Όλα τα παιδιά συμμετείχαν στη 

δραστηριότητα αυτή απαντώντας με 

προθυμία. Η μεγάλη τους 

ανυπομονησία και συχνά χωρίς να 

σηκώσουν το χέρι για να μιλήσουν 

δημιούργησε πολύ θόρυβο μέσα στην 

αίθουσα αλλά πολύ γρήγορα τα 

παιδιά κατάλαβαν πως μιλά όποιος 

σηκώνει το χέρι και αφού 

διατυπώθηκε και λεκτικά αυτό από 

την ερευνήτρια η δραστηριότητα 

συνεχίστηκε 

 

 

Στη συνέχεια η ερευνήτρια ρώτησε 

ποιο παιδί θα ήθελε να δοκιμάσει το 

πείραμα και σχεδόν όλα σηκώθηκαν 

χωρίς την άδεια της ερευνήτριας 

πλησιάζοντας το τραπέζι.  

 

Αφού επανήλθε η τάξη με το μαγικό 

ραβδάκι που όποιος το έχει μπορεί να 

μιλήσει, τηρήθηκε σειρά 

προτεραιότητας για να δοκιμάσουν 

αρκετά παιδιά.  

Η ερευνήτρια έδωσε παράταση στην 

εφαρμογή του πειράματος καθώς τα 

παιδιά επέμεναν πως ήθελαν να 

δοκιμάσουν.    

 

 

 

 

 

 

 

Παιδιά: «…Ο πιο μεγάλος 

είναι ο πιο δυνατός, …Να 

τους δοκιμάσουμε όλους, 

…Να τραβήξουμε τους 

συνδετήρες» 
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Τα παιδιά προσπάθησαν να 

ανακαλύψουν την ισχύ των 

μαγνητών με τη βοήθεια συνδετήρων 

 

Η ερευνήτρια συνέχισε στη 

δραστηριότητα σειροθέτησης των 

μαγνητών κατά φθίνουσα σειρά 

μαγνητικής ισχύος 

 

Όσο εξελισσόταν η συμμετοχή των 

παιδιών διαφοροποιήθηκε καθώς 

πολλά από αυτά έπαψαν να απαντούν 

ή να συμμετέχουν.  Παρόλα αυτά, το 

πείραμα πραγματοποιήθηκε από 10 

παιδιά.  

 

 

 

 

Ερ: «Θα μπορούσατε να 

τοποθετήσετε σε μια σειρά 

τους μαγνήτες από τον πιο 

δυνατό στον πιο 

αδύναμο;» 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΑΓΝΗΤΗΣ) 

 

1. ΥΠΟΘΕΣΗ 

2. ΕΛΕΓΧΟΣ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Τα παιδιά επανέλαβαν αρχικά 

υποθετικά την αλληλεπίδραση των 

μαγνητών με μαγνητικά και μη 

αντικείμενα μετά από τα ερωτήματα 

της ερευνήτριας. 

 

 

 

 

 

Η δραστηριότητα με τα χρωματιστά 

χαρτάκια φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα 

στα παιδιά και παρατηρήθηκε μεγάλη 

προθυμία κατά την εξέλιξή της. 

Ερ: «Μπορούμε τώρα να 

χωρίσουμε τα αντικείμενα 

σε δύο ομάδες, αυτά που 

έλκονται από τον μαγνήτη 

και αυτά που δεν 

έλκονται;, … Σε ποια 

αντικείμενα θα 

κολλήσουμε πράσινα και 

σε ποια ροζ χαρτάκια;» 
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Στη συνέχεια προχώρησαν στον 

έλεγχο της υπόθεσής τους με πείραμα 

ένα – ένα παιδί, έπειτα από 

παραίνεση της ερευνήτριας να 

δοκιμάσουν με τη βοήθεια του 

μαγνήτη.  

Ήσυχα και υπομονετικά περίμεναν 

όλα τα παιδιά να έρθει η σειρά τους 

ώστε να δοκιμάσουν το πείραμα με 

τον μαγνήτη και τα μαγνητικά και μη 

υλικά. Συζητούσαν για άσχετα με το 

μάθημα θέματα, με χαμηλό τόνο 

φωνής, χωρίς να επηρεάζουν όσους 

πραγματοποιούσαν το πείραμα. Κατά 

τη διάρκεια της πραγματοποίησης 

του πειράματος από τα παιδιά, η 

προσοχή και το ενδιαφέρον τους 

ήταν μεγάλα ακολουθώντας τις 

οδηγίες της ερευνήτριας.  

 

 

Ερ: «Πώς θα μπορούσαμε 

να δούμε αν χωρίσαμε 

σωστά τα αντικείμενα και 

αν κολλήσαμε τα σωστά 

χαρτάκια επάνω σε αυτά;» 

 

 


