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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελεί μια εργασία καταγραφής ερευνών που έχουν γίνει γύρω από το

θέμα  της  βιολογικής  γνώσης  στην  προσχολική  ηλικία  και  προτεινόμενων  δραστηριοτήτων

διερεύνησης θεμάτων βιολογίας στο νηπιαγωγείο.

Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι αρχικά η ανάδειξη των ιδεών των παιδιών για τους

έμβιους  και  άβιους  οργανισμούς  για  να  καταλήξουμε  στην  έννοια  «φυτό».  Τα  κυριότερα

ερωτήματα,  με την ανάλυση των οποίων θα ασχοληθούμε στη συνέχεια,  είναι  τα εξής:  «είναι

ζωντανό αυτό-ή όχι;», «σε τι διαφέρει κάτι ζωντανό από κάτι μη ζωντανό;».

Μια υπόθεση που  προκύπτει  μέσα από την  μελέτη  διάφορων ερευνών  είναι  ότι  υπάρχουν

παιδιά που πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο δίχως να έχουν αποσαφηνίσει τις έννοιες «ζωντανό- μη

ζωντανό» και αδυνατούν να διακρίνουν τους έμβιους από τους άβιους οργανισμούς.  Άλλη μια

υπόθεση  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  τα  νήπια  μέσα  από  τις  προτεινόμενες  δραστηριότητες  θα

αποκτήσουν, την αντίστοιχη για την ηλικία τους, βιολογική γνώση πάνω στο θέμα και θα είναι σε

θέση  να  ανταποκριθούν  με  ενδιαφέρον  και  αποτελεσματικότητα  στις  δραστηριότητες  που  θα

αναλυθούν παρακάτω.

Στο πρώτο μέρος η εργασία αφορά στο θεωρητικό πλαίσιο και ασχολείται με τις έρευνες γύρω

από  τις  ιδέες  των  παιδιών  για  τους  ζωντανούς  οργανισμούς  και  τις  λειτουργίες  τους,  και

συγκεκριμένα  για  τα  φυτά.  Στο  δεύτερο  μέρος  της  εργασίας  θα  καταγραφούν  και  αναλυθούν

δραστηριότητες για τη διδασκαλία θεμάτων βιολογίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τέλος, στο

τρίτο  μέρος  παρουσιάζονται  τα  γενικά  συμπεράσματα  που  προκύπτουν  από  τις  προτεινόμενες

δραστηριότητες.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για την αρχαία Ελληνική σκέψη, όπως φαίνεται και από το απόσπασμα του Αριστοτέλη, «τα φυτά

δημιουργήθηκαν για χάρη των ζώων και τα ζώα για χάρη του ανθρώπου» (Passmore, 1980). Η

ιδέα, λοιπόν, ότι το βιοφυσικό περιβάλλον υπάρχει για να εξυπηρετεί τον άνθρωπο καταλαμβάνει

όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο άνθρωπος απομακρύνεται από τη φύση και ζει σε έναν κόσμο

που έχτισε ο ίδιος και που είναι εχθρικός προς αυτή. Θεωρεί το είδος του ανώτερο από όλα τα

υπόλοιπα είδη και τα εκμεταλλεύεται με κάθε δυνατό τρόπο (διατροφή, ένδυση, ψυχαγωγία) δίχως

να υπολογίζει τις συνέπειες. Έτσι, λοιπόν, και τα παιδιά, ακολουθώντας τους νόμους των μεγάλων,

δε γνωρίζουν τη σπουδαιότητα του περιβάλλοντος και δεν αλληλεπιδρούν θετικά με αυτό. 

Γνωρίζοντας  τη  σοβαρότητα  της  κατάστασης  έχουμε  το  καθήκον,  ως  εκπαιδευτικού,  να

διαμορφώσουμε ένα κλίμα μέσα στο οποίο τα παιδιά θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, θα

έρθουν  σε  επαφή  με  αυτό  και  θα  αντιληφθούν  το  μεγαλείο  του.  Η  παρούσα  εργασία,  και  οι

δραστηριότητες  που  προτείνονται,  αποσκοπεί  στο  να  γεφυρώσει  το  χάσμα μεταξύ  βιοφυσικού

περιβάλλοντος και παιδιών. Αρχικά, επιδιώκεται η γνωριμία των παιδιών ,με τον κόσμο των ζώων

και των φυτών για να καλλιεργηθεί έπειτα ο σεβασμός προς αυτά. Σκοπός της εργασίας είναι τα

παιδιά να αντιληφθούν τα φυτά ως ζωντανούς οργανισμούς απαραίτητους για τον άνθρωπο. Για το

λόγο αυτό, μέσα από τις δραστηριότητες δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να δράσουν όχι μόνο μέσα

στη σχολική τάξη αλλά και έξω στη φύση, να παρατηρήσουν τα φυτά από κοντά και να φυτέψουν.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ζωή στην πόλη και η καθημερινότητα απομακρύνει τα

παιδιά από τη φύση, αντιλαμβανόμαστε γιατί  τους είναι  δύσκολο να κατανοήσουν έννοιες της

βιολογίας. Τα παιδιά έχουν εναλλακτικές ιδέες για τους οργανισμούς και φαίνεται πως η ομάδα

των φυτών είναι  αυτή που εμφανίζει  τα περισσότερα προβλήματα κατανόησης.  Επιπλέον,  στα

μικρά παιδιά παρουσιάζονται δυσκολίες στην ταξινόμηση των φυτών, καθώς και στις διαδικασίες

ανάπτυξης και θρέψης.

Στην παρούσα εργασία έχει ληφθεί υπόψη η Τεχνολογία και η ραγδαία εξέλιξή της ως μέρος

της  ζωής  του  ανθρώπου.  Για  το  λόγο  αυτό,  στις  δραστηριότητες  συχνά  χρησιμοποιούνται

τεχνολογικά  μέσα,  όπως  ο  υπολογιστής,  ο  εκτυπωτής,  η  φωτογραφική  μηχανή  και  το

μαγνητόφωνο. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται εργαλεία μέτρησης, όπως μεζούρες. Τα ίδια τα φυτά

αποτελούν εργαλεία, για παράδειγμα, φυτά σε γλάστρες, κομμένα φύλλα και λουλούδια, καθώς και

φρούτα,  ξηροί  καρποί  κ.ά.  Οι  δραστηριότητες  ξεκινούν με  διάλογο,  όπου τα  παιδιά  έχουν  τη

δυνατότητα  να  εκφράσουν  τις  ιδέες  και  τις  εμπειρίες  τους,  όπως  και  τις  απορίες  και  τους

προβληματισμούς  τους.  Επίσης,  θεωρείται  σημαντική  η  βιωματική  μάθηση  και  η  απόκτηση

εμπειριών γύρω από τα φυτά και γι’ αυτό χρησιμοποιείται η μέθοδος της επιτόπιας παρατήρησης.

Η  μέθοδος  της  διερεύνησης  βοηθάει  τα  παιδιά  να  πραγματοποιήσουν  πειράματα  και  να

εφαρμόσουν δοκιμές με απώτερο σκοπό να ελέγξουν τις προσωπικές τους ιδέες.
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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως τα παιδιά έχουν έμφυτη τάση για εξερεύνηση του κόσμου γύρω

τους. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να δοθούν σε αυτούς τους μικρούς εξερευνητές τα

κατάλληλα  εργαλεία  και  να  διαμορφωθούν  οι  κατάλληλες  συνθήκες  για  να  δημιουργηθεί  μια

δυναμική σχέση μεταξύ παιδιών και φύσης.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η έννοια της ζωής έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές από διάφορους επιστημονικούς κλάδους

και ο καθένας τη μελετά από τη δική του οπτική γωνία. Για τον κλάδο της φιλοσοφίας η ζωή

συνδέεται  άμεσα  με  την  ελευθερία  του  ανθρώπου,  ως  άτομο  και  ως  πολίτης  μιας  κοινωνίας,

«Ελευθέρους  αφήκε πάντας  θεός,  ουδένα  δούλον η φύσις  πεποίηκεν» (Αλκιδάμας)1(=Ο Θεός

όλους τους άφησε ελεύθερους, κανένα η φύση δεν έκανε δούλο) (Voros, 2002). Για την ψυχολογία

το νόημα της ζωής αποτελείται κατά κύριο λόγο από την κατανόηση και τον σκοπό. Η έννοια της

κατανόησης  αναλύεται  στην  κατανόηση  του  εαυτού,  του  κόσμου  γύρω  μας,  καθώς  και  της

αλληλεπίδρασής  μας  με  τους  άλλους  ανθρώπους.  Σύμφωνα με  τον  σερ  James Frazer (Moore,

1993:12),  «ο  κόσμος  είναι  ουσιαστικά  υλικός,  για  την  επιστήμη,  ενώ  για  τη  θρησκεία  είναι

ουσιαστικά πνευματικός». Για τον κλάδο της βιολογίας η ζωή είναι χαρακτηριστικά- ιδιότητες τις

οποίες είναι απαραίτητο να έχουν οι οργανισμοί για να θεωρούνται και να μελετώνται ως ζωντανοί

(Andrande & Hani, 2014)

1.1. Ανιμισμός

Η λέξη «ανιμισμός» προέρχεται από τη λατινική λέξη “animus” που σημαίνει ψυχή. Η προσέγγιση

του ανιμισμού αγγίζει κυρίως πράγματα και καταστάσεις που βρίσκονται πέρα από τη ζωή. Δεν

ασχολείται τόσο με το διαχωρισμό ζωής και μη ζωής όσο με την απόδοση ψυχής και πνεύματος σε

αντικείμενα άψυχα ή και νεκρά. Τα όνειρα και οι παραισθήσεις είναι ένα επίσης πολύ σημαντικό

αντικείμενο μελέτης αυτής της θεωρίας. Για τους υποστηρικτές του ανιμισμού, η ψυχή είναι μια

ενέργεια που δεν παύει να υπάρχει ακόμη και εκεί που δεν υπάρχει πλέον ζωή.

Σύμφωνα  με  τον  παιδοψυχολόγο  Jean Piaget,  ο  ανιμισμός  είναι  ένας  τρόπος  σκέψης  που

εμφανίζουν τα παιδιά κατά το προσυλλογιστικό στάδιο (Zusne και Jones 1989: 27).

1.2. Βιταλισμός

Ο Βιταλισμός (Vitalism) ή Ζωτικοκρατία είναι μια προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η έννοια

της ζωής είναι συνδεδεμένη με μια συγκεκριμένη δύναμη ή ουσία. Αυτή η ζωτική αρχή ενυπάρχει

σε κάθε ζωντανό οργανισμό και είναι αυτή που καθορίζει τις λειτουργίες του. Για τον παραπάνω

λόγο, οι υπέρμαχοι της θεωρίας του Βιταλισμού έχουν την πεποίθηση πως οι βιολογικές διεργασίες

προκύπτουν από τη δράση αυτής της δύναμης (vis vitalis= ζωτική δύναμη), η οποία είναι προνόμιο

αποκλειστικά των έμβιων όντων, ενώ απουσιάζει από την άβια ύλη.
1  Απόσπασμα του Αριστοτέλη (Ρητορική, 1373b18).
 Β. Κύρκου, Αρχαίος Ελληνικός Διαφωτισμός και Σοφιστική, Αθήνα 1986, σελ. 132-133.
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Ο Γάλλος φιλόσοφος René Descartes, επικριτής της θεωρίας του Βιταλισμού, υποστηρίζει πως

μόνο ο άνθρωπος έχει ψυχή. Στη συνέχεια, αντιλαμβάνεται τα ζώα ως «αυτόματες μηχανές», που

το μόνο που διαθέτουν είναι προκαθορισμένες ενέργειες που πηγάζουν από το ένστικτο και τα

αντανακλαστικά (Descartes, 1649/1996, άρθρο 6).

1.3 Μηχανικισμός

Σύμφωνα με  τη  Μηχανικιστική θεωρία,  ο  κόσμος  ερμηνεύεται  ως  μια  μηχανή.  Η εξέλιξη  της

φύσης και της κοινωνίας πραγματοποιείται κάτω από τους νόμους της μηχανικής. Τα βιολογικά και

ψυχολογικά φαινόμενα προκύπτουν από μηχανικές  κινήσεις.  Τα έμβια  όντα δεν διαθέτουν μια

ποιοτικά ιδιαίτερη μορφή κινήσεων, αλλά υπάγονται στους νόμους της Μηχανικής, όπως και όλα

τα  φυσικά  σώματα.  Η  Μηχανική  προσφέρει  γι'  αυτό  τη  μεθοδολογική  βάση  θεωρητικής  και

πρακτικής περιγραφής των κανόνων της ζωής.

Ο René Descartes διατύπωσε τη «θεμελιώδη αρχή», ότι δηλαδή κάθε ζώο είναι μία «περίτεχνα

δομημένη  μηχανή»,  η  οποία  αποτελεί  μια  ενότητα  οργανικού  και  ανόργανου.  Οργανικά  και

ανόργανα  φαινόμενα  θεωρούνταν  υλικά  φυσικά  αντικείμενα,  τα  οποία  ήταν  δυνατόν  να

μελετηθούν θεωρητικά και μεθοδολογικά με τις μεθόδους της Γενικής Μηχανικής.

1.4 Φυσικαλισμός-Φυσιοκρατία

Ο Φυσικαλισμός εμφανίστηκε τον 19ο αιώνα σαν συνέπεια της μηχανιστικής αντίληψης του René

Descartes.  Εισήγαγε μία άλλη αιτιότητα πέρα από τον ανιμισμό της εποχής, αντιτιθέμενος καθετί

που προέρχεται από τη μεταφυσική, ή την υπερφυσική. Ο Φυσικαλισμός αποτελεί μια φιλοσοφική

θέση σύμφωνα με την οποία όλοι οι οργανισμοί, καθώς και οι λειτουργίες τους ανήκουν στον

φυσικό κόσμο. Έτσι, λοιπόν, οι υπέρμαχοι αυτής της θεωρίας δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για

την  ύπαρξη  κάποιας  υπερφυσικής/υπερβατικής  πραγματικότητας.  Η  φυσικρατική  θεωρία

αποδέχεται μονάχα εκείνες τις εξηγήσεις που ανάγονται στις εξηγήσεις των φυσικών επιστημών. Η

θέση  αυτή  είναι  στενά  συνδεδεμένη  με  αυτό  που  παλαιότερα  ονομαζόταν  υλισμός.  Ο

φυσικαλισμός παρουσιάζεται ως ακραία μορφή υλισμού, που επιδιώκει την αναγωγή όλων των

φαινομένων σε φαινόμενα τα οποία μελετούν οι φυσικές επιστήμες. Για αυτή, λοιπόν, την ακραία

μορφή υλισμού απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η γνώση και η κατάλληλη χρήση της γλώσσας

της φυσικής καθώς, τα πάντα στη φύση μπορούν να εξηγηθούν μέσα από τη γνώση της.

Πιο ειδικά ακόμα για τον Μεταξόπουλο (1984) ο φυσικαλισμός υποστηρίζει ότι:

1) Το γλωσσικό ιδίωμα στο οποίο εκφράζω τις προσωπικές μου εμπειρίες—πεινώ, είμαι λυπημένος

κλπ.—είναι  μεταφράσιμο  στη  γλώσσα  της  φυσικής.  Στο  βαθμό  που  το  τελευταίο  είναι

διυποκειμενικό έπεται ότι διαθέτουμε μια γλωσσική βάση που μπορεί να χρησιμεύσει ως κοινός

παρονομαστής ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους ατομικών βιωμάτων.

2)  Αυτός  ο  κοινός  παρονομαστής  είναι  ακόμα  μια  ικανή  βάση  αναγωγής  του  συνόλου  των

επιστημονικών αποφάνσεων, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να μεταφράσουμε
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στη γλώσσα της φυσικής κάθε απόφανση της βιολογίας, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας.

Κάθε απόφανση αναγώγιμη σε μια απόφανση της φυσικής είναι μια φυσικαλιστική απόφανση. Η

επιστήμη αποτελείται αποκλειστικά από φυσικαλιστικές αποφάνσεις.

1.5. Ντετερμινισμός- Αιτιοκρατία

Για  το  φιλοσοφικό  δόγμα  του  Ντετερµινισµού  κάθε  γεγονός  ή  δράση  είναι  το  αναπόφευκτο

αποτέλεσμα προηγούμενων γεγονότων και δράσεων. Με βάση, λοιπόν, την παραπάνω γενική αρχή

της θεωρίας κάθε γεγονός ή δράση μπορεί να προβλεφθεί πλήρως εκ των προτέρων ή αναδρομικά.

Κάθε φαινόμενο-ενέργεια είναι  αποτέλεσμα κάποιου αιτίου,  επομένως, σύμφωνα με τη θεωρία

αυτή ο άνθρωπος είναι σε θέση να επιδιώξει ή να αποφύγει μια συγκεκριμένη ενέργεια της οποίας

το αποτέλεσμα ήδη γνωρίζει.

Η θεωρία της  Αιτιοκρατίας  εντοπίζεται  στην Αρχαία  Ελλάδα πολλές  χιλιάδες  χρόνια  πριν.

Ωστόσο, έχει τις αρχές της ως τμήμα της νεώτερης επιστήμης γύρω στο 1500µΧ µε την εδραίωση

της ιδέας ότι σε κάθε συμπαντική κίνηση ενυπάρχει η άρρηκτη σχέση αιτίου και αποτελέσματος.

Σύμφωνα με το ντετερμινιστικό μοντέλο της επιστήμης, το Σύμπαν ολόκληρο αποτελεί την τέλεια

μηχανή, όπου τίποτα δε συμβαίνει τυχαία και όπου κάθε πιθανή ενέργεια-κίνηση στο χρόνο είναι

προκαθορισμένη από την αρχή ακόμη της δημιουργίας αυτού του Σύμπαντος.

1.6. Βιολογικός Ντετερμινισμός

Μέσα από την εξέλιξη της μοριακής βιολογίας προκύπτουν οι αντιλήψεις σχετικά με τις γενετικές

πληροφορίες,  οι  οποίες  υποστηρίζεται  ότι  καθορίζουν  και  προβλέπουν  τον  χαρακτήρα  του

ανθρώπου, καθώς και τη συμπεριφορά του. Επομένως, η προσωπικότητα του ανθρώπου είναι το

αποτέλεσμα της σύνθεσης των γονιδίων του, τα οποία κληρονομούνται από τους γονείς. Υπό αυτό

το πρίσμα, ο άνθρωπος δεν είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του και ούτε το

περιβάλλον είναι ικανό να ασκήσει επιρροή. Επιπλέον, ο άνθρωπος δεν είναι κύριος της μοίρας

του και της εξέλιξής του, καθώς η έννοια της ελεύθερης βούλησης αποτελεί έναν κόσμο άγνωστο

για την προκαθορισμένη πορεία του. Η παραπάνω προσέγγιση της κληρονομικότητας πέφτει στην

παγίδα και νομιμοποιεί με βιολογικούς όρους την κοινωνική ανισότητα.

1.7. Αιτιώδεις εξηγήσεις βιολογικών φαινομένων

Οι  αλλαγές  της  κατάστασης  των  έμβιων  οργανισμών  προϋποθέτουν  την  ύπαρξη  κυρίως

εσωτερικών και εξωτερικών αιτίων, καθώς και ιστορικών. Όσον αφορά τα εσωτερικά αίτια, αυτά

ενεργοποιούνται  στο  εσωτερικό  του  σώματος  του  οργανισμού,  ο  οποίος  αποτελεί  μηχανισμό

ρυθμιζόμενο  από  τις  ορμόνες.  Συγκεκριμένες,  λοιπόν,  ορμόνες  πυροδοτούν  με  τη  σειρά  τους

συγκεκριμένες ενέργειες-δράσεις. Συχνά οι εσωτερικές αιτίες δεν είναι από μόνες τους ικανές να

αλλάξουν μια συμπεριφορά. Απαιτείται δηλαδή και η επίδραση κάποιον εξωτερικών παραγόντων,

συγκεκριμένα  των  περιβαλλοντικών  παραγόντων.  Έτσι,  τα  εξωτερικά  αίτια  ενεργοποιούν  τα
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εσωτερικά. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η ενεργοποίηση τελικά είναι αναγκαίο οι οργανισμοί που

θα εμφανίσουν την προκειμένη αλλαγή συμπεριφοράς να διαθέτουν ένα συνδυασμό γονιδίων που

τους επιτρέπει να εκφράσουν τη συμπεριφορά αυτή. Αυτό αποτελεί την ιστορική εξήγηση.

1.8. Αιτότητες

Για τον Jean Piaget υπάρχουν δύο ειδών αιτιότητες. Η πρώτη ονομάζεται ανιμιστική αιτιότητα και

σύμφωνα με τον Ελβετό παιδοψυχολόγο, παιδιά ηλικίας μικρότερης των 10 ετών αντιλαμβάνονται

τους εαυτούς τους ως αποκλειστικούς υπεύθυνους για το χειρισμό αντικειμένων και οποιασδήποτε

αλλαγής συμβαίνει σε αυτά. Για τη δεύτερη αιτιότητα, τη λεγόμενη φυσική, παιδιά μεγαλύτερα

των 10 χρόνων αντιλαμβάνονται και τις βιολογικές λειτουργίες των αντικειμένων ως παράγοντες

που επηρεάζουν και καθορίζουν τις μεταβολές τους.

Οι  Lakoff και  Johnson (1980)  υποστηρίζουν  την  αρχετυπική-παραδειγματική  αιτιότητα.

Σύμφωνα  με  αυτούς,  λοιπόν,  για  να  πραγματοποιηθεί  μια  αλλαγή  της  κατάστασης  ενός

αντικειμένου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός παράγοντα. Ο παράγοντας αυτός είναι σε θέση να

επιδράσει στο αντικείμενο είτε άμεσα με το σώμα του είτε έμμεσα με τη βοήθεια ενός εργαλείο.
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2. ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

Η εργασία της Βασιλικής Ζόγκζα με θέμα την οικοδόμηση της βιολογικής γνώσης σε παιδιά σε

μικρές  ηλικίες  φαίνεται  ότι  ακολουθεί  δυο  δρόμους.  Σε  πρώτη  φάση  μελετώνται  οι  νοητικές

παραστάσεις που δημιουργούν τα παιδιά γύρω από τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά, καθώς και τα

βιολογικά  κριτήρια  που  τους  οδηγούν  στη  συγκεκριμένη  κατάταξη.  Σε  αυτή  την  περίπτωση,

παρέχονται  στους  ερευνητές  πληροφορίες  για  το  πως  αντιλαμβάνονται  τα  παιδιά  τα  διάφορα

βιολογικά φαινόμενα αλλά και πληροφορίες που μαρτυρούν τους «αυθόρμητους τρόπους σκέψης»

οι οποίοι επηρεάζουν τη μάθηση. Σε δεύτερη φάση, οι ερευνητές μελετούν τους τρόπους με τους

οποίους πραγματοποιείται η πρόκτηση της βιολογικής γνώσης στα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες.

Μελετούν, δηλαδή, τις διαφορές από τη μια της γνώσης πριν έρθουν σε επαφή με τη μάθηση του

συγκεκριμένου  αντικειμένου  και  από  την  άλλη  με  τη  γνώση  ύστερα  από  τη  μάθηση  και

εμβαθύνουν στον τρόπο αλλαγής αυτής της γνώσης (Ζόγκζα, 2006).

2.1. Προσέγγιση με βάση την Ομοιότητα

Ο άνθρωπος από τις πρώτες βρεφικές ηλικίες ξεκινάει να γνωρίζει τον κόσμο στον οποίο ζει και

μεγαλώνει μέσα από τις αισθήσεις του. Οι τελευταίες του φανερώνουν τι είναι καλό και ευχάριστο

και τι άσχημο και επικίνδυνο. Οι εμπειρίες του με τα πράγματα-όντα που τον περιβάλλουν τον

καθοδηγούν  στη  δημιουργία  αντιλήψεων  για  αυτά.  Όσο  μεγαλώνει  το  άτομο  και  αποκτά

περισσότερες  εμπειρίες  για  τα  πράγματα  γύρω  του,  τόσο  πιο  σφαιρικές,  ολοκληρωμένες  και

επιστημονικά βασισμένες είναι και οι ιδέες του για αυτά (Ζόγκζα, 2006).

Για τη Ζόγκζα (2006) η βιολογική γνώση και η οικοδόμησή της πραγματοποιείται, με βάση το

λεγόμενο εμπειριστικό μοντέλο.  Οι εμπειρίες των παιδιών τα βοηθούν να αντιληφθούν και να

κατανοήσουν καλύτερα τα βιολογικά φαινόμενα. Οι προ-βιολογικές απόψεις τους είναι υπεύθυνες

για  την   ταξινόμηση  των  ειδών  με  βάση  την  ομοιότητα.  Τα  παιδιά,  λοιπόν,  προκειμένου  να

ταξινομήσουν  τα  αντικείμενα  για  να  τα  μελετήσουν,  δημιουργούν  ομάδες  ειδών  στις  οποίες

εντάσσονται τα αντικείμενα που εμφανίζουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κοινά μεταξύ

τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά αρχικά είναι λίγα, επιφανειακά και εξωτερικά, ενώ όσο μεγαλώνει

το άτομο γίνονται περισσότερα, πιο καθοριστικά και λειτουργικά και αφορούν περισσότερο τους

εσωτερικούς μηχανισμούς. Σύμφωνα με την προσέγγιση με βάση την ομοιότητα σε κάθε ομάδα

υπάρχουν  τα  «αντιπροσωπευτικά  είδη»  και  όλα  τα  υπόλοιπα  προς  μελέτη  αντικείμενα

κατατάσσονται στις ομάδες έχοντας πρώτα συγκριθεί αυθόρμητα με το «αντιπροσωπευτικό είδος»

της ομάδας και αφού βρεθεί μεταξύ τους τουλάχιστον ένα κοινό χαρακτηριστικό.  Η βιολογική

γνώση των παιδιών για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά ενισχύεται όσο αυξάνεται και η εμπειρία

τους με αυτά (Ζόγκζα, 2006).
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2.2. Αιτιώδης-Ερμηνευτική Βιολογική Σκέψη

Δεν αρκούν μονάχα τα κοινά χαρακτηριστικά για την ταξινόμηση των αντικειμένων αλλά για τον

άνθρωπο είναι σημαντικό να γνωρίζει  τι  προκαλεί  αυτά τα χαρακτηριστικά-ιδιότητες.  Από την

προσχολική  ακόμη  ηλικία  τα  παιδιά  αντιλαμβάνονται  πως  ενυπάρχει  κάποια  αιτία  σε  κάθε

βιολογικό φαινόμενο και σπανίως έχουν την άποψη πως κάτι συμβαίνει «γιατί έτσι». Τα παιδιά

αφού έχουν εντοπίσει τα κοινά χαρακτηριστικά είναι σε θέση να ανιχνεύσουν και την αιτιώδη-

ερμηνευτική  συσχέτιση  μεταξύ  τους.  Η  ικανότητά  τους  να  αντιλαμβάνονται  τι  συμβαίνει  στο

ανθρώπινο σώμα και γιατί είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζουν

αντίστοιχες ανάγκες και συμπεριφορές και στα ζώα και σε μικρότερο ίσως βαθμό και στα φυτά.

Αν,  για  παράδειγμα,  αντιλαμβάνονται  ότι  το  χειμώνα  το  σώμα  τους  κρυώνει  και  χρειάζεται

περισσότερα  ρούχα,  θα  είναι  σε  θέση  να  αντιληφθούν  ότι  και  τα  ζώα  το  χειμώνα κρυώνουν.

Ωστόσο,  ένας  οργανισμός συσχετίζεται  με τον  άνθρωπο και  του αναγνωρίζονται  περισσότερες

ανάγκες και ερμηνεύονται περισσότερο οι συμπεριφορές του όταν αυτός εμφανίζει περισσότερα

χαρακτηριστικά  και  ιδιότητες  που  είναι  πιο  κοντά  στις  ανθρώπινες.  Έτσι,  λοιπόν,  τα  παιδιά

ευαισθητοποιούνται περισσότερο με οργανισμούς που μοιάζουν περισσότερο με τον άνθρωπο, για

παράδειγμα, αντιλαμβάνονται ότι ο σκύλος αισθάνεται περισσότερο τον πόνο, όπως και αυτοί, σε

σχέση με ένα μυρμήγκι (Ζόγκζα, 2006).

Οι αντιλήψεις των παιδιών για τις ιδιότητες των οργανισμών είναι συχνά επηρεασμένες από

μια προκατάληψη που έχει δημιουργηθεί πριν ακόμη γνωρίσουν τα αντικείμενα. Με βάση αυτήν

την «προκαθορισμένη προκατάληψη», στα αντικείμενα ενυπάρχει μια ουσία, δύναμη-ενέργεια η

οποία είναι υπεύθυνη όχι μόνο για τη συμπεριφορά του αντικειμένου αλλά και για τα εξωτερικά

και εσωτερικά του χαρακτηριστικά. «Ουσιολογιστική προκατάληψη» ονομάζεται, λοιπόν, αυτή η

προκατάληψη σύμφωνα με την οποία υπάρχει μια βασική ουσία στα πράγματα-όντα που τα κινεί

και τους δίνει τη μορφή τους. Οι παραπάνω πεποιθήσεις είναι σημαντικό κομμάτι της μάθησης

διότι τα παιδιά επηρεασμένα από την εσωτερική ουσία είναι σε θέση να απομακρυνθούν από τα

εξωτερικά χαρακτηριστικά ως μοναδική πηγή πληροφοριών για τα αντικείμενα και αρχίζουν έτσι

να ανιχνεύουν και να επεξεργάζονται και μη φανερά εσωτερικά χαρακτηριστικά (Ζόγκζα, 2006).

Οι ιδέες των παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένες στην

τελεολογική  προσέγγιση.  Αυτό  σημαίνει  πως  τα  παιδιά  αντιλαμβάνονται  έναν  σκοπό  μέσα σε

καθετί που συμβαίνει στον κόσμο. Τα αντικείμενα και οι οργανισμοί έχουν κάποιες ιδιότητες που

δεν είναι ίδιες για όλους και που δικαιολογούν τις δράσεις και ενέργειές τους. Τις περισσότερες

φορές σημείο αναφοράς για τα παιδιά αποτελεί ο ίδιος ο άνθρωπος. Με βάση λοιπόν τις ενέργειες

του  ανθρώπου είναι  σε  θέση,  πριν  ακόμη  επισκεφτούν  το  νηπιαγωγείο,  να  διαχωρίσουν  τους

ζωντανούς οργανισμούς από τα αντικείμενα που είναι ανθρώπινες κατασκευές, συγκρίνοντας τις

ιδιότητές τους κάθε φορά με τις αντίστοιχες του ανθρώπου (Keil, 1994· Ζόγκζα, 2006).

Ο  Βιταλισμός  είναι  ένας  ακόμη  τρόπος  σκέψης  που  επηρεάζει  τη  βιολογική  γνώση  των
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παιδιών. Σύμφωνα με τους Inagaki και Hatano (1993) είναι πολύ σημαντική η ζωτική δύναμη της

βιταλιστικής θεωρίας για να εξηγηθεί το πως και το γιατί πραγματοποιούνται οι λειτουργίες στο

εσωτερικό των οργανισμών. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται πως υπάρχει κάτι, μια ουσία-ενέργεια που

κάνει  τον  οργανισμό να είναι  ζωντανός  και  είναι  αυτή που τον  διαχωρίζει  από τα ανθρώπινα

κατασκευάσματα. Για τα εξάχρονα παιδιά της Ιαπωνίας: «Τρώμε φαγητό κάθε μέρα επειδή το

στομάχι μας παίρνει ζωτική δύναμη από την τροφή» (Inagaki και Hatano, 1993· Ζόγκζα, 2006).

Η θεωρία της Αιτιοκρατίας αντιλαμβάνεται κάθε λειτουργία του κόσμου μέσα από τη σχέση

αιτίου-αποτελέσματος. Για τα μικρά παιδιά ό,τι συμβαίνει γύρω τους συμβαίνει για κάποιο λόγο.

Σύμφωνα με τα πρώτα (1985) και τα επόμενα (1995) ερευνητικά ευρήματα της  Carey τα παιδιά

μέχρι  10  ετών  και  μέχρι  6-7  ετών  στις  αντίστοιχες  έρευνες  χρησιμοποιούν  ψυχολογικές

επεξηγήσεις για να αιτιολογήσουν τις βιολογικές ανάγκες. Η ατομική-από πρόθεση αιτιότητα είναι

η θεωρία σύμφωνα με την οποία πραγματοποιείται μια ενέργεια ή ένα βιολογικό φαινόμενο σε

έναν οργανισμό εξαιτίας της δικής του πρόθεσης (Carey, 1991).

Η Carey, καθώς και άλλοι υποστηρικτές της «πρωτογενούς θεωρίας» έχουν την πεποίθηση ότι

τα παιδιά δίνουν εξηγήσεις επηρεασμένα από μια θεωρία. Για τους παραπάνω, τα παιδιά βλέπουν

τον  κόσμο  με  όρους  ψυχολογικούς  και  όχι  βιολογικούς.  Επομένως,  κάτι  συμβαίνει  σε  έναν

οργανισμό γιατί ο ίδιος ο οργανισμός το επιθυμεί και όχι γιατί κάτι αποτελεί βιολογική λειτουργία.

Στον αντίποδα, οι Inagaki και Hatano και ο Keil είναι υποστηρικτές των «πολλαπλών θεωριών».

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των «πολλαπλών θεωριών», δεν υπάρχει αποκλειστικά μια

θεωρία στην οποία να στηρίζονται οι βιολογικές αντιλήψεις των παιδιών. Στον συλλογισμό των

παιδιών  υπάρχει  ένα  σύνολο  από  θεωρίες,  οι  οποίες  είναι  υπεύθυνες  για  τις  επεξηγήσεις

βιολογικών φαινομένων. Σε αντίθεση με την από πρόθεση αιτιότητα τα παιδιά είναι τώρα σε θέση

να  κατανοήσουν  πως  δεν  έχουν  τον  απόλυτο  έλεγχο  του  τι  συμβαίνει  στο  σώμα  τους  με

αποτέλεσμα  να  αναπτύσσεται  η  βιολογική  περιοχή  γνώσης.  Όσο  περισσότερο  ενισχύονται  οι

παραπάνω πεποιθήσεις τόσο περισσότερο εμπλουτίζεται η βιολογική γνώση και πλησιάζει αυτή

των  ενηλίκων.  Συμπερασματικά,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  πολυπλοκότητα  των  έμβιων

οργανισμών, θα λέγαμε πως εξίσου πολύπλευρες θα πρέπει να είναι και οι εξηγήσεις μας για τις

βιολογικές λειτουργίες τους.

2.3 Κοινωνιο-πολιτισμικοί Παράγοντες

Οι αντιλήψεις μας, και συνεπώς και των παιδιών, είναι αναπόφευκτα στενά συνδεδεμένες με την

κοινωνία  μέσα  στην  οποία  ζούμε.  Η  συναναστροφή  μας  με  τους  άλλους  ανθρώπους  και  οι

εμπειρίες που αποκτούμε από τη σχέση μας μαζί τους είναι καθοριστικές για την οικοδόμηση της

γνώσης.  Οι  καθημερινές  εμπειρίες  που  προσφέρουν  στο  παιδί  οι  πολιτισμικές  συνθήκες

διαμορφώνουν  σε  ένα  βαθμό  τη  βιολογική  του  γνώση.  Έτσι,  λοιπόν,  είναι  φανερό  το  πόσο
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σημαντικό ρόλο παίζει το πολιτισμικό πλαίσιο, στο οποίο συγκαταλέγονται οι επαφές του παιδιού

με άλλα παιδιά και ανθρώπους με μεγαλύτερη εμπειρία, καθώς και το σχολικό περιβάλλον και οι

καθημερινές επαφές με τα φυτά και τα ζώα. Μέσα από τα παραπάνω τα παιδιά αποκτούν μια πιο

σφαιρική και επιστημονικά βασισμένη αντίληψη των οργανισμών και των βιολογικών φαινομένων

(Hatano, 1990· Hatano και Inagaki, 1994, 1997· Zogza και Papamichael, 2000· Χριστοπούλου και

Ζόγκζα, 2005· Ζόγκζα, 2006).

Σύμφωνα με έρευνα των Gelman και Coley (1990), φάνηκε ότι τα παιδιά ηλικίας 2 ετών στην

προσπάθειά τους να επεξεργαστούν κάποιους οργανισμούς θεωρούν πιο σημαντικό στοιχεία το

γεγονός ότι ανήκουν σε μια κατηγορία παρά τα εμφανή τους χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, σε

δυο οργανισμούς  βρήκαν περισσότερα  κοινά  μη εμφανή χαρακτηριστικά  στην περίπτωση που

δηλώνονταν εξαρχής ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία παρά ανάμεσα σε οργανισμούς που είχαν

όμοια επιφανειακά χαρακτηριστικά αλλά δεν δηλωνόταν το όνομα της κατηγορίας τους.

Από τα ευρήματα της παραπάνω έρευνας είναι φανερή η σπουδαιότητα των λέξεων ειδικότερα

και της γλώσσας γενικότερα στη βιολογική γνώση. Πίσω από κάθε λέξη κρύβεται μια έννοια η

οποία  είναι  γνωστό  ότι  δεν  είναι  απαραίτητα  η  ίδια  για  όλους.  Το  νόημα  των  λέξεων

διαφοροποιείται  με  τον  χρόνο  και  από τόπο σε  τόπο.  Διαφορετικοί  πολιτισμοί  χρησιμοποιούν

διαφορετικά  τη  γλώσσα  και  έχουν  διαφορετικούς  μεταξύ  τους  κώδικες  επικοινωνίας.  Είναι

σημαντικό επομένως, σε κάθε περίπτωση να αποσαφηνίζουμε τους όρους που χρησιμοποιούμε. Για

παράδειγμα η λέξη ζώο για άλλες κοινωνίες συγχέεται με τα θηλαστικά ενώ για άλλες ζώο είναι

o,τι δεν είναι άνθρωπος ή φυτό(Ζόγκζα, 2006).

Τα παιδιά στις μικρές ηλικίες εμφανίζουν έναν προσανατολισμό κοντά στην Ανθρωποκεντρική

Θεωρία. Συγκρίνουν, δηλαδή, τους προς μελέτη οργανισμούς με τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες

λειτουργίες και όσο πιο κοντά του βρίσκεται αυτός ο οργανισμός τόσο περισσότερες ανθρώπινες

ιδιότητες  του  αποδίδουν.  Σύμφωνα  με  αυτήν  τη  θεωρία,  που  έχει  ως  σημείο  αναφοράς  τον

άνθρωπο, αυτός θεωρείται το ανώτερο ον μεταξύ ζώων και φυτών (Villalbi και Lucas, 1991· Rusca

και Tonucci, 1992· Papadopoulou και Athanasiou, 1998).

Η ανθρωποκεντρική στάση των παιδιών επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από δυο παράγοντες.

Από τη μία καθοριστικό ρόλο παίζουν οι πολιτισμικές αντιλήψεις που έχουν εδραιωθεί για τη θέση

του ανθρώπου και των ζώων στον κόσμο. Ο δυτικός τρόπος σκέψης είναι χτισμένος πάνω στην

πεποίθηση ότι ο άνθρωπος είναι κάτι διαφορετικό, ανώτερο από τα ζώα και ότι τα ζώα είναι υπό το

έλεος του ανθρώπου. Μπορούμε κατ' αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσουμε τη στάση των παιδιών

όταν  κατανοούμε  πως  αυτά  μιμούνται  τη  συμπεριφορά  των  ενηλίκων.  Από  την  άλλη  ως

ανασταλτικός παράγοντας λειτουργεί και η έλλειψη ή η ανεπαρκής εμπειρία των παιδιών με τα ζώα

και τα φυτά. Τα παιδιά στην εποχή της τεχνολογίας είναι απομακρυσμένα από τη φύση και οι

επαφές τους με τους ζωντανούς οργανισμούς πέρα από τον άνθρωπο είναι ελάχιστες και ίσως όχι

όσο  ποιοτικές  θα  έπρεπε.  Επομένως,  οδηγούμαστε  στο  λογικό  συμπέρασμα  πως  οι  λιγότερες
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εμπειρίες των παιδιών από πραγματικά ζώα και φυτά έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλότερου επιπέδου

βιολογική γνώση για αυτά (Coley, 2000).
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3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Στην προηγούμενη ενότητα ασχοληθήκαμε με τη διαισθητική βιολογία που παρουσιάζεται στη

Ζόγκζα (2006) και που βασίζεται, όπως είδαμε, σε αυθόρμητους τρόπους σκέψης. Σε αυτήν την

ενότητα  θα  εστιάσουμε  στον  τρόπο  αλλαγής  της  προ-βιολογικής  στη  βιολογική-επιστημονική

γνώση. Σύμφωνα με τη Ζόγκζα (2006) για αυτήν την εννοιολογική αλλαγή υπάρχουν διάφορες

απόψεις ερευνητών που άλλοτε συγκλίνουν, και άλλοτε αποκλίνουν εντελώς ή εν μέρη.

Πρώτο θα αναφέρουμε τον Jean Piaget και την έρευνα του σχετικά με τη διάκριση έμβιων και

άβιων  οργανισμών.  Στις  σχετικές  έρευνες  (1929)  αντιμετωπίζει  τα  παιδιά  αποκλειστικά  ως

ανιμιστές δίχως όμως αυτήν την ανιμιστική τους αντίληψη να την αντιμετωπίζει ως αποδεικτικό

ύπαρξης βιολογικής σκέψεις. Αντιθέτως, φαίνεται πως για τον Ελβετό παιδοψυχολόγο η ανιμιστική

στάση των παιδιών αποτελεί μέρος του αιτιώδους συλλογισμού τους.

Για την  Carey (1985) «η διαισθητική βιολογία αναδύεται  από μια διαισθητική ψυχολογία»

(Ζόγκζα, 2006) και αυτό με βάση τα πρώτα δεδομένα των ερευνών της συμβαίνει μεταξύ 4 και 10

ετών, ενώ σύμφωνα με επόμενες έρευνές της φαίνεται να μετατοπίζεται στις ηλικίες 3 και 6 ετών.

Η μετάβαση από το διαισθητικό στον επιστημονικό τρόπο σκέψης συμβαίνει «από τη μια περιοχή

στην άλλη με τη μορφή της διαφοροποίησης της  βιολογίας από την περιοχή της  ψυχολογίας»

(Ζόγκζα, 2006).

Σύμφωνα με τον  Keil (1992, 1994), ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τα παιδιά τα βιολογικά

φαινόμενα στο προ-βιολογικό στάδιο δεν έχει ως σημείο αναφοράς την περιοχή της ψυχολογίας.

Από την αρχή τα παιδιά σκέφτονται με βάση βιολογικές θεωρίες και η εννοιολογική τους αλλαγή

πραγματοποιείται στην περιοχή της διαισθητικής βιολογίας (Ζόγκζα, 2006).

Με την παραπάνω άποψη φαίνεται να συμφωνούν εν μέρη οι Hatano και Inagaki (1997) και οι

Wellman και Gelman (1992). Για τους Hatano και Inagaki οι άνθρωποι έχουν μια έμφυτη τάση να

επιδιώκουν να αποκτούν βιολογικές  γνώσεις  αρχικά για λόγους  επιβίωσης.  Έτσι,  λοιπόν,  είναι

έμφυτο και στα παιδιά προσχολικής ηλικίας οι αντιλήψεις τους για τις βιολογικές λειτουργίες να

είναι καθοδηγούμενες από την περιοχή της βιολογίας (Ζόγκζα, 2006).

Στο κομμάτι που διαφοροποιούνται οι  Hatano και Inagaki από τον Keil είναι ο ρόλος της περιοχής

της ψυχολογίας στο αρχικό σύστημα βιολογικής γνώσης. Για τους πρώτους, μέγιστη σημασία έχει

η καθημερινή εμπειρία για την απόκτηση γνώσης. Θεωρούν λοιπόν, πως σε πρώτο στάδιο είναι

ενεργή η ψυχολογική περιοχή και βαθμιαία εγκαταλείπεται και αντικαθίσταται από τη βιολογική

περιοχή.  Έτσι,  τα  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας  αρχικά  καθοδηγούνται  από  αυθόρμητους,

στηριζόμενους στην ψυχολογική περιοχή, τρόπους αντίληψης των βιολογικών φαινομένων διότι

δεν  είναι  ακόμη  αρκετά  ανεπτυγμένη  η  βιολογική  τους  γνώση.  Όσο  μεγαλώνουν  τα  παιδιά

σταδιακά απομακρύνονται από την ψυχολογική γνώση, καθώς ενισχύεται η βιολογική (Ζόγκζα,
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2006).

Την  παραπάνω  θεωρία  την  υποστηρίζει  επίσης  και  η  θεωρία  της  «πορείας  της

προσωποποίησης» (Hatano και  Inagaki, 1994) και η θεωρία του βιταλισμού. Και οι δυο θεωρίες

ενέχουν  ψυχολογικές  επιρροές.  Τα  παιδιά  στηρίζονται  σε  αυτές  στο  αρχικό  τους  σύστημα

βιολογικής  γνώσης  ενώ  πλησιάζοντας  την  εφηβεία,  και  πάντα  ανάλογα  με  το  επίπεδο  των

εμπειριών  τους,  προσφεύγουν  σε  περισσότερο  πολύπλευρα  και  πολυεπίπεδα  συστήματα.

Επομένως, η ψυχολογία και η βιολογία είναι δυο διακριτές περιοχές γνώσης και η εννοιολογική

αλλαγή πραγματοποιείται με τη μετάβαση από την ψυχολογική (αρχικό σύστημα) στην βιολογική

περιοχή (μεταγενέστερο σύστημα) (Ζόγκζα, 2006).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, φαίνεται πως η εννοιολογική αλλαγή συντελείται με τη μετάβαση

από τη μια περιοχή στην άλλη. Αυτό, ωστόσο, δεν εννοεί και την απόλυτη αλλαγή των αντιλήψεων

των παιδιών. Οι προ-βιολογικές γνώσεις με τις βιολογικές γνώσεις δεν έρχονται σε ρήξη, αλλά

αντιθέτως, οι πρώτες αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομείται η επιστημονική γνώση. Η

νέα  γνώση  που  έχει  αποκτηθεί  ύστερα  από  την  αλλαγή  δεν  είναι  απαλλαγμένη  από  την

προηγούμενη,  με  την  έννοια  ότι  την  αντικατέστησε,  αλλά  είναι  μια  πιο  εμπλουτισμένη  και

αναδιοργανωμένη εκδοχή της (Ζόγκζα, 2006).

Το αρχικό σύστημα βιολογικής γνώσης υπό το πρίσμα των Hatano και Inagaki χαρακτηρίζεται

από  τρία  βασικά  συστατικά.  Σύμφωνα  με  το  πρώτο,  τα  παιδιά  είναι  ικανά  να  εντοπίσουν  τα

στοιχεία που διαφοροποιούν τους οργανισμούς μεταξύ τους και συνεπώς να τους κατατάξουν σε

έμβιους και σε έμβιους. Στο ίδιο συστατικό ανήκει και η δυνατότητα διάκρισης του νου από το

σώμα. Το δεύτερο συστατικό είναι η ικανότητα να βγάζουν λογικά συμπεράσματα στηριζόμενα

στην  παραπάνω  διάκριση.  Έτσι,  λοιπόν,  γνωρίζοντας  την  κατηγορία  στην  οποία  ανήκει  ένας

οργανισμός και παρατηρώντας τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι σε θέση να προβλέψουν με

επιτυχία κάποιες ιδιότητές και συμπεριφορές τους. Το τελευταίο συστατικό αφορά τους ζωντανούς

οργανισμούς και συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Ζόγκζα (2006), «τις συμπεριφορές, τις ιδιότητες

και τις σωματικές λειτουργίες που χρειάζονται για την επιβίωση και την αναπαραγωγή τους».

Σύμφωνα  με  έρευνες  που  έχουν  διεξαχθεί  γύρω από  το  θέμα  της  βιολογικής  γνώσης  των

παιδιών έχει διαπιστωθεί πως σε γενικές γραμμές οι ιδέες τους δε διαφοροποιούνται απόλυτα από

αυτές των ενηλίκων. Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί κάποιες βασικές αδυναμίες στις οποίες οφείλεται

κατά κύριο λόγο αυτή η απόσταση αντιλήψεων.

Η Ζόγκζα  (2006)  καταγράφει  4  αδυναμίες,  η  πρώτη  από  τις  οποίες  είναι  η  περιορισμένη

βιωματική γνώση. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η επίδραση του δυτικού πολιτισμού δε δίνουν τις

απαραίτητες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της βιωματικής μάθησης. Το παιδί δεν έρχεται σε επαφή

με το φυσικό περιβάλλον όσο συχνά και όσο ποιοτικά θα χρειαζόταν ώστε να γνωρίσει πραγματικά

τον τρόπο με τον οποίο ζουν και συνυπάρχουν οι διάφοροι ζωντανοί οργανισμοί.

Η  δεύτερη  αδυναμία  είναι  η  «έλλειψη  δυνατότητας  συμπερασμού  που  να  στηρίζεται  σε
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πολύπλοκες,  ιεραρχικά  οργανωμένες  βιολογικές  κατηγορίες».  Ο  τρόπος  με  τον  οποίο

αντιλαμβάνεται  κανείς  τις  λειτουργίες  των  ζωντανών  οργανισμών  και  καταφέρνει  να  διεξάγει

συμπεράσματα για αυτές αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου. Σε ένα πρώτο επίπεδο το άτομο θέτει

ως σημείο αναφοράς τον άνθρωπο και όλους τους προς μελέτη οργανισμούς τους συγκρίνει με

αυτόν  και  με  βάση  τις  ομοιότητες  και  τις  διαφορές  τους  καταλήγει  σε  γενικεύσεις  και

συμπεράσματα. Όσο μεγαλώνει όμως χρησιμοποιεί και άλλους επιπλέον οργανισμούς-ζώα πέραν

του ανθρώπου με αποτέλεσμα να κατανοεί καλύτερα τα έμβια όντα. Σε δεύτερο επίπεδο όχι απλώς

προσθέτει και άλλα ζώα ως ορόσημα, αλλά φαίνεται να απομακρύνεται κατά πολύ από θεωρία του

συμπερασμού  στηριζόμενου  στην  ομοιότητα  με  τον  άνθρωπο.  Τώρα  πλέον,  αποδεικνύονται

ισχυρές  οι  βιολογικές κατηγορίες στις  οποίες  εντάσσει  τους  οργανισμούς,  καθώς συγκρίνει  τις

ιδιότητες των οργανισμών με τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τις κατηγορίες αυτές.

Σύμφωνα  με  την  τρίτη  αδυναμία,  τα  παιδιά  χαρακτηρίζονται  από  «έλλειψη  μηχανιστικής

αιτιότητας». Η πορεία την οποία διαγράφει η εξέλιξη της βιολογικής γνώσης του ανθρώπου είναι η

εξής:  η  προσωποποιητική  θεωρία  διαδέχεται  τη  βιταλιστική  και  στη  συνέχεια  έπεται  η

μηχανιστική.  Στο τρίτο στάδιο αυτής της εξέλιξης τα παιδιά είναι απαλλαγμένα από ψυχολογικές

εξηγήσεις. Ωστόσο, η μετάβαση στην μηχανιστική αιτιότητα παρατηρείται περισσότερο στις τάξεις

του δημοτικού και όχι τόσο στις μικρότερες ηλικίες.

Όσο κι αν φαντάζει δύσκολη και πολύπλοκη η μετάβαση από τη διαισθητική βιολογία στην

επιστημονική υπάρχουν τρόποι να την καταστήσουν πιο εύκολη και ποιοτική. Για παράδειγμα,

όπως αναφέραμε πριν, είναι σημαντική η καθημερνή εμπειρία με το φυσικό περιβάλλον. Η συχνή

και κατάλληλη για κάθε ηλικία έκθεση στον κόσμο των ζώων και των φυτών ευνοεί κατά πολύ την

εννοιολογική αλλαγή. Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος των άλλων ανθρώπων. Η αλληλεπίδραση

μεταξύ παιδιών και με ανθρώπους με περισσότερη εμπειρία και γνώση πάνω στο θέμα φαίνεται να

ενισχύει  και  να  ανοίγει  το  δρόμο  προς  τη  βιολογική  γνώση.  Επίσης,  είναι  απαραίτητο  να

γνωρίζουμε  πως  τα  παιδιά  θα  ασχοληθούν  με  κάτι,  θα  εμβαθύνουν  και  θα  το  κατακτήσουν

πραγματικά αν αρχικά ανήκει  στη σφαίρα με  τα ενδιαφέροντά τους  και  αν στη συνέχεια  έχει

κάποιο σκοπό και κάποιο νόημα αυτό για το οποίο αποκτούν γνώσεις.

Έχοντας υπόψιν από τη μια τις βασικές αδυναμίες της βιολογίας των παιδιών και από την άλλη

τις συνθήκες που δρουν ευεργετικά στην εννοιολογική αλλαγή μπορούμε να σχεδιάσουμε δράσεις

για τα παιδιά και με τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία ακόμη και πριν από το δημοτικό.
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4. ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

4.1. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει κάποιους οργανισμούς ζωντανούς;

Στους  ζωντανούς  οργανισμούς  παρατηρούνται  ορισμένες  γενικές  ιδιότητες  και  με  βάση  αυτές

διαφοροποιούνται από τα άβια όντα. Ξεκινώντας με το βασικότερο χαρακτηριστικό φαίνεται πως

όλοι  σχεδόν  οι  επιστήμονες  καταλήγουν  πως  αυτό  δεν  είναι  άλλο  από  την  αναπαραγωγή.  Η

ικανότητα της  πιστής  αναπαραγωγής τους καθιστά τα μοναδικά πλάσματα του σύμπαντος που

συνεχώς διαιωνίζονται και δεν αφανίζονται από μόνα τους (Ματθόπουλος, 2005· Σπανού, 1982·

Χριστοδουλάκης, 1994).

Ένα  άλλο  χαρακτηριστικό  είναι  η  ανάπτυξη.  Η  ανάπτυξή  τους  είναι  αποτέλεσμα  της

πρόσληψης της τροφής τους, τη μετέπειτα επεξεργασία της και τέλος, την αφομοίωση εκείνων των

υλικών που θεωρούνται απαραίτητα σε κάθε περίπτωση για τους πολυκύτταρους αλλά και τους

μονοκύτταρους οργανισμούς (Ματθόπουλος, 2005, et al.).  

Οποιοσδήποτε  οργανισμός  για  να  λέγεται  και  να  είναι  ζωντανός  σημαίνει  ότι  έχει  άμεση

εξάρτηση  από  το  φυσικό  περιβάλλον.  Οι  ζωντανοί  οργανισμοί  δεσμεύουν  από  το  περιβάλλον

ενέργεια και με τη βοήθεια ειδικών μηχανισμών που διαθέτουν μετατρέπουν την απορροφούμενη

ενέργεια σε χρήσιμο έργο και στη συνέχεια την αποδίδουν πάλι πίσω στο ίδιο το περιβάλλον με

μια  διαφορετική  μορφή  αυτή  τη  φορά.  Την  ενέργεια  που  δεσμεύουν  από  το  περιβάλλον  τη

μετατρέπουν  σε  χημικές  αντιδράσεις.  Αυτές  οι  χημικές  αντιδράσεις  έχουν  συγκεκριμένη  και

ελεγχόμενη  από  τον  οργανισμό  πορεία.  Η  παραπάνω  ικανότητα  ονομάζεται  ικανότητα

αυτορύθμισης (Ματθόπουλος, 2005).

Οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν επίσης την ικανότητα να ρυθμίζουν και να διατηρούν σταθερή

και  την  εσωτερική  τους  θερμοκρασία,  όπως  και  όλες  τις  εσωτερικές  τους  καταστάσεις  και

συνθήκες. Άλλες ιδιότητες που διακρίνουν τα έμβια όντα από τα άβια είναι η λειτουργίας της

αναπνοής και της κίνησης και η ικανότητα εξέλιξής τους (Ματθόπουλος, 2005).  

Οι ζωντανοί οργανισμοί παρουσιάζουν μια σχετική ομοιομορφία στο σχήμα και στο μέγεθος.

«Αν  μας  ζητήσει  κανείς  να  περιγράψουμε  έναν  ελέφαντα,  ξέρουμε  ποια  είναι  τα  βασικά

χαρακτηριστικά που θα χρησιμοποιήσουμε στην περιγραφή μας, όπως επίσης ξέρουμε ότι κάθε

ελέφαντας που θα δούμε θα έχει αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά» (Χριστοδουλάκης, 1994).

Η  ερεθιστικότητα,  δηλαδή  η  αντίδραση  κάποιου  οργανισμού  σε  ένα  ερέθισμα,  είναι  μια

λειτουργία που παρατηρείται στους οργανισμούς. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που οφείλεται

στην  υψηλή  οργάνωση  που  διαθέτουν  τα  έμβια  όντα.  Αυτήν  τη  λειτουργία  μπορούμε  να  την

εντοπίσουμε και στα φυτά, όπως για παράδειγμα μπορούμε να δούμε «ένα εντομοφάγο φυτό τη

στιγμή  που  αστραπιαία  παγιδεύει  το  έντομο  που  κάθισε  πάνω  του,  γιατί  ξεγελάστηκε  απ'  τη

μυρωδιά ή απ' το χρώμα του» (Χριστοδουλάκης, 1994).

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως οι ζωντανοί οργανισμοί διακρίνονται από τα άψυχα
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όντα ως προς το γεγονός ότι γερνάνε και τελικά πεθαίνουν (Σπανού, 1982).

4.2.Ταξινόμηση

Σύμφωνα με τον Ματθόπουλο (2005), εκτιμάται ότι 1.500.000 είναι ο καταγεγραμμένος αριθμός

των διαφορετικών οργανισμών που υπάρχουν στη γη. Οι επιστήμονες στην προσπάθειά τους να

μελετήσουν τους  ζωντανούς  οργανισμούς τους χώρισαν σε ομάδες ανάλογα με κάποια βασικά

κοινά τους χαρακτηριστικά. Από την αρχή της ζωής του κλάδου της Βιολογίας ακόμη εντοπίζονται

τα  πρώτα εγχειρήματα  ως  προς  την  ταξινόμηση.  Ο Αριστοτέλης  ήταν από τους  πρώτους  που

έδειξαν  ενδιαφέρον  για  την  ομαδοποίηση  των  οργανισμών  και  έβαλε  τις  βάσεις  για  την

Ταξινομική. Σημαντική επίσης φαίνεται και η συμβολή του Σουηδού βοτανικού Carolus Linnaeus

(Χριστοδουλάκης, 1994).  

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα βακτήρια και τα κυανοβακτήρια. Εντάσσονται στην ομάδα των

προκαρυωτικών οργανισμών και μαζί με τους ιούς αποτελούν τους κατώτερους μικροσκοπικούς

οργανισμούς που αναπτύσσονται στον πλανήτη μας.

Η  δεύτερη  ομάδα  είναι  αυτή  των  μυκήτων.  Αποτελείται  δηλαδή  από  ευκαρυωτικούς

οργανισμούς  που είναι ετερότροφοι και χαρακτηρίζονται από τεράστια ποικιλία μορφών, από τις

ζύμες και τις μούχλες μέχρι τα γνωστά μανιτάρια.

Οι  φυτικοί  οργανισμοί  αποτελούν  την  τρίτη  μεγάλη  ομάδα.  Σε  αυτήν  εμπεριέχεται  μια

μικρότερη ομάδα, τα θαλλόφυτα. Ως θαλλόφυτα χαρακτηρίζονται τα φύκη και τα βρυόφυτα. Σε

αυτήν την περίπτωση τα φυτά αυτά δεν έχουν όργανα (φύλλα, βλαστό, ρίζες) αλλά το φυτικό τους

σώμα είναι ομοιόμορφο. Τα φύκη εντοπίζονται σε υδάτινα περιβάλλοντα και αποτελούν τροφή των

περισσότερων  υδρόβιων  φυτοφάγων  οργανισμών.  Τα  βρυόφυτα  είναι  τα  πρώτα  φυτά  που

παρατηρήθηκαν σε χερσαία περιβάλλοντα, ωστόσο φαίνεται να έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία στην

υγρασία.

Μια άλλη ομάδα των  φυτικών οργανισμών είναι  τα  σπερματόφυτα.  Σε  αυτήν ανήκουν τα

γυμνόσπερμα και τα αγγειόσπερμα που αποτελούν και τις πιο εξελιγμένες ομάδες φυτών. Για τους

εξελικτικούς,  τα  γυμνόσπερμα  είναι  κατώτερα  από  τα  αγγειόσπερμα.  Η  πιο  κοινή  ομάδα

γυμνόσπερμων  είναι  τα  κωνοφόρα  (πεύκα,  έλατα).  Τα  αγγειόσπερμα  χωρίζονται  στα

μονοκοτυλήδονα  και  στα  δικοτυλήδονα.  Κοινά  είδη  μονοκοτυλήδωνων είναι  το  σιτάρι  και  το

κριθάρι. Κοινά είδη δικοτυληδώνων είναι η ελιά και τα εσπεριδοειδή.

Τέταρτη και τελευταία ομάδα είναι αυτή των ζωικών οργανισμών. Μέσα στο μεγάλο βασίλειο

των  ζώων  βρίσκονται  και  άλλες  μικρότερες  ομάδες,  δηλαδή  τα  πρωτόζωα,  οι  σπόγγοι,  τα

κοιλεντερόζωα, οι δακτυλιοσκώληκες, τα εχινόδερμα, τα μαλάκια και τα αρθρόποδα.

Τα πρωτόζωα είναι  ευκαρυωτικοί,  μονοκύτταροι  οργανισμοί  τα  περισσότερα από τα  οποία

είναι ετερότροφα και διαθέτουν την ικανότητα της κίνησης χάρη σε εξειδικευμένα όργανα κίνησης

(βλεφαρίδες,  ψευδοπόδια).  Αρκετά από αυτά ζουν σαν παράσιτα και άλλα προκαλούν γνωστές
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ασθένειες (ελονοσία).

Η επόμενη ομάδα είναι αυτή των σπόγγων. Από εξελικτικής άποψης οι σπόγγοι είναι οι πρώτοι

ανώτεροι πολυκύτταροι ζωικοί οργανισμοί. Χαρακτηρίζονται από απουσία κινητικής ικανότητας

και ζουν σε υδάτινα περιβάλλοντα, συνήθως θαλάσσια.

Στη  συνέχεια,  συναντάμε  μια  επίσης  υδρόβια  ομάδα  τα  κοιλεντερόζωα.  Από  αυτά  θα

παρατηρήσουμε  άλλα  να  κολυμπούν  ενώ  άλλα  να  μένουν  προσκολλημένα.  Διαθέτουν  τις

νημαοκύστες,  οι  οποίες  είναι  ειδικά  κύτταρα που έχουν  την ικανότητα  να  «τρυπούν».  Τα πιο

γνωστά μας κοιλεντερόζωα είναι οι μέδουσες.

Οι δακτυλιοσκώληκες είναι και χερσαία και υδρόβια πλάσματα. Ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό

τους  είναι  η  μεταμέρεια,  «δηλαδή  η  συνεχής  επανάληψη  ενός  τυποποιημένου  τμήματος  του

σώματος»,  ενώ  «εξωτερικά  φαίνονται  να  αποτελούνται  από  επαναλαμβανόμενα  δακτυλίδια»

(Χριστοδουλάκης, 1994). Στους δακτυλιοσκώληκες ανήκουν και οι βδέλλες.

Τα  εχινόδερμα  είναι  μια  ακόμη  ομάδα  υδρόβιων  ζωικών  οργανισμών.  Διαθέτουν  πλήρες

πεπτικό  και  κατά  κύριο  λόγο  πεντακτινωτή  συμμετρία.  Πρόκειται  για  μονοχωριστικούς

οργανισμούς με κυκλικό νευρικό σύστημα και ακτινωτά νεύρα. Τα πιο γνωστά μας εχινόδερμα

είναι ο αστερίας και ο αχινός.

Η επόμενη ομάδα είναι και αυτή κατά βάση λάτρης του υδάτινου περιβάλλοντος. Τα μαλάκια

έχουν  ανεπτυγμένο  μυικό  και  νευρικό  σύστημα,  πλήρες  πεπτικό,  όπου  για  πρώτη  φορά

παρατηρούμε  την ύπαρξη  δοντιών,  κυκλοφορικό  με  καρδιά  και  αγγεία  και  είναι  όπως  και  τα

εχινόδερμα μονοχωριστικά. Τα μαλάκια χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι

τα γαστερόποδα (σαλιγκάρια),  η δεύτερη τα δίθυρα (μύδια,  στρείδια,  αχιβάδες) και η τρίτη τα

κεφαλόποδα (χταπόδια, καλαμάρια, σουπιές) (Χριστοδουλάκης, 1994).

Η  τελευταία  ομάδα  των  ζωικών  οργανισμών  είναι  τα  αρθρόποδα.  Σε  αυτήν  την  ομάδα

συναντάμε  περισσότερα  από  900 χιλιάδες  είδη.  Πολλοί  αρθρόποδοι  οργανισμοί  παρουσιάζουν

μεταμέρεια και άλλοι χιτινώδη εξωσκελετό. Κάποια από αυτά εμφανίζουν κεραίες και τα πόδια

τους είναι αρθρωτά. Θα τους συναντήσουμε σε χερσαία και υδάτινα περιβάλλοντα αλλά και ως

παράσιτα. Τα αρθρόποδα είναι η πρώτη ομάδα οργανισμών στην οποία εντοπίζονται για πρώτη

φορά γραμμικοί μύες και ανεπτυγμένο νευρικό σύστημα. Και αυτή η ομάδα ζωικών οργανισμών

διακρίνεται  σε  άλλες  μικρότερες,  τα  οστρακωτά (καβούρια,  γαρίδες,  αστακοί),  τα  έντομα που

αποτελούν και τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή τους ομάδα και τέλος τα χορδωτά.

Τα χορδωτά είναι η πιο εξελιγμένη και ετερογενής ομάδα. Σε αυτά εντοπίζεται η νωτιαία χορδή

που αποτελεί και το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της ομάδας. Σύμφωνα με την εξελικτική

διαδικασία  αυτή  η  χορδή  έχει  αναπτυχθεί  σε  σπονδυλική  στήλη.  Στην  κατηγορία  των

σπονδηλόζωων, όπου έχουν υπολογιστεί περίπου 37.000 είδη, εντάσσονται οι ιχθείς, τα ερπετά, τα

αμφίβια,  τα  πτηνά  και  τα  θηλαστικά.  Σε  αυτήν  την  τελευταία  ομάδα  ανήκει  και  ο  άνθρωπος

(Σπανός, 1982· Χριστοδουλάκης, 1994).

21



4.3. Διαφορές Ζώων και Φυτών

Σύμφωνα  με  τον  Σπανό  (1982)  οι  δύο  αυτές  ομάδες  εμφανίζουν  ορισμένες  πολύ  σημαντικές

διαφορές. Αρχικά, ξεκινώντας από τα κύτταρα, όπως είδαμε παραπάνω, τα φυτικά με κυτταρικό

τοίχωμα,  έχουν  συνήθως  πλάστες  (χλωροπλάστες)  και  διαθέτουν  μεγάλα  χυμοτόπια

(αποθηκευτικούς χώρους χυμών) ενώ τα ζωικά κύτταρα διαθέτουν μικρά χυμοτόπια. Στα ζωικά

κύτταρα  η  διαίρεσή  τους  σε  δύο  θυγατρικά  πραγματοποιείται  με  περίσφιξη  ενώ  στα  φυτικά

κύτταρα  πραγματοποιείται  με  σχηματισμό  τοιχώματος  στον  ισημερινό  του  κυττάρου  από

κυτταροπικτίνη  που  λέγεται  φραγμοπλάστης.  Και  επίσης,  τα  φυτικά  κύτταρα  δε  διαθέτουν

συνήθως κεντροσωμάτιο.

Παρόλο που και τα φυτά και τα ζώα αποθηκεύουν ποσότητες λιπαρών ουσιών, ωστόσο τα φυτά

αποθηκεύουν μαζί και άμυλο ενώ τα ζώα αποθηκεύουν και γλυκογόνο.

Στους  φυτικούς  οργανισμούς λειτουργεί  ένα  απλό κυκλοφορικό σύστημα,  καθώς δε  διαθέτουν

καρδιά. Παράλληλα με αυτό, η απλότητα στο εσωτερικό τους οφείλεται επίσης και στην απουσία

νευρικού και μυικού συστήματος.

Τα  περισσότερα  ζώα  διαθέτουν  ανάπτυξη  «κλειστού  τύπου»,  ενώ  αντιθέτως  στα  φυτά  η

ανάπτυξή τους χαρακτηρίζεται ως «ανοιχτού τύπου». Αυτή η διάκριση σημαίνει πως η αύξηση των

ζώων είναι περιορισμένη, ενώ τα φυτά μπορούν και αυξάνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Ένα  άλλο  χαρακτηριστικό  που  διαφοροποιεί  τα  ζώα  από  τα  φυτά  είναι  η  ικανότητα  της

κίνησης. Τα ζώα εμφανώς διαθέτουν κινητικότητα για λόγους επιβίωσης και διαιώνισης του είδους

τους, ενώ για τα φυτά ως επί το πλείστων δε φαίνεται να ισχύει το ίδιο. Ωστόσο, μορφές κίνησης

παρατηρούμε  σε  σαρκοφάρα-εντομοφάγα  φυτά  όπως  η  Δροσέρα,  η  οποία  κλείνοντας  τις

τριχοειδείς κεραίες της αιχμαλωτίζει τα έντομα που κάθονται πάνω της (Σπανός, 1982).

Για  τον  Ματθόπουλο  (2005),  οι  τρόποι  με  τους  οποίους  οι  δυο  ομάδες  προσλαμβάνουν

ενέργεια είναι μια σημαντική διαφορά. Όπως είδαμε και προηγουμένως, τα φυτά είναι αυτότροφοι

οργανισμοί και δεσμεύουν πρωτογενώς την ενέργεια από το περιβάλλον, ενώ οι ζωικοί οργανισμοί

είναι ετερότροφοι και προσλαμβάνουν αυτήν τη δεσμευμένη ενέργεια.

4.4. Ομοιότητες Ζώων και Φυτών

Ένα πολύ βασικό στοιχείο κοινό για τις δυο ομάδες είναι η ύπαρξη κυττάρων είτε ενός στους

μονοκύτταρους  είτε  περισσότερων  στους  πολυκύτταρους.  Επίσης,  διαθέτουν  τη  λειτουργία

πρόσληψης  θρεπτικών ουσιών και  στη  συνέχεια  αποτέλεσμα αυτής  η αποβολή των άχρηστων

πλέον  ουσιών.  Και  στα  φυτά  και  στα  ζώα  παρατηρείται  ανταλλαγή  της  ύλης.  Κοινό  τους

χαρακτηριστικό αποτελεί η όμοια χημική τους σύσταση. Τα φυτά άλλα και τα ζώα αποτελούνται

κατά κύριο λόγο από άνθρακα (C ), υδρογόνο (H), άζωτο (Ν) και οξυγόνο (Ο) αλλά και από μικρές

ποσότητες άλλων στοιχείων. Τόσο τα φυτά όσο και τα ζώα διαθέτουν τη λειτουργία της αναπνοής

και της αναπαραγωγής. Μπορούν και παράγουν ενέργεια, συγκεκριμένα χημική και θερμική μέσα

από τη διαδικασία της οξείδωσης των θρεπτικών τους ουσιών. Επιπλέον, και οι δυο κατηγορίες
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ζωντανών οργανισμών παρουσιάζουν ερεθιστικότητα, δηλαδή αντίδραση σε κάποιο ερέθισμα, η

οποία ωστόσο στα ζώα είναι ταχεία ενώ, στα φυτά περισσότερο βραδεία. Τέλος, μιας και η ζωή

είναι, κατά μια έννοια, η αντίσταση στο θάνατο, έτσι και τα ζώα και τα φυτά κάποια στιγμή, άλλα

με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και άλλα με μικρότερο, καταλήγουν να γερνάνε και να πεθαίνουν

(Σπανός, 1982).
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5. ΦΥΤΑ: ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η  προσφορά  των  φυτών  για  τη  ζωή  στον  πλανήτη  μας  είναι  τεράστια.  Από  τη  σκοπιά  των

εξελικτικών  εκτιμάται  ότι  η  παρουσία  τους  και  η  ανάπτυξή  τους  προηγείται  των  ζώων

(Ματθόπουλος,  2005).  Τα  φυτά  είναι  αυτότροφοι  οργανισμοί,  τρέφονται  δηλαδή  και

αναπτύσσονται μέσω της πρωτογενούς δέσμευσης της ενέργειας από το φυσικό περιβάλλον. Θα

μπορούσαμε να πούμε πως τα φυτά είναι οι  πολυτιμότεροι  οργανισμοί  για την ύπαρξη και  τη

διατήρηση της ζωής πάνω στη γη. Η ικανότητά τους να απελευθερώνουν οξυγόνο, μέσα από τη

διαδικασία της φωτοσύνθεσης, καθιστά τους ζωικούς οργανισμούς άμεσα εξαρτώμενους από αυτά.

Παράλληλα με την απελευθέρωση του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα, δεσμεύουν και το διοξείδιο του

άνθρακα  συμβάλλοντας  έτσι  στην  αποφυγή  της  συσσώρευσής  του.  Έτσι,  λοιπόν,  τα  φυτά,

απελευθερώνοντας οξυγόνο και δεσμεύοντας διοξείδιο του άνθρακα, παράγουν οργανικές ενώσεις

και αποτελούν τα ίδια τροφή για τα φυτοφάγα ζώα, που με τη σειρά τους αποτελούν τροφή για τα

σαρκοφάγα (Χριστοδουλάκης, 1994).

Το παράδοξο είναι ότι ο άνθρωπος, παρόλο που γνωρίζει, ως έλλογο ον, τη σπουδαιότητα του

φυτικού κόσμου για τη διαιώνιση της ζωής, είναι ο μοναδικός από τους ζωικούς οργανισμούς που

στρέφεται εναντίον του και το καταστρέφει.  

Σύμφωνα με  πληροφορίες  ερευνών,  έχει  βρεθεί  ότι  τα φυτά που γνωρίζουμε σήμερα είναι

απόγονοι των πράσινων φυκών του γλυκού νερού και συγκεκριμένα των χαροφύτων. Οι φυτικοί

οργανισμοί φαίνεται πως παρόλο που ξεκίνησαν από υδάτινα περιβάλλοντα φτάνουν στις μέρες

μας   να  είναι  γνωστοί  κυρίως  ως  χερσαίοι  και  να  προσαρμόζονται  σε  ολοένα  και  ξηρότερα

περιβάλλοντα. Αυτό το οφείλουν στην εξελικτική τους ικανότητα. Στην περίπτωση του πράσινου

φύκους,  αυτό φαίνεται  να βρίσκεται  σε πλεονεκτικότερη θέση,  καθώς βρίσκεται  στο νερό.  Το

γεγονός ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το νερό εξασφαλίζει την επιβίωσή του μιας και είναι

ικανό να απορροφά νερό και θρεπτικά συστατικά χρησιμοποιώντας ολόκληρη την επιφάνειά του.

Επίσης, το νερό συμβάλλει στην επίπλευσή του και έτσι αυτό παραμένει διαρκώς σε όρθια στάση.

Στον αντίποδα φαίνεται ότι για τα χερσαία φυτά τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Η ανάπτυξή τους

και η επιβίωσή τους εξαρτάται άμεσα από το βρόχινο κυρίως νερό. Ως προς τη στάση, στα χερσαία

φυτά δεν προσφέρεται κάποια υποστήριξη από εξωτερικό παράγοντα αλλά πρέπει να την κάνουν

μόνα τους (Evers, Starr και Starr, 2015).

Ο κλάδος που ασχολείται με τον κόσμο των φυτών είναι αυτός της Βοτανικής. Μέσα σε αυτόν

τον κλάδο βρίσκεται η Γενική και η Συστηματική. Και οι δύο μελετούν τα φυτά με τη διαφορά ότι

η Γενική εστιάζει στη μορφολογία και τη φυσιολογία τους συνεργαζόμενη με τους αντίστοιχους

αυτούς  κλάδους. Για τη Γενική Βοτανική αντικείμενο μελέτης αποτελεί το εσωτερικό του φυτού

και οι διάφορες λειτουργίες του. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά από την άλλη είναι τα στοιχεία που

ενδιαφέρουν  κατά  κύριο  λόγο  τη  Συστηματική  Βοτανική,  και  το  πως  αυτά  επηρεάζουν  ή
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επηρεάζονται από το βιότοπο στον οποίο βρίσκονται (Ματθόπουλος, 2005).

Σύμφωνα με τον Ματθόπουλο (2005), υπάρχουν πάνω στη γη περίπου 450.000 είδη φυτών.

Εκτιμάται ότι τα 235.000 από αυτά ανήκουν στα σπερματόφυτα, 15.000 στα πτεριδόφυτα, 30.000

στα  βρυόφυτα,  33.000  στα  φύκη,  100.000  στους  μύκητες,  20.000  στις  λειχήνες,  1.600  στα

βακτήρια  και 2.000 στα κυανοφύκη.

5.1. Ταξινόμηση

Τα φυτά έχουν χωριστεί από τους μελετητές με διάφορους τρόπους ανάλογα με την οπτική του

καθενός.  Στη  συγκεκριμένη  εργασία  καταγράφουμε  τον  τρόπο  διαίρεσης  των  φυτών  του

Χριστοδουλάκη (1994). Ο Χριστοδουλάκης, λοιπόν, χωρίζει τα φυτά σε ανώτερα και κατώτερα

(απλούστερα). Στα απλούστερα εντάσσονται τα φύκη, τα βρυόφυτα και τα πτεριδόφυτα. Ενώ στην

ομάδα των ανώτερων ανήκει η οικογένεια των σπερματόφυτων, δηλαδή των γυμνόσπερμων και

των αγγειόσπερμων.

Ξεκινώντας με την κατηγορία των απλούστερων φυτικών οργανισμών θα αναφερθούμε στα

φύκη. Τα φύκη σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα συγχέουμε με τα φύκια. Τα φύκη, επομένως,

θα μπορούσαμε ως επί το πλείστον να τα θεωρήσουμε ανώτερους υδρόβιους οργανισμούς από τα

φύκια. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα φύκη μαζί με τα βρυόφυτα ανήκουν στην ομάδα

των θαλλόφυτων. Την ονομασία αυτή την οφείλουν στον θαλλό, δηλαδή το φυτικό τους σώμα.

Πρόκειται για ένα ομοιόμορφο σώμα με απουσία ριζών, φύλλων ή βλαστού.

Το γεγονός ότι τα κατατάσσουμε στα απλούστερα φυτικά είδη δεν καθιστά τα φύκη ασήμαντα.

Ολόκληρος ο υδάτινος κόσμος και κάθε υδρόβιος οργανισμός εξαρτάται άμεσα ή και έμμεσα από

την παρουσία τους. Τα φύκη, ως πρωτογενείς παραγωγοί, βρίσκονται στη βάση αυτής της τροφικής

αλυσίδας, καθώς αποτελούν τροφή για τους φυτοφάγους υδρόβιους οργανισμούς. Ο άνθρωπος έχει

αντιληφθεί αυτόν το σπουδαίο ρόλο των φυκών και έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα γύρω

από την καλλιέργειά τους.

Σύμφωνα με τον Χριστοδουλάκη (1994), τα φύκη έχουν την ικανότητα να εξαπλώνονται με

απίστευτους ρυθμούς. Ωστόσο, όπως και σε κάθε ζωντανό οργανισμό χρειάζεται να επιδράσουν

κάποιο σημαντικοί  παράγοντες.  Για  παράδειγμα η κατάλληλη θερμοκρασία  και  οι  κατάλληλες

συνθήκες  φωτισμού,  καθώς  και  οι  διαθέσιμες  ποσότητες  διοξειδίου  του  άνθρακα  μπορούν  να

ενισχύσουν  ή  να  δυσχεράνουν  την  εξάπλωσή  τους.  Το  ηλιακό  φως  φαίνεται  να  είναι  τόσο

σημαντικό και απαραίτητο για την επιβίωσή τους ώστε να ωθεί τα φύκη στη δημιουργία αποικιών

στην επιφάνεια της θάλασσας ή στην προσκόλλησή τους σε βράχους.

Στην οικογένεια των φυκών ανήκουν πολλές  μικρότερες ομάδες με βάση τις φωτοχρωστικές

τους. Μπορεί να συναντήσουμε δηλαδή πέρα από τα γνωστά πράσινα φύκη και καφέ, κόκκινα ή

και χρυσοπράσινα. Μερικά από τα είδη των φυκών είναι τα εξής: τα χλωροφύκη, τα ροδοφύκη, τα

χρυσοφύκη, τα φαιοφύκη, τα διάτομα, τα δινοφύκη και τα δεσμίδια (Χριστοδουλάκης, 1994).
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Τα φύκη αναπαράγονται με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το είδος τους. Η αναπαραγωγή

τους επομένως είναι άλλοτε εγγενής, άλλοτε αγενής και άλλοτε αγενής και με σπόρια. Η αγενής

αναπαραγωγή είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Συγκεκριμένα, στα μονοκύτταρα φύκη συμβαίνει

με  απλή  κυτταρική  διαίρεση,  ενώ  στα  πολυκύτταρα  με  τεμαχισμό.  Από  την  άλλη  η  εγγενής

αναπαραγωγή φαίνεται να είναι μια κατά βάση πολύπλοκη διαδικασία. «Περιλαμβάνει βασικά τη

σύζευξη δύο γαμετών και το σχηματισμό του γαμέτη. Το σχήμα και το μέγεθος των γαμετών, η

δυνατότητα  κίνησής  τους  και  η  συμπεριφορά  του  ζυγώτη  παρουσιάζουν  μεγάλη  ποικιλία»

(Χριστοδουλάκης, 1994).

Η δεύτερη ομάδα στην κατηγορία των κατώτερων φυτικών οργανισμών είναι τα βρυόφυτα, μη

αγγειώδη  φυτά  που  περιλαμβάνουν  24.000  είδη.  Σε  αυτήν  την  κατηγορία  εντάσσονται  τα

φυλλόβρυα (με πληθυσμό 14.000), τα ηπατικά και τα ανθοκερωτά.

Τα βρυόφυτα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, μαζί με τα φύκη ανήκουν στα θαλλόφυτα,

παρουσιάζουν  δηλαδή  ομοιόμορφο  φυτικό  σώμα,  δίχως  πραγματική  ρίζα,  βλαστό  και  φύλλα.

Αποτελούν ένα είδος φυτού που παρόλο που χαρακτηρίζονται ως χερσαία διαθέτουν ελάχιστες

προσαρμοστικές  δεξιότητες  σε  αντίστοιχο  περιβάλλον,  ενώ επίσης  φαίνεται  να  προτιμούν  την

υγρασία. Όσον αφορά την αναπαραγωγή τους τα βρυόφυτα παράγουν μαστιγοφόρα σπερμάτια τα

οποία  προκειμένου  να  προσεγγίσουν  τα  ωάρια  κινούνται  στο  νερό.  Η  διασπορά  τους

πραγματοποιείται μέσω της απελευθέρωσης σπορίων.

Η τρίτη  και  τελευταία  ομάδα των  κατώτερων  φυτών  είναι  τα  πτεριδόφυτα.  Πρόκειται  για

άσπερμα  αγγειόφυτα   με  πολύπλοκο  κύκλο  ζωής.  Εμφανίζουν  ορισμένα  κοινά  αλλά  και

διαφορετικά σημεία από τα βρυόφυτα. Κατά τη διαδικασία της αναπαραγωγής παράγουν και αυτά

μαστιγοφόρα σπερμάτια, που κολυμπούν στο νερό για να φτάσουν στα ωάρια. Η αναπαραγωγή

τους επίσης μπορεί να είναι εγγενής ή αγενής. Επιπλέον και η διαδικασία της διασποράς μοιάζει με

την  αντίστοιχη  των  βρυοφύτων,  καθώς  και  αυτά  διασπείρονται  απελευθερώνοντας  σπόρια.

Ωστόσο, ο βιολογικός κύκλος τους αλλά και η δομή τους διαφέρει από αυτήν των βρυοφύτων. «Ο

κύκλος ζωής  τους  κυριαρχείται  από ένα  σποριόφυτο που διαθέτει  αγωγό ιστό  και  λιγνίνη.  Το

γαμετόφυτο είναι μικρόσωμο και έχει σχετικά μικρή διάρκεια ζωής» (Starr, Evers & Starr, 2015).

Φαίνεται  πως  το  γεγονός  ότι  παρουσιάζουν  ευκολία  στην  αναπαραγωγή  τους,  τους  καθιστά

ικανούς να εξαπλώνονται ταχύτατα.

Συνεχίζοντας, η δεύτερη μεγάλη κατηγορία των φυτών είναι τα ανώτερα φυτά. Ως ανώτεροι

φυτικού οργανισμοί θεωρούνται όλα τα σπερματόφυτα που διακρίνονται στα γυμνόσπερμα και τα

αγγειόσπερμα. Το βασικό τους χαρακτηριστικό που προκύπτει και από τη γενική ονομασία τους

είναι  ο  σχηματισμός σπερμάτων που αποτελούν όργανα της  εγγενούς  αναπαραγωγής  τους.  Τα

σπερματόφυτα  δεν  απελευθερώνουν  σπόρια,  αλλά  τα  σπόρια  τους  αναπτύσσονται  προς

γαμετόφυτα μέσα στην προστασία του σώματος του σποριοφύτου. Σε αυτήν τη μεγάλη οικογένεια

συναντούμε πλέον οργανωμένη ρίζα, βλαστό και φύλλα. Σε ορισμένα  σπερματόφυτα μπορεί να
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παρατηρηθεί δευτερογενής αύξηση, δηλαδή να αυξηθούν κατά πλάτος ή κατά διάμετρο και να

αποκτήσουν έτσι μεγάλο μέγεθος.

Τα γυμνόσπερμα παίρνουν το όνομά τους από το γεγονός ότι επιτρέπουν το σπέρμα τους να

αναπτυχθεί εκτεθειμένο στο περιβάλλον (γυμνό-σπερμα).  Τη μεγαλύτερη ομάδα γυμνοσπέρμων

αποτελούν  τα  κωνοφόρα.  Αποκτούν  συνήθως  μεγάλο  μέγεθος  και  μπορούν  να  σχηματίσουν

μεγάλα δάση και να ζήσουν για εκατοντάδες χρόνια ακόμη και χιλιάδες. Πρόκειται για ξυλώδη

δέντρα  (ή  και  θάμνοι)  τα  περισσότερα  από  τα  οποία  χαρακτηρίζονται  ως  «αείφυλλα»  (ο

Χριστοδουλάκης χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο σε αντιδιαστολή με τον όρο αειθαλλή, καθώς τον

θεωρεί αδόκιμο), που σημαίνει ότι δε ρίχνουν όλα μαζί τα φύλλα τους.

Τα  κωνοφόρα  και  αειθαλλή  δέντρα  τα  συναντάμε  σε  ψυχρές  περιοχές.  Παρόλα  αυτά  την

ικανότητα επιβίωσής τους, και μάλιστα τόσα χρόνια, την οφείλουν στο σχήμα τους. Το κωνικό

αυτό σχήμα, λοιπόν, τα βοηθάει ώστε να απαλλάσσονται από τις μεγάλες ποσότητες χιονιού. Τα

δύο ίσως  πιο  αντιπροσωπευτικά  είδη  κωνοφόρων,  τα  πεύκα και  τα  κυπαρίσσια  παρουσιάζουν

διαφορές ως προς το σχήμα των φύλλων τους. Τα πεύκα διαθέτουν φύλλα σε σχήμα βελόνας, ενώ

τα  κυπαρίσσια  σε  σχήμα  λεπιών.  Ως  προς  τη  διαδικασία  της  αναπαραγωγής,  αυτή

πραγματοποιείται  από  αρσενικά  και  θηλυκά  αναπαραγωγικά  όργανα.  Οι  ίουλοι,  τα  αρσενικά

δηλαδή, είναι κιτρινόχρωμα και θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με μικρογραφίες κουκουναριών.

Οι κώνοι, τα θηλυκά αναπαραγωγικά όργανα, είναι τα γνωστά μας κουκουνάρια.

Τα ανθόφυτα με πληθυσμό μεγαλύτερο από 260.000 είδη κυριαρχεί στον κόσμο των φυτών.

Μπορούν να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν σε όλα σχεδόν τα περιβάλλοντα. Αυτό σε

συνδυασμό με τον μικρό κύκλο ζωής που εμφανίζουν αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που

δικαιολογούν τον τίτλο κυριαρχίας.

Το κυριότερο ίσως χαρακτηριστικό που τα διαχωρίζει από τις υπόλοιπες φυτικές ομάδες είναι η

ύπαρξη άνθους. Το άνθος είναι στην ουσία ένας βλαστός που συμβάλλει στην αναπαραγωγική

διαδικασία. Ξεκινώντας από τη βάση στα ανθόφυτα παρατηρούμε τα σέπαλα, ως επί το πλείστον

με πράσινο χρώμα και φυλλοειδή, τα οποία περιβάλλουν τα πέταλα μέχρι να είναι έτοιμο το άνθος

να ανοίξει. Τα πέταλα εμφανίζονται συνήθως σε έντονα χρώματα.

Αν περάσουμε και τον δακτύλιο των πετάλων θα συναντήσουμε τους στήμονες. Οι στήμονες

αποτελούνται από το νήμα, έναν μακρύ άξονα και στην κορυφή του οποίου βρίσκεται ο ανθήρας

που αποτελείται με τη σειρά του από δύο γυρεοσάκους. Σε αυτό το τμήμα του φυτού παράγεται η

γύρη.

Εσωτερικά των στημόνων βρίσκεται το καρπόφυλλο. Το καρπόφυλλο αποτελείται από τρία

τμήματα. Στην κορυφή του εντοπίζεται το στίγμα, με κολλώδης υφή, το οποίο συλλαμβάνει τη

γύρη. Αυτό το τμήμα στηρίζεται σε έναν άξονα που ονομάζεται στύλος. Στη βάση του στύλου

υπάρχει  η  ωοθήκη.  Μέσα  σε  αυτήν  περιέχονται  ένας  ή  περισσότεροι  σπερματοβλάστες  που

παράγουν  ωάρια.  Αφού  γονιμοποιηθεί  το  ανθόφυτο  εμφανίζει  κάποιες  μορφολογικές
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τροποποιήσεις.  Η  σπερματοβλάστη  ωριμάζει  και  μετατρέπεται  σε  σπέρμα  και  η  ωοθήκη

αναπτύσσεται σε καρπό.

Τα ανθόφυτα ακολουθούν δύο εξελικτικές πορείες. Από τη μία βρίσκονται τα μονοκοτυλήδονα,

όπως για παράδειγμα, οι ορχιδέες, οι φοίνικες και τα κρίνα αλλά και το σιτάρι, το καλαμπόκι και

το  ρύζι.  Από την άλλη τα  δικοτυλήδονα ή ευδικοτυλήδονα περιλαμβάνουν τις  πόες,  όπως  για

παράδειγμα τις τομάτες, τα όσπρια και τις μαργαρίτες αλλά και ανθοφόρα δέντρα, θάμνους  και

κάκτους.

Οι  μύκητες  είναι  ευκαρυωτικοί  ετερότροφοι  οργανισμοί  και  παρόλο  που  εντάσσονται  στο

Βασίλειο  των  φυτών  (Evers,  Starr &  Starr,  2015)  (για  τον  Χριστοδουλάκη,  1994,  αποτελούν

ξεχωριστό βασίλειο)  συγγενεύουν περισσότερο  με  τα  ζώα παρά με  τα  φυτά.  Δε  διαθέτουν  τη

λειτουργία  της  φωτοσύνθεσης,  ενώ παράγουν σπόρια  και  διαθέτουν κυτταρικά τοιχώματα από

χιτίνη. Διαθέτουν ωστόσο τη λειτουργία της εξωκυτταρικής πέψης και μαζί με την απορρόφηση

προσλαμβάνουν τις θρεπτικές για αυτούς ουσίες.

Το  σώμα  των  μυκήτων  αποτελείται  από  ένα  σύνολο  διακλαδιζόμενων  νημάτων,  που

ονομάζεται μυκήλιο. Το κάθε νήμα είναι μια υφή και μέσα σε αυτήν βρίσκονται τα κύτταρα του

οργανισμού.  Οι  μύκητες  αναπαράγονται  αγενώς  αλλά  και  εγγενώς.  Στην  πρώτη  περίπτωση

συμμετέχουν σπόρια και  τμήματα των υφών τα οποία διασπώνται  από το μυκήλιο.  Η εγγενής

αναπαραγωγή είναι μια πιο πολύπλοκη διαδικασία. Σε αυτήν παρατηρούμε την εναλλαγή μεταξύ

ενός απλοειδούς και ενός διπλοειδούς σταδίου, με τα οποία και ολοκληρώνεται ο κύκλος ζωής του

οργανισμού.

Οι μύκητες ανήκουν στην ομάδα των αποικοδομητών. Τρέφονται επομένως με νεκρή οργανική

ύλη (σώματα νεκρών οργανισμών, απεκκρίσεις, φύλλα) και τη μετατρέπουν σε οργανική ύλη. Η

νέα αυτή ύλη που παράγεται από τους μύκητες μπορεί να αποτελέσει εκ νέου τροφή για τους

φυτικούς  οργανισμούς  δημιουργώντας  έτσι  ένα  σπουδαίο  σύστημα  συνεχούς  ανακύκλωσης

θρεπτικών  συστατικών.  Αυτό  καθιστά  τους  μύκητες  απαραίτητους  για  τα  οικοσυστήματα  και

φυσικά τον άνθρωπο.

5.2. Μορφολογία

Ο κλάδος της Μορφολογίας μελετά τόσο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των φυτών όσο και τα

εσωτερικά. Τα διάφορα φυτικά κύτταρα, που απαρτίζουν κάθε φυτό, οργανώνονται σε ομάδες και

προσδίδουν  σε  αυτό  την  εξωτερική  και  εσωτερική  του  μορφή.  Παράλληλα  δημιουργούν  τους

φυτικούς ιστούς και τα φυτικά όργανα.

Τα φυτά διαθέτουν ρίζες,  οι  οποίες  τις  περισσότερες  φορές  δεν είναι  διακριτές  αλλά είναι

υπόγειες.  Οι  ρίζες  είναι  εξειδικευμένα  όργανα  και  χρησιμεύουν  στο  φυτό  προκειμένου  να

απορροφά  νερό  από  το  έδαφος,  καθώς  και  διαλυμένα  ανόργανα  ιόντα.  Επιπλέον,  οι  ρίζες

συγκρατούν το φυτό στο έδαφος. Οι βλαστοί, σε αντίθεση με τις ρίζες, είναι υπέργεια όργανα που
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αποτελούνται από στελέχη φύλλα και άνθη.

Οι ρίζες, όπως επίσης και οι βλαστοί, αποτελούνται από τριών τύπων ιστούς. Ο επιδερμικός

ιστός, είναι, όπως φανερώνει και το όνομά του, το εξωτερικό τμήμα του φυτού. Ο πρώτος αυτός

τύπος  προστατεύει  το  εσωτερικό  του  φυτικού  οργανισμού  από  διάφορες  απειλές,  όπως  για

παράδειγμα  την  εισβολή  μικροοργανισμών  ή  παρασίτων,  τα  τσιμπήματα  εντόνων,  την  υψηλή

θερμοκρασία,  την  ξηρασία  και  την  απώλεια  νερού.  Ο  επιδερμικός  ιστός  διαθέτει  ανοίγματα-

πόρους, που ονομάζονται στόματα, τα οποία είναι υπεύθυνα για την ανταλλαγή αερίων από το

φυτό προς το περιβάλλον και αντίστροφα. Ο δεύτερος τύπος ιστού απαρτίζει το μεγαλύτερο τμήμα

του φυτού. Ο θεμελιώδης, λοιπόν, ιστός συμπεριλαμβάνει το παρέγχυμα, το κολλέγχυμα και το

σκληρέγχημα.  Αυτοί  οι  απλοί  ιστοί  διαθέτουν  εξειδικευμένες  λειτουργίες  φωτοσύνθεσης,

αποθήκευσης συστατικών και έκκρισης νέκταρος και παρέχουν στο φυτό μηχανική και εύκαμπτη

δομική στήριξη.  Ο τρίτος τύπος είναι οι αγωγοί ιστοί. Σε αυτούς τους ιστούς πραγματοποιείται η

μεταφορά  νερού  και  διαλυμένων  ανόργανων  ιόντων  από  τη  ρίζα  στα  φύλλα  και  η  μεταφορά

σακχάρων από τα φύλλα προς όλα τα μέρη του φυτικού σώματος.

Αφού  είδαμε  συνοπτικά  την  ιστολογική  μορφή  των  φυτικών  οργάνων  στη  συνέχεια  θα

αναφέρουμε τα βασικότερα μέρη του κάθε οργάνου ξεχωριστά, καθώς και τις  λειτουργίες του.

Στους  φυτικούς  οργανισμούς  συναντάμε  δύο μεγάλες  κατηγορίες,  τα  βλαστικά  όργανα  και  τα

αναπαραγωγικά. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν η ρίζα, ο βλαστός και τα φύλλα. Στη δεύτερη

κατηγορία, στη διαδικασία της αναπαραγωγής δηλαδή, συμβάλλουν το άνθος, οι καρποί και τα

σπέρματα, καθώς επίσης παρατηρείται και η διαδικασία της επικονίασης.

Ξεκινώντας με τη ρίζα θα λέγαμε πως αυτή είναι το πρώτο τμήμα του φυτού που εμφανίζεται

από ένα σπέρμα κατά τη φύτρωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αφανής, καθώς βρίσκεται

κάτω από τη γη.  Η πρώτη ρίζα που εμφανίζεται  ονομάζεται  πρωτογενής  και  μετά  από αυτήν

έπονται και οι πλάγιες ρίζες. Τα μονοκοτυλήδονα διακρίνονται από τα δικοτυλήδονα και ως προς

τα  ριζικά  τους  συστήματα.   Στα  πρώτα  παρατηρείται  ένα  θυσαλώδες  ριζικό  σύστημα.  Η

πρωτογενής ρίζα παύει να είναι διακριτή ως η μεγαλύτερη μετά την εμφάνιση των επόμενων, μιας

και αυτές κατά την ανάπτυξή τους την αντικαθιστούν και καταλήγουν να είναι σχεδόν ισοπαχείς με

την κεντρική. Στον αντίποδα, το πασσαλώδες ριζικό σύστημα που απαντάται στα δικοτυλήδονα,

διαθέτει  μια  κεντρική  ρίζα  που  παραμένει  διακριτή  και  μεγαλύτερη  από  τις  υπόλοιπες.  Το

πασσαλώδες ριζικό σύστημα αυξάνει σε μήκος χάρη στην επιμήκυνση της πρωτογενούς ρίζας, ενώ

αυξάνει και σε πλάτος με την ανάπτυξη των πλάγιων διακλαδισμένων ριζών.

Η ρίζα  είναι  ένα  πολύ  σημαντικό  τμήμα  του  φυτού,  καθώς  αυτή  είναι  υπεύθυνη  για  την

πρόσληψη  του  νερού  και  ανόργανων  ιόντων  από  το  έδαφος,  τα  οποία  θα  μεταφερθούν  σε

ολόκληρη  την  έκταση  του  φυτικού  σώματος.  Επίσης,  ένας  από  τους  ρόλους  της  είναι  να

πραγματοποιεί τη διακίνηση των οργανικών ενώσεων, που παράγονται στα φύλλα, προς όλα τα

υπόλοιπα  σημεία  του  φυτού.  Σε  κάποιες  περιπτώσεις  είναι  υπεύθυνη  για  την  αποταμίευση

29



οργανικών ουσιών.  Τέλος,  ίσως  το σημαντικότερο απ'  όλα είναι  το  γεγονός  ότι  η  ίδια η  ρίζα

συγκρατεί το σώμα του φυτού στο έδαφος.

Αν εξετάσουμε από πιο κοντά τη ρίζα θα εντοπίζουμε την περιοχή της καλύπτρας. Η καλύπτρα

βρίσκεται στο ακρορίζιο και πρόκειται για μια ομάδα κυττάρων που καλύπτει και προστατεύει την

περιοχή του επάκριου μεριστώματος από τυχόν καταστροφές, απ΄ το οποίο προέρχονται και τα

κύτταρά της. Στην περιοχή της καλύπτρας επίσης, περιέχονται αμυλοπλάστες, οι οποίοι δίνουν στη

ρίζα την ικανότητα του βαρυτροπισμού, που χάρη σε αυτόν η ρίζα κινείται πάντοτε προς τα κάτω.

Προχωρώντας, μετά το επάκριο μερίστωμα συναντάμε τη ζώνη επιμήκυνσης ή τάνυσης. Εδώ

πραγματοποιείται η κατά μήκος επιμήκυνση των κυττάρων, τα οποία σε αυτό το στάδιο παίρνουν

και το τελικό τους μέγεθος. Η αμέσως επόμενη ζώνη είναι αυτή της ωρίμανσης ή των ριζικών

τριχιδίων.  Στη  ζώνη  των  ριζικών  τριχιδίων,  όπως  το  αποκαλύπτει  και  το  όνομά  της,

δημιουργούνται στα εξωτερικά κύτταρα τριχίδια, τα οποία αυξάνουν το μέγεθος των κυττάρων

αυτών με αποτέλεσμα να αυξάνουν και την απορροφητική ικανότητα της ρίζας.

Στη  ζώνη  επιμήκυνσης  βρίσκονται  με  διάταξη  από  έξω  προς  τα  μέσα  η  επιδερμίδα,  ο

πρωτογενής φλοιός, η ενδοδερμίδα, το περικύκλιο και ο κεντρικός κύλινδρος. Η επιδερμίδα είναι

το  εξωτερικότερο  τμήμα  και  πρόκειται  για  μια  μονόστρωμη  κυτταρική  επιφάνεια  με  λεπτά

τοιχώματα.  Επόμενος  είναι  ο  πρωτογενής  φλοιός,  ο  οποίος  απαρτίζεται  από  παρέγχυμα,

κολλέγχυμα  και  σκληρέγχυμα.  Εισχωρώντας  προς  το  κέντρο  και  αφήνοντας  πίσω  μας  τον

πρωτογενή φλοιό εντοπίζουμε την ενδοδερμίδα. Αποτελείται από κυτταρική στοιβάδα πάχους ενός

κυττάρου και είναι υπεύθυνη για την κατά μήκος διάδοση του νερού αλλά και τον έλεγχο της

απώλειας  του  νερού.  Συνεχίζοντας  παρατηρούμε  το  περικύκλιο,  το  οποίο  οφείλει  τα

παραγχυματικά  του  κύτταρα   στο  προκάμβιο.  Τέλος,  στο  εσωτερικότερο  σημείο  βρίσκεται  ο

κεντρικός κύλινδρος. Αυτός προέρχεται απ΄ το προκάμβιο και καταλήγει σε φλοίωμα και ξύλωμα.

Το κατώτερο τμήμα του φυτού, όπως μόλις αναφέραμε, είναι η υπόγεια ρίζα. Τη συνέχεια της

ρίζας  αποτελεί  ο  υπέργειος  βλαστός.  Αυτός  βρίσκεται  πάνω από το  έδαφος και  λειτουργεί  ως

στήριγμα για τα άνθη και τα φύλλα, προκειμένου αυτά να αναπτυχθούν. Το βλαστικό σώμα στην

ουσία παρέχει τις απαραίτητες διαδρομές για την επικοινωνία της ρίζας και των φύλλων, επομένως

και τη μεταφορά νερού και αλάτων. Από την ανάπτυξη του βλαστού προκύπτουν νέα κλαδιά και

φύλλα. Αυτά τα νέα κλαδιά ακολουθούν την ίδια πορεία κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης με τα

«μητρικά» τους κλαδιά. Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης ο νέος βλαστός είναι τρυφερός και φέρει

πράσινο χρώμα. Στη συνέχεια, καθώς αναπτύσσεται γίνεται σκληρός και το χρώμα του πλησιάζει

το καφέ και μεταμορφώνεται σταδιακά σε ξύλο.

Ωστόσο,  παρατηρούνται  ορισμένα  είδη  παραμορφωμένων  βλαστών.  Οι  αποταμιευτικοί

βλαστοί είναι υπόγειοι, όπως για παράδειγμα οι βολβοί. Επιπλέον, υπάρχουν οι παραφυάδες που

έρπουν σχεδόν επί του εδάφους. Ένα ακόμη τέτοιο είδος αποτελούν οι αναρριχώμενοι βλαστοί που

αυξάνουν κατακόρυφα.
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Ως  προεκβολές  του  βλαστού  θα  μπορούσαν  να  χαρακτηριστούν  τα  φύλλα.  Έτσι,  λοιπόν,

φαίνεται πως για τα φύλλα ο βλαστός λειτουργεί υποστηρικτικά. Πέρα από αυτή τη χρησιμότητα ο

βλαστός δημιουργεί δρόμους που εξασφαλίζουν την επικοινωνία μεταξύ ρίζας και φύλλων. Το νερό

που προσλαμβάνει η ρίζα από το έδαφος κινείται μέσα στο βλαστό για να καταλήξει στα φύλλα,

όπου  μαζί  με  τα  άλατα  που  μεταφέρονται  εκεί  πραγματοποιείται  η  φωτοσύνθεση.  Δεν  είναι

επομένως, τυχαίο που τα φύλλα προεξέχουν τόσο από το βλαστό και βρίσκονται εκτεθειμένα στο

ηλιακό φως.  

Από μορφολογικής άποψης τα φύλλα διαθέτουν μίσχο και έλασμα. Ο μίσχος είναι το τμήμα

εκείνο που συνδέει το βλαστό με το φύλλο και το έλασμα είναι στην ουσία η επιφάνειά του.

Στα περισσότερα φύλλα υπάρχει ένα διακριτό σύστημα νεύρων -τον αγωγό ιστό-, που αποκαλείται

νεύρωση. Η νεύρωση αυτή μπορεί να διαθέτει ένα κεντρικό νεύρο και από εκείνο να συνεχίζουν οι

διακλαδώσεις των υπόλοιπων μικρότερων νεύρων ή μπορεί να μη διαθέτει κάποιο μεγαλύτερο και

εντονότερο νεύρο αλλά όλα να σχηματίζονται παράλληλα.

Αν παρατηρήσουμε τα φύλλα από διάφορα φυτά θα ανακαλύψουμε πως εμφανίζουν έντονη

ποικιλομορφία και ως προς το σχήμα και ως προς το περίγραμμα και ως προς την κορυφή τους.

Ανάλογα  με  το  σχήμα  τους  διακρίνονται  σε  ωοειδή,  ταινιοειδή,  καρδιόσχημα,  δελτοειδή  και

παλαμόσχημα.  Εστιάζοντας  στο  περιθώριό  τους  θα  το  χαρακτηρίζαμε  σε  άλλα  λείο,  σε  άλλα

οδοντωτό, σε άλλα πριονωτό και σε άλλα κυματοειδές. Τέλος, ως προς την όψη της κορυφής τους

διακρίνονται σε αποστρογγυλεμένα, οξύληκτα και απότμητα (Ματθόπουλος, 2005)

Από ανατομικής άποψης τα φύλλα διαθέτουν την επιδερμίδα, το μεσόφυλλο και τον αγωγό

σύστημα. Η επιδερμίδα του φύλλου με την επιδερμίδα του βλαστού συνδέονται,  καθώς η μια

αποτελεί  προέκταση  της  άλλης.  Στις  διαδικασίες  που  γίνονται  στην  επιδερμική  επιφάνεια

συμβάλλουν  τα  στόματα.  Τα  στόματα  μπορεί  να  τα  συναντήσουμε  είτε  μόνο  στην  πάνω

επιδερμίδα, είτε μόνο στην κάτω είτε και στις δύο. Στην πρώτη περίπτωση τα φύλλα ονομάζονται

επιστοματικά, στη δεύτερη υποστοματικά και στην τρίτη αμφιστοματικά. Επίσης, τα φύλλα πέρα

από  στόματα  στην  επιδερμίδα  τους  ενδέχεται  να  εμφανίζουν  και  τρίχες.  Ο ρόλος  αυτών  των

τριχιδίων είναι να προστατεύουν τα φύλλα από τη μια μειώνοντας τις πιθανότητες καταστροφής

τους από τα έντομα και από την άλλη εμποδίζοντας τον αέρα να τα αφυδατώσει (Χρηστοδουλάκης,

1994).Σύμφωνα  με  τον  Χρηστοδουλάκη  (1994)  «το  μεσόφυλλο  βρίσκεται  σε  φύλλα  τα  οποία

έχουν την τάση να προσανατολίζονται κάθετα προς την κατεύθυνση του ηλίου».

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο μίσχος αποτελεί προέκταση του βλαστού και στηρίζει σε

αυτόν τα φύλλα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ομοιοτήτων με το βλαστό ως προς την

ανατομία και την εσωτερική του οργάνωση. Συχνά φέρει κυλινδρικό σχήμα αλλά μπορεί να είναι

και λιγότερο στρογγυλός και περισσότερο πλατύς. Σε αυτόν μπορεί να σχηματιστούν και μικρά

φυλλαράκια, τα παράφυλλα. Το μήκος του ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του φυτού από μακρύ

ή κοντό έως και ανύπαρκτο.
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Ο κύκλος ζωής των φύλλων ποικίλει ανάλογα με το είδος του φυτού και έτσι τα φύλλα του

μπορεί να αποκοπούν και τα πέσουν είτε σε μικρό χρονικό διάστημα είτε σε μεγαλύτερο. Στις

περιπτώσεις  όπου  τα  φύλλα  πέφτουν  με  το  τέλος  κάθε  βλαστικής  περιόδου,  τα  φυτά  αυτά

ονομάζονται  φυλλοβόλα  και  παραμένουν  απογυμνωμένα  μέχρι  την  επόμενη.  Στα  αείφυλλα

συμβαίνει το εξής· τα φύλλα διατηρούνται είτε μέχρι την αρχή της επόμενης βλαστικής περιόδου

είτε για πολλά χρόνια.

Τα φύλλα πέρα από τη φωτοσυνθετική λειτουργία τους είναι υπεύθυνα και για τη διαδικασία

της  αναπνοής  και  της  διαπνοής.  Αυτές  πραγματοποιούνται  χάρη  στα  στόματα  που  έχουν  την

ικανότητα να ανοίγουν και να κλείνουν σύμφωνα με τις ανάγκες του φυτού. Κατά την αναπνοή,

λοιπόν, προκύπτει ανταλλαγή αερίων, ενώ κατά τη διαπνοή απομακρύνονται υδρατμοί, οι οποίοι

είναι συνήθως περίσσεια νερού.

Τα φυτά προκειμένου να φωτοσυνθέσουν με επιτυχία προσλαμβάνουν με τις ρίζες τους νερό

και ανόργανα άλατα από το έδαφος. Υπάρχουν, ωστόσο, και περιοχές στις οποίες το έδαφος δεν

έχει  όλα  αυτά  τα  συστατικά  που  χρειάζεται  το  φυτό.  Έτσι  τα  φυτά  αυτά  έχουν  αναπτύξει

διαφορετικούς προσαρμοστικούς μηχανισμούς. Τα εντομοφάγα φυτά επομένως για να τραφούν και

να επιβιώσουν συλλαμβάνουν με τα δυο φύλλα τους έντομα.

Στην κορυφή του βλαστού εντοπίζονται τα άνθη. Τα άνθη αποτελούν αναπαραγωγικά όργανα

των φυτικών οργανισμών. Προκύπτουν από τους ανθοφόρους οφθαλμούς. Ένα τυπικό άνθος, από

μορφολογική άποψη, αποτελείται από τα σέπαλα, τα πέταλα, τους στήμονες και τα καρπόφυλλα.

Ο μίσχος συνδέεται με το άνθος με έναν κάλυκα που είναι συνήθως πράσινος. Η προέκταση

αυτού του κάλυκα είναι τα επονομαζόμενα σέπαλα. Τα σέπαλα που έχουν επίσης πράσινο χρώμα

συγκρατούν  τα  πέταλα.  Τα  πέταλα,  ωστόσο,  παρουσιάζουν  μια  μεγάλη  ποικιλία  χρωματιστών

φύλλων, τα οποία σκοπό έχουν να εντυπωσιάσουν και τελικά να προσελκύσουν τα πουλιά και τα

έντομα,  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η  διαδικασία  της  γονιμοποίησης.  Στις  περισσότερες

περιπτώσεις τα σέπαλα και τα πέταλα εμφανίζουν τον ίδιο αριθμό φύλλων και μαζί σχηματίζουν τη

στεφάνη. Η στεφάνη και ο κάλυκας αποτελούν το περιπάνθιο.

Στο εσωτερικό της στεφάνης υπάρχουν δύο γόνιμα σπονδυλώματα -αναπαραγωγικά όργανα-, ο

«ανδρώνας» και ο «γυναικώνας» (Χρηστοδουλάκης,  1994).  Ο «ανδρώνας» αποτελείται από το

στήμονα, ο οποίος με τη σειρά του συνήθως αποτελείται από το νήμα και έναν ανθήρα στην κορφή

του. Σε κάθε ανθήρα περιέχονται οι γυρεόσακοι. Ο κάθε ένας από αυτούς τους σάκους παράγει

σπόρια  που αναπτύσσονται  σε  γυρεόκοκκους.  Ο γυναικώνας  αποτελείται  από την ωοθήκη,  το

στύλο  και  το  στίγμα.  Το  στίγμα  είναι  υπεύθυνο  για  την  υποδοχή  των  γυρεοκόκκων  και

συγκρατείται από το στύλο. Η ωοθήκη περιέχει τις σπερματοβλάστες, στις οποίες ωριμάζουν τα

ωάρια.

Η διαδικασία αναπαραγωγής των ανθοφύτων ονομάζεται επικονίαση. Μόλις τα άνθη φτάσουν

στο στάδιο  ωρίμανσης,  οι  γυρεόκοκκοι  αποκόπτονται  από  τους  ανθήρες.  Οι  απελευθερωμένοι
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πλέον γυρεόκοκκοι θα πρέπει να προσκολληθούν στο στίγμα κάποιου άλλου ανθοφύτου ή ακόμη

και του ιδίου για την επίτευξη της γονιμοποίησης.

Στη διαδικασία της μεταφοράς των γυρεοκόκκων συμβάλλουν διάφοροι παράγοντες με έμβια ή

και  άβια χαρακτηριστικά.  Για παράδειγμα,  τα πουλιά και  τα έντομα ενδέχεται  να φέρουν στο

τρίχωμά τους γύρη και να την τοποθετήσουν, άθελά τους, σε κάποιο συμβατό στίγμα. Επίσης, ο

άνεμος και το νερό δρουν πολλές φορές ευεργετικά στην μεταφορά της γύρης.

Από τη στιγμή που πραγματοποιηθεί με επιτυχία η μεταφορά εμφανίζονται οι καρποί και τα

σπέρματα. Η ωριμασμένη σπερματοβλάστη τροποποιείται και αποτελεί τώρα το σπέρμα. Η αρχική

κατάσταση  του  σπέρματος  χαρακτηρίζεται  από  αδράνεια.  Στη  συνέχεια,  με  την  επίδραση  του

νερού, του οξυγόνου και της θερμοκρασίας το σπέρμα ενεργοποιείται.

Προκειμένου  να  ολοκληρωθεί  η  γονιμοποίηση  απαιτούνται  και  οι  καρποί.  Ένας  τυπικός

καρπός είναι στην ουσία μια ωριμασμένη ωοθήκη που περιέχει σπέρματα. Οι καρποί μπορεί να

είναι  σαρκώδεις  ή  και  ξηροί.  Στους  σαρκώδεις  ανήκουν,  για  παράδειγμα,  τα  πορτοκάλια,  ενώ

στους ξηρούς τα φουντούκια.
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6. ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Το φαινόμενο της ζωής έχει αποτελέσει κεντρικό θέμα για πολλούς επιστήμονες. Οι μελετητές που

ασχολούνται  με  την  έννοια  αυτή,  στην  ουσία  εστιάζουν σε  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  και

λειτουργίες των οργανισμών, οι οποίες προσδιορίζουν τη ζωή και χαρακτηρίζουν τα έμβια όντα.

Υπάρχουν,  λοιπόν,  ορισμένες  προϋποθέσεις,  τις  οποίες  είναι  απαραίτητο  να  πληρούν  κάποιοι

οργανισμοί προκειμένου να χαρακτηριστούν ζωντανοί. Πέρα όμως από το σύνολο όλων αυτών των

χαρακτηριστικών και των λειτουργιών, οι προσωπικές μας εμπειρίες είναι επίσης υπεύθυνες για τη

διαμόρφωση της αντίληψης μας για την έννοια της ζωής.   

Μέσα από έρευνες προκύπτουν στοιχεία που φανερώνουν πως οι  ιδέες των παιδιών για θέματα

που  αφορούν  τη  ζωή  και  τους  οργανισμούς,  καθώς  και  η  ταξινόμηση  αποκλίνουν  από  τις

επιστημονικές παραδοχές και μεθοδολογίες (Ζόγκζα, 2006).

Τα βιολογικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία κάτι χαρακτηρίζεται ως ζωντανό είναι τα εξής: η

ανάπτυξη, η αναπνοή, η απέκκριση, η αναπαραγωγή, η ερεθιστικότητα, η κίνηση και η θρέψη. Τα

παιδιά συχνά δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη φωτιά, τον ήλιο και τα σύννεφα ως φαινόμενα και

τα συγχέουν με τους ζωντανούς οργανισμού.

Τα  παιδιά  συνεχώς  βελτιώνονται  στη  σωστή  ταξινόμηση  ζωντανών  και  μη  ζωντανών

αντικειμένων όσο μεγαλώνουν. Η σωστή ταξινόμηση των ζώων στην κατηγορία των ζωντανών

όντων είναι περισσότερο συχνή απ' ότι των φυτών. Οι σπόροι και τα έμβρυα ταξινομούνται λάθος

πιο συχνά από όλα.

Ο Brown (1995) φαίνεται να συμφωνεί με τη Ζόγκζα (2006), καθώς και για αυτόν οι εξηγήσεις

που δίνουν τα παιδιά στην προσπάθειά τους να αναγνωρίσουν αν ένα αντικείμενο είναι ζωντανό

είναι  αποκλίνουσες,  παρόλο  που  η  κίνηση  μάλλον  αποτελεί  το  κριτήριο  που  χρησιμοποιείται

συχνότερα.  Ένα περίπλοκο γεγονός για τους δασκάλους αποτελεί η χρήση της γλώσσας· υπάρχει

μια καθημερινή σημασία της λέξης «ζωντανό» και του ρήματος «ζω». Προφανώς αν θέλουμε να

βοηθήσουμε τα παιδιά να ξεκαθαρίσουν τη σκέψη τους σχετικά με αυτές τις έννοιες πρέπει να τους

δείξουμε  ότι  οι  λέξεις  δεν  έχουν  μονάχα  μια  σημασία  και  να  τους  εγκληματήσουμε  και  στις

καθημερινές αλλά και στις επιστημονικές λέξεις. Πρέπει να κατασκευάσουμε τη σκόπιμη σημασία

μαζί με τις λέξεις.

Άλλα προβλήματα προκύπτουν από το βαθμό της προσβασιμότητας των ιδεών που σχετίζονται

με  τα  επτά  χαρακτηριστικά  των  ζωντανών  οργανισμών.  Η  καθημερινή  γνώση  και  εμπειρία

προικίζει  τα  παιδιά  με  την  ιδέα  ότι  οι  ζωντανοί  οργανισμοί,  και  συγκεκριμένα ο ανθρώπινος,

κινούνται,  τρέφονται,  αναπτύσσονται,  αναπαράγονται  και  είναι  ευαίσθητοι  στις  αλλαγές  του

περιβάλλοντός τους. Αυτή η καθημερινή γνώση μπορεί να λειτουργήσει ως κλειδί στο ξεκίνημα

της  εξερεύνησης  αυτών  των  ιδεών.  Η  απέκκριση  και  η  αναπνοή,  ωστόσο,  παρουσιάζουν  πιο
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μεγάλα προβλήματα. Οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με τη λέξη «απεκκρίνω» και «αναπνέω».

Πέρα από αυτό, η γνώση τους για το δικό τους σώμα και το πως λειτουργεί, δεν τους παρέχει

άμεση πρόσβαση σε αυτές τις έννοιες, οι οποίες θα αποτελούσαν τη βάση για τη διδασκαλία. Η

διάκριση που γίνεται  ανάμεσα στη μετακίνηση των μεταβολικών αποβλήτων και  σε αυτή των

υλικών αποβλήτων του εντέρου επιτυγχάνεται με εξαιρετική δυσκολία και έπειτα από πολλές ώρες

διδασκαλίας σχετικών θεμάτων. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα η κατάλληλη στρατηγική δεν

είναι να βομβαρδίσουμε τα παιδιά με ορισμούς αλλά να περιμένουμε την σωστή στιγμή για να

εισάγουμε το θέμα (Brown, 1995).

Για τον Piaget (1929, 1966) οι αντιλήψεις των παιδιών για την έννοια «ζωντανό» αποκλίνουν

από  τις  αντίστοιχες  των  ενηλίκων  και  η  ταξινόμησή τους  βασίζεται  κυρίως  στο  κριτήριο  της

κίνησης, όπως θα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω. Στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία τα

παιδιά κατανοούν κάτι ως ζωντανό εφόσον αυτό κινείται και ότι δεν κινείται δεν εκλαμβάνεται ως

ζωντανό.  Ωστόσο,  όσο μεγαλώνουν εμφανίζουν μια μεθοδολογία  ταξινόμησης πλησιέστερη σε

αυτή των ενηλίκων.

Ο Piaget (1929) ασχολήθηκε με τις ιδέες των παιδιών γύρω από την έννοια της ζωής ανάλογα

με την ηλικία. Ο παιδοψυχολόγος εργάστηκε με ατομικές συνεντεύξεις και σε κάθε περίπτωση

ζητούσε από τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα διάφορα αντικείμενα που τους φανέρωνε, και έπειτα

τους ζητούσε να τα χαρακτηρίσουν ως ζωντανά ή μη ζωντανά, καθώς και να αιτιολογήσουν την

απάντησή τους.

Κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων επικεντρώθηκε στην παράμετρο της

κίνησης,  μιας  και  σύμφωνα με τις  απαντήσεις  που ανέλυσε η ικανότητα της  κίνησης ήταν το

συχνότερο κριτήριο ζωής. Παρόλο που αρχικά οι ιδέες των παιδιών φαίνεται να είναι κατά πολύ

στραμμένες  στην  ανιμιστική  προσέγγιση,  μεγαλώνοντας  αποκλίνουν όλο και  περισσότερο από

αυτήν τη θεωρία.

Μέσα από τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων ερευνών του ο Piaget θεωρεί πως οι ιδέες των

παιδιών περνούν από ορισμένα στάδια μέχρι να κατακτήσουν την ενήλικη βιολογική γνώση. Κάθε

στάδιο χαρακτηρίζεται και από το αντίστοιχο κριτήριο ζωής.

Πρώτο από τα πέντε (5) στάδια ανάπτυξης της έννοιας του ζωντανού είναι το στάδιο 0. Εδώ τα

παιδιά για τα πρώτα πέντε χρόνια δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν και να ορίσουν κάτι ως

ζωντανό. Στο επόμενο στάδιο, το στάδιο 1, που αφορά το ηλικιακό φάσμα από 6-7 ετών, οτιδήποτε

εμφανίζει δραστηριότητα, οποιασδήποτε μορφής, χαρακτηρίζεται ως ζωντανό. Για τα παιδιά του

σταδίου  2  ηλικίας  από  8  έως  9  ετών  η  παραπάνω  γενικευμένη  δραστηριότητα

συγκεκριμενοποιείται στην δεξιότητα της κίνησης. Στο στάδιο 3 τα 9χρονα έως και τα 11χρονα

παιδιά η κίνηση είναι και πάλι το βασικότερο κριτήριο ζωής με τη διαφορά ότι αυτή θα πρέπει να

προκύπτει από μόνη της, δίχως εξωτερική παρέμβαση. Στο τελευταίο στάδιο τα παιδιά από τον 11ο

χρόνο της ηλικίας τους και έπειτα αναγνωρίζουν την έννοια της ζωής στα ζώα και στα φυτά. Σε
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αυτό το στάδιο επίσης τα άβια αντικείμενα δεν αναγνωρίζονται εσφαλμένα ως ζωντανό.

Η κατηγοριοποίηση σε ζωντανό- μη ζωντανό με τη μεθοδολογία του Piaget έρχεται σε ρήξη με

την Carey. Για την Carey, τα παιδιά εμφανίζουν από την πρώτη σχολική ηλικία μέχρι την αρχή της

εφηβείας γνώση για τη ζωή πιο κοντά στη βιολογική περιοχή παρά στη διαισθητική. Προκειμένου

να αποδείξει ότι τα μικρά παιδιά είναι ικανά να διακρίνουν σωστά τα ζωντανά από τα μη ζωντανά

πραγματοποίησε δύο πειράματα.

Στο  πρώτο  πείραμα  επανέλαβε  τη  μεθοδολογία  του  Piaget,  όπως  την  αναφέραμε

προηγουμένως. Στο δεύτερο πείραμα, τα αντικείμενα που κλήθηκαν αν αναγνωρίσουν τα παιδιά

δεν ήταν οικεία  προς  αυτά. Τα παιδιά του πειράματος ηλικίας 4 έως 7 ετών αναγνώρισαν με

επιτυχία τα άβια αντικείμενα και δεν τους απέδωσαν κανένα χαρακτηριστικό των έμβιων. Επίσης,

η  έννοια  του  ζώου  ήταν  καθοριστική  προκειμένου  να  ανταποκριθούν  σωστά  στη  διάκριση

ζωντανού- μη ζωντανού. Η Carey αντιτάχθηκε στον  Piaget και στους ερευνητές που ασπάζονται

την  ύπαρξη  των  αναπτυξιακών  σταδίων  και  μάλιστα  στην  περίπτωση  που  για  αυτή

χρησιμοποιούνται μεμονωμένα κριτήρια (π.χ. κίνηση) (Carey, 1985).

Παρακάτω  παρουσιάζονται  έρευνες  στις  οποίες  κριτήριο  ζωής  αποτελούν  και  άλλα

χαρακτηριστικά-λειτουργίες  πέρα  από  την  κίνηση,  ενώ  σε  κάθε  περίπτωση  αναφέρεται  ένα

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ως κριτήριο.

Το κριτήριο της ανάπτυξης για την έννοια της ζωής είναι  κεντρικό σε έρευνα της  Gelman

(Massey και  Gelman,  1988·  Gelman κ.ά.,  1983).  Τα  παιδιά,  λοιπόν,  από  3  έως  6  ετών

αναγνωρίζουν πως τα ζώα αναπτύσσονται με το πέρασμα του χρόνου και αυτή η ιδιότητά τους τα

διακρίνει από τα άβια όντα.

Μια άλλη έρευνα της  Gelman (1983) φανερώνει την ικανότητα της επούλωσης ως κριτήριο

ζωής.  Οι  ζωντανοί  οργανισμοί,  κατά  τα  4χρονα,  μπορούν  από  μόνοι  τους  να  επουλώνουν  τα

τραύματά  τους,  ενώ  αντιθέτως  τα  αντίστοιχα  παιχνίδια  και  γενικότερα  τα  άψυχα  αντικείμενα

χρειάζονται  την  παρέμβαση  του  ανθρώπου  για  να  επιδιορθωθούν.  Το  συγκεκριμένο  κριτήριο

δείχνει πως τα παιδιά πλέον είναι σε θέση να αναγνωρίσουν πέρα από τα ζώα και τα φυτά ως έμβια

όντα.

Τα  παιδιά  σε  μικρές  ηλικίες  είναι  ικανά  να  αποκλείσουν  τα  άβια  αντικείμενα  από  την

κατηγορία  των  ζωντανών.  Ο  Anglin και  η  Gelman επιβεβαιώνουν  την  παραπάνω  πρόταση.

Σύμφωνα με τον Anglin (1977), για τα παιδιά 2 έως 6 ετών είναι ό,τι δεν είναι άνθρωπος ή άψυχο

αντικείμενο. Ακόμη, και τα ζώα που απομακρύνονται αρκετά από τα αντιπροσωπευτικά είδη δε

συγκαταλέγονται  στα  ζώα.  Για  τη  Gelman (Gelman κ.ά.,  1983),  τα  παιδιά  χρησιμοποιούν  ως

κριτήρια για τα ζώα το γεγονός ότι τρέφονται, κάνουν οικογένειες και σκέφτονται, σε αντίθεση με

τα άβια που δεν τα χαρακτηρίζει κάτι από τα παραπάνω.

Σε άλλες  έρευνες  (Inagaki,  K.  1993·  Backscheider,  A.G.,  Shatz,  M. και  Gelman,  S.  1993·

Springer, K. και Keil, F.C. 1991) τα παιδιά διακρίνουν τα άβια όντα όχι μόνο από τα ζώα αλλά και
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από τα φυτά. Κριτήριο για αυτά είναι η ικανότητά τους να αναπτύσσονται και να μεγαλώνουν, να

επουλώνουν τα τραύματά τους και να μεταβιβάζουν το χρώμα τους.

Έρευνες σχετικά με τις αντιλήψεις των μικρών παιδιών γύρω από την έννοια της ζωής έχουν

πραγματοποιηθεί  και  στον  Ελλαδικό  χώρο.  Μια  σχετική  έρευνα,  λοιπόν,  διεξήχθη  σε  παιδιά

νηπιακής  ηλικίας  τα  οποία  κλήθηκαν  να  αναγνωρίσουν  σειρά  αντικειμένων·  ζωντανούς

οργανισμούς (ζώα και φυτά), ανόργανα υλικά και αντικείμενα που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος.

Οι ερωτήσεις στις οποίες υποβλήθηκαν τα 5χρονα ήταν οι εξής: «1. Ποιο από τα πράγματα που

βλέπεις είναι ζωντανό- έχει ζωή; 2. Τι εννοείς όταν λες ότι είναι ζωντανό, δηλαδή από τι ξεχωρίζεις

τα ζωντανά από τα μη ζωντανά;» (Ζόγκζα και συνεργάτες, 1996).

Οι  απαντήσεις  των  παιδιών  ομαδοποιήθηκαν  με  βάση  στοιχεία  λειτουργικά  π.χ.  τρώει,

μεγαλώνει, στοιχεία συμπεριφοράς π.χ. κουνά την ουρά του και στοιχεία μορφολογικά π.χ. έχει

πόδια, έχει φύλλα. Ωστόσο τα στοιχεία συμπεριφοράς χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο για τα ζώα,

καθώς αυτά διαθέτουν εμφανή κίνηση και βγάζουν ήχους, ενώ για τα φυτά κυρίως τα λειτουργικά

στοιχεία αφού αυτό που αντιλαμβάνονται καλύτερα είναι η ανάπτυξή τους.

Στις εξηγήσεις που δίνουν τα παιδιά κυρίαρχος είναι ο παράγοντας της κίνησης. Επίσης τα

λειτουργικά  χαρακτηριστικά  των  οργανισμών  ωθούν  τα  παιδιά  να  τους  κατατάξουν  στους

ζωντανούς. Στην τρίτη θέση θα λέγαμε πως τοποθετούνται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και

τέλος  σε  ελάχιστες  περιπτώσεις  τα  παιδιά  καταφεύγουν  σε  εξηγήσεις  με  έντονα  θρησκευτικό

περιεχόμενο.

Μετά από τη συγκεκριμένη έρευνα ακολουθεί μια νέα στην οποία δε δίνεται η έμφαση μονάχα στις

ιδέες των παιδιών για το τι είναι ζωντανό αλλά και για το τι δεν είναι ζωντανό. Τα προς μελέτη

αντικείμενα ήταν ζώα και φυτά σε τρεις διαφορετικές μορφές. Στη μια περίπτωση παρουσιάζεται

ως ζωντανός οργανισμός, στη δεύτερη ως νεκρό αντικείμενο-σώμα και στην τρίτη ως ανθρώπινο

κατασκεύασμα. Πέρα από αυτά τα αντικείμενα τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν και στοιχεία

της φύσης με έντονη παρουσία κίνησης.

Για την Carey (1985) δεν υπάρχουν μονάχα οι ζωντανοί και οι μη ζωντανοί οργανισμοί αλλά και

«ανόργανα  αντικείμενα,  φανταστικά,  οργανισμοί  που  δε  ζουν  πια  (νεκροί)  και  απομιμήσεις

(φωτογραφίες)».

Το κυρίαρχο κριτήριο με το οποίο τα παιδιά κατατάσσουν τα ζώα στους ζωντανούς οργανισμούς

είναι η κίνηση και ακολουθεί η συμπεριφορά, η ανάπτυξη, η εξάρτηση από το περιβάλλον και η

αναπαραγωγή. Η εξάρτηση από το περιβάλλον βρίσκεται στην πρώτη θέση στην περίπτωση των

φυτών και έπονται η εξωτερική μορφολογία, η ανάπτυξη και η αναπαραγωγή. Δεδομένου ότι η

κίνηση είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των έμβιων όντων για τα μικρά παιδιά οδηγεί συχνά σε

εσφαλμένες ταξινομήσεις· από τη μια λόγω της απουσίας της στα φυτά αυτά κατατάσσονται στους

μη ζωντανούς οργανισμούς και από την άλλη η ύπαρξη κίνησης σε άβια αντικείμενα -ακόμη και με

την παρέμβαση του ανθρώπου- τα κάνει να χαρακτηρίζονται ως ζωντανά.
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Από  τα  ευρήματα  των  παραπάνω  ερευνών  αντιλαμβανόμαστε  πως  η  γνώση  των  παιδιών

προσχολικής  ηλικίας  για  τους  ζωντανούς  και  μη  ζωντανούς  οργανισμούς  είναι  κατά  βάση

διαισθητική. Σε αυτήν τη διαισθητική βιολογική γνώση θα πρέπει, λοιπόν, να στηριχθούμε για να

πετύχουμε την αποτελεσματικότερη μετάβαση στην επιστημονική βιολογία (Ζόγκζα, 2006).

Τα παιδιά από την πρώτη σχολική ηλικία φτάνουν στο σχολείο με τις δικές τους ιδέες για τον

κόσμο και τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω τους. Μπορεί μέχρι εκείνη τη στιγμή να μην έχουν

διδαχτεί  άμεσα  για  κάποιο  επιστημονικό  φαινόμενο,  ωστόσο,  η  καθημερινότητά  τους  και  οι

εμπειρίες  που αποκτούν από τη  λαχτάρα τους  να  εξερευνούν τον  κόσμο τους  εξασφαλίζει  τις

πρώτες ερμηνείες.

Οι ιδέες, τις οποίες κουβαλάνε οι μαθητές ερχόμενοι στις σχολικές τάξεις, είναι εξαιρετικά

πολύτιμες για τους δασκάλους. Παρόλα αυτά οι ιδέες τους «μπορεί να φαίνονται δίχως συνοχή»

και να «μένουν αμετάβλητες» (Driver, 1983).

Όλοι οι άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά ακόμη και σε παρόμοια ή και ίδια ερεθίσματα. Με

αυτόν τον τρόπο ο καθένας οικοδομεί τα δικά του νοήματα, τα οποία επηρεάζονται κυρίως από τις

προσωπικές μας εμπειρίες. Έτσι, επομένως, και τα παιδιά φτάνουν στο σημείο να ερμηνεύουν τα

διάφορα φαινόμενα στηριζόμενα στα δικά τους βιώματα, ιδέες και προσδοκίες (Driver, 1983).

Σύμφωνα με την παραπάνω θέση του  Driver (Driver,  et al.,  1993), οι  ιδέες μπορεί να μην

εμφανίζουν συνεκτικότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα-φαινόμενο

ενδέχεται να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολλές διαφορετικές, ακόμη και αντιφατικές,  ερμηνείες

μεταξύ των μαθητών. Πέρα από το γενικό μαθητικό πληθυσμό, αντιφατικές εξηγήσεις μπορεί να

δώσει και ένα μόνο παιδί πάνω σε ένα συγκεκριμένο επιστημονικό φαινόμενο. Για το ίδιο θέμα τα

επιχειρήματα είναι πιθανό να αναιρούν το ένα το άλλο ή ακόμη να ισχύουν, κατά το μαθητή, και

τα δύο υπό προϋποθέσεις.

Ένα ακόμη εμπόδιο για το δάσκαλο είναι η δυσκολία τροποποίησης των αντιλήψεων. Οι ιδέες

των παιδιών χαρακτηρίζονται από σταθερότητα. Οι πρώτες εντυπώσεις τους είναι καλά ριζωμένες

στο μυαλό τους και δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν από τις νέες ακόμη και όταν αυτές

προέρχονται από διδασκαλία. Ο ρόλος του δασκάλου, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, δεν είναι

να παρέχει απλώς τη νέα γνώση αλλά και να πείσει τους μαθητές για την εγκυρότητά της και να

τους βοηθήσει να μεταβούν από τις προσωπικές στις περισσότερο επιστημονικές ερμηνείες.
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7. ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ

Ο Brown (1995) αναφέρει πως υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα που συνδέονται με τη χρήση

των φυτών στη διδασκαλία της βιολογίας. Ένα από αυτά τα θέματα είναι το γεγονός ότι κάποιες

πτυχές  της  βιολογίας  των φυτών αποτελούν κεντρικά σημεία που αναφέρονται  στα Αναλυτικά

Προγράμματα. Επίσης, πολλοί μαθητές αισθάνονται πως το να μελετάς και να ασχολείσαι με τα

φυτά  έχει  λιγότερο  ενδιαφέρον  απ'  ότι  να  το  κάνεις  με  τα  ζώα.  Οι  μαθητές,  επιπλέον,

αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν πρόκειται να διδαχτούν συγκεκριμένα θέματα σχετικά με τα φυτά,

όπως για παράδειγμα η όσμωση, η φωτοσύνθεση και οι τροφικές αλυσίδες. Ο Brown σχολιάζει τη

σχέση των τριών αυτών θεμάτων ισχυριζόμενος πως το γεγονός ότι η διδασκαλία της βιολογίας

αποτελεί  σημαντικό  κομμάτι  των  Αναλυτικών  Προγραμμάτων  την  καθιστά  απαραίτητη  στις

σχολικές αλλά και τις πρώτες σχολικές ηλικίες. Επίσης, θεωρεί πως η  στάση των παιδιών απέναντι

στα φυτά και τα ζώα -ως προς τη μελέτη τους- μπορεί αν αλλάξει και να ξεπεραστούν οι δυσκολίες

εκμάθησής τους, τροποποιώντας και προσαρμόζοντας τη διδασκαλία και τα υλικά με τρόπο που να

είναι ελκυστικά.

Ο κύκλος ζωής στα έμβια όντα, και συγκεκριμένα οι διαδικασίες που εμπεριέχονται σε αυτόν,

αποτελεί  ένα  πολύ  ενδιαφέρον  θέμα  και  θα  το  αναλύσουμε  παρακάτω.  Προκειμένου  να

αντιληφθούμε  όλα  αυτά  που  συμβαίνουν  στην  πορεία  ενός  οργανισμού  πρέπει  πρώτα  να

αντιληφθούμε  τη  ζωή  ως  μια  ολοένα  μεταβαλλόμενη  κατάσταση.  Αν  δεχτούμε  ότι  στους

οργανισμούς  πραγματοποιείται  διαρκώς  μεταμόρφωση τότε  επιβεβαιώνεται  η  «αναπτυσσόμενη

θεωρία» της βιολογίας (Ζόγκζα, 2006).

Οι  μεταβολές  στα  βιολογικά  φαινόμενα  ενδέχεται,  για  τους  περισσότερους,  να  είναι

αυτονόητες.  Κάτι τέτοιο δε συμβαίνει και στα μικρά παιδιά. Η γνώση των παιδιών για τον κύκλο

ζωής των οργανισμών είναι κατάλληλο να ξεκινήσει με την κατανόηση των των μεταμορφώσεων

που συμβαίνουν σε αυτούς. Αρχικά θα πρέπει να αντιληφθούν τη σκοπιμότητά τους. Αυτές είναι

στην  ουσία  το  μέσον  για  την  ανάπτυξη  και  την  πορεία  κάθε  οργανισμού.  Για  το  λόγο  αυτό

παρατηρούνται αποκλειστικά και μόνο στα ζωντανό όντα και όχι στα ανθρώπινα κατασκευάσματα.

Επιπλέον,  τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι η μεταμόρφωση που πραγματοποιείται σε έναν

οργανισμό και το τι είναι, δηλαδή την ταυτότητά του.

Οι έρευνες που αφορούν την πορεία της ζωής των φυτών, από την οπτική των μικρών παιδιών,

είναι λιγότερες συγκριτικά με τις αντίστοιχες των ζώων και του ανθρώπου. Τα φυτά βρίσκονται σε

πιο μειονεκτική θέση όσον αφορά την κατανόηση και τη διδασκαλία τους.  Ωστόσο, υπάρχουν

αποδείξεις που φανερώνουν πως τα παιδιά νηπιακής ακόμη ηλικίας πλησιάζουν περισσότερο σε

βιολογικές εξηγήσεις, ενώ απομακρύνονται από την ιδέα του ανθρώπου ως μοναδικού υπευθύνου

για την ύπαρξη και  ανάπτυξη των οργανισμών.  Τα μικρά παιδιά,  επομένως,  είναι  σε  θέση να
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αντιληφθούν τη διαφορά αληθινού φυτού και ψεύτικου φυτού, αποδίδοντας στο πρώτο βιολογικές

λειτουργίες που απαιτούνται για την ανάπτυξή του (Ζόγκζα, 2006).

Από τους ζωντανούς οργανισμούς, η έννοια «φυτό» είναι αυτή που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη

δυσκολία κατανόησης. Για τα παιδιά του νηπιαγωγείου τα φυτά είναι πράσινα, αναπτύσσονται στο

έδαφος, διαθέτουν λουλούδια και φύλλα, είναι μικρά σε μέγεθος και δεν έχουν κορμό (Λαζάρου

και Παπαδοπούλου, 2009-10·  Rymel, 1999). Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις τα φυτά είναι μια

ξεχωριστή  ισοδύναμη  τάξη  με  τα  «λουλούδια»  και  τα  «δέντρα»  (Barman et al.,  2006).  Τα

εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που επηρεάζουν κατά βάση στην αναγνώριση

και ταξινόμηση (Λαζάρου και Παπαδοπούλου, 2009-10). Για το λόγο αυτό συχνά τα μανιτάρια

κατατάσσονται  εσφαλμένα  στην  οικογένεια  των  φυτών  (Barman et al.,  2006).  Για  πολλούς

ερευνητές όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν τη λέξη «φυτό» συνήθως τη συγχέουν με τα ανθόφυτα

που ενδεχομένως αποτελεί για αυτά το αντιπροσωπευτικό είδος, όπως συμβαίνει με τη λέξη «ζώα»

και τα θηλαστικά (Bell, 1981).

Προχωρώντας στο ζήτημα της θρέψης των φυτών, σε γενικές γραμμές υπάρχει βελτίωση ως

προς τις αντιλήψεις των παιδιών. Φαίνεται πως απομακρύνονται από την αρχετυπική, προθετική

αιτιότητα  και  πλησιάζουν  σταδιακά  στη  φυσική  αιτιότητα.  Στη  σκέψη  των  νηπίων,  για  να

προκύψει η θρέψη και η ανάπτυξη των φυτών θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα αίτια και οι

κατάλληλες συνθήκες. Η σχέση, λοιπόν, των αιτίων και των συνθηκών θα καθορίσει την πορεία ου

φυτού (Βασιλεία Χρηστίδου και Βασιλεία Χατζηνικήτα, 2003).

Στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία παρατηρείται έντονη δυσκολία στην κατανόηση

των εννοιών «φωτοσύνθεση», «αναπνοή», «θρέψη» και «ανάπτυξη», καθώς και των μεταξύ τους

σχέσεων.

Σύμφωνα με τον Brown (1995), στο μυαλό των παιδιών υπάρχει ιδιαίτερη σύγχυση σχετικά με

τις έννοιες «αναπνοή» και «φωτοσύνθεση», καθώς και με το πως συνδέονται μεταξύ τους. Πολλά

παιδιά πιστεύουν πως τα φυτά δεν αναπνέουν καθόλου, και αυτό είναι αποτέλεσμα της ταύτισης

του ρήματος «αναπνέω» (=respire) με το ρήμα «ανασαίνω» (=breath). Μια άλλη πεποίθηση των

παιδιών  είναι  ότι  τα  φυτά  αναπνέουν  μονάχα  στο  σκοτάδι  ή  τη  νύχτα  και  ότι  στο  φως

φωτοσυνθέτουν. Οι παρερμηνείες αυτές συχνά προκύπτουν από το γεγονός ότι συχνά οι δυο αυτές

έννοιες παρουσιάζονται ως αντίθετες.

Η κατανόηση της φωτοσύνθεσης, εξαιτίας του ότι έχει πολλές διαστάσεις, συναντά εμπόδια.

Μια διάστασή της, που αφορά περισσότερο και τις μικρότερες ηλικίες, είναι η οικολογική. Αυτή

«εστιάζει στη χρησιμότητα των φυτών στην οικολογική αλυσίδα στο οικοσύστημα με βάση τη

δυνατότητά  τους  να  αυτοτρέφονται  και  στο  είδος  της  τροφής  που  παράγουν».  Μια  δεύτερη

διάσταση είναι η ενεργειακή, «που αναφέρεται στη μετατροπή της ηλιακής φωτεινής ενέργειας σε

χημική». Επίσης, είναι η χημική «που αναφέρεται στις χημικές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης».

Τέλος, είναι η φυσιολογική διάσταση της φωτοσύνθεσης, «που εξετάζει τις λειτουργίες αυτές στο
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επίπεδο του οργανισμού του φυτού» (Ζόγκζα, 2006).

Οι λανθασμένες αντιλήψεις ξεκινούν από το γεγονός ότι τα μικρά παιδιά αδυνατούν να δουν το

φυτό ως αυτότροφο οργανισμό. Θεωρούν ότι το έδαφος τους παρέχει την τροφή, ή ότι το χώμα

αποτελεί το ίδιο τροφή. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ηλιακή ενέργεια δεν είναι απαραίτητος

παράγοντας για την ανάπτυξη των φυτών. Ωστόσο, ακόμη και αν λαμβάνεται υπόψη η συμβολή

του ήλιου, συχνά τα παιδιά πιστεύουν πως βοηθάει κρατώντας τα φυτά ζεστά.

Για πολλά παιδιά ο άνθρωπος εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των φυτών. Ο

άνθρωπος,  έτσι,  εξασφαλίζει  με  το  πότισμα  και  τη  φροντίδα  του  την  υγεία  των  φυτών

(Χατζηνικήτα, κ.ά., 1999).

Ο ρόλος του χώματος ποικίλει. Για κάποια παιδιά αποτελεί τη στέρεα τροφή, ενώ για άλλα τον

φορέα  θρεπτικών  ουσιών.  Επίσης,  χάρη  στο  χώμα  τα  φυτά  στηρίζονται  ή  ακόμη  τα  φυτά

χρησιμοποιούν το χώμα ως αποθηκευτικό χώρο.

Τα φυτά, σύμφωνα με τις ιδέες των παιδιών, χρησιμοποιούν τις ρίζες και το βλαστό για να

πάρουν νερό από το χώμα ή και το ίδιο το χώμα, χάρη στο βλαστό. Τα υλικά που είναι απαραίτητα,

αφού τα αντλήσει από το περιβάλλον του, έπειτα τα μετατρέπει σε φύλλα και ξύλο. Ωστόσο, δεν

είναι σε θέση να εξηγήσουν αυτήν την μετατροπή.

Παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας (10-14 ετών) προσφέρουν στους ερευνητές πιο εξελιγμένες και

σύνθετες  εξηγήσεις  που βρίσκονται  πιο κοντά  στις  επιστημονικές  αντιλήψεις.  Για  παράδειγμα,

τροφή για τα φυτά δε θεωρείται πλέον το ίδιο το χώμα αλλά κάποια συστατικά που περιέχονται σε

αυτό (άλατα, βιταμίνες). Σε κάποιες περιπτώσεις θεωρείται πως το φυτό χρειάζεται το νερό για να

τραφεί ανεξάρτητα από το χώμα, ενώ σε άλλες το νερό είναι εξίσου σημαντικό με τη διαφορά ότι

εκλαμβάνεται ως συστατικό που βρίσκεται στο χώμα.

Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών πιστεύει πως «τα φυτά φτιάχνουν μόνα τους την τροφή τους»

με τη βοήθεια του εδάφους, του νερού, του διοξειδίου του άνθρακα, του οξυγόνου και του αέρα.

Με το ζήτημα της θρέψης και της ανάπτυξης των φυτών έχουν ασχοληθεί πολλοί ερευνητές.

Μια σχετική έρευνα καλεί τα παιδιά να εντοπίσουν τις σχέσεις που θεωρούν ότι έχουν η τροφή, η

ενέργεια, ο ήλιος, τα ζώα και τα φυτά. Από τις απαντήσεις των παιδιών φαίνεται πως η τροφή είναι

απαραίτητη  για  να  εξασφαλιστεί  η  ενέργεια.  Σε  κάποιες  περιπτώσεις  τροφή  και  ενέργεια

συγχέονται  δίχως  να  γίνεται  κατανοητό  το  πως  η  μια  οδηγεί  στην  άλλη.  Ορισμένοι  μαθητές

δήλωσαν πως η τροφή δίνει ενέργεια, ενώ άλλοι πως χάρη στην τροφή παράγεται η ενέργεια.

Όσον αφορά τον ήλιο, τα παιδιά θεωρούν πως τον χρειάζονται για να φωτοσυνθέσουν ή πως

από αυτόν συγκεκριμένα παίρνουν ενέργεια. Παρόλο που ως ένα βαθμό οι απαντήσεις των παιδιών

διαφοροποιούνται μεταξύ τους, ωστόσο συμφωνούν ότι ο ήλιος είναι «πηγή ζωής». Το σύνολο των

απαντήσεων χωρίζεται σε δύο ομάδες ανάλογα με τον ρόλο που αποδίδουν στον ήλιο. Στη μια

ομάδα τα παιδιά θεωρούν πως δίχως τον ήλιο δε θα υπάρχει ζωή γιατί αντιλαμβάνονται πως αυτόν

χρειάζονται τα φυτά για να τραφούν και άρα και όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί. Στη δεύτερη ομάδα
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θεωρούν επίσης πως δίχως τον ήλιο δε θα υπάρχει ζωή αυτή τη φορά γιατί «τα ζώα δε θα βλέπουν

για να κυνηγήσουν και να βρουν τροφή».

Οι ιδέες των παιδιών συχνά παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση από τις βιολογικές αντιλήψεις και

αυτό οφείλεται στις δυσκολίες κατανόησης της διαδικασίας ανάπτυξης των φυτών. Σύμφωνα με

τους Ραβανής (1999), Χατζηνικήτα και συνεργάτες (1999), οι δυσκολίες προκύπτουν αρχικά από

την εμμονή σε βιταλιστικές, ανιμιστικές και ανθρωπομορφικές προσεγγίσεις. Το γεγονός ότι τα

ζώα τρέφονται  με  άλλους  οργανισμούς  μέσω του  στόματος,  οδηγεί  τα  παιδιά  στο  εσφαλμένο

συμπέρασμα ότι και τα φυτά μιας και διαθέτουν και αυτά «στόματα» προσλαμβάνουν την τροφή

τους από το περιβάλλον.
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8. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Τα ερευνητικά δεδομένα έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά κατανοούν και μαθαίνουν καλύτερα κάτι με

το οποίο έχουν ασχοληθεί ενεργά. Διαθέτουν μια έμφυτη τάση να θέλουν να αναζητούν από μόνα

τους πληροφορίες-στοιχεία προκειμένου να ανακαλύψουν αν κάτι ισχύει. Επομένως δε θεωρείται

αποτελεσματικό -και άρα αποδεκτό- να δεχτούν πληροφορίες και ιδέες που έχουν καλλιεργηθεί

στο μυαλό των δασκάλων. Κάτι τέτοιο δε θα έχει κανένα νόημα.

Η επιστήμη από μόνη της θεωρείται δύσκολο να διδαχτεί και να γίνει κατανοητή στις μικρές

ηλικίες.  Το  γεγονός  ότι  τα  παιδιά  έχουν  αδύναμη  και  ελλιπή  αφηρημένη  σκέψη  καθιστά

απαραίτητη την άμεση συμμετοχή τους στην οικοδόμηση της γνώσης. Παρά τη δυσνόητη φύση

των  επιστημονικών  εννοιών  και  φαινομένων,  αν  συγκεκριμένες  περιοχές  της  επιστήμης

συνδυαστούν και προσαρμοστούν στην τάση των παιδιών για εξερεύνηση τότε δημιουργείται ένας

δεσμός μεταξύ των παιδιών και της επιστήμης.

Για τους Piaget, Vygotsky και Bruner, τα μικρά παιδιά έχουν δεσμευμένη αντίληψη και έλλειψη

νοητικών  δομών,  που  χρειάζονται  για  να  ερμηνεύσουν  αφηρημένες  σχέσεις.  Εξαιτίας  της

εξάρτησής  τους στο«εδώ και τώρα», τα παιδιά δε χρησιμοποιούν συνεπή κριτήρια στις εργασίες

ταξινόμησης,  αποτυγχάνουν  στη  διατήρηση  του  αριθμού  και  συχνά  βασίζονται  στη  δική  τους

εγωκεντρική οπτική για να κρίνουν τις οπτικές των άλλων.

Μια νέα γενιά ερευνητών πάνω στη γνωστική ανάπτυξη αγκάλιασε την ιδέα ότι τα νήπια έχουν

πιο ανεπτυγμένες  έννοιες  απ'  ότι  πίστευαν παλαιότερα.  Υπάρχει  ένας  ολοένα αναπτυσσόμενος

κορμός αποδείξεων ότι  τα νήπια χτίζουν ενεργά ένα γνωστικό σύστημα γύρω από την αρχική

διάκριση ανάμεσα στα ζωντανά και τα μη ζωντανά πράγματα και τις έννοιες που σχετίζονται με

την  αιτιότητα.

Κάθε  εκπαιδευτικός  διαθέτει  τα  απαραίτητα  όπλα  για  να  ασχοληθεί  με  την  επιστήμη.  Θα

πρέπει, λοιπόν, να εργαζόμαστε έχοντας κατά νου πως τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν μιλούν

και  καταπιάνονται  με  πράγματα που τους  είναι  ήδη οικεία.  Ανάμεσα στα οικεία πράγματα θα

πρέπει να υπολογιστεί και η σκέψη του παιδιού. Αυτά που σκέφτονται είναι σχεδόν πιο σημαντικά

από αυτά κάνουν σωματικά. Μια πρακτική δραστηριότητα είναι κρίσιμη αλλά θα πρέπει να είναι

δραστηριότητα με διανοητικό στόχο. Οι δραστηριότητες που γίνονται  σήμερα δε θα πρέπει σε

καμία  περίπτωση  να  είναι  αποκομμένες  από  αυτές  που  προηγήθηκαν  ή  από  αυτές  πυο  θα

ακολουθήσουν.  Μεταξύ  των  δραστηριοτήτων,  επομένως,  υπάρχει  μια  σύνδεση  που  αφορά  το

χρόνο αλλά και μια που αφορά τη σύνδεσή τους με άλλα αντικείμενα. Κάτι που μαθαίνεις σε μια

γνωστική περιοχή σε οδηγεί στο να μάθεις και να κατανοήσεις εννοιολογικά σχετικές περιοχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θα λέγαμε πως η βάση της διδασκαλίας θα πρέπει να είναι

αυτά που μπορούν να κάνουν τα παιδιά και όχι αυτά που δεν μπορούν. Οι δυνατότητές τους είναι
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πιο σημαντικές από τις αδυναμίες τους. Επίσης, ο εκπαιδευτικός διαθέτει και ένα ακόμη πολύτιμο

όπλο· τον εαυτό του και τις γνώσεις που κουβαλάει. Είναι πάντα ευκολότερο να μάθεις κάτι για το

οποίο κάποιος ήδη γνωρίζει κάτι παρά να ξεκινάς από το μηδέν.

Η επιστήμη,  όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως,  δεν  είναι  εύκολη  υπόθεση.  Απαιτεί  από τα

παιδιά να σκέφτονται κριτικά, να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν στοιχεία από διαφορετικές

πηγές. Δεδομένου ότι η ομαδική εργασία προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα γίνεται αντιληπτή η

ανάγκη για ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μεταξύ των παιδιών. Σε αυτές συγκαταλέγεται το να

μοιράζεσαι, να συνεργάζεσαι και να σέβεσαι τους άλλους και τις ιδέες τους.

Η επιστήμη μπορεί να ενσωματωθεί ομαλά και επιτυχημένα μέσα στο καθημερινό πρόγραμμα

μόνο όταν γίνει κατανοητή ως μια διαδικασία μελέτης και διερεύνησης των αντικειμένων και των

φαινομένων μέσω ερωταπαντήσεων.

Στα μικρά παιδιά είναι έντονο το κίνητρο να επαναλαμβάνουν μια δραστηριότητα ή να κάνουν

ερωτήσεις μέχρι να πάρουν τις πληροφορίες που αναζητούν. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τους

καταστήσουμε κατανοητό ότι μια ερώτηση ενδέχεται να έχει περισσότερες από μια απαντήσεις.

Όπως προκύπτει από τα πάνω, η ενεργός συμμετοχή των παιδιών και η συνοικοδόμηση της

δικής  τους  γνώσης  συμβάλει  στην  καλύτερη  δυνατή  κατανόηση  των  διάφορων  βιολογικών

φαινομένων. Ενεργό συμμετοχή δεν αποτελεί μονάχα η σωματική τους εμπλοκή και δράση αλλά

και οι ερωτήσεις τους. Εξαιτίας του σπουδαίου ρόλου των ερωτήσεων τα παιδιά θα πρέπει να

καλλιεργηθούν ώστε να είναι σε θέση να διατυπώνουν κατάλληλες ερωτήσεις για να λαμβάνουν

τις  αντίστοιχες απαντήσεις.  Συμφωνούμε,  επομένως, με τον  Berlyne,  ο  οποίος λέει  πως «στην

επιστήμη η πρόοδος έχει βασιστεί περισσότερο στην ανακάλυψη των σωστών ερωτήσεων παρά

των σωστών απαντήσεων» (Hartford and Good, 1982). Οι κατάλληλες ερωτήσεις από τη μεριά των

μαθητών οδηγούν στην καρδιά της μάθησης.

Συγκεκριμένα, τα διερευνήσιμα ερωτήματα φανερώνουν την ύπαρξη επιστημονικής σκέψης, η

οποία είναι το ζητούμενο. Δεν αρκεί μονάχα να μαθαίνεις αλλά και να σκέφτεσαι και να διερευνάς

τη γνώση που λαμβάνεις. Προκειμένου τα παιδιά να κατακτήσουν τη γνώση θα πρέπει τα ίδια να

αναζητούν τις απαντήσεις που σταδιακά θα οδηγήσουν σε αυτή. Αν η γνώση είναι παζλ τότε κάθε

ερώτηση αποτελεί κομμάτι του που πρέπει να μπει και στη σωστή θέση.

Καθήκον του εκπαιδευτικού είναι να ενθαρρύνει τα παιδιά να αναζητούν μόνα τους τη γνώση

και να είναι ελεύθερα να διατυπώνουν ερωτήματα που να απαιτούν διερεύνηση. Οι ερωτήσεις

αυτές θα πρέπει να καταλήγουν σε απαντήσεις μέσα από πείραμα και αναζήτηση. Αν καταφέρουν

τα  ίδια  τα  παιδιά  να  ανακαλύψουν  απαντήσεις  σε  δικά  τους  ερωτήματα-προβλήματα  τότε  η

επιστήμη αποκτά ενδιαφέρον και καλλιεργείται θετική στάση προς αυτήν.

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την έμφυτη τάση των παιδιών να εξερευνούν τον

κόσμο και  να  χειριστεί  τα ερωτήματά τους  με  τρόπο που να  επηρεάζει  και  να  κατευθύνει  τη

μάθηση. Σε κάθε περίπτωση η διδασκαλία είναι αποτελεσματική όταν προσαρμόζεται στις απορίες

44



και τις αναζητήσεις των μαθητών.

Η επιστήμη απαιτεί τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Θεωρία αποτελούν οι υποθέσεις.

«Υπόθεση είναι η διατύπωση μιας πιθανής εξήγησης ή θεωρίας για ένα γεγονός ή φαινόμενο με

τρόπο που αυτή να μπορεί να διερευνηθεί αργότερα» (Κωνσταντίνου κ.ά., 2002, σ. 32). Το στάδιο

της διερεύνησης με πειράματα και αναζήτηση απαντήσεων είναι η πράξη, τα στοιχεία-δεδομένα

που επαληθεύουν ή όχι την υπόθεση.

Μέσα  από  τα  διερευνήσιμα  ερωτήματα  προκύπτει  μια  «σύγκρουση»  μεταξύ  της

προϋπάρχουσας γνώσης, από τις προσωπικές εμπειρίες, και της νέας γνώσης, από τα δεδομένα των

πειραμάτων. Το παιδί κάθε φορά που βρίσκεται αντιμέτωπο με τέτοιες καταστάσεις χρησιμοποιεί

τις μεταγνωστικές δεξιότητες που αναπτύσσει σταδιακά για να κατασκευάσει ένα ενιαίο σώμα με

τα δύο είδη γνώσεων.

Σύμφωνα με την  Ogle (1986), είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου το παρακάτω τρίπτυχο

“KWL”, που αντιστοιχεί στο ελληνικό «ΓΘΜ».

Πίνακας

K What do I Know already?

W What do I Want to find out?

L What have I Learned?

Γ Τι Γνωρίζω ήδη;

Θ Τι Θέλω να ανακαλύψω;

Μ Τι έχω Μάθει;

Σύμφωνα με τη Gelman (2009), η διερευνητική διαδικασία απαρτίζεται από τις εξής έννοιες:

Πίνακας

Observe Predict2 Check

Compare Contrast Experiment

Vocabulary Discourse Language

Counting Measuring Math

Recording Documenting -

Παρατηρώ Προβλέπω Ελέγχω

Συγκρίνω Αντιπαραβάλλω Πειραματίζομαι

Λεξιλόγιο Ομιλία Γλώσσα

Απαρίθμηση Καταμέτρηση Μαθηματικά

Καταγραφή Τεκμηρίωση -

2 Predict (: πρόβλεψη): Παρόλο που η πρόβλεψη λειτουργεί σαν υπόθεση (: guess), μπορείς να χρησιμοποιήσεις 
πληροφορίες που ήδη γνωρίζεις για να σε βοηθήσουν να κάνεις μια καλή πρόβλεψη-υπόθεση.
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Όσον αφορά την παρατήρηση, το να βρεις σπόρους σε κάποια κομμάτια π.χ. φρούτων ενώ σε

άλλα όχι οδηγεί σε μια εξερεύνηση των φυτών και στη μορφή και τη λειτουργία των μερών τους ή

σε συζητήσεις για το πως το εσωτερικό τους διαφέρει από το εξωτερικό τους.

Επιπλέον, αξίζει να δούμε τι συμβαίνει και με τη σύγκριση. Τα νήπια εμφανίζουν πολύ μικρή

δυσκολία  στο  να  περιγράψουν  τη  διαφορά  μεταξύ  δύο  αντικειμένων.  Ωστόσο,  τείνουν  να

αντιστέκονται  να  συμφωνήσουν  ότι  κάτι  μεταξύ  δύο  αντικειμένων  είναι  το  ίδιο,  αν  τα

χαρακτηριστικά δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Αν πάρουμε για παράδειγμα το μήλο και την τομάτα, τα

παιδιά εύκολα θα αναγνωρίσουν κάτι κοινό σε αυτά τα δύο από τη στιγμή που η εξωτερική τους

όψη μοιάζει  πολύ. Κάποιες ομοιότητες είναι πιο σημαντικές από άλλες όταν σκεφτόμαστε για

κατηγορίες ζώων ή για οτιδήποτε άλλο.

Αν θελήσουμε να εστιάσουμε στο λεξιλόγιο και τη γλώσσα, τότε θα πρέπει να καταλάβουμε

πως είναι σημαντικό να δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να μάθουν τις κατάλληλες επιστημονικές

λέξεις που πηγαίνουν παράλληλα με τις έρευνες τους. Το επιστημονικό λεξιλόγιο επιτρέπει στα

παιδιά να συζητήσουν για τις ανακαλύψεις τους και τις ερωτήσεις τους με πιο βαθύς και πλούσιους

τρόπους. Το νέο λεξιλόγιο θα πρέπει να εισέρχεται σταδιακά και οι λέξεις να επαναλαμβάνονται

μέσα σε διαφορετικές  προτάσεις  και  να χρησιμοποιούνται  διαφορετικές  εκφράσεις  για το  ίδιο

φαινόμενο ώστε να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες κατανόησης.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ημερήσιο Πρόγραμμα 1

Θέμα: Ζωντανοί – μη ζωντανοί οργανισμοί

Δείχνουμε στα παιδιά διάφορα αντικείμενα (ζωντανούς και μη ζωντανούς οργανισμούς) και τους

ζητάμε να τα αναγνωρίσουν. Με διάφορες ερωτήσεις επιχειρούμε να ανακαλύψουμε τι γνωρίζουν

για αυτά και ποια χαρακτηριστικά τους μαρτυρούν το τι είναι. Ενδεικτικές ερωτήσεις:

-Τι είναι αυτό; (πώς ονομάζεται;)

-Από που το κατάλαβες; (ποια στοιχεία βοήθησαν το παιδί να το αναγνωρίσει)

-Τι κάνει δηλαδή; (πώς λειτουργεί/σε τι χρησιμεύει;)

-Είναι ζωντανό ή όχι;

-Από που το κατάλαβες δηλαδή;

-Είναι ίδια αυτά μεταξύ τους;

-Τι κοινό έχουν;

-Σε τι διαφέρουν;

-Πιστεύεις ότι αναπνέει;

-Χρειάζεται αέρα;

-Πιστεύεις ότι χρειάζεται τροφή; Τι χρειάζεται για να μεγαλώσει;

-Πιστεύεις ότι αναπαράγεται;

-Μπορεί δηλαδή να φτιάξει/γεννήσει και άλλα όμοια με αυτό;

-Πιστεύεις ότι χρειάζεται τον άνθρωπο για να φτιαχτεί και να μεγαλώσει;

-Σε ποιες περιπτώσεις τον χρειάζεται;

Στη συνέχεια, δείχνουμε στα παιδιά καρτέλες, οι μισές από τις οποίες απεικονίζουν διάφορους

οργανισμούς -ζωντανούς και μη ζωντανούς- και οι υπόλοιπες απεικονίζουν τα «πράγματα» που

χρειάζονται για να ζήσουν/λειτουργήσουν. Ζητάμε από τα παιδιά να αναγνωρίσουν το περιεχόμενο

τον καρτελών, προκειμένου να είμαστε σίγουροι το γνωρίζουν. Τους εξηγούμε πως ανάμεσα στις

καρτέλες θα βρούμε κάποιους οργανισμούς και τις αντίστοιχες ανάγκες τους. Έπειτα, χωρίζουμε τα

παιδιά σε ομάδες και στην καθεμία δίνουμε τα έξι ζεύγη καρτελών. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει

να  επεξεργαστούν  και  πάλι  τις  καρτέλες  και  σαν  ομάδα  να  συζητήσουν  για  το  ποια  καρτέλα

ταιριάζει  με  ποια.  Ενισχύουμε  την  προσπάθειά  τους  υπενθυμίζοντας  τακτικά  πως  θα  τους

διευκολύνει να ξεκινήσουν από τα ζεύγη που είναι περισσότερο σίγουροι και να αφήσουν αυτά που

τους δυσκολεύουν ή που δε συμφωνούν όλα τα μέλη της ομάδας για το τέλος. Αφού ολοκληρωθεί
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αυτή η διαδικασία και κάθε ομάδα έχει αντιστοιχήσει κάθε οργανισμό-αντικείμενο με την ανάγκη

που του ταιριάζει ζητάμε από τα παιδιά να εξηγήσουν στους υπόλοιπους πως εργάστηκαν και τι

σκέφτηκαν ώστε να σχηματίσουν κατά αυτόν τον τρόπο τα ζεύγη. Στον πίνακα καταγράφουμε τις

ιδέες όλων των ομάδων για να μπορέσουμε μετά να εντοπίσουμε τα κοινά και τα διαφορετικά

ζεύγη και να τα επεξεργαστούμε.

1



→

2



Στη συνέχεια, δίνουμε στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας στο οποίο υπάρχουν σκόρπιοι ζωντανοί

και  μη  ζωντανοί  οργανισμοί,  οικείοι  προς  αυτά.  Για  να  σιγουρευτούμε  πως  τους  έχουν

ξανασυναντήσει όλοι, αναζητούμε στον Η/Υ εικόνες τους. Τα παιδιά αφού δουν πως μοιάζει το

κάθε  αντικείμενο  και  αφού  έχουμε  διευκρινίσει  ποιοι  είναι  ζωντανοί  οργανισμοί  και  ποιοι

αντικείμενα,  θα  πρέπει  να  το  ζωγραφίσουν  με  τα  πραγματικά  τους  χρώματα,  αν  αυτό  είναι

ζωντανός οργανισμός (π.χ. τη γάτα μπορούν να τη ζωγραφίσουν γκρι,  μαύρη, άσπρη αλλά όχι

μπλε, πράσινη), και με τα χρώματα που τα ίδια επιθυμούν τα αντικείμενα που δεν είναι ζωντανά.
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Μετά από αυτή τη διαδικασία ζητάμε από τα παιδιά να σκεφτούν και να πουν έναν ζωντανό και

έναν μη ζωντανό οργανισμό. Καταγράφουμε σε δύο στήλες τις απαντήσεις και φροντίζουμε αυτές να

μην  επαναλαμβάνονται.  Συζητάμε  με  τα  παιδιά  τι  κάνει  το  κάθε  αντικείμενο,  δηλαδή  πως

συμπεριφέρεται (π.χ. το δέντρο δεν μπορεί να μετακινηθεί, μένει στο ίδιο σημείο, ωστόσο με τον

άνεμο  μπορεί  να  κινήσει  τα  κλαδιά  του).  Στη  συνέχεια  κάθε  παιδί  παίρνει  έναν  ρόλο  και

μεταμορφώνεται  σε  ένα  από  τα  αντικείμενα-οργανισμούς  που  καταγράφονται  στον  πίνακα.  Η

νηπιαγωγός  ξεκινάει  να  αφηγείται  μια  ιστορία  στην  οποία  πρωταγωνιστούν  τα  παραπάνω

αντικείμενα.  Τα  παιδιά  όταν  ακούν  τον  ήρωα  που  αναπαριστούν  να  έχει  δράση  θα  πρέπει  να

συμπεριφέρονται  σύμφωνα  με  την  εξέλιξη  της  ιστορίας  (π.χ.  ο  άνεμος  φύσηξε  δυνατά  και

κουνήθηκαν τα κλαδιά του δέντρου, το παιδί που παίζει το ρόλο του ανέμου θα πρέπει να πάει και να

σταθεί μπροστά από το παιδί που παίζει το δέντρο και να φυσήξει και το τελευταίο να κουνάει τα

κλαδιά του, δηλαδή τα χέρια του).

Στόχοι

Να διακρίνουν και τα πουν τις βασικές διαφορές μεταξύ ζωντανών οργανισμών και ανθρώπινων

κατασκευασμάτων

Να συγκρίνουν  τα  αντικείμενα  μεταξύ  τους  με  βάση  διάφορα  κριτήρια  (εξωτερική  εμφάνιση,

λειτουργίες, ανάγκες)

Να εκφράσουν τις δικές τους ιδέες-εμπειρίες για τα αντικείμενα που τους παρουσιάζονται

Να αναγνωρίσουν τα αντικείμενα που τους παρουσιάζονται

Να θυμούνται τα πραγματικά χρώματα των ζωντανών οργανισμών

Να  αναπτύξουν  τη  φαντασία  τους  χρησιμοποιώντας  φανταστικά  χρώματα  για  τα  άψυχα

αντικείμενα-οργανισμούς

Να σκεφτούν και να πουν έναν ζωντανό και έναν μη ζωντανό οργανισμό-αντικείμενο

Να αιτιολογούν τις απαντήσεις τους

Να ενθαρρυνθούν να πάρουν το λόγο

Να συνεργαστούν σε μεικτές ομάδες για χάριν της επίλυσης ενός προβλήματος

Να ακούν και να σέβονται τη γνώμη των άλλων

Να αναλαμβάνουν ρόλους ως μέλη ομάδας

Να παίρνουν αποφάσεις ως ομάδα για ένα ζήτημα

Να εφαρμόσουν ένα προς ένα αντιστοίχηση (οργανισμός-ανάγκη)

Να χρησιμοποιήσουν το ποντίκι του υπολογιστή για να αναζητήσουν υλικό

Να εξασκηθούν στο να ζωγραφίζουν μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσιο κάθε φορά που απαιτείται

Να αναλαμβάνουν το ρόλο ενός ήρωα μιας ιστορίας και να αναπαραστήσουν με την κίνηση και το

λόγο τη συμπεριφορά του
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Υλικά-Μέσα

Διάλογος

Καρτέλες που απεικονίζουν ζωντανούς και μη ζωντανούς οργανισμούς

Καρτέλες που απεικονίζουν τις ανάγκες των οργανισμών

Φύλλο εργασίας

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Αφήγηση ιστορίας

Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής Προσέγγισης

Παιδί και Γλώσσα                        → παραγωγή προφορικού λόγου

Παιδί και Μαθηματικά                 → αντιστοίχιση

Παιδί και Περιβάλλον                   → έννοιες από το φυσικό κόσμο

Παιδί και Πληροφορική                 → χρήση Η/Υ (διαδικτυακή αναζήτηση υλικού)

Παιδί και Δημιουργία-Έκφραση     → εικαστική αναπαράσταση,κινητική αναπαράσταση
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Ημερήσιο Πρόγραμμα 2

Θέμα: Τα μέρη του φυτού

Βγαίνουμε στην αυλή και μαζεύουμε λουλούδια-πόες και προσέχουμε να τα κόβουμε μαζί με το

κλωνάρι-βλαστό. Επιστρέφοντας στην τάξη τα παιδιά παίρνουν με τη σειρά στα χέρια τους τα

λουλούδια, τα επεξεργάζονται και μιλούν για αυτά που παρατηρούν. Ενημερώνουμε τα παιδιά πως

τα  λουλούδια  λέγονται  και  πόες  και  φροντίζουμε  όταν  αναφέρουμε  κάτι  για  αυτά  να

χρησιμοποιούμε και  τις  δυο λέξεις  για  να τις  ταυτίσουν τα  παιδιά.  Ζητάμε να εντοπίσουν τις

ομοιότητες  και  τις  διαφορές  από τα διαφορετικά  λουλούδια  που μάζεψαν και  φροντίζουμε να

αναφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Κάθε στοιχείο που αναφέρει κάποιο παιδί το

καταγράφουμε στον πίνακα και ρωτάμε τους υπόλοιπους αν συμφωνούν και αν όχι γιατί. Μετά την

παρατήρηση  και  τη  συζήτηση  για  τα  λουλούδια  πραγματοποιούμε  την  ίδια  διαδικασία,  με

φωτογραφίες  αυτή  τη  φορά,  με  θάμνους  και  δέντρα.  Δίνουμε  στα  παιδιά  τις  αντίστοιχες

φωτογραφίες, τις επεξεργάζονται όλοι και έπειτα αναφέρουν τα χαρακτηριστικά που παρατηρούν.

Καταγράφουμε τις απαντήσεις τους και όταν ολοκληρώσουμε και με τα λουλούδια και με τους

θάμνους και τα δέντρα συγκρίνουμε τα δεδομένα που καταγράψαμε. Εντοπίζουμε τις ομοιότητες

και τις διαφορές αλλά εστιάζουμε κυρίως στα κοινά, αυτά δηλαδή που συναντάμε και στις τρεις

κατηγορίες π.χ. φύλλα.

Έχουμε κατασκευάσει από πριν ένα παζλ με τις τρεις ομάδες φυτών, πόες, θάμνοι και δέντρα.

Οι πόες, για παράδειγμα, αποτελούνται από κομμάτια που απεικονίζουν τις ρίζες, το βλαστό, τα

φύλλα και  το άνθος.  Οι θάμνοι από ρίζες,  κλαδιά και  φύλλωμα.  Τα δέντρα αποτελούνται από

κομμάτια που απεικονίζουν τις ρίζες, τον κορμό, κλαδιά και φύλλωμα. Τα κομμάτια έχουν στο

πίσω  μέρος  κολλημένο  ένα  υλικό  που  να  μπορεί  να  κολλάει  και  να  ξεκολλάει  με  ευκολία.

Δείχνουμε στα παιδιά τα κομμάτια του παζλ για να σιγουρευτούμε ότι καταλαβαίνουν τι είναι και

τι πρέπει να κάνουν. Χωρίζουμε τα παιδιά σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της ένα

άδειο  τραπέζι  και  ένα  τραπέζι  με  σκόρπια  κομμάτια  με  τα  μέρη από 3  πόες,  3  δέντρα και  3

θάμνους. Οι ομάδες πρέπει να παίρνουν ένα-ένα τα κομμάτια και να τα κολλάνε στο άδειο τραπέζι

σχηματίζοντας σωστά τα 9 σώματα των φυτών. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνεται ομαδικά,

δηλαδή να αποφασίζουν όλοι μαζί που θα μπει το κάθε κομμάτι, ενώ κάποια παιδιά θα βρίσκονται

στο άδειο τραπέζι και θα ελέγχουν αν είναι σωστά τοποθετημένα. Η ομάδα που τελειώνει πρώτη

και  έχει  χρησιμοποιήσει  όλα  τα  κομμάτια  παίρνει  2  πόντους.  Το  παιχνίδι  τελειώνει  όταν

ολοκληρώσουν τα παζλ και οι δυο ομάδες. Έπειτα ελέγχουμε τα παζλ  όλοι μαζί. Για κάθε σωστό

παζλ η ομάδα παίρνει έναν πόντο. Στο τέλος καταμετρούμε τους πόντους. Με αυτόν τον τρόπο

βαθμολόγησης δείχνουμε στα παιδιά πως δεν αρκεί μόνο να τελειώνεις πρώτος αλλά να έχεις κάνει
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και σωστή δουλειά.

Στόχοι

Να αγγίξουν όλα τα παιδιά το σώμα του φυτού

Να αναφέρουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των φυτών

Να συγκρίνουν τις τρεις ομάδες φυτών

Να φτιάξει κάθε ομάδα τουλάχιστον ένα σωστό φυτικό σώμα

Να χρησιμοποιήσουν όλα τα κομμάτια τους

Να φτιάξουν 9 φυτικά σώματα

Να αναπτύξουν την ταχύτητά τους

Να εργαστούν ομαδικά

Να πηγαίνουν ένα-ένα τα κομμάτια στο τραπέζι

Υλικά-Μέσα

Κομμένα λουλούδια

Φωτογραφίες από θάμνους και δέντρα

Κομμάτια παζλ

Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής Προσέγγισης

Παιδί και Γλώσσα                        → παραγωγή προφορικού λόγου

Παιδί και Περιβάλλον                   → παρατήρηση λουλουδιών

Παιδί και Μαθηματικά                   → κατασκευή παζλ
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Ημερήσιο Πρόγραμμα 3

Θέμα: Φυτά: δέντρα, πόες, θάμνοι

Συζητάμε με τα παιδιά για το τι είναι «φυτό» και πως το καταλαβαίνουμε όταν το συναντάμε.

Αναφέρουμε τα είδη των φυτών (δέντρα, πόες, θάμνοι) και εντοπίζουμε τα χαρακτηριστικά τους.

Σχηματίζουμε στον πίνακα τρεις στήλες, μια για το κάθε είδος, και σε κάθε μια από τις στήλες

καταγράφουμε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά που προτείνουν τα ίδια τα παιδιά. Ζητάμε από τα

παιδιά  να  μας  πουν  με  ποιους  τρόπους  πιστεύουν  πως  μπορούμε  να  επαληθεύσουμε  τα

καταγεγραμμένα στοιχεία.  Υποθέτουμε πως θα προτείνουν την επί τόπου παρατήρηση και έτσι

τους ανακοινώνουμε πως θα πραγματοποιήσουμε έναν περίπατο με στόχο να ανακαλύψουμε τι

ισχύει  από αυτά που ειπώθηκαν.  Ζητάμε από τα παιδιά  να προτείνουν λύσεις  έτσι  ώστε όταν

επιστρέψουμε στην τάξη να θυμόμαστε αυτά που παρατηρήσαμε. Συλλέγουμε λοιπόν τα υλικά που

θα χρειαστούμε για την καταγραφή των παρατηρήσεων (μπλοκάκια για σημειώσεις, φωτογραφική

μηχανή, μεζούρες, μαγνητόφωνο) και χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες. Μια ομάδα να αναλάβει να

φωτογραφίζει  τα φυτά,  μια  άλλη καταγράφει  με  λέξεις  ή  ζωγραφιές  ή  και  νούμερα αυτά που

παρατηρεί,  μια  άλλη  μετράει  με  μεζούρες  τα  φυτά  και  μια  άλλη  καταγράφει  με  τη  χρήση

μαγνητοφώνου τις παρατηρήσεις της. Όλα τα παιδιά κάθε ομάδας θα πρέπει να συμμετέχουν στην

καταγραφή και όχι μόνο ένα παιδί να κρατάει για παράδειγμα τη φωτογραφική μηχανή.

Στον περίπατο παρατηρούμε τα φυτά που υπάρχουν γύρω μας και  συζητάμε για αυτά.  Τα

φωτογραφίσουμε, μετράμε το ύψος και το πλάτος τους -όπου είναι εφικτό- και καταγράφουμε, είτε

σημειώνοντας  με  λέξεις  είτε  με  εικαστική  αναπαράσταση  τα  στοιχεία  που  παρατηρούμε  είτε

καταγράφοντάς τα στο μαγνητόφωνο (βλέπω ένα μικρό κίτρινο λουλούδι).

Επιστρέφοντας στην τάξη κάθε παιδί παρουσιάζει τα στοιχεία που συνέλεξε, καθώς και τον

τρόπο  με  τον  οποία  τα  κατέγραψε  και  εκφράζεται  γενικότερα  για  την  εμπειρία  του  από  τον

περίπατο. Καταγράφουμε στον πίνακα τις πληροφορίες που δίνουν τα παιδιά κάτω ακριβώς από τις

αρχικές τους ιδέες για τις τρεις ομάδες φυτών. Στη συνέχεια ζητάμε από τα παιδιά να συγκρίνουν

τις αρχικές καταγραφές με τις νέες και να πουν ποιες είναι κοινές και ποιες όχι.

Στόχοι

Να εκφράσουν τις ιδέες τους για την έννοια «φυτό»

Να πραγματοποιήσουν επιτόπια παρατήρηση

Να χρησιμοποιήσουν τη μεζούρα για να μετρήσουν το ύψος και το πλάτος των φυτών

Να  συγκρίνουν  τις  αρχικές  τους  ιδέες  με  τις  νέες  πληροφορίες  που  προκύπτουν  από  την

παρατήρηση
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Να προτείνουν λύσεις για επαλήθευση και καταγραφή στοιχείων

Να εφαρμόσουν τις λύσεις που προτείνουν

Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους (πόες)

Να χειριστούν φωτογραφική μηχανή και μαγνητόφωνο

Υλικά-Μέσα

Φωτογραφική μηχανή

Μαγνητόφωνο

Μεζούρα

Σημειωματάρια

Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής Προσέγγισης

Παιδί και Γλώσσα                        → παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου

Παιδί και Μαθηματικά                 → μέτρηση, σύγκριση

Παιδί και Περιβάλλον                   → επιτόπια παρατήρηση

Παιδί και Πληροφορική                 → χρήση φωτογραφικής μηχανής, μαγνητόφωνου

Παιδί και Δημιουργία-Έκφραση     → εικαστική αναπαράσταση
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Ημερήσιο Πρόγραμμα 4

Θέμα: Φυτά: δέντρα, πόες, θάμνοι

Αφού  έχουμε  κατανοήσει  τις  τρεις  ομάδες  των  φυτών  και  έχουμε  εντοπίσει  τις  βασικότερες

διαφορές τους,  δημιουργούμε ακροστιχίδες  με τα ονόματα των ομάδων.  Δείχνουμε στα παιδιά

καρτέλες με τα γράμματα των τριών λέξεων και τους ζητάμε να τα αναγνωρίσουν. Έπειτα, τους

ζητάμε να βάλουν στη σωστή σειρά τα σκόρπια γράμματα, ώστε να σχηματιστούν σωστά οι λέξεις.

Μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία τα παιδιά θα πρέπει να μετρήσουν τα γράμματα κάθε

λέξης και να συγκρίνουν τον αριθμό τους, και να τοποθετήσουν τις λέξεις από τη μεγαλύτερη (με

τα περισσότερα γράμματα) στη μικρότερη (με τα λιγότερα γράμματα) και αντίστροφα.  Μετά από

αυτό  τους  ζητάμε  να  κολλήσουν  τα  γράμματα  στον πίνακα  έτσι  που  η  λέξη  να  σχηματίζεται

κάθετα.  Αφού  σχηματιστούν  κάθετα  οι  τρεις  λέξεις,  εντοπίζουμε  και  απαριθμούμε  τα  κοινά

γράμματα και σε αυτό το σημείο τα παιδιά θα πρέπει να πουν με το ίδιο γράμμα πόσες λέξεις θα

πρέπει να σκεφτούμε. Μαζί με τα παιδιά βρίσκουμε και γράφουμε οριζόντια λέξεις που να έχουν

ως αρχικό γράμμα κάθε γράμμα της κάθετης λέξης. Φροντίζουμε ώστε οι οριζόντιες  λέξεις  να

σχετίζονται με την έννοια «φυτό».

Θ υμάρι Δ άσος Π οτιστήρι

Α νθος Ε ργο Ο ξυγόνο

Μ ήλο Ν ερό Ε λατο

Ν ούφαρο Τ ροφή Σ πόρος

Ο υρανός Ρ ίζα

Σ οδιά Α λατα

Συζητάμε για τις λέξεις που έχουμε καταγράψει και εξηγούμε τη σημασία τους. Στη συνέχεια,

χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις για να φτιάξουμε μια ιστορία. Κάθε παιδί παίρνει το λόγο και

συνεχίζει την ιστορία με τη λέξη που έχει σειρά.

Στόχοι

Να μπορούν να αναγνωρίσουν τα γράμματα μιας λέξης

Να δείξουν πως γράφεται κάθετα μια λέξη και πως οριζόντια

Να σχηματίσουν μια λέξη τοποθετώντας τα γράμματά της κάθετα και οριζόντια

Να μετρούν τα γράμματα μιας λέξης

Να συγκρίνουν τον αριθμό των γραμμάτων μιας λέξης με μιας άλλης

Να τοποθετούν τις λέξεις από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη και αντίστροφα
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Να μπορούν να αναγνωρίζουν το αρχικό γράμμα μιας λέξης

Να απαριθμήσουν τα γράμματα που εμφανίζονται περισσότερες από μια φορές

Να σκεφτούν και να προτείνουν λέξεις σχετικές με τα φυτά

Να ερμηνεύσουν τις λέξεις που προτείνουν

Να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες λέξεις για να φτιάξουν μια ιστορίας

Υλικά-Μέσα

Καρτέλες με τα τα γράμματα

Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής Προσέγγισης

Παιδί και Γλώσσα                        → παραγωγή προφορικού λόγου, ερμηνεία όρων

Παιδί και Μαθηματικά                 → μέτρηση, σύγκριση

Παιδί και Περιβάλλον                   → έννοιες σχετικές με τα φυτά
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Ημερήσιο Πρόγραμμα 5

Θέμα: Φυτά: Φυλλοβόλα – Αειθαλή

Συζητάμε για τα φυλλοβόλα και τα αειθαλή δέντρα. Βρίσκουμε ονόματα δέντρων που ανήκουν σε

αυτές  τις  κατηγορίες  π.χ.  φυλλοβόλα:  πλατάνι,  βελανιδιά,  αειθαλή:  πεύκο,  έλατο.  Αναζητούμε

υλικό στο διαδίκτυο με τις διαφορές ενός αειθαλούς και ενός φυλλοβόλου δέντρου, συζητάμε για

το ποιο δέντρο ρίχνει τα φύλλα του και ποιο όχι. Στη συνέχεια, βγαίνουμε έξω και μαζεύουμε

φύλλα. Φροντίζουμε να μαζέψουμε και ολόκληρα φύλλα και κομμάτια αυτών. Είμαστε κοντά στα

παιδιά  και  ρωτάμε  τα  παιδιά  αν  το  φύλλο  που  βρήκε  στο  χώμα  είναι  από  αειθαλές  ή  από

φυλλοβόλο και από που το κατάλαβε. Όταν επιστρέφουμε στην τάξη περιγράφουμε την όψη τους

και τα χρησιμοποιούμε για να κατασκευάσουμε τα δικά μας. Ζωγραφίζουμε το περίγραμμά τους με

τη βοήθεια των ολόκληρων φύλλων, και με τα κομμάτια των φύλλων γεμίζουμε το εσωτερικό

σώμα. Φτιάχνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και κόβουμε τα δικά μας φύλλα από το υπόλοιπο

χαρτί. Αυτά που κόβουμε τα τοποθετούμε σε καλάθια και μαζί τους τοποθετούμε και τα ολόκληρα

φύλλα που μαζέψαμε.

Κάθε  παιδί  παίρνει  από  ένα  καλάθι  με  φύλλα.  Το  παιχνίδι  έχει  ως  εξής:  σε  κάθε  γύρω

ανακοινώνουμε μια λέξη και τα παιδιά θα πρέπει να συμπεριφερθούν ανάλογα. Για παράδειγμα,

στον πρώτο γύρω λέμε τη λέξη «φυλλοβόλα» και ζητάμε από τα παιδιά να μιμηθούν τα φυλλοβόλα

και να βγάζουν από το καλάθι τους φύλλα και να τα αφήνουν να πέφτουν στο πάτωμα, όπως θα

συνέβαινε σε αυτό το δέντρο. Στον επόμενο γύρω η λέξη που χρησιμοποιούμε είναι «αειθαλή» και

τα παιδιά θα πρέπει να κρατάνε το καλάθι με τα φύλλα σφιχτά δίχως να τα ρίχνουν. Εναλλάσσουμε

τις λέξεις με τα ονόματα των δέντρων που ανήκουν σε αυτήν την ομάδα π.χ. πλατάνια, πεύκα.

Μετά από την παραπάνω δραστηριότητα δίνουμε στα παιδιά φύλλα εργασίας στα οποία θα

πρέπει να σχεδιάσουν ένα αειθαλές και ένα φυλλοβόλο δέντρο χρησιμοποιώντας τα φύλλα που

μάζεψαν,  δηλαδή στην εικόνα που ακολουθεί  στο ένα δέντρο να κολλήσουν φύλλα πάνω στα

γυμνά κλαδιά και στο άλλο να κολλήσουν μερικά πάνω στα κλαδιά και μερικά πεσμένα. Τέλος,

πάνω  από  τα  δέντρα  θα  πρέπει  να  γράψουν  την  κατηγορία,  αν  είναι  αειθαλές  ή  φυλλοβόλο,

αντιγράφοντας τα ονόματα από τις καρτέλες που θα τους δώσουμε.

Στόχοι

Να αντιληφθούν τη βασική διαφορά των φυλλοβόλων και των αειθαλή δέντρων

Να αγγίξουν, να επεξεργαστούν και να μιλήσουν για τα φύλλα που μάζεψαν

Να κολλήσουν κομμάτια φύλλων μέσα στο περίγραμμα

Να κόψουν τα φύλλα κοντά στο περίγραμμα
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Να φτιάξουν ένα αειθαλές και ένα φυλλοβόλο δέντρο

Να αντιγράψουν τα γράμματα από τις καρτέλες

Υλικά-Μέσα

Φύλλα

Κομμάτια φύλλων

Καλάθι με φύλλα

Φύλο εργασίας

Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής Προσέγγισης

Παιδί και Γλώσσα                        → παραγωγή προφορικού λόγου, ερμηνεία όρων

Παιδί και Περιβάλλον                   → έννοιες σχετικές με τα φυτά

Παιδί και Δημιουργία-Έκφραση     → κολάζ
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ΦΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Ημερήσιο Πρόγραμμα 6

Θέμα: Φύτεμα

Δείχνουμε στα παιδιά ένα αληθινό φυτό και ένα ψεύτικο φυτό. Συζητάμε για τις διαφορές τους και

ως προς τη μορφολογία τους και ως προς τις λειτουργίες τους (τα παιδιά ενδέχεται να γνωρίζουν

ότι  τα φυτά μεγαλώνουν και  ότι  χρειάζονται  νερό και  ήλιο).  Έπειτα ζητάμε από τα παιδιά να

προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τις διαφορές τους. Στη συνέχεια

φυτεύουμε σε ξεχωριστές γλάστρες ένα αληθινό φυτό και ένα ψεύτικο. Τα φροντίζουμε με τον ίδιο

τρόπο και παρατηρούμε και καταγράφουμε την εξέλιξή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για

την καταγραφή θα χρησιμοποιήσουμε φωτογραφική, όπου θα φωτογραφίζουμε τις δυο γλάστρες

δίπλα δίπλα ώστε να φαίνεται η διαφορά, και θα μετράμε με μεζούρα το ύψος και το πλάτος του

φυτού και θα καταγράφουμε σε ένα σημειωματάριο τις μετρήσεις. Ύστερα από αρκετό χρονικό

διάστημα συγκεντρώνουμε τα δεδομένα που συλλέξαμε και συζητάμε για τα αποτελέσματα.

Ενδεικτικές Ερωτήσεις (αρχική συζήτηση):

-Τι είναι αυτό; (δείχνουμε το αληθινό φυτό)

-Και αυτό τι είναι; (δείχνουμε το ψεύτικο φυτό)

-Είναι και τα δυο φυτά δηλαδή;

-Είναι ίδια μεταξύ τους;

-Σε τι μοιάζουν;

-Σε τι διαφέρουν;

-Όταν λες ότι αυτό είναι ψεύτικο τι κάνει διαφορετικά από το άλλο φυτό;

-Τι χρειάζονται για να ζήσουν, να μεγαλώσουν;

-Αν βγάλουμε αυτό το φυτό από τη γλάστρα τι μπορεί να δούμε;

-Χρειάζονται και τα δυο τη φροντίδα μας;

Στην προσπάθειά μας να ελέγξουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών

πραγματοποιούμε  δοκιμές.  Σε  τρεις  ίδιες  μεταξύ  τους  γλάστρες  με  το  ίδιο  ακριβώς  φυτό  και

τοποθετημένες στο ίδιο σημείο δοκιμάζουμε διαφορετικά υλικά με τα οποία θα τα ποτίζουμε. Στη

μια γλάστρα θα ποτίζουμε το φυτό με νερό, στη δεύτερη με χυμό και στην τρίτη με αναψυκτικό.

Παρατηρούμε  και  καταγράφουμε  την  εξέλιξή  τους  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα.  Για  την

καταγραφή θα χρησιμοποιήσουμε φωτογραφική, θα μετράμε με μεζούρα το ύψος και το πλάτος

του φυτού και θα καταγράφουμε σε ένα σημειωματάριο τις μετρήσεις. Ύστερα από αρκετό χρονικό

διάστημα συγκεντρώνουμε τα δεδομένα που συλλέξαμε και συζητάμε για τα αποτελέσματα.

Στην  προσπάθειά  μας  να  εξετάσουμε  το  ρόλο  του  ήλιου  στην  ανάπτυξη  του  φυτού
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πραγματοποιούμε δοκιμές. Για το πείραμα χρησιμοποιούμε τρεις γλάστρες με το ίδιο φυτό, τις

ποτίζουμε όλες με νερό, ωστόσο τις τοποθετούμε σε διαφορετικά σημεία. Τη μια την τοποθετούμε

μέσα από ένα παράθυρο που το βλέπει ο ήλιος. Μια άλλη την τοποθετούμε μέσα σε ένα ντουλάπι

που είναι εντελώς σκοτεινό. Την τρίτη την τοποθετούμε σε ένα ντουλάπι που φωτίζεται με τεχνικό

φως (λάμπα). Παρατηρούμε και καταγράφουμε την εξέλιξή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Για την καταγραφή θα χρησιμοποιήσουμε φωτογραφική και θα μετράμε με μεζούρα το ύψος και το

πλάτος του φυτού και θα καταγράφουμε σε ένα σημειωματάριο τις μετρήσεις.  Ύστερα από αρκετό

χρονικό  διάστημα  συγκεντρώνουμε  τα  δεδομένα  που  συλλέξαμε  και  συζητάμε  για  τα

αποτελέσματα. Έχουμε φροντίσει ώστε το πείραμα να πραγματοποιηθεί αν είναι εφικτό στον ίδιο

χώρο και  οι  τρεις  γλάστρες  να βρίσκονται  στο ίδιο  δωμάτιο  και  εποχή που να μη χρειάζεται

θέρμανση, να μην είναι κάποια γλάστρα κοντά σε εστία θέρμανσης ή και ψύξης (κλιματιστικό).

Στόχοι

Να συνεργαστούν σε ομάδες για να φυτέψουν

Να φροντίσουν τα φυτά τους

Να παρατηρούν την εξέλιξη των φυτών

Να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των φυτών

Να προτείνουν λύσεις

Να εφαρμόσουν τις λύσεις που προτείνουν

Να εκφράσουν τις ιδέες τους για τα ζητήματα που προκύπτουν.

Να καταγράφουμε τις παρατηρήσεις τους

Να συγκρίνουν τα δεδομένα κάθε παρατήρησης με αυτά προηγούμενων παρατηρήσεων

Να συζητήσουν για τα τελικά αποτελέσματα

Να οργανώσουν ένα συμπέρασμα

Υλικά-Μέσα

Αληθινά φυτά

Ψεύτικο φυτό

Υγρά υλικά (νερό, χυμό, αναψυκτικό)

Σημειωματάριο

Μεζούρες

Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής Προσέγγισης

Παιδί και Γλώσσα                        → παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου

Παιδί και Περιβάλλον                   → φύτεμα, επιτόπια παρατήρηση

Παιδί και Μαθηματικά                  → μέτρηση, σύγκριση
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Οι  παρακάτω   πίνακες  δεν  αποτελούν  φύλο  εργασίας  αλλά  παρουσιάζουν  με  εικονική

αναπαράσταση συνοπτικά  τα τρία πειράματα και τα κριτήρια με τα οποία θα μελετηθούν.

Ψεύτικο Φυτό Αληθινό Φυτό

Νερό Χυμός Αναψυκτικό

Φυσικό Φως Τεχνητό Φως Καθόλου Φως
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Ημερήσιο Πρόγραμμα 7

Θέμα: Τα φυτά στη διατροφή μας

Έχουμε ζητήσει από προηγούμενη μέρα από τους γονείς των παιδιών να φέρουν στο νηπιαγωγείο

διάφορα φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, δημητριακά και αρωματικά φυτά. Στο ξεκίνημα του

ημερήσιου προγράμματος τα παιδιά σηκώνονται και παρουσιάζουν ότι έχουν φέρει. Περιγράφουν

την εξωτερική τους όψη και πραγματοποιούμε συζήτηση πάνω σε αυτήν την ομάδα φυτών.

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

-Τι είναι αυτό που βλέπουμε;

-Πώς ονομάζεται;

-Από που καταλαβαίνεις ότι είναι αυτό που λες;

-Πού το βρίσκουμε- από πού το μαζεύουμε;

-Αν το βρίσκουμε σε χωράφια (π.χ. καλαμπόκι) τότε τι είναι; Τι βρίσκουμε δηλαδή στα χωράφια;

-Αν όπως λες το πορτοκάλι το έκοψες από την πορτοκαλιά, τότε η πορτοκαλιά τι είναι;

-Αν το πορτοκάλι είναι φρούτο, τότε ολόκληρη η πορτοκαλιά τι είναι; είναι και αυτή φρούτο;

-Πώς κατάλαβες ότι  η  πορτοκαλιά είναι  δέντρο;  τι  έχει  που την κάνει  να μοιάζει  με τα άλλα

δέντρα;

-Πότε το χρησιμοποιούμε;

-Πώς το καταναλώνουμε;

-Πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς πριν το φάμε;

-Υπάρχουν υλικά-εργαλεία που μας βοηθούν να το φάμε;

-Ποιο μέρος του φυτού τρώγεται;

Στη συνέχεια, αναζητούμε αντίστοιχο υλικό στο διαδίκτυο. Αναζητούμε φωτογραφίες από τα

φυτά που καταναλώνει ο άνθρωπος και βίντεο από τις διαδικασίες που πρέπει να προηγηθούν

μέχρι  να  μπορέσουμε  να  το  καταναλώσουμε.  Εκτυπώνουμε  με  τη  βοήθεια  των  παιδιών  τις

φωτογραφίες που ταιριάζουν καλύτερα στο θέμα μας και τις τοποθετούμε στο χαλί. Συζητάμε για

το  τι  παρατηρούμε,  τι  συμβαίνει  σε  κάθε  μία  και  ποιες  εμφανίζουν  κοινά  με  ποιες.  Τις

ομαδοποιούμε ανάλογα με την ομάδα των φυτών που αναπαριστούν και έπειτα τις τοποθετούμε με

κριτήριο το χρόνο φροντίζοντας κάθε εικόνα να αποτελεί το επόμενο στάδιο μέχρι την τελική

κατανάλωση.

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω δραστηριότητα φέρνουμε πάλι τα φρούτα, λαχανικά κλπ που

έφεραν  τα  παιδιά.  Το  ζητούμενο  στην  επόμενη  δραστηριότητα  είναι  να  ομαδοποιήσουμε  τα

σκόρπια φυτά ανάλογα με το είδος τους.  Η ομαδοποίηση ωστόσο μπορεί να έχει επίπεδα. Για

παράδειγμα θα πρέπει τα παιδιά να κάνουν μια ομάδα με όλα τα φρούτα, μια με όλα τα λαχανικά,

μια με τα αρωματικά φυτά, μια με τους ξηρούς καρπούς και μια με τα δημητριακά. Μέσα σε αυτές
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τις αρχικές ομάδες θα πρέπει να σχηματίσουν και άλλες μικρότερες. Για παράδειγμα, στην ομάδα

των φρούτων θα υπάρχει μια υποομάδα μήλων, πορτοκαλιών. Σε κάθε περίπτωση απαριθμούμε το

σύνολο των ομάδων και καταγράφουμε στον πίνακα.

Στόχοι

Να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της σειροθέτησης

Να  παρουσιάσουν  τα  φυτά  που  έφεραν  από  το  σπίτι  δίνοντας  όσο  το  δυνατόν  περισσότερες

πληροφορίες

Να αντιληφθούν αυτές τις πέντε ομάδες φυτών ως φυτά

Να δημιουργήσουν τις πέντε βασικές ομάδες

Να δημιουργήσουν υποομάδες μέσα σε κάθε βασική ομάδα

Να απαριθμήσουν τις βασικές ομάδες και το πλήθος τους

Να απαριθμήσουν τις υποομάδες και το πλήθος τους

Να συγκρίνουν τα πλήθη των συνόλων

Να εμπλακούν οι γονείς στη διαδικασία μάθησης

Να προτείνουν λύσεις

Να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή για αναζήτηση υλικού

Να χρησιμοποιήσουν τον εκτυπωτή

Να παρακολουθήσουν σχετικά βίντεο δίχως να προκαλούν φασαρία

Να περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους

Υλικά-Μέσα

Φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί, δημητριακά και αρωματικά φυτά (που έχουν φέρει από το σπίτι)

Ηλεκτρονικός υπολογιστής

Εκτυπωτής

Φωτογραφίες

Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής Προσέγγισης

Παιδί και Γλώσσα                        → παραγωγή προφορικού λόγου

Παιδί και Περιβάλλον                   → από την παραγωγή των φυτών στην κατανάλωσή τους

Παιδί και Μαθηματικά                      → απαρίθμηση, σύνολα-υποσύνολα, σύγκριση

Παιδί και Πληροφορική                     → χρήση Η/Υ για αναζήτηση υλικού, χρήση εκτυπωτή
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Ημερήσιο Πρόγραμμα 8

Θέμα: Τα φυτά στη διατροφή μας

Από την προηγούμενη μέρα έχουμε τοποθετήσει μέσα σε καλάθια κάποια από τα φυτά (φρούτα

κλπ) που έχουν φέρει τα ίδια τα παιδιά και έχουμε προσθέσει και κάποια άλλα αντικείμενα, όπως

λουλούδια, φύλλα, κουκλάκια και τουβλάκια. Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες και δίνουμε σε κάθε

ομάδα ένα καλάθι. Ζητάμε από τα παιδιά να βγάζουν ένα-ένα τα αντικείμενα από το καλάθι και να

μας λένε τι είναι αυτό που κρατάνε και να το βάζουν πάλι μέσα. Αφού έχουν μιλήσει όλα τα παιδιά

και έχουν αναφερθεί όλα τα αντικείμενα δίνουμε στις ομάδες ένα δεύτερο καλάθι, αυτή τη φορά

άδειο. Οι ομάδες καλούνται να συζητήσουν για τα αντικείμενα που έχουν στο καλάθι τους και να

αποφασίσουν ποια από αυτά τα θεωρούν φυτά και ποια όχι. Θα πρέπει, λοιπόν, στο ένα καλάθι να

συγκεντρώσουν όλα τα αντικείμενα που αναγνωρίζουν ως φυτά και στο άλλο όλα τα υπόλοιπα που

δεν  τα  αναγνωρίζουν  ως  φυτά.  Μόλις  ολοκληρώσουν  όλες  οι  ομάδες  παρουσιάζουν  στους

υπόλοιπους τα νέα καλάθια και εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκαν και εργάστηκαν. Τις

απαντήσεις  των  παιδιών  τις  καταγράφουμε  στον  πίνακα  και  συγκρίνουμε  τα  αποτελέσματα

εντοπίζοντας ποια αντικείμενα ήταν από όλους αποδεκτά ως φυτά και ποια όχι.

Στην επόμενη δραστηριότητα χωρίζουμε τα παιδιά σε δυο ομάδες και τις τοποθετούμε σε δυο

σειρές η μια παραταγμένη απέναντι  από την άλλη.  Δίνουμε στα παιδιά από ένα καρτελάκι  με

σχοινί  το  οποίο  μπορούν  είτε  να  το  περάσουν  στον  καρπό  τους  είτε  στο  λαιμό.  Πάνω  στα

καρτελάκια  είναι  ζωγραφισμένα  φρούτα,  λαχανικά,  ξηροί  καρποί,  δημητριακά  και  αρωματικά

φυτά. Ζητάμε από κάθε παιδί να μας πει τι βλέπει στο καρτελάκι του και σε ποια ομάδα ανήκει το

συγκεκριμένο φυτό  (π.χ.  μπανάνα-φρούτα).  Κάθε  παιδί  της  μιας  ομάδας  έχει  το  ίδιο  ακριβώς

καρτελάκι με το απέναντι παιδί της άλλης ομάδας. Όλες οι καρτέλες εμφανίζονται δυο φορές. Η

νηπιαγωγός στέκεται στη μια μεριά των σειρών των ομάδων έτσι ώστε να απέχει εξίσου από τα

ζευγάρια. Κρατάει στο χέρι της ένα μαντήλι και δεξιά και αριστερά της έχει από ένα χαρτόκουτο

που ανήκει σε κάθε ομάδα. Κρατάει το μαντήλι ψηλά και φωνάζει ένα όνομα και τα δυο παιδιά

που έχουν το καρτελάκι με αυτό το αντικείμενο πρέπει να τρέξουν και να πάρουν το μαντήλι. Ο

πιο γρήγορος παίρνει το μαντήλι και το ρίχνει στην κούτα της ομάδας του και επιστρέφουν και οι

δυο στις θέσεις τους. Αυτό επαναλαμβάνεται είτε με το όνομα του αντικειμένου στις καρτέλες

(φουντούκι), είτε με το όνομα της ομάδες στην οποία ανήκει (ξηροί καρποί). Στο τέλος μετράμε τα

μαντήλια που μάζεψε κάθε ομάδα και ανακοινώνουμε την νικήτρια ομάδα. Συζητάμε με τις δύο

ομάδες τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι κέρδισαν ή έχασαν αντίστοιχα.
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Στόχοι

Να αναγνωρίσουν το περιεχόμενο των καλαθιών

Να φτιάξουν ένα καλάθι μόνο με φυτά

Να εργαστούν ως ομάδα για έναν κοινό σκοπό

Να πουν όλα τα μέλη της ομάδας τη γνώμη τους

Να εξηγήσουν το λόγο που αποφάσισαν να βάλουν τα συγκεκριμένα αντικείμενα σε κάθε καλάθι

Να απαριθμήσουν τα στοιχεία που καταγράψαμε στον πίνακα

Να φροντίζουν τα παιδιά να διατηρούν τις σειρές

Να θυμούνται το αντικείμενο της καρτέλας τους χωρίς να το κοιτάνε συνέχεια

Να αναπτύξουν τα αντανακλαστικά τους

Να αναπτύξουν την ταχύτητά τους

Να τρέχουν μόνο όταν ακούν το δικό τους όνομα

Να επιστρέφουν κάθε φορά στη θέση τους

Να απαριθμούν τα μαντήλια που κέρδισε κάθε ομάδα

Να εξηγήσουν τι έκαναν και έχασαν ή κέρδισαν και τι θα έκαναν την επόμενη φορά

Υλικά-Μέσα

Καλάθια με αντικείμενα

Καρτέλες με αντικείμενα

Κούτες

Μαντήλια

Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής Προσέγγισης

Παιδί και Γλώσσα                        → παραγωγή προφορικού λόγου

Παιδί και Περιβάλλον                   → καλάθια με φυτά

Παιδί και Μαθηματικά                  → ταξινόμηση, απαρίθμηση, σύγκριση

Παιδί και Δημιουργία-Έκφραση     → τρέξιμο
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Ημερήσιο Πρόγραμμα 9

Θέμα: Τα φυτά στη διατροφή μας

Αφού έχουμε συζητήσει και έχουμε δει να αναπαρίσταται οπτικά τι συμβαίνει με τις συγκεκριμένες

ομάδες  φυτών  (φρούτα,  λαχανικά,  δημητριακά,  ξηροί  καρποί  αρωματικά φυτά),  εξηγούμε στα

παιδιά ποια θα είναι  η επόμενη δραστηριότητα. Θα πρέπει  να φτιάξουμε καρτέλες με οδηγίες

χρήσης για κάθε μια ομάδα. Σε κάθε περίπτωση συζητάμε για το πως καταναλώνουμε αυτά τα

φυτά, για παράδειγμα το πορτοκάλι το τρώμε αφού το ξεφλουδίσουμε πρώτα, ενώ το χαμομήλι

πρέπει  να το βράσουμε και να το πιούμε.  Με αυτές θα βοηθήσουμε τους μαθητές των άλλων

τάξεων και εμάς τους ίδιους να θυμόμαστε ποια βήματα θα πρέπει να ακολουθήσουμε σε κάθε

περίπτωση.  Λαμβάνοντας  υπόψη  το  γεγονός  ότι  τα  παιδιά  σε  αυτήν  την  ηλικία  δεν  είναι

εξοικειωμένα με την αυθόρμητη γραφή, θα πρέπει η νηπιαγωγός να καταγράψει τις οδηγίες στον

πίνακα. Στην πρώτη φάση τα παιδιά προτείνουν τα βήματα που θα ακολουθήσουμε σε κάθε ομάδα

φυτού και η νηπιαγωγός καταγράφει τις  ιδέες των παιδιών στον πίνακα.  Πέρα από τις λέξεις

χρησιμοποιούμε και σύμβολα στις οδηγίες.

Ολοκληρώνοντας με την καταγραφή σχηματίζουμε τις ομάδες εργασίας. Οι ομάδες των φυτών

της διατροφής μας είναι πέντε, επομένως, πέντε θα είναι και οι ομάδες των παιδιών. Σε ένα κουτί

έχουμε βάλει χρωματιστά χαρτάκια και κάθε παιδί τραβάει ένα χαρτάκι. Τα παιδιά που τράβηξα το

ίδιο χρώμα γίνονται ομάδα. Κάθε ένα από τα πέντε χρώματα αντιστοιχεί και σε μια ομάδα φυτών,

για  παράδειγμα  το  μπλε  είναι  τα  δημητριακά.  Έτσι,  λοιπόν,  οι  ομάδες  αναλαμβάνουν  να  τις

οδηγίες χρήσης του φυτού που τους αντιστοιχεί. Ένας από κάθε ομάδα αναλαμβάνει να γράφει τις

λέξεις, ένας άλλος να διορθώνει τυχόν λάθη, ένας άλλος σχεδιάζει τα σύμβολα, ένας άλλος κόβει,

ένας άλλος τα κολλάει και αν υπάρχει και άλλο μέλος αυτός συντονίζει την ομάδα. Κάθε ομάδα

στο τέλος παρουσιάζει την καρτέλα με τις οδηγίες χρήσης που έφτιαξε.

Στόχοι

Να προτείνουν λύσεις

Να εφαρμόσουν τις λύσεις που προτείνουν

Να χρησιμοποιήσουν λέξεις και σύμβολα για να περιγράψουν κάτι

Να αντικαταστήσουν λέξεις με σύμβολα

Να σχηματίσουν τυχαίες ομάδες και να αποδεχτούν τα υπόλοιπα μέλη

Να συνεργαστούν

Να αντιγράψουν σωστά τις οδηγίες από τον πίνακα

Να εξασκηθούν στη χρήση του ψαλιδιού
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Να σχεδιάσουν τα κατάλληλα σύμβολα

Να κολλήσουν τα σύμβολα στις κατάλληλες θέσεις

Να σέβονται το ρόλο του άλλου

Υλικά-Μέσα

Χαρτόνια

Ψαλίδι

Κόλλα

Κούτα με χαρτάκια

Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής Προσέγγισης

Παιδί και Γλώσσα                        → παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου

Παιδί και Περιβάλλον                   → οδηγίες χρήσης φυτών

Παιδί και Δημιουργία-Έκφραση     → κολλάζ, χαρτοκοπτική, ζωγραφική
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Ημερήσιο Πρόγραμμα 10

Θέμα: Τα φυτά στη διατροφή μας

Με τις πέντε ομάδες φυτών (φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί, δημητριακά, αρωματικά φυτά)

φτιάχνουμε κολλάζ.  Φτιάχνουμε στον πίνακα πέντε στήλες,  μία για κάθε ομάδα και γράφουμε

πάνω διάφορα είδη που ανήκουν σε αυτές.  Ζητάμε από τα παιδιά να προτείνουν φυτά και  τα

καταγράφουμε  στις  στήλες  που  ταιριάζουν.  Αυτό  το  στάδιο  πραγματοποιείται  προκειμένου  τα

παιδιά  να  έχουν  ιδέες  για  το  κολλάζ.  Χωρίζουμε  τα  παιδιά  σε  πέντε  ομάδες  και  κάθε  μια

αναλαμβάνει το κολλάζ μιας ομάδες φυτών. Στην αρχή της δραστηριότητας τους δίνουμε χαρτόνια

και τους ζητάμε να σχεδιάσουν τα φυτά της ομάδας τους παίρνοντας ιδέες και από τον πίνακα.

Έπειτα, πρέπει να τα κόψουν και να τα συγκεντρώσουν σε μια μεριά. Έχουμε τοποθετήσει στο

χαλί  πέντε  μεγάλα  χαρτόνια  πάνω  στα  οποία  είναι  σχεδιασμένο  το  περίγραμμα  ενός

αντιπροσωπευτικού φυτού κάθε ομάδας. Ζητάμε από τις ομάδες να πάνε στα μεγάλα χαρτόνια και

αφού συζητήσουν μεταξύ τους να αποφασίσουν ποιο χαρτόνι αντιστοιχεί στην ομάδα τους και να

το πάρουν στο τραπέζι τους. Πάνω στο χαρτόνι που διάλεξαν θα πρέπει να κολλήσουν τα φυτά που

σχεδίασαν και έκοψαν. Μόλις ολοκληρώσουν θα πρέπει να παρουσιάσουν το κολλάζ τους.

Στη συνέχεια, δίνουμε στα παιδιά φύλλα εργασίας στα οποία καλούνται να κυκλώσουν μόνο

μια  ομάδα  από  αυτές  που  τους  δίνονται  π.χ.  φρούτα.  Υπάρχουν  δηλαδή  στο  φύλλο  σκόρπια

φρούτα, λαχανικά κλπ και θα πρέπει στη μια περίπτωση να κυκλώσουν μόνο τα φρούτα, ενώ σε

άλλη μόνο τα φρούτα και τα λαχανικά.

Στόχοι

Να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της ταξινόμησης

Να προτείνουν φυτά που αντιστοιχούν στις πέντε ομάδες φυτών

Να σχεδιάσουν π.χ. μόνο φρούτα αν η ομάδα που έχουν αναλάβει είναι τα φρούτα

Να εξασκηθούν στη χρήση του ψαλιδιού

Να αποφασίσουν ως ομάδα για το χαρτόνι που τους αντιστοιχεί

Να κολλήσουν τα φυτά που σχεδίασαν στο μεγάλο χαρτόνι μέσα στο σχέδιο και όχι έξω από αυτό

Να παρουσιάσουν το κολλάζ τους

Να κυκλώσουν μόνο ότι τους ζητείται

Υλικά-Μέσα

Χαρτόνια
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Ψαλίδι

Κόλλα

Φύλλο εργασίας

Θεμελιώδεις Έννοιες Διαθεματικής Προσέγγισης

Παιδί και Γλώσσα                        → παραγωγή προφορικού λόγου

Παιδί και Περιβάλλον                   → κολλάζ με τα φυτά

Παιδί και Δημιουργία-Έκφραση     → κολλάζ, χαρτοκοπτική, ζωγραφική
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Κυκλώνω τους ξηρούς καρπούς
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ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι παραπάνω διδακτικές προτάσεις αποτελούν υποθετικά σενάρια, καθότι δεν έχουν εφαρμοστεί
ακόμη. Εξαιτίας αυτού δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή και πραγματικά αποτελέσματα. Επομένως,
κατά την υλοποίησή τους ενδέχεται να εξελιχθούν διαφορετικά τα στάδια και να χρησιμοποιηθούν
διαφορετικά υλικά. Οι δραστηριότητες, λοιπόν, αναμένεται να διαφοροποιηθούν σύμφωνα με το
πλαίσιο της τάξης, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

Παρόλα αυτά, προσδοκούμε ότι οι δραστηριότητες θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών
και θα δημιουργήσουν ένα ευχάριστο κλίμα. Σκοπός των προτάσεων είναι η απόκτηση γνώσεων με
έναν περισσότερο διασκεδαστικό τρόπο. Οι δραστηριότητες είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε να
εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων και να εμπλέκονται ακόμη και τα πιο ντροπαλά.

Τα παιδιά μέσα από τις προτάσεις αυτές αναμένεται να αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες3.
Επίσης  θα  έχουν  την  ευκαιρία  να  καλλιεργήσουν  δεξιότητες  που  σχετίζονται  με  τις  πέντε
μαθησιακές περιοχές. Επιδιώκουμε να εξερευνήσουν τον κόσμο χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις
τους, να αγγίξουν, να ακούσουν, να δουν, να μυρίσουν. Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα κάτι το
οποίο έχει νόημα για αυτά αλλά και κάτι με το οποίο έρχονται σε επαφή. Για το λόγο αυτό τα
παιδιά διερευνούν μόνα τους μέσα από πειραματισμούς και δοκιμές στο φυσικό περιβάλλον, με
απώτερο σκοπό να βιώσουν τη γνώση που θα οικοδομήσουν.

Τα αποτελέσματα γνωρίζουμε εξαρχής πως θα παρουσιάσουν ορισμένες έντονες διαφορές σε
περιπτώσεις  όπου  οι  δραστηριότητες  εφαρμοστούν  σε  διαφορετικά  γεωγραφικά  πλαίσια.  Για
παράδειγμα, σε σχολεία της επαρχίας αναμένεται τα παιδιά να δίνουν από μόνα τους περισσότερες
απαντήσεις  για  τα  φυτά  και  να  τα  αντιλαμβάνονται  με  μεγαλύτερη  ευκολία  ως  ζωντανούς
οργανισμούς απ'  ότι  τα  παιδιά των πόλεων.  Ακόμα,  ωστόσο,  και  στην ίδια τάξη ενδέχεται  να
ανταποκριθούν  με  διαφορετικό  τρόπο  τα  παιδιά  και  αυτό  επηρεάζεται  από  τις  προηγούμενες
εμπειρίες τους με το φυσικό περιβάλλον.

Οι προτάσεις  της  παρούσας εργασίας  εστιάζουν στη διαθεματική προσέγγιση με  στόχο την
ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Κανένα αντικείμενο δεν είναι αποκομμένο από τα υπόλοιπα και
καθένα από αυτά αν συνδυαστεί με αρμονικό τρόπο με τα άλλα μπορεί να προσφέρει γνώσεις στα
παιδιά που θα τις κουβαλάνε για όλη τους τη ζωή.

3Βασικές Ικανότητες: Επικοινωνία, Δημιουργική και Κριτική Σκέψη, Προσωπική Ταυτότητα και 

Αυτονομία, Κοινωνικές Ικανότητες· Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, 2011
31



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ξενόγλωσση

Andrade, A. M., El-Hani, C. N. Enseñanza de las ciencias y cultura: múltiples aproximaciones. En:
Colombia. Ed: Publicaciones Universidad Distrital Francisco Jose De Caldas , 5., σσ.19-37 ,2014.

 Backscheider, A.G., Shatz, M. και Gelman, S. (1993). Preschoolers' ability to distinguish living 
kinds as a function of regrowth, Child Development, 64, σσ. 1242-1257.

Barker, M. A., Carr, M. (1989a). Teaching and learning about photosynthesis. Part 1: An assessment 
in terms of students' prior knowledge. International Journal of Science Education, 11(1), σσ. 49-
56.

Barker, M. A., Carr, M. (1989b). Teaching and learning about photosynthesis. Part 2: A generative 
learning strategy. International Journal of Science Education, 11(2), σσ. 141-152.

Bell, B. (1981). When an animal is not an animal. Journal of Biological Education, 15(3), σσ. 213-
218.

Bell, B. (1985). Students' ideas about plant nutrition: what are they? Journal of Biological Education,
19(3), 213-218.

Brown, C. R. (1995). The effective teaching of Biology. London: Longman.

Bullock, M. et al., (1982). The development of casual reasoning. Στο Friedman W. J. (επιμ.), The 
Developmental Psychology of Time. New York: Academic Press.

Carey, S. (1985). Conceptual change in childhood. MIT Press, Cambridge, MA (USA).

Carey, S. (1991). Knowledge acquisition: enrichment of conceptual change?. Στο S. Carey και R. 
Gelman (επιμ.), The epigenesis of mind: Essays on biology and cognition. Erlbaum. Hillsdale. New
Jersey.

Coley, J.D. (2000). On the mportance of comparative research: The case eof folkbiology. Child 
Development, 71, σσ. 82-90.

Donaldson, M. L., Elliot, A. (1990). Children's explanations. Στο Grieve, R., Hughes, M. (επιμ.), 
Understanding Children. Oxford: Blackwell Ltd.

Driver, R. (1983). The Pupil as Scientist? Open University Press: Milton Keynes.

Gelman, R., Brenneman, K., MacDonald, G., Román, M. (2010). Preschool Pathways to Science. 
Facilitating scientific ways of thinking, talking, doing and understanding. USA: Paul H. Brookes 
Publishing Co.

Gelman, S. A., Coley, J. D. (1991). The importance of knowing a dodo is a bird: categories and 
inferences in two-year-olds. Developmental Psychology, 26, σσ.796-804.

Hartford, F., Good, R. (1982). Training chemistry students to ask research questions. Journal of 
Research in Science Teaching, 19(7), 559-570.

Hatano, G. (1990). The nature of everyday science: a brief introduction. British Journal of 
Developmental Psychology, 8, σσ. 245-250.

Hatano, G., Inagaki, K. (1994). Young children's naive theory of biology. Cognition, 50, σσ. 171-
188.

Hatano, G., Inagaki, K. (1997). Qualitative changes in intuitive biology. European Journal of 
Psychology of Education, 12(2), σσ. 111-130.

Inagaki, K. (1993). Young children's differentiation of plants from nonliving things in terms of 
growth, Paper presented at the biennial meeting of Society for Research in Child Development, 

32



New Orleans.

Inagaki, K., Hatano, G. (1993). Young children's understanding of the mind-body distinction. Child 
Development. 64, σσ.1534-1549.

Keil, F. C. (1989). Concepts, kinds and cognitive development. MIT/Brandbury books, Cambridge, 
MA (USA).

Keil, F. C. (1992). The origins of an autonomous biology. Στο M.R. Gunnar και M.Maratsos (επιμ.), 
Modularity and straints in language and cognition: The Minnesota Symposia on Child Psychology,
25, Erlbaum, Hillsdale, New Jersey, σσ. 103-138.

Keil, F. C. (1994). The birth and nurturance of concepts by domains: The origins of concepts of 
living things. Στο L.A. Hirschfeld και S.A. Gelman (επιμ.), Mapping the mind: Domain specificity 
in cognition and culture. Cambridge University Press,  Cambridge (UK), σσ. 234-254.

Keil, F. C. (1995). The growth of casual understanding of natural kinds. Στο Sperber, B., Premack, D.
και Premack, A.J. (επιμ.), Casual Cognition, Clarendon Press, Oxford.

Lakoff, G., Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press.

Mayr, E. (1988). Toward a new philosophy of biology. Harvard University Press, Cambridge, MA 
(USA) – London.

Mintzes, J. J. et al., (1991). Children's biology: studies on conceptual development in the life 
sciences. Στο S.M.Glynn, R.H. Yeany και B.K. Britton (επιμ.), The Psychology of Learning 
Science, Laurence Erlbaum Associates, Hillsdalk, New Jersey.

Moore, J. (1993). Science as a way of knowing. Harvard University Press, Cambridge, MA (USA) - 
London.

Ogle, D. S. (1986). K-W-L group instructional strategy. Στο Palinscar, A.S., Ogle, D.S., Jones, B. F., 
Carr, E.G. (επιμ.). Teaching reading as thinking (Teleconference Resource Guide, σσ. 11-17). 
Alexandria, VA: Association for Supervisor and Curriculum Development.

Papadopoulou, P., Athanasiou, K. (1998). Primary school pupils' meaning for “animal”. Paper 
presented at the Second Conference of European Researchers in Didaktik of Biology (ERIDOB) at 
the University of Goeteborg, 18-22 November.

Passmore, J. (1980). Man's responsibility for nature. Ecological problems and Western traditions. 2. 

Piaget, J. (1929). The Child's Conception of the World. London: Routledge and Keagan Paul.

Rayman, D. (1974). Children's understanding of the c lassification of living organisms. Journal of 
Biological Education, 8(3), σσ. 140-144.

Rosengren, K. S. et al., (1991). At time goes by: children's understanding of growth in animals. 
Child Development, 62, σσ. 1302-1320.

Rumelhard, G. (1985). Quelques représentiones à propos de la photosynthèse. Aster, 1, 37-66.

Rusca, G., Tonucci, F. (1992). Development of the concepts of living and animal in the child. 
European Journal of Psychology of Education, 7(2), σσ.151-177.

 Springer, K. και Keil, F.C. (1991). Early differentiation of casual mechanisms appropriate to 
biological and nonbiological kinds, Child Development, 62, σσ. 767-781.

Stavy, R., Wax, N. (1989). Children's conceptions of plants as living things. Human Development, 
32, σσ. 88-94.

Trowbridge, J. E. και Mintzes, J. J. (1985). Student's alternative conceptions of animals and animal 
classification, School Science and Mathematics, 85(4), σσ. 304-316.

Trowbridge, J. E. και Mintzes, J. J. (1988). Alternative conceptions in animal classification: A cross-
age study. Journal of Research in Science  Teaching, 25(7), σσ. 547-571.

Villalbi, M.R., Lucas, A.M. (1991). When an animali is ot an animal? When it speaks English. 
33



Journal of Biological Education, 25(3), σσ. 184-186.

Voros, F. K. (1975). Das Problem der Willensfreiheit bei Demokrit. Περιοδικό Das Altertum, 1975, 
Ανατολικό Βερολίνο.

Wellman, H. M., Gelman, S.A. (1992). Cognitive development: Foundational theories of core 
domains. Annual Review of Psychology, 43, σσ. 337-375.

Zogza, V., Papamichael, Y. (2000). The development of the concept of alive by preschoolers through 
a cognitive conflict teaching intervention. European Journal of Psychology of Education, 10(2), 
σσ.191-205.

Zusne, L., Jones, W. H. (1989). Anomalistic Psychology. A Study of Magical Thinking. Lawrence 
Erlbaum Associates. USA.

Ελληνόγλωσση

Αθανασίου, Κ. (2009). Εισαγωγή στις Βιολογικές Επιστήμες και η διδακτική τους. Αθήνα: Γρηγόρη.

Γεωργόπουλος, Α. & Τσαλίκη, Ε. (2006). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αρχές-Φιλοσοφία, 
Μεθοδολογία, Παιχνίδια & Ασκήσεις. Αθήνα: Gutenberg

Δημητρίου, Α., (2013) (Επιμ.).Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. 
Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο Α.Ε.

Driver, R. et al., (1993). Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές επιστήμες. Open University Press: 
Milton Keynes, Philadelphia.

Ζόγκζα, Β. (2006). Η βιολογική γνώση στην παιδική ηλικία. Ιδέες των παιδιών και διδακτικές 
προσεγγίσεις. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Ζόγκζα, Β. κ.ά. (1996). Νοητικές παραστάσεις ζωντανού-μη ζωντανού και φυτού-ζώου: ποια είναι τα 
κριτήρια που χρησιμοποιούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας για τη διάκρισή τους. 5Ο Ετήσιο 
Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχολογικής Έρευνας, Πάτρα, Μάιος.

Καβάγια, Β. (Επιμ.) (2007). Επιστημονικά Ελληνικά. Σχολείο Νέας Ελληνικής για Ξένους «Μέγας 
Αλέξανδρος». Τόμος α,β. Αθήνα.

Καριώτογλου, Π. & Παπαδοπούλου, Π. (Επιμ.) (2014). Φυσικές επιστήμες και περιβάλλον στην 
Προσχολική εκπαίδευση : αναζητήσεις και προτάσεις. Αθήνα: Gutenberg.

Κοτζάι, Α. (2015). Βιολογικός Ντετερμινισμός και Κοινωνία. Περιοδικό Political Doubts.

 Κύρκου, Β. (1986). Αρχαίος Ελληνικός Διαφωτισμός και Σοφιστική. σελ. 132-133 Αθήνα.

Κωνσταντίνου, Κ. Π. (2002). Οι φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο – Βοήθημα για το νηπιαγωγείο. 
Λευκωσία: Υπουργείο Υγείας και Πολιτισμού, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Λευκωσία.

Λειβαδίτης, Μ. (2012). Τι μπορεί να είναι τα qualia; Οι απόψεις των μονιστών. Περιοδικό  
Ψυχιατρική. 23(3), 231.

Ματθόπουλος, Δ. Π. (2005). Γενικές Αρχές Βιολογίας. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Mayr, E. (2002). Αυτή είναι η Βιολογία - Η επιστήμη του έμβιου κόσμου. Μτφρ. Λαντζούνη Μαρίνα. 
Αθήνα: Κάτοπτρο.

Μεταξόπουλος, Α. (1984). Φυσικαλισμός και υλισμός: Η εξέλιξη ορισμένων ιδεών στο πλαίσιο της 
νεοθετικιστικής φιλοσοφίας. Περιοδικό: Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τεύχος 52

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (2011).

Πέντζου-Δαπόντε, Α. (1990). Μαθήματα Γενικής Βιολογίας. Θεσσαλονίκη.

34



Πλακίτση, Κ. (2010). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή, Επιστήμη και Κοινωνία: Οι 
Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011). Μέρος 1ο, Μέρος 2ο.

Σπανός, Δ. Χ. (1982). Γενική Βιολογία. Για τους σπουδαστές των παιδαγωγικών ακαδημιών. 
Θεσσαλονίκη.

Starr, C. et al., (2015). Βιολογία. Βασικές Έννοιες και Αρχές. Utopia

Τσιτουρίδου, Μ. (επιμ.) (2003). Οι φυσικές επιστήμες και οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση 
παιδιών προσχολικής ηλικίας. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.

ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Π.Ι. (2002). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. 
Προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων. Αθήνα.

Φερεκύδου, Ε. Ε. Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου. Αθήνα: Βολονάκη.

Χατζηνικήτα, Β. (1999). Εμπόδια-στόχοι ως βάση για την ανάπτυξη διδακτικού υλικού: η περίπτωση 
της ανάπτυξης και της θρέψης των φυτών. Στα πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη 
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, σσ. 425-438, Λευκωσία, Κύπρος: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.

Χατζηνικήτα, Β. κ.ά. (1999). Αντιλήψεις παιδιών ηλικίας 5-7 για την ανάπτυξη και τη θρέψη των 
φυτών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 29, σσ. 209-231.

Χρηστοδουλάκης, Ν. Σ. (1994). Σύγχρονη Βιολογία. Αθήνα: Πατάκης.

Χριστοπούλου, Γ., Ζόγκζα, Β. (2005). Διδακτική Παρέμβαση στο Πλαίσιο του Εποικοδομισμού για 
την Ανθρώπινη Αναπαραγωγή. Στο Δ.Κολιόπουλος και Α.Βαβουράκη (επιμ.),  Διδακτική Φυσικών 
Επστημών: Οι Προκλήσεις του 21ου αιώνα, σσ. 27-37.

 

35


	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
	1. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
	1.1. Ανιμισμός
	1.2. Βιταλισμός
	1.3 Μηχανικισμός
	1.4 Φυσικαλισμός-Φυσιοκρατία
	1.5. Ντετερμινισμός- Αιτιοκρατία
	1.6. Βιολογικός Ντετερμινισμός
	1.7. Αιτιώδεις εξηγήσεις βιολογικών φαινομένων
	1.8. Αιτότητες

	2. ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ
	2.1. Προσέγγιση με βάση την Ομοιότητα
	2.2. Αιτιώδης-Ερμηνευτική Βιολογική Σκέψη
	2.3 Κοινωνιο-πολιτισμικοί Παράγοντες

	3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
	4. ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
	4.1. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει κάποιους οργανισμούς ζωντανούς;
	4.2.Ταξινόμηση
	4.3. Διαφορές Ζώων και Φυτών
	4.4. Ομοιότητες Ζώων και Φυτών
	5.1. Ταξινόμηση
	5.2. Μορφολογία

	6. ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
	7. ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ
	8. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
	Ημερήσιο Πρόγραμμα 1
	Ημερήσιο Πρόγραμμα 2
	Ημερήσιο Πρόγραμμα 3
	Ημερήσιο Πρόγραμμα 4
	Ημερήσιο Πρόγραμμα 5
	Ημερήσιο Πρόγραμμα 6
	Ημερήσιο Πρόγραμμα 7
	Ημερήσιο Πρόγραμμα 8
	Ημερήσιο Πρόγραμμα 9
	Ημερήσιο Πρόγραμμα 10

	ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	Ξενόγλωσση
	Brown, C. R. (1995). The effective teaching of Biology. London: Longman.
	Ελληνόγλωσση


