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Δπραξηζηίεο 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπ αλζξψπνπο πνπ κε βνήζεζαλ θαη κε 

ζηήξημαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά, ζα ήζεια λα 

εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Καξηψηνγινπ Πέηξν θαη 

ηελ θα Παπαδνπνχινπ Πελειφπε, ηφζν γηα ηελ επίβιεςε, φζν θαη γηα ηε δηαξθή 

θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θαη ηελ ηειηθή ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο κνπ. Δπηπιένλ ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνλ θ. Μπξάηηηζε Θαξξελφ γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ σο βαζκνινγεηήο 

ηεο εξγαζίαο. 

Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνχζα έξεπλα θαη ηνπο 

επραξηζηψ. 

Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θ. πκεσλίδνπ Άλλα γηα ην πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζα απφ ηε δηπισκαηηθή ηεο εξγαζία. 

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζχδπγφ κνπ αιιά θαη ηνπο γνλείο κνπ γηα ηε 

ζηήξημε φια απηά ηα ρξφληα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ν ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε θαη ε αμηνιφγεζε 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ ζε παηδηά 

ειηθίαο απφ 6 έσο 8 εηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε έλα 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ», ην νπνίν θαη ζηε ζπλέρεηα 

εθαξκφζηεθε ζηελ ηάμε. Σν ινγηζκηθφ αμηνινγήζεθε πνιιαπιψο, ζπγθεθξηκέλα: α) 

απφ εηδηθφ (εθπαηδεπηηθφ πιεξνθνξηθήο) σο πξνο ηνλ ηερλνινγηθφ άμνλά ηνπ, β) απφ 

5 Δθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θπξίσο σο πξνο ην δηδαθηηθφ άμνλά 

ηνπ κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε πξνο ηνχηνηο, γ) σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρή 21 καζεηψλ 

πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο, δ) σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ θαηά ηε δηδαζθαιία κέζσ 

ηεο παξαηήξεζήο ηεο. 

Ζ έξεπλα αμηνιφγεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξηνρή ηεο 

Θεζζαινλίθεο ην Μάξηην ηνπ 2015, θαηά ηελ νπνία αμηνινγήζεθε  πην ζπγθεθξηκέλα 

ε ζπκβνιή ηνπ ινγηζκηθνχ ζηε δηδαζθαιία: α) ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ 

αγαζφ θαη ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηνπ, β) ηεο δηαδνρήο ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ 

πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη γ) ησλ επηκέξνπο θχξησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θχθινπ.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έγηλαλ εκθαλείο πνηνηηθέο βειηηψζεηο ζηηο 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηα θαηλφκελα ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη ηελ 

θνηλσληθή αμία ηνπ λεξνχ. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα θαηαλνήζνπλ ηα 

επηκέξνπο θαηλφκελα ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ (φπσο ηε ζπκπχθλσζε, ηε  βξνρή θαη 

ην ρηφλη) κε ηε δηδαζθαιία ηνπ ινγηζκηθνχ. Απφιπηα ζεηηθή ήηαλ θαη ε εηθφλα ησλ 

απαληήζεσλ γηα ηε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, θαζψο φια ηα 

παηδηά ππέζεζαλ ζσζηά ηε ζεηξά ησλ θαηλνκέλσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ πξψηε θνξά 

πνπ απάληεζαλ ζσζηά κφλν νη κηζνί καζεηέο. Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ 

ηφζν ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ αμία ηνπ λεξνχ, δηφηη νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πξηλ θαη 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο δελ παξνπζίαζαλ 

κεγάιε δηαθνξνπνίεζε. Σέινο, σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο 

κνληεινπνίεζεο σο επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο, έγηλε θαλεξφ ην γεγνλφο φηη νη 

ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη επεηεχρζεζαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. 

Σαπηφρξνλα, είλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί πσο ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρεηηθφ 

εξσηεκαηνιφγην, αθνχ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ε ζεηηθή εθηίκεζε ήηαλ ε κφλε 
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απάληεζε ησλ εξσηνχκελσλ. Βέβαηα, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνέθπςαλ λέεο ηδέεο πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ηε ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ, θαζψο 

επίζεο θαη έγηλαλ θαλεξέο θάπνηεο παξαιείςεηο ηνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ειιηπήο 

παξνπζίαζε ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ. 

πκπεξαζκαηηθά, κε βάζε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνέθπςαλ ζηελ έξεπλα, 

πξνηάζεθαλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηε κειινληηθή βειηίσζή ηεο. Οη πξνηάζεηο 

αθνξνχλ αθελφο ηελ εθαξκνγή ηεο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο κε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ κέζα ζηελ ηάμε θαη αθεηέξνπ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ «Σν 

ηαμίδη ηνπ λεξνχ». πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ε δηδαζθαιία ηνπ ινγηζκηθνχ ζε 

δηαθνξεηηθφ εξεπλεηηθφ δείγκα γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ, αιιά θαη ε 

δηδαζθαιία ηνπ ζην πιαίζην ελφο project γηα ην λεξφ, γηα ην νπνίν ζα αθηεξσζεί 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην ζέκα 

αιιά θαη γεληθφηεξα κε ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ). Απφ ηελ άιιε, δηαηππψζεθε ε πξφηαζε γηα αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ φζνλ 

αθνξά νξηζκέλα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιιά θαη ζηνηρεία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ, ζηα νπνία δηαπηζηψζεθαλ ειιείςεηο. 
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SUMMARY 

The study‟s aim was the design, implementation and evaluation of educational 

software, used to teach the hydrologic cycle to children in the age of 6-8 years old. 

For these purposes, the educational software “Travel of the water” was designed and 

implemented, which was used in school classes. The software was evaluated in many 

ways, specifically: a) by a specialist (ICT educator), in its technological aspects, b) by 

5 primary education teachers, in its instructive standpoint, using a questionnaire built 

for this purpose, c) regarding its achievement of the learning goals set out, with the 

participation of 21 primary education students, d) regarding its usability during 

teaching, through observing. 

The evaluation research was carried out in Thessaloniki during March 2015, 

during which the following were specifically evaluated: a) the value of water as a 

social commodity and its everyday use, b) the succession of the hydrologic cycle‟s 

phenomena, c) the individual main phenomena of the cycle. 

Qualitative improvements in the children‟s answers became obvious from the 

research‟s results, regarding the water cycle‟s phenomena and the social value of 

water. The students were able to comprehend the distinct phenomena of the cycle 

(such as condensation, rain and snow) after the software was taught. The answers 

regarding the succession of the phenomena were overwhelmingly good too, as all the 

children succeeded in replying correctly about the order of phenomena, compared to 

only half of them getting it right previously. However, results in the section of the 

value of water were not as satisfactory, as the answers received before and after the 

practice of Teaching Learning Sequence was used did not differ greatly. Finally, in 

terms of employing observation and modeling as scientific skills, it was apparent that 

the study‟s targets were met at a satisfactory level. 

 It is important to note that the software‟s helpfulness was also confirmed by 

the educators‟ answers in the relevant questionnaire, as nearly all questions were met 

with a positive response. That said, new ideas about the software‟s design sprang 

forth from these responses, as well as some omissions came to light, such as 

insufficient gravity in terms of the value of water. 

 In conclusion, based on constraints that arose in the research, some 

modifications were suggested in the way of its future improvement. They revolve 

around the issues of both applying Teaching Learning Sequence through the use of 
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software in school classes, and its enhancement. Specifically, using the software to 

teach a separate research sample in order to verification results, as well as teaching it 

in the context of a project about water, in which more time will be allotted to 

familiarize the children with the subject and the general usage of ICT. On the other 

hand, the proposal to enhance the software was made, in terms of certain 

technological aspects and elements of its content, which were found lacking. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζε φια ηα ζχγρξνλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα νη καζεηέο 

δηδάζθνληαη Φπζηθέο Δπηζηήκεο (ΦΔ) απφ ην λεπηαγσγείν έσο θαη ην Λχθεην. Ζ 

δηδαζθαιία ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ εκθαλίδεη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο εηδηθά ζηα 

παηδηά κηθξήο ειηθίαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ΦΔ αιιά θαη απφ ηηο λνεηηθέο δνκέο ησλ παηδηψλ θαη ηηο 

δηαηζζεηηθέο αληηιήςεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. πλεπψο, ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ησλ ΦΔ θαίλεηαη λα είλαη ε κειέηε 

ησλ πξνυπαξρνπζψλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα. Δπίζεο, 

αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε ζρεδηαζκνχ ειθπζηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ΦΔ ζηηο κηθξέο 

ειηθίεο. 

ληαο ζε κία επνρή πνπ ε ηερλνινγία ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη νινέλα 

βξίζθεη λέα πεδία εθαξκνγήο, νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ) θαίλεηαη λα απνηεινχλ έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ εκθαλίδεη ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Απηφ 

επηηπγράλεηαη δηφηη νη ΣΠΔ παξέρνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνηθίια εξγαιεία κάζεζεο, 

φπσο πξνζνκνηψζεηο θαηλνκέλσλ, ςεθηαθά πεξηβάιινληα κάζεζεο κε πνιπκεζηθέο, 

ππεξκεζηθέο θαη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, νκαδνζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, 

ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ 

(νινκσλίδνπ, 2006). 

Δχινγν ινηπφλ ήηαλ γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο λα νδεγεζνχκε ζην 

ζρεδηαζκφ, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ελφο δηαδξαζηηθνχ πνιπκεζηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. Δλαζρνιεζήθακε κε ηε κειέηε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ, δηφηη ν πδξνινγηθφο θχθινο απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα θαηλφκελα πνπ ζπλαληνχκε θαζεκεξηλά κπξνζηά καο θαη επεξεάδεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα Πξνγξάκκαηα 

πνπδψλ, αθνχ απνηειεί έλα θχξην ζέκα δηδαζθαιίαο γηα ην λεπηαγσγείν θαη ην 

δεκνηηθφ (ΓΔΠΠ, 2003).  

Βαζηθή επηδίσμε ηεο θαζίζηαηαη ε δηδαζθαιία ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ κέζσ 

ηνπ ινγηζκηθνχ «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ»  πνπ εθαξκφζηεθε ζε παηδηά δεκνηηθνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο Β΄ ηάμεο. Ζ έξεπλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ κέζα ζηελ ηάμε θαη κέζσ 
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εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα, ην πεξηερφκελν ησλ 

νπνίσλ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. ην 1
ν
 θεθάιαην απηήο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην απηφ, 

παξνπζηάδνληαη ηα δηδαθηηθά κνληέια πνπ εθαξκφδνληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε Μνληεινπνίεζε. Σν 

θεθάιαην απαξηίδεηαη αθφκε απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ Γηδαθηηθψλ Μαζεζηαθψλ 

Αθνινπζηψλ θαη ηα θχξηα ζεσξεηηθά πιαίζηά ηνπο, θαζψο απνηεινχλ κηα απφ ηηο 

ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ, ελψ αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ 

πδξνινγηθνχ θχθινπ, αλαιχνληαο ηα επηκέξνπο θαηλφκελά ηνπ. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδνληαη ηα λνεηηθά κνληέια θαη ε ελλνηνινγηθή αιιαγή, θαζψο επίζεο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ γηα ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ παηδηψλ 

γηα ην θαηλφκελν. Έπεηηα, αλαιχεηαη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ινγηζκηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ. Σν θεθαιαίν νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ θξηηεξίσλ 

αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, θαζψο επίζεο θαη ηε ζπγθξηηηθή 

επηζθφπεζε θαη παξνπζίαζε ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ 

αθνξνχλ ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν. 

ην 2
ν
 Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχμακε «Σν ηαμίδη ηνπ 

λεξνχ», αλαθέξνληαο ηα θχξηα ζεκεία ηνπ, αλαιχνληαο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ, παξνπζηάδνληαο φιεο ηηο ελφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ, παξαζέηνληαο θαη ηα 

αληίζηνηρα screenshots. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη νη ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ 

παηδηψλ πνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηε ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ, ελψ εμεηάδεηαη εάλ 

ην ινγηζκηθφ είλαη ζπκβαηφ κε ην αληίζηνηρν Πξφγξακκα πνπδψλ αιιά θαη πνηεο 

είλαη νη δπλαηφηεηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπ. Σέινο αλαιχεηαη ε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ινγηζκηθνχ, δειαδή ζε πνην κνληέιν δηδαζθαιίαο βαζίδεηαη.  

 ην 3
ν
 Κεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε ηνπ κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, κε αλαθνξά ζην ζθνπφ ηεο κειέηεο, ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζηε κέζνδν έξεπλαο, ζηελ πεξηγξαθή 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο κε ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο, 

ηφζν γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ινγηζκηθνχ κέζα ζηε ηάμε, φζν θαη γηα ηε πηινηηθή 

αμηνιφγεζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
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 Σν 4
ν
 Κεθάιαην απνηειείηαη απφ ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ: ησλ ηεζη πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο, 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηνπ θχιινπ εξγαζίαο, ηεο έθζεζεο ηεο παξαηεξήηξηαο θαη ηνπ 

αλαζηνραζηηθνχ θεηκέλνπ. Αθφκε παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ απφ 

«εηδηθφ» ηνπ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

θαη είλαη ζε κνξθή θεηκέλνπ. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηα έξγα (δσγξαθηέο) 

πνπ δεκηνχξγεζαλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο θαη αθνξνχζαλ ηνλ 

πδξνινγηθφ θχθιν.  

Αθνινπζεί ην 5ν Κεθάιαην κε ηε «πδήηεζε» φισλ ησλ παξαπάλσ, 

ζπλνςίδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, δειαδή ζε πνην βαζκφ επηηεχρζεθαλ νη 

ζηφρνη ηεο έξεπλαο πνπ ηέζεθαλ. Έπεηηα, αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνέθπςαλ 

ζηελ έξεπλα, ελψ επηρεηξνχληαη θαη βειηησηηθέο πξνηάζεηο.  

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε αληίζηνηρε ειιελφγισζζε θαη μελφγισζζε 

βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη νη δηαδηθηπαθέο πεγέο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε εξγαζία, ελψ 

ζην ηέινο αθνινπζνχλ νθηψ παξαξηήκαηα. ην πξψην παξάξηεκα παξνπζηάδεηαη ν 

ζπλνπηηθφο πίλαθαο ησλ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ 

αθνξνχλ ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν θαη παξνπζηάζηεθαλ ζην 1
ν
 Κεθάιαην.  ην δεχηεξν 

παξάξηεκα επηζπλάπηνληαη ελδεηθηηθέο εηθφλεο (screenshots) απφ φιεο ηηο ελφηεηεο 

ηνπ ινγηζκηθνχ «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ», ελψ ζην ηξίην παξάξηεκα παξαηίζεληαη νη 

εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο θαζψο θαη νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηα ηεζη 

πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ηέηαξην παξάξηεκα κε ηνλ 

πίλαθα ηνπ θχιινπ παξαηήξεζεο (Πίλαθαο 19), ν νπνίνο ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ 

εμσηεξηθή παξαηεξήηξηα. Έπεηηα, παξαηίζεηαη ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά 

ηε δηδαζθαιία ηνπ ινγηζκηθνχ ζηε ηάμε, δειαδή νη εηθφλεο πνπ δφζεθαλ ζηνπο 

καζεηέο. ην έθην παξάξηεκα επηζπλάπηεηαη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δηακνηξάζηεθε 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο καδί κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, ελψ αθνινπζεί ν νδεγφο 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ δφζεθε ζε απηνχο καδί κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ.  Σέινο, ε 

εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηηο δσγξαθηέο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα παηδηά κεηά ηελ 

νινθιήξσζεο ηεο δηδαζθαιία ηνπ ινγηζκηθνχ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 

1.1. Σα μοντϋλα διδαςκαλύασ ςτισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ 

ε απηή ηελ ελφηεηα, ζα αλαθεξζνχλ ηα δηδαθηηθά κνληέια ζηα νπνία 

κπνξεί λα βαζηζηεί ε ζρεδίαζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηε δηδαζθαιία 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ΦΔ). χκθσλα κε ηνλ Καξηψηνγινπ (2006) ηα θπξίαξρα 

κνληέια δηδαζθαιίαο ησλ ΦΔ είλαη ηα εμήο): α) παξαδνζηαθφ/κεηαθνξά γλψζεο, β) 

αλαθαιππηηθφ, γ) επνηθνδνκεηηθφ, δ) δηεξεπλεηηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

α) Μνληέιν κεηαθνξάο: 

Οη αξρέο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ βξήθαλ εθαξκνγή ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηε ιεγφκελε παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε. Ζ γξακκηθή – 

κεραληζηηθή ζρέζε κεηαμχ εξεζίζκαηνο θαη αληίδξαζεο εθθξάδεηαη σο ζρέζε 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (θνπκηφο, 2012). Βαζηθή επηδίσμε ηνπ κνληέινπ 

κεηαθνξάο  απνηειεί ε επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ 

(εξέζηζκα) ψζηε λα νδεγεζνχκε ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα (αληίδξαζε). Κχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ν ζεβαζκφο ζην πεξηερφκελν ησλ ΦΔ θαη ε επίδεημε ησλ 

πεηξακάησλ σο επηβεβαίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο, ζεσξεί ηνλ καζεηή σο 

παζεηηθφ ππνθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ελψ ε κάζεζε ζεσξείηαη σο ζσξεπηηθή 

δηαδηθαζία πιεξνθνξίαο πνπ κεηαβηβάδεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηνλ καζεηή. Αλαγλσξίδεη 

ζαλ δνκηθά ζηνηρεία ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηε γλψζε/δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν θαη ην καζεηή. Σα ηξία απηά ζηνηρεία δεκηνπξγνχλ ην δηδαθηηθφ ηξίγσλν, 

κε ην ξφιν ηνπ πξψηνπ λα είλαη πξσηαξρηθφο θαη ην ξφιν ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμαξηεκέλνο (πχξηνπ, 2001). ηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο είλαη νη καζεηέο λα είλαη ζε 

ζέζε λα αλαπαξάγνπλ φζα δηδάρζεθαλ. Οη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηεί ν 

εθπαηδεπηηθφο θπξίσο είλαη ε δηάιεμε, νη εξσηήζεηο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ην 

πείξακα επίδεημεο (Ashiq, Azeem, Shakoor, 2011). ην πιαίζην απηήο ηεο 

παξαδνζηαθήο πξνζέγγηζεο, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ππεχζπλνο ψζηε κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο επαλαιακβαλφκελεο εμάζθεζεο, λα βειηησζνχλ νη 

απνκλεκνλεπηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή (Ράπηεο, 2000). 
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β) Αλαθαιππηηθφ κνληέιν: 

ηελ αλαθαιππηηθή πξνζέγγηζε ην βαζηθφ εγρείξεκα είλαη φηη ε γλψζε 

αλαθαιχπηεηαη απφ ηνλ ίδην ην καζεηή. Δμαθνινπζεί ν ζεβαζκφο ζην πεξηερφκελν, 

σζηφζν αιιάδεη ν ξφινο ηνπ πεηξάκαηνο πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ αλαθάιπςε ηεο 

γλψζεο απφ ηνπο καζεηέο. Έηζη ν καζεηήο ζεσξείηαη ελεξγφ ππνθείκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ε κάζεζε σο ελεξγεηηθή δηαδηθαζία. 

Καηά ηνλ θνχκην (2012), ε κάζεζε εθιακβάλεηαη σο αλαθάιπςε λέσλ 

γλψζεσλ, επηλφεζε λέσλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή. Ζ 

δηδαζθαιία είλαη δηαδηθαζία αλαθάιπςεο γλψζεσλ απφ ηνπο καζεηέο. ηφρνο δελ 

είλαη ν καζεηήο λα απνκλεκνλεχζεη φζν κεγαιχηεξν φγθν πιεξνθνξηψλ κπνξεί, 

αιιά λα κπνξεί λα εμεγεί ηα φζα αλαθάιπςε κέζα απφ  δηαδηθαζίεο πεηξακαηηζκνχ, 

σο κέινο κηαο νκάδαο. Γηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ επλννχλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

αλαθαιππηηθήο κεζφδνπ είλαη ην πείξακα, νη εξσηήζεηο, ε δηεξεχλεζε θαη ε 

ζπδήηεζε. Ο καζεηήο, νθείιεη λα ελεξγήζεη γηα λα αλαθαιχςεη ηε γλψζε, λα 

εκπιαθεί, λα απηελεξγήζεη, λα παξαηεξήζεη, λα αιιειεπηδξάζεη κε αληηθείκελα θαη 

πξφζσπα. Οη καζεηέο εξγάδνληαη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο, ελψ ν εθπαηδεπηηθφο 

ζπληνλίδεη ηηο νκάδεο καζεηψλ, νξγαλψλεη, θαζνδεγεί, ζπκβνπιεχεη θαη εκςπρψλεη. 

Παξέρεη θαηάιιεια εξγαιεία θαη εξεζίζκαηα, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ην 

θπζηθφ θφζκν πνπ ηνπο πεξηβάιιεη. Γελ πξνζθέξεη έηνηκε ηε γλψζε, αιιά ζρεδηάδεη 

θαηαζηάζεηο δηεξεχλεζεο. Έηζη, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα δεκηνπξγεί 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη λα δίλεη επθαηξίεο γηα εμάζθεζε. 

γ) Δπνηθνδνκεηηθφ κνληέιν: 

ηεξίδεηαη ζηε επνηθνδνκεηηθή ππφζεζε ζηε κάζεζε, φπνπ ζεσξεί φηη νη καζεηέο 

θαηαζθεπάδνπλ πξνζσπηθά λνήκαηα γηα ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν, ζηεξηδφκελνη 

ηφζν ζηηο πξνυπάξρνπζεο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο (ηδέεο) ηνπο, φζν θαη ζηε 

δηδαζθαιία. Σν πεξηερφκελν πιένλ επηιέγεηαη θαη κεηαζρεκαηίδεηαη δηδαθηηθά, ελψ ε 

δηδαζθαιία μεθηλά απφ ηελ αλάδεημε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ. 

Καηά ηνλ Κφκε (2004), ν επνηθνδνκεηηζκφο  ζπληζηά  έλα  απφ  ηα  θπξίαξρα 

κνληέια  ζην  ζρεδηαζκφ  ηνπ  ζχγρξνλνπ  ινγηζκηθνχ  κε  εθπαηδεπηηθνχο  ζθνπνχο. 

χκθσλα κε ηνλ ίδην, βαζηθή επηδίσμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ ζα 

πξέπεη λα είλαη νη απζεληηθέο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζε 

δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ  απφ  ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ψζηε λα ζπλδένληαη 
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νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ κε απηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη  απφ  ηα  παηδηά  

εθηφο  ζρνιηθνχ  πεξηβάιινληνο.   

Αληίζηνηρα, ε νινκσλίδνπ (2001) επηζεκαίλεη φηη έλα εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ επνηθνδνκεηηζκφ πεξηιακβάλεη θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνπλ ελεξγά ην καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηνπ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη θαη λα ζπδεηήζεη ηηο απφςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπ γηα δηάθνξα θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο. Δπίζεο ε νινκσλίδνπ (2006) 

πξφζζεζε, φηη έλα επνηθνδνκεηηθφ καζεηνθεληξηθφ θαη ηερλνινγηθά εκπινπηηζκέλν 

πεξηβάιινλ κάζεζεο εθηφο απφ ηε ζρεδίαζε πξνζνκνηψζεσλ, αλαπαξαζηάζεσλ, 

καζεζηαθψλ ζελαξίσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, εξσηήζεσλ θαη ζηνηρείσλ βνεζείαο θη 

αλάδξαζεο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ.  

Οπζηαζηηθά κε ηελ επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε ελφο ινγηζκηθνχ, θχξηνο 

ζηφρνο απνηειεί ν ίδηνο ν καζεηήο λα θαηαζθεπάζεη-νηθνδνκήζεη ηε γλψζε θαη φρη 

απιά λα ηνπ κεηαδίδεηαη. Απηφ επηηπγράλεηαη εηζάγνληαο ζηαδηαθά ηε λέα γλψζε, 

φληαο ηα παηδηά ελεξγά ππνθείκελα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Κπξίσο φκσο ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε νη πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ησλ παηδηψλ ζην ζέκα, πηζαλφλ κέζσ 

εξεπλψλ πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ ηε ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Δπίζεο, ε ειεπζεξία ηεο πινήγεζεο ζε έλα ινγηζκηθφ, κπνξεί λα απνηειέζεη ζηνηρείν 

επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο. 

Ζ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

αμηνπνηείηαη ζην ζρεδηαζκφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ (Ράπηεο, Ράπηε, 2007). 

Αξθεηά απφ ηα ινγηζκηθά πνπ εκπεξηέρνπλ πξνζνκνηψζεηο θαηλνκέλσλ θαη 

πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, κνληεινπνηήζεηο πξνβιεκάησλ θαη κηθξφθνζκνπο 

ζηεξίδνληαη ζηηο καζεηνθεληξηθέο ζεσξίεο κάζεζεο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ, θαζψο 

κέζσ απηψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα νηθνδνκνχλ λέα λνεηηθά ζρήκαηα κε 

ελεξγεηηθφ ηξφπν, λα δξνπλ, λα πεηξακαηίδνληαη, λα επηιχνπλ πξνβιεκαηηζκνχο, λα 

απηνειέγρνληαη θαη λα απηνδηνξζψλνληαη (Ράπηεο & Ράπηε, 2007).  

δ) Γηεξεπλεηηθφ κνληέιν: 

Δκθαλίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, ζε κία επνρή φπνπ ηα ππάξρνληα 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ εζηηάδνπλ ζην πεξηερφκελν θαη ηε 

κάζεζε σο ζψκα γεγνλφησλ, απνθνκκέλν απφ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ηε 

θηινζνθία ηεο επηζηήκεο, ην δηεπξεπλεηηθφ κνληέιν κάζεζεο απνηειεί κία 

δηαθνξεηηθή νπηηθή. χκθσλα κε ηνλ Bybee (2006), δηεξεχλεζε είλαη ν ηξφπνο κε 
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ηνλ νπνίν δνπιεχνπλ νη επηζηήκνλεο, αιιά θαη νη δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο 

καζαίλνπλ νη καζεηέο ηφζν ηηο επηζηεκνληθέο έλλνηεο φζν θαη ηηο επηζηεκνληθέο 

δηαδηθαζίεο.  

πγθεθξηκέλα ζηελ εθπαίδεπζε, ε δηεξεχλεζε έρεη δπν εθδνρέο. Πξψηνλ είλαη 

έλα κέζν γηα ηε κάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ΦΔ. Γεχηεξνλ, είλαη έλαο καζεζηαθφο 

ζηφρνο, ν νπνίνο απαηηεί ηελ άζθεζε δεμηνηήησλ ηεο επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο θαη 

ηνλ αλαζηνραζκφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο (Waight & Abd-El-Khalick, 

2007). Ζ δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα ελζσκαηψλεη πνιιά ζηνηρεία ησλ 

πξνεγνχκελσλ ξεπκάησλ. ηφρνο ηεο είλαη ε πνιχπιεπξε κχεζε ηνπ καζεηή ζην 

πεξηερφκελν, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε θχζε ηεο επηζηήκεο, παξά ε κάζεζε θάπνησλ 

γεγνλφησλ, ελλνηψλ, λφκσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ίζρπε κέρξη ηφηε (Καξηψηνγινπ 

θ.α., 2012). 

Σν κνληέιν απηφ βνεζά λα μεθχγνπκε απφ ηελ αθειή ζεσξία πνπ έρνπλ ήδε 

δηακνξθψζεη νη καζεηέο γηα ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη ηηο αληίζηνηρεο έλλνηεο (Carey, 

1985), παξαδείγκαηνο ράξε γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. Απηφ ζα ην πεηχρνπκε κέζσ 

ηνπ εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ΦΔ κε ζηνηρεία ησλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ 

(Καξηψηνγινπ θ.α., 2012), φπσο είλαη ε δηδαζθαιία ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ σο εληαίν 

κνληέιν. 

Βέβαηα είλαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί ν ηξφπνο αμηνπνίεζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ κέζα ζηελ ηάμε. Με άιια ιφγηα, πνηνη ζα είλαη νη ξφινη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ησλ καζεηψλ ζηελ φιε δηαδηθαζία, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθάζηνηε ινγηζκηθνχ απφ ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ ζα επηιέμνπλ λα αθνινπζήζνπλ. 

1.2. Μοντελοπούηςη 

Έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

ζην κάζεκα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη ηα κνληέια, ηα νπνία απνηεινχλ 

ηαπηφρξνλα «κέζν» θαη «ζθνπφ». Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 έγηλε θαλεξή 

ε ζεκαζία ησλ κνληέισλ θαη ηεο κνληεινπνίεζεο ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηαζηεί ε κνληεινπνίεζε, αθνχ απνηειεί 

έλα θχξην ζηνηρείν ζην νπνίν βαζίζηεθε ε ζρεδίαζε, ε αλάπηπμε θαη ε αμηνιφγεζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν θχθινο ηνπ λεξνχ, ν νπνίνο 

απνηειεί έλα κνληέιν. 
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χκθσλα κε ηνπο Justi & Gilbert (2002), ε κνληεινπνίεζε αθνξά ηελ 

νηθνδφκεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ή βειηησηηθή ξχζκηζε κνληέισλ ηφζν ζηελ 

επηζηήκε φζν θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ. Ζ κνληεινπνίεζε έρεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ζε θάζε πεξίπησζε, πνπ κπνξεί λα είλαη ε πεξηγξαθή ελφο 

θαηλνκέλνπ, ν θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη θαζψο θαη ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο, ε εμήγεζε ή ε πξφβιεςε ελφο θαηλνκέλνπ, ή ηέινο 

ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ (Gilbert et al., 1998).  

Δπηπξφζζεηα νη Justi & Gilbert (2002) φξηζαλ πέληε (5) δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ κνληέισλ θαη ηεο κνληεινπνίεζεο, νη νπνίεο 

είλαη νη εμήο: 

1. Μάζεζε ελφο επηζηεκνληθνχ κνληέινπ ή ελφο κνληέινπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ Gilbert et al., (2000), 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα άιιν δηδαθηηθφ κνληέιν.  

2. Μάζεζε ηεο ρξήζεο ησλ κνληέισλ ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ή θαηλφκελν.  

3. Μάζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο βειηησηηθήο αιιαγήο ελφο γλψξηκνπ κνληέινπ γηα ην 

καζεηή.  

4. Μάζεζε ηεο νηθνδφκεζεο ελφο κνληέινπ πνπ είλαη ήδε γλσζηφ θαη απνδεθηφ απφ 

ηνπο επηζηήκνλεο.  

5. Μάζεζε ηεο νηθνδφκεζεο ελφο κνληέινπ εθ λένπ. 

Έλα παξάδεηγκα ηεο πξψηεο πξνζέγγηζεο είλαη ν δηδαθηηθφο θχθινο ηεο 

κνληεινπνίεζεο ηνπ Halloun (2004), ν νπνίνο εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε καζεηέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αθνχ ζέηεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο ηεο 

κνληεινπνίεζεο, αιιά θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Απφ ηελ 

άιιε, ν θχθινο ηεο κνληεινπνίεζεο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Constantinou (1999) 

εθαξκφδεηαη ζε παηδηά δεκνηηθνχ θαζψο έρεη κηθξφ ελλνηνινγηθφ θνξηίν θαη βαζηθή 

επηδίσμε ηελ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο ηεο κνληεινπνίεζεο θαη φρη ηφζν ηελ 

θαηάθηεζε επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ. Ζ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε απνηειεί 

παξάδεηγκα ηεο δεχηεξεο πξνζέγγηζεο. 

Παξάιιεια, νη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηέο πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, θαζψο θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

κνληεινπνίεζεο, αλαγλσξίδνληαο ζε απηέο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

πξνζέγγηζεο ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηεο ρξήζεο κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ 

είλαη αλάινγεο κε απηέο ηεο απζεληηθήο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο. ην πιαίζην 
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απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ Κφκε (2004) ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ κνληεινπνίεζεο 

απνηειεί ζεκαληηθφ άμνλα έξεπλαο ζηηο παηδαγσγηθέο επηζηήκεο θαη ζηε δηδαθηηθή. 

πγθεθξηκέλα, νη δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο ζπληεινχλ νπζηαζηηθά ζηε 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνο κειέηε θαηλνκέλσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξνχληαη 

σο νπζηαζηηθέο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. Σν θχξην εξψηεκα ινηπφλ πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ην εμήο: «Κάησ απφ 

πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε ηα κνληέια θαη ηε δηαδηθαζία 

κνληεινπνίεζεο ζηε δηδαζθαιία θαη εηδηθφηεξα ζηε κάζεζε ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ»;  

Οη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο ζεσξήζεηο (θπξίσο ζην ρψξν ηεο δηδαθηηθήο ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ αιιά θαη ησλ καζεκαηηθψλ) ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηέο πξέπεη 

λα εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο αλαγλσξίδνληαο ζε απηέο ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο ρξήζεο κεζφδσλ θαη 

πξαθηηθψλ πνπ κνηάδνπλ κε ηηο απζεληηθέο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο (Weil-

Barais, 1994; Gilbert & Boulter 2000). χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην δεηνχκελν ηεο 

κάζεζεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ απφθηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ 

(επηζηεκνληθφ ή δηδαθηηθφ) αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηελ αλάπηπμε φισλ εθείλσλ ησλ 

γλσζηηθψλ εξγαιείσλ πνπ επηηξέπνπλ ηηο πξαθηηθέο ηεο κνληεινπνίεζεο (Ραβάλεο, 

1999). Ζ πξνζέγγηζε πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα εθθξάδνπλ θαη λα ζθέθηνληαη κε 

φξνπο κνληέισλ θαη φρη κε καζεκαηηθά ζχκβνια ή γισζζηθέο εθθξάζεηο θαίλεηαη φηη 

εληζρχνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο θαη φρη ηε ζηείξα απνκλεκφλεπζε (Βνζληάδνπ, 1998).  

Δπίζεο ζεκαληηθφ ζέκα πξνο ζπδήηεζε απνηειεί ε δηδαθηηθή κέζνδνο πνπ 

βαζίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζπγθξφηεζε 

ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ καζεηψλ θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

πξνυπάξρνπζα εκπεηξία ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξνο κειέηε θαηλφκελα ή επηζηεκνληθέο 

έλλνηεο. ην πιαίζην απηφ, νη πξνηεηλφκελεο ζηνπο καζεηέο δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα αθνξνχλ ζηελ επίιπζε νπζησδψλ πξνβιεκάησλ γηα ηα 

παηδηά θαη λα αθνξκψληαη απφ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο.  

χκθσλα κε ηνλ Κφκε θ.ά. (2004), νη πξνυπνζέζεηο γηα κηα νπζηαζηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ κνληέισλ θαη ηεο κνληεινπνίεζεο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζεηηθψλ επηζηεκψλ είλαη νη αθφινπζεο:  

 Τπνζηήξημε ηεο έθθξαζεο θαζψο επίζεο θαη δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ησλ 

λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ καζεηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ,  
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 Παξνρή έκπξαθησλ, απζεληηθψλ θαη αιιειεπηδξαζηηθψλ καζεζηαθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζην πιαίζην επίιπζεο νπζησδψλ πξνβιεκάησλ γηα ηνπο 

καζεηέο, 

 Δλίζρπζε ελφο πιαηζίνπ κάζεζεο (πνπ δηακεζνιαβείηαη θαη ππνζηεξίδεηαη 

απφ ζπκβνιηθά θαη πξαγκαηηθά εξγαιεία) ζηε δψλε ηεο επηθείκελεο 

γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ,  

 Αλάπηπμε δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ζηφρν ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή,  

 Πξνζθνξά εξγαιείσλ θαη ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο γηα ηε 

δεκηνπξγία γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθνγλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, 

 Δλίζρπζε ησλ κεηαγλσζηαθψλ δεμηνηήησλ.  

1.3. Διδακτικϋσ Μαθηςιακϋσ Ακολουθύεσ 

Οη Γηδαθηηθέο Μαζεζηαθέο Αθνινπζίεο είλαη απφξξνηα εξεπλψλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟80 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ γηα πνηθίια 

θπζηθά θαηλφκελα, θαζψο επίζεο θαη ηεο επηθξάηεζεο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (πκεσλίδνπ, 2014). ε απηή ηελ 

ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη ΓΜΑ (Γηδαθηηθέο Μαζεζηαθέο Αθνινπζίεο), δηφηη ε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

απηή ηε κνξθή δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. 

Οη ΓΜΑ είλαη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κεζαίαο θιίκαθαο, δειαδή 

παξεκβάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε ιίγεο δηδαθηηθέο ψξεο. ηε ζχγρξνλε 

βηβιηνγξαθία ζεσξνχληαη δπλακηθά εξγαιεία γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηεο κάζεζεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Kariotoglou et al., 2003, Meheut 2005), ελψ 

επηπιένλ απνηεινχλ πξντφληα Αλαπηπμηαθήο Έξεπλαο (Developmental Research) 

(Lijnse, 1995).  

Οη ΓΜΑ δνκνχληαη πάλσ ζε δχν δηαζηάζεηο, ηελ «επηζηεκνληθή» θαη ηελ 

«παηδαγσγηθή». H «επηζηεκνληθή» δηάζηαζε αθνξά ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηνλ πιηθφ θφζκν, γηα παξάδεηγκα ηελ αλάιπζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο αθνινπζίαο ή ην δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ, ελψ ε 

«παηδαγσγηθή» δηάζηαζε αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ, φπσο 

ηε δηδαθηηθή κέζνδν πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ΓΜΑ, ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ 

καζεηεπνκέλσλ (Meheut & Psillos 2004). Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ δηαζηάζεσλ 

ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κηαο νκάδαο δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο πξνζαξκφδνληαη 
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ζηνπο ζπιινγηζκνχο ησλ καζεηεπνκέλσλ θαη είλαη επηθεληξσκέλεο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν (Κακίδνπ, πχξηνπ & Καξηψηνγινπ, 2007).  

Δπηπξφζζεηα, πνιιέο έξεπλεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ αλάπηπμε ζεσξεηηθψλ 

πιαηζίσλ, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ θαη δίλνπλ έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

κηαο ΓΜΑ σο εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (Méheut & Psillos, 2004). χκθσλα κε ηνλ 

Ενππίδε (2012) ηα θχξηα ζεσξεηηθά πιαίζηα πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ πεξηγξαθή 

θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο κηαο ΓΜΑ είλαη ηα εμήο:  

 ην κνληέιν ηεο Αλαπηπμηαθήο Έξεπλαο (Developmental Research) (Lijnse, 1995): 

δίλεη έκθαζε ζην καζεηή σο θαλνληζηηθφ παξάγνληα ηεο αλάπηπμεο ηεο ΓΜΑ θαη 

έρεη θπξίσο ςπρνινγηθή δηάζηαζε.  

 ην κνληέιν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Δπαλνηθνδόκεζεο (Educational Reconstruction) 

(Duit, 2007): εζηηάδεη ζην καζεηή, ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηελ κεηαμχ ηνπο 

αιιειεπίδξαζε κέζα ζηε ηάμε θαη έρεη ςπρνθνηλσληθή δηάζηαζε. 

 ην κνληέιν ηνπ Γηδαθηηθνύ Ρόκβνπ (Didactical Rhobus) (Méheut & Psillos, 

2004): δίλεη βαξχηεηα ζηελ αλάδεημε ζηνηρείσλ ησλ ΓΜΑ θαη ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηνπο. Απηά ηα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη επηζηεκνινγηθήο δηάζηαζεο 

(ζρέζε επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη πιηθνχ θφζκνπ) ή παηδαγσγηθήο δηάζηαζεο 

(δαζθαινθεληξηθή, καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε) 

 ην κνληέιν Κόζκνο-Ηδέεο-Σεθκήξηα (Cosmos-Ideas-Evidence) (Psillos, Tselfes & 

Kariotoglou, 2004): ζεσξείηαη πσο κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ αλάδεημε ζεκαληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηκέξνπο δηδαθηηθψλ, 

καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο ΓΜΑ.  

 ην κνληέιν ηεο Βαζηζκέλεο ζην ρεδηαζκό Έξεπλαο (Design-based Research) 

(Brown, 1992, Design-based Research Collective, 2003, Tiberghien et al., 2009):  

δίλεη έκθαζε ζηε ζχλδεζε κεηαμχ έξεπλαο θαη πξάμεο. 

Παξφιν πνπ παξαηεξνχληαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πέληε ζεσξεηηθά πιαίζηα, 

φια εζηηάδνπλ ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο κηαο ΓΜΑ, ε νπνία είλαη 

βαζηζκέλε ζηελ έξεπλα. πγθεθξηκέλα νη ΓΜΑ δίλνπλ θπξίσο βαξχηεηα:  

α) ζην πεξηερφκελν πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζεί (έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ),  

β) ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ 

καζεηψλ ζρεηηθά κε θαηλφκελα θαη έλλνηεο),    

γ) ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο κηαο ΓΜΑ.  
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Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΓΜΑ 

πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζε ζέκαηα φπσο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν 

εθαξκφδεηαη κηα Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή Αθνινπζία, φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ 

πνιινχο εξεπλεηέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εμεηάδνληαη νη δπζθνιίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ, δειαδή ζηνηρεία φπσο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, νη δηδαθηηθέο κέζνδνη 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ε νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη νη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζην ζρνιείν (Méheut & Psillos, 2004). Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζεσξείηαη λα 

κειεηεζνχλ θαη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο ηδέεο 

ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηνλ επηζηεκνληθφ γξακκαηηζκφ (Duit, 

2007). 

Σέινο, έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηηο ΓΜΑ είλαη ε αμηνιφγεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. ηε βηβιηνγξαθία παξνπζηάδνληαη δχν κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο (Μéheut & Psillos, 2004): 

α) χγθξηζε ηειηθήο θαη αξρηθήο γλσζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ (final and 

initial cognitive state): ζηφρνο ηεο κεζνδνινγίαο είλαη λα ειεγρζεί ην πφζν 

απνηειεζκαηηθή είλαη ε ΓΜΑ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ 

ηίζεληαη. Σα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη κε εξσηεκαηνιφγηα πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο ΓΜΑ. ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεη ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη 

καζεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ηελ παξέκβαζε ηφηε νλνκάδεηαη «εζσηεξηθή», ελψ 

φηαλ γίλεη ζχγθξηζε απηψλ ησλ απαληήζεσλ κε άιισλ καζεηψλ ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ 

πνπ φκσο δελ παξαθνινχζεζαλ ηελ παξέκβαζε, ηφηε ε αμηνιφγεζε νλνκάδεηαη 

«εμσηεξηθή». ηφρνο ηεο «εζσηεξηθήο» αμηνιφγεζεο απνηειεί ε εμέηαζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεηξάο ζε ζρέζε κε ηνπο αξρηθνχο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, 

ελψ ηεο «εμσηεξηθήο» αμηνιφγεζεο είλαη ε επηβεβαίσζε φηη γηα ηνπο ίδηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, ε ζπγθεθξηκέλε ΓΜΑ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζε ζρέζε κε 

άιιεο πξνζεγγίζεηο. 

β) Αλαδεηθλχνληαο γλσζηηθά καζεζηαθά κνλνπάηηα (cognitive learning pathways), ηα 

νπνία αθνινπζνχλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο (Psillos & Kariotoglou, 1999): ζηφρν ηεο κεζνδνινγίαο απνηειεί ε 

κειέηε θαη ε αλάδεημε ησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ ιεπηνκεξήο απηή αλάιπζε 

ησλ καζεζηαθψλ κνλνπαηηψλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπδήηεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνλ έιεγρν 



23 

 

ππνζέζεσλ κε βάζε ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ νη καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο θαη ηέινο 

ζηε βειηίσζε απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ (Méheut & Psillos, 2004). 

1.4. Ο υδρολογικόσ κύκλοσ 

Έπεηηα απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο Μνληεινπνίεζεο θαη ησλ Γηδαθηηθψλ 

Μαζεζηαθψλ Αθνινπζηψλ, ζε απηή ηελ ελφηεηα ζα πεξηγξαθεί ν θύθινο ηνπ λεξνύ, 

αθνχ απνηειεί ην ζέκα ηνπ ινγηζκηθνχ «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» θαη θαη‟ επέθηαζε ην 

ζέκα πνπ εμεηάδεη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Ζ ελφηεηα απηή είλαη βαζηζκέλε ζε 

κεηαθξαζκέλν θείκελν ησλ Perlman, Makropoulos & Koutsoyiannis (2005), ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε γηα ηε Γεσινγηθή Τπεξεζία ησλ ΖΠΑ.  

Σν λεξφ ζσξείηαη ην ζεκαληηθφηεξν αγαζφ ζηε γε, πεγή δσήο γηα φινπο ηνπο 

δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Καιχπηνληαο ην 70,9% ηνπ πιαλήηε καο, ην λεξφ βξίζθεηαη 

ζε ζπλερή  κεηαθίλεζε εδψ θαη δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

δηαθηλείηαη κέζα ζε έλα θιεηζηφ θχθισκα. Απηφ ην θχθισκα είλαη γλσζηφ σο 

«θχθινο ηνπ λεξνχ» ή «πδξνινγηθφο θχθινο» θαη πεξηγξάθεη ηελ παξνπζία θαη ηελ 

θπθινθνξία ηνπ λεξνχ ηεο Γεο  κέζα ζηελ πδξφζθαηξα θαη ζηελ αηκφζθαηξα. Σν 

λεξφ ηεο Γεο είλαη πάληα ζε θίλεζε θαη αιιάδεη ζπλερψο θπζηθή θαηάζηαζε, απφ 

ηε ζηεξεά κνξθή ησλ πάγσλ ζηελ πγξή ησλ πνηακψλ, ιηκλψλ θαη ηεο ζάιαζζαο θαη 

ηελ αέξηα θαηάζηαζε ησλ πδξαηκψλ. Σν ζπλερέο ηεο θπθιηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ ελεξγνπνηείηαη θαη επηηπγράλεηαη εμαηηίαο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο. 

 
Εικόνα 1: Ο υδρολογικόσ κφκλοσ (θ αφίςα λιφκθκε από τθν ιςτοςελίδα www.parga.com.cy, 
ςυγγραφζασ ο Μιχαθλίδθσ Φρίξοσ) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
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Γηα ηε πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε αξρηθά φηη 

φπσο ζε φινπο ηνπο θχθινπο, έηζη θαη ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ δελ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε αξρή, σζηφζν είζηζηαη λα μεθηλάκε ηνλ θχθιν απφ ηε ζάιαζζα. Έηζη, ν 

ήιηνο πνπ είλαη ππαίηηνο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, ζεξκαίλεη ην λεξφ 

ηεο ζάιαζζαο ην νπνίν ελ κέξεη εμαηκίδεηαη θαη αλπςψλεηαη κε ηε κνξθή αηκνχ ζηνλ 

αέξα.  

πγθεθξηκέλα, εμάηκηζε είλαη ε δηεξγαζία κέζσ ηεο νπνίαο ην λεξφ 

κεηαηξέπεηαη απφ πγξφ ζε αέξην, ή αιιηψο πδξαηκφο, θαη απνηειεί ην βαζηθφ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ην λεξφ απφ πγξφ μαλακπαίλεη ζηελ αηκφζθαηξα θαη ζπλεπψο 

δεκηνπξγείηαη ν θχθινο ηνπ λεξνχ. πσο πξνείπακε, ε ειηαθή ελέξγεηα απνηειεί ηελ 

θχξηα ππαηηηφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάηκηζεο. Ζ ζεξκφηεηα (ελέξγεηα), πνπ 

παξέρεη ν ήιηνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμάηκηζε. Ζ ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα ζπάζνπλ νη δεζκνί πνπ θξαηνχλ ελσκέλα ηα κφξηα ηνπ λεξνχ θαη γη‟ απηφ ην λεξφ 

εμαηκίδεηαη εχθνια ζην ζεκείν βξαζκνχ ηνπ (100°C), θαη εμαηκίδεηαη πην δχζθνια 

θνληά ζην ζεκείν πήμεο. ηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα είλαη 100% (ζε 

θαηάζηαζε θνξεζκνχ) δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εμάηκηζε. Ζ εμάηκηζε αθαηξεί 

ζεξκφηεηα απφ ην πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ εμεγεί γηαηί φηαλ εμαηκίδεηαη λεξφ 

(ηδξψηαο) απφ ηελ επηδεξκίδα καο δξνζηδφκαζηε.  

Γηα λα θαηαλνήζνπκε πφζν ζεκαληηθή είλαη ε εμάηκηζε γηα ηνλ θχθιν ηνπ 

λεξνχ, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη σθεαλνί, νη ζάιαζζεο, νη ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα 

παξέρνπλ πεξίπνπ ην 90% ηεο πγξαζίαο ηεο αηκφζθαηξαο, ελψ ηα θπηά, κέζσ ηεο 

δηαπλνήο παξέρνπλ κφιηο ην ππφινηπν 10%. πγθεθξηκέλα, ε εμάηκηζε απφ ηε 

ζάιαζζα είλαη ν θχξηνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην λεξφ πεξλά ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ 

κεγάιε επηθάλεηα ησλ σθεαλψλ (πάλσ απφ ην 70% ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο) επηηξέπεη 

κεγάιεο θιίκαθαο εμάηκηζε. ε παγθφζκην επίπεδν, ε πνζφηεηα λεξνχ πνπ 

εμαηκίδεηαη είλαη ίζε κε ηε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ επηζηξέθεη ζηελ επηθάλεηα ηεο 

Γεο κε ηε κνξθή θαηαθξεκληζκάησλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ εμαηκίδεηαη, έλα κφξην 

λεξνχ κέλεη ζηελ αηκφζθαηξα γηα 10 πεξίπνπ εκέξεο θαηά κέζν φξν. Ζ εμάηκηζε 

πξαγκαηνπνηείηαη αθφκα απφ ηηο ιίκλεο, ηα πνηάκηα θαη ην έδαθνο. 

Δπίζεο, ε δηαπλνή ησλ θπηψλ είλαη κηα αθφκε ιεηηνπξγία πνπ απνδίδεη 

πδξαηκνχο ζηελ αηκφζθαηξα. χκθσλα κε ηνπο Βνχηζηλν θ.ά. (1998), νη νπνίνη 

δηαηχπσζαλ ζην ζρνιηθφ βηβιίν “Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ” φηη δηαπλνή 

νλνκάδνπκε κία εηδηθή κνξθή εμάηκηζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ θπηψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ ζηνκάησλ. ηφκαηα νλνκάδνπκε ηνπο πφξνπο, δειαδή ηα 
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αλνίγκαηα πνπ έρνπλ ηα θπηά ζηα θχιια ηνπο. Απφ ηα ζηφκαηα εμαηκίδεηαη ην 

πεξηζζφηεξν απφ ην λεξφ ησλ θπηψλ. Ζ ζπλνιηθή δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηνπ λεξνχ 

ζηελ αηκφζθαηξα, δειαδή αζξνηζηηθά ε εμάηκηζε ηνπ επηθαλεηαθνχ λεξνχ θαη ε 

δηαπλνή ησλ θπηψλ θαιείηαη εμαηκηζνδηαπλνή. 

Σέινο, κηα κηθξή πνζφηεηα πδξαηκψλ ζηελ αηκφζθαηξα πξνέξρεηαη απφ ηελ 

εμάρλσζε, κέζσ ηεο νπνίαο κφξηα λεξνχ απφ πάγνπο θαη ρηφληα κεηαηξέπνληαη 

απεπζείαο ζε πδξαηκνχο ρσξίο λα πεξάζνπλ απφ ηελ πγξή κνξθή. χκθσλα κε ηνλ 

Hewitt (2005), επεηδή ηα κφξηα ηνπ λεξνχ είλαη ηζρπξά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζηε 

ζηεξεά θάζε, ην παγσκέλν λεξφ δελ εμαηκίδεηαη (εμαρλψλεηαη) ηφζν εχθνια φζν ην 

πγξφ. Παξφια απηά, ε εμάρλσζε πξνθαιεί ζεκαληηθέο απψιεηεο ζε κάδεο ρηνληνχ θαη 

πάγνπ, ηδηαίηεξα ζηα μεξά θιίκαηα θαη ζε κεγάια πςφκεηξα ηηο ειηφινπζηεο κέξεο.   

ια ηα παξαπάλσ αλνδηθά ξεχκαηα ηνπ αέξα αλεβάδνπλ ηνπο πδξαηκνχο ζηα 

αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο, φπνπ επηθξαηνχλ κηθξφηεξεο πηέζεηο  θαη έρνπλ 

σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Δπεηδή φκσο ζε ρακειή ζεξκνθξαζία ν 

αέξαο δελ κπνξεί πηα λα ζπγθξαηεί φιε ηε κάδα ησλ πδξαηκψλ, έλα κέξνο ηνπο 

ζπκππθλψλεηαη θαη ζρεκαηίδεη ηα ζχλλεθα. Σα ξεχκαηα ηνπ αέξα θηλνχλ ηα ζχλλεθα 

γχξσ απ‟ ηελ πδξφγεην. ιε απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη ζπκπχθλσζε. 

πγθεθξηκέλα, ζπκπύθλσζε είλαη ε δηεξγαζία ηεο κεηαηξνπήο ηνπ λεξνχ απφ 

ηελ αέξηα ζηελ πγξή κνξθή. Ζ ζπκπχθλσζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ θχθιν ηνπ 

λεξνχ, δηφηη επηηξέπεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ ζχλλεθσλ. ηελ νπζία, ζπκπχθλσζε είλαη 

ην αληίζεην ηεο εμάηκηζεο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε πφζν θαζεκεξηλφ θαηλφκελo είλαη ε 

ζπκπχθλσζε, αξθεί λα ζθεθηνχκε φηη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νκίριε, γηα ην ζάκπσκα  

ησλ ηδακηψλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξχαο κέξαο, γηα ην λεξφ πνπ ζηάδεη απφ ην 

εμσηεξηθφ ελφο πνηεξηνχ κε θξχν λεξφ θαη άιια πνιιά. 

Ζ ζπκπχθλσζε ζηνλ αέξα πξαγκαηνπνηείηαη αθφκα θαη ζηνλ πην θαζαξφ 

γαιαλφ νπξαλφ, αθνχ ην λεξφ είλαη πάληα εθεί κε ηε κνξθή πδξαηκψλ. Ζ 

πεξηεθηηθφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ζε λεξφ ζε αέξηα κνξθή έρεη έλα αλψηαην φξην, ην 

φξην θνξεζκνχ, ην νπνίν απμάλεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία. Έηζη, αλ πξνζηεζνχλ 

πδξαηκνί πάλσ απφ ην φξην θνξεζκνχ, αιιά θπξίσο αλ ςπρζεί κηα αέξηα κάδα θαη 

κεησζεί ην φξην θνξεζκνχ, ηφηε νη πιενλάδνληεο πδξαηκνί πγξνπνηνχληαη 

ζρεκαηίδνληαο ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν ζηαγνλίδηα ή παγνθξπζηάιινπο θαη ζε 

καθξνζθνπηθφ επίπεδν ζχλλεθα. Σν ζρεκαηηζκφ ησλ ζηαγνληδίσλ επλνεί ε παξνπζία 

ζηελ αηκφζθαηξα ζηεξεψλ κηθξνζθνπηθψλ ζσκαηηδίσλ ζθφλεο, αιάησλ θαη θαπλνχ, 

κε ηα νπνία ζπλδένληαη ηα κφξηα ηνπ λεξνχ. Καζψο ηα ζηαγνλίδηα ελψλνληαη κεηαμχ 
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ηνπο θαη κεγαιψλνπλ ζε κάδα, κπνξεί λα βαξχλνπλ ηφζν πνπ ηειηθά λα πέζνπλ 

(θαηαθξεκλίζκαηα).  

πγθεθξηκέλα, ην παξαπάλσ θαηλφκελν είλαη γλσζηφ θαη σο πγξνπνίεζε θαη 

απνηειεί ηνλ θχξην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην λεξφ ηεο αηκφζθαηξαο επηζηξέθεη ζηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο. Ζ ζπρλφηεξε κνξθή θαηαθξεκληζκάησλ είλαη ε βξνρή. Αθφκε, 

άιιεο κνξθέο θαηαθξεκληζκάησλ είλαη ην ρηφλη, ην ραιάδη θαη ε πάρλε. εκαληηθφ 

είλαη λα αλαθεξζεί φηη δελ πέθηνπλ νη ίδηεο πνζφηεηεο θαηαθξεκληζκάησλ παληνχ 

ζην θφζκν, νχηε θαλ κέζα ζε κηα ρψξα ή αθφκα θαη ζε κηα πφιε. 

ην ζεκείν απηφ, ζεσξνχκε ζεκαληηθφ λα αλαιχζνπκε πσο ζρεκαηίδνληαη νη 

ζηαγφλεο ηεο βξνρήο. Σα ζχλλεθα απνηεινχληαη απφ πδξαηκνχο θαη ζηαγνλίδηα ηα 

νπνία είλαη πνιχ κηθξά γηα λα πέζνπλ σο θαηαθξεκλίζκαηα αιιά ηαπηφρξνλα αξθεηά 

κεγάια ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ νξαηά ζχλλεθα. Σν λεξφ ζπλερψο εμαηκίδεηαη θαη 

ζπκππθλψλεηαη ζηνλ αέξα. Σν πεξηζζφηεξν λεξφ πνπ ζπκππθλψλεηαη ζηα ζχλλεθα 

δελ πέθηεη δηφηη ππνζηεξίδεηαη απφ αλνδηθά ξεχκαηα αέξα. Γηα λα πξνθιεζνχλ 

θαηαθξεκλίζκαηα, ηα κηθξνζθνπηθά ζηαγνλίδηα πξέπεη λα ζπλελσζνχλ γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ ζηαγφλεο αξθεηά κεγάιεο θαη βαξηέο ψζηε λα πέζνπλ ππφ ηελ επίδξαζε 

βαξχηεηαο, ε νπνία ζα ληθήζεη ηελ άλσζε θαη ηε δχλακε ησλ αλνδηθψλ ξεπκάησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη γηα λα ζρεκαηηζηεί κηα ζηαγφλα βξνρήο πξέπεη λα 

ζπλελσζνχλ εθαηνκκχξηα ζηαγνλίδηα ελφο ζχλλεθνπ. 

ζνλ αθνξά ην ρηφλη, φηαλ ζπζζσξεχεηαη ζρεκαηίδεη πάγνπο θαη παγεηψλεο. 

ε ζρεηηθά ζεξκφηεξα θιίκαηα, φηαλ έξρεηαη ε άλνημε, ην ρηφλη ιηψλεη θαη ην λεξφ 

πνπ μεπαγψλεη ξέεη, ζρεκαηίδνληαο ηελ απνξξνή απφ ιηψζηκν ηνπ ρηνληνχ. Ζ 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηαθξεκληζκάησλ πέθηεη απεπζείαο ζηνπο σθεαλνχο. Απφ 

ηελ πνζφηεηα πνπ πέθηεη ζηε ζηεξηά, έλα ζεκαληηθφ κέξνο θαηαιήγεη θαη πάιη ζηνπο 

σθεαλνχο ξένληαο ππφ ηελ επίδξαζε ηεο βαξχηεηαο, σο επηθαλεηαθή απνξξνή. Ζ 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο κεηαθέξεηαη ζηνπο σθεαλνχο απφ 

ηα πνηάκηα, κε ηε κνξθή ξνήο ζε πδαηνξεχκαηα. Ζ επηθαλεηαθή απνξξνή κπνξεί 

αθφκε λα θαηαιήμεη ζηηο ιίκλεο, πνπ απνηεινχλ, καδί κε ηνπο πνηακνχο, ηηο 

θπξηφηεξεο απνζήθεο γιπθνχ λεξνχ. 

Χζηφζν, ην λεξφ ησλ θαηαθξεκληζκάησλ δελ ξέεη απνθιεηζηηθά κέζα ζηνπο 

πνηακνχο. Κάπνηεο πνζφηεηεο δηαπεξλνχλ ην έδαθνο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο δηήζεζεο 

θαη ζρεκαηίδνπλ ην ππφγεην λεξφ. Μέξνο ηνπ λεξνχ απηνχ κπνξεί λα μαλαβξεί ην 

δξφκν ηνπ πξνο ηα επηθαλεηαθά πδάηηλα ζψκαηα (θαη ηνπο σθεαλνχο) σο εθθφξηηζε 

ππφγεηνπ λεξνχ. ηαλ βξίζθεη δηφδνπο πξνο ηεο επηθάλεηα ηεο γεο εκθαλίδεηαη κε ηε 
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κνξθή πεγψλ. Έλα άιιν κέξνο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ πεγαίλεη βαζχηεξα θαη 

εκπινπηίδεη ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ 

ηεξάζηηεο πνζφηεηεο λεξνχ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Αθφκα θαη ην λεξφ απηφ 

φκσο ζπλερίδεη λα θηλείηαη θαη κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κέξνο ηνπ μαλακπαίλεη 

ζηνπο σθεαλνχο φπνπ ν θχθινο ηνπ λεξνχ "ηειεηψλεη" ... θαη "μεθηλάεη". 

1.5. Νοητικϊ μοντϋλα και εννοιολογικό αλλαγό 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ καζεηψλ ήηαλ έλαο βαζηθφο 

παξάγνληαο ζηε ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ, ελψ ε ελλνηνινγηθή αιιαγή απνηέιεζε 

έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ.  

Πνιιέο έξεπλεο ζηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ εζηηάδνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε δηεξεχλεζε ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ καζεηψλ, ζηελ 

πξννπηηθή ηεο θαηαλφεζήο ηνπο σο επηζηεκνινγηθά εκπφδηα θαη σο επεμεγεκαηηθά 

ζπζηήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ (ηαπξίδνπ, 1994, Ραβάλεο, 1999). Έηζη 

νδεγνχληαη ζηελ αλαδήηεζε ηφζν ηεο πξνέιεπζεο ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ θαη ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη, φζν θαη ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο. 

Οη κειέηεο ζρεηηθά κε ηα λνεηηθά κνληέια ησλ καζεηψλ νδεγνχλ ζε κηα 

αληίιεςε ηεο κάζεζεο κε φξνπο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο, ηεο αληηθαηάζηαζεο δειαδή 

ιαλζαζκέλσλ γλψζεσλ κε γλψζεηο πην ζπκβαηέο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Οη 

δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα ψζηε λα επηηεπρζεί ε ελλνηνινγηθή αιιαγή 

(κε φξνπο αλαζπγθξφηεζεο ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ καζεηψλ ψζηε λα 

πξνζεγγίδνπλ ηα ελλνηνινγηθά κνληέια ησλ επηζηεκφλσλ) πξέπεη λα πιαηζηψλνληαη 

θαη λα ππνζηεξίδνληαη απφ θαηάιιεια εξγαιεία (φπσο πξαγκαηηθά αληηθείκελα, 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, θηι.) αιιά θαη λα εληζρχνληαη απφ ηελ αλζξψπηλε 

αιιειεπίδξαζε.  

Ζ ρξήζε εξγαιείσλ θαη ε αλάπηπμε ζχκκεηξσλ (κε άιινπο δειαδή καζεηέο) 

ή αζχκκεηξσλ (κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ) αιιειεπηδξάζεσλ ζπληζηά ην θαηάιιειν 

πιαίζην δεκηνπξγίαο γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθνγλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο ζηε δηαδηθαζία αλαζπγθξφηεζεο ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ θαη ζηελ 

εκθάληζε ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο.  
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1.6. Ιδϋεσ των παιδιών για τον κύκλο του νερού 

Ο θχθινο ηνπ λεξνχ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θπζηθφ θαηλφκελν πξνο κάζεζε, 

αθνχ αθελφο ην παξαηεξνχκε θαζεκεξηλά ζηε δσή καο θαη αθεηέξνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζε φια ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απφ ηελ πξσηνβάζκηα έσο θαη ηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γηα λα δηδαρζεί φκσο πξέπεη λα εμεηαζζνχλ θαη λα 

κειεηεζνχλ νη ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ θαη ηα 

επηκέξνπο δεηήκαηα, φπσο είλαη ε εμάηκηζε, ε πγξνπνίεζε θαη άιια. 

Αξθεηνί εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηνλ θπζηθφ 

θφζκν, σζηφζν δελ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην πψο αληηιακβάλνληαη ηηο 

έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηζηήκεο ηεο γεο. πγθεθξηκέλα γηα ηνλ θχθιν ηνπ 

λεξνχ, δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο έξεπλεο γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ θαη 

νη πεξηζζφηεξεο απ‟ απηέο απεπζχλνληαλ θπξίσο ζε παηδηά δεκνηηθνχ θαη 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ σο επί ην πιείζηνλ ζην εμσηεξηθφ.  

Αξρηθά, ν Z'arour εμέηαζε ζε παιαηά ηνπ έξεπλα (1974) ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ 

γηα ηελ εμάηκηζε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο «ην ζηέγλσκα ησλ ξνχρσλ». πκπέξαλε 

ινηπφλ, φηη ηα παηδηά ζηελ ειηθία ησλ πέληε βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηε δηαδηθαζία 

ηεο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο γηα ην ηη είλαη εμάηκηζε, ηαπηίδνληάο ην φκσο πνιιέο 

θνξέο κε ην «ζηέγλσκα». ηε ζπλέρεηα, ε Varda Bar (1986) ζε έξεπλα ηεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ζηελ Ηαπσλία, ζπκπέξαλε φηη γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηνλ 

θχθιν ηνπ λεξνχ είλαη αλάγθε λα θαηαλνήζνπλ φρη κφλν ηηο έλλνηεο ηεο εμάηκηζεο 

θαη ηεο ζπκπχθλσζεο, αιιά φηη νη πδξαηκνί θαη νη ζηαγφλεο ηνπ λεξνχ έρνπλ βάξνο 

θαη πθίζηαληαη ειεχζεξε πηψζε (Driver et.al., 2000). Έηζη, ε έξεπλα έδεημε φηη ηα 

παηδηά ζε ειηθία 5-6 εηψλ εληππσζηάδνληαη απφ ηελ εμαθάληζε ηνπ πιηθνχ, δέρνληαη 

φηη απηφ απιψο ζπκβαίλεη αιιά δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ θακία εμήγεζε. 

ε ζπλερή ηεο έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην Ηζξαήι, ε Bar (1989) έδεημε 

φηη ε θπξίαξρε άπνςε ησλ παηδηψλ 5-6 εηψλ γηα ηελ εμάηκηζε είλαη φηη ην λεξφ 

«εμαθαλίδεηαη», ελψ ε γλψκε απηή κεηαβάιιεηαη ζηηο ακέζσο κεγαιχηεξεο ειηθίεο. 

Σα επηάρξνλα θαη νθηάρξνλα παηδηά πηζηεχνπλ φηη ην λεξφ «εηζρσξεί ζην έδαθνο» ή 

ζε άιια ζηεξεά αληηθείκελα. Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο απφ 9-10 εηψλ απάληεζαλ φηη 

ην λεξφ «εμαηκίδεηαη ζε θάπνην δνρείν», ελψ πνιχ ιίγνη καζεηέο 8-11 εηψλ 

ηζρπξίζηεθαλ φηη ην λεξφ «ζθνξπίδεηαη ζηνλ αέξα», δειαδή εμαηκίδεηαη. ρεηηθά κε 

ην θαηλφκελν ηεο ζπκπχθλσζεο, νη καζεηέο απάληεζαλ κε πιεζψξα απφςεσλ γηα ην 

πψο ζρεκαηίδνληαη ηα ζχλλεθα, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο απέρνπλ ζεκαληηθά 
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απφ ηελ νξζή άπνςε. Οη θπξηφηεξεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ είλαη νη εμήο: ηα 

ζχλλεθα ηα δεκηνπξγεί ν Θεφο, έξρνληαη απφ αιινχ, θηηάρλνληαη απφ βξαζηήξεο 

αηκνχ ή απφ ηνλ ήιην πνπ βξάδεη ηε ζάιαζζα, αλαπιεξψλνληαη απφ ην λεξφ ηεο 

ζάιαζζαο, γίλνληαη απφ ην θξχν θαη ηε δέζηε θαη άιιεο. Σέινο, φζνλ αθνξά ην 

θαηλφκελν ηεο πγξνπνίεζεο, ε επηθξαηνχζα άπνςε ησλ παηδηψλ ήηαλ φηη 

δεκηνπξγείηαη φηαλ ηα ζχλλεθα ζπγθξνχνληαη, ελψ κεξηθνί καζεηέο απάληεζαλ φηη ε 

βξνρή πέθηεη κφιηο ηα ζχλλεθα γίλνληαη βαξηά ε θξχα. 

χκθσλα κε ηνπο Bar θαη Galili (1994), νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ην 

θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ ειηθία. Ζ επηθξαηέζηεξε άπνςε 

ησλ λεπίσλ (5-6 εηψλ) είλαη φηη ην λεξφ «εμαθαλίδεηαη» (γηα παξάδεηγκα 

απνξξνθάηαη απφ ην πάησκα), ελψ απφ ηελ ειηθία ησλ 7 θαη έπεηηα θαηαλννχλ φηη ε 

πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πξέπεη λα δηαηεξεζεί, πηζηεχνληαο θπξίσο φηη ην λεξφ 

«απνξξνθάηαη». Αξγφηεξα απφ ηελ ειηθία ησλ 9 ηα παηδηά αξρίδνπλ λα 

αληηιακβάλνληαη φηη ην λεξφ ηειηθά «κεηαθέξεηαη» ζε άιιν κέξνο ή  

«δηαζθνξπίδεηαη» ζηνλ αέξα (παξαδείγκαηνο ράξε, γίλεηαη αηκφο), δειαδή άπνςε 

πνπ πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη ην θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο.  

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ δεκνηηθνχ γηα ηνλ 

θχθιν ηνπ λεξνχ κειεηήζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ην 1999 απφ ηνλ Taiwo. 

πγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη ην καζεζηαθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν, αθνχ παηδηά κε πςειέο καζεζηαθέο επηδφζεηο έρνπλ απμεκέλε αληίιεςε γηα 

ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. Δπίζεο, ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά επεξέαζαλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη έδεημαλ φηη απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ζηελ αληίιεςε ησλ παηδηψλ γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. Έηζη, νη καζεηέο 

πνπ πξνέξρνληαλ απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε 

αληίιεςε γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ θαηνηθνχλ ζε αζηηθέο 

θαη εκη-αζηηθέο πεξηνρέο. Σέινο, ε έξεπλα έδεημε φηη ην θχιν ησλ παηδηψλ δελ 

απνηειεί παξάγνληαο πξνο εμέηαζε, αθνχ αγφξηα θαη θνξίηζηα εκθάληδαλ παξφκνηα 

ζηαηηζηηθά. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε έξεπλα ησλ Assaraf et.al. (2012), φπνπ έδεημε 

φηη Βεδνπίλνη καζεηέο αζρνινχληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο ζενινγηθέο εξκελείεο 

ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θχθιν ηνπ λεξνχ, πιεπξίδνληαο έηζη ην θαηλφκελν απφ κία άιιε 

νπηηθή γσλία. 

Μεηέπεηηα έξεπλεο ησλ Henriques (2000) θαη Υξεζηίδνπ θ.α. (2001),  ήξζαλ 

λα επηβεβαηψζνπλ ηηο αληίζηνηρεο παιαηφηεξεο ηεο Bar (1989), θαηαγξάθνληαο ηηο 

παξαθάησ ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ζε παηδηά ειηθίαο 5-7 εηψλ. Ο εληνπηζκφο ηνπ 
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θχθινπ ηνπ λεξνχ γίλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πήμε θαη ζηελ ηήμε ηνπ λεξνχ, ελψ ε 

εμάηκηζε ηνπ λεξνχ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν απφ ηηο ζάιαζζεο θαη ηηο ιίκλεο. Δπίζεο,  

ε εμάηκηζε ηνπ λεξνχ εμεγείηαη απφ ηα παηδηά κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή έθθξαζε: «ε 

άζπξε νπζία πνπ παξάγεηαη φηαλ βξάδεη ην λεξφ είλαη θαπλφο». Δπηπξφζζεηα ζρεηηθά 

κε ηελ πγξνπνίεζε, δηαπίζησζαλ φηη ηα λήπηα θαη ηα παηδηά πξψηεο δεκνηηθνχ 

πηζηεχνπλ πσο πγξνπνίεζε είλαη φηαλ ηα ζχλλεθα πεγαίλνπλ ζηε ζάιαζζα θαη 

γεκίδνπλ λεξφ θαη φηη ε βξνρή είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα ζχλλεθα, δειαδή ηε 

ζπκπχθλσζε. Αθφκε, ζηελ ίδηα έξεπλα ηεο Bar δηαπηζηψζεθε ε αλαγθαηφηεηα λα 

δηαρσξηζηεί ην θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο απφ απηφ ηνπ βξαζκνχ. ε απηφ ζα 

βνεζνχζε εάλ ηνληζηνχλ νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα δχν θαηλφκελα. Αξρηθά, 

ζηελ εμάηκηζε ε δηαδηθαζία ιακβάλεη ρψξα ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνχ, ελψ  ζην 

βξαζκφ έρνπκε ηε δεκηνπξγία θπζαιίδσλ αεξίνπ ζε φιν ηνλ φγθν ηνπ πγξνχ. Δπίζεο, 

ε εμάηκηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε νπνηαδήπνηε ζεξκνθξαζία, αιιά πάληα θάησ απφ 

ην ζεκείν βξαζκνχ ηεο νπζίαο. 

Χζηφζν, ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζηελ έξεπλά ηνπο νη 

Υξεζηίδνπ θ.α.(2001) έθηαζαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

είλαη ζε ζέζε λα δηαηππψλνπλ εμεγήζεηο γηα ην θαηλφκελν ηεο βξνρήο, νη νπνίεο 

ζπγθξνηνχλ πξψηκα κνληέια πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεηψδεηο αηηηαθνχο 

κεραληζκνχο (θπζηθέο δηεξγαζίεο). Με αθεηεξία απηφ, νξγάλσζαλ θαη 

πξαγκαηνπνίεζαλ κία ζεηξά δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζθνπνχζαλ ζηε 

δηεπθφιπλζε ησλ παηδηψλ λα νηθνδνκήζνπλ πην ζχλζεηα θαη απνδεθηά κνληέια γηα 

ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ελζαξξπληηθά, αθνχ 

έδεημαλ φηη κεηά ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ δίλεη 

βειηησκέλεο εμεγήζεηο πνπ είλαη απνδεθηέο γηα ην θαηλφκελν ηεο βξνρήο 

Οη ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηελ παξνπζία 

ελλνηνινγηθψλ εκπνδίσλ ζηε ζθέςε ησλ παηδηψλ, φπσο ε αδπλακία ηεο πνηνηηθήο 

δηαηήξεζεο ηνπ λεξνχ θαηά ηηο αιιαγέο θάζεσλ (εμαέξσζε / ζπκπχθλσζε), ή ε 

αδπλακία ζχλδεζεο ηεο αιιαγήο θπζηθήο θαηάζηαζεο κε ηελ αληαιιαγή ζεξκφηεηαο 

αλάκεζα ζην λεξφ θαη ζην πεξηβάιινλ (Ραβάλεο, 1999). 

Δπίζεο, έξεπλεο ησλ Tytler θαη Peterson (2000, 2004 θαη 2007) έδεημαλ φηη νη 

απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ εμάηκηζε δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία πνπ 

βξίζθνληαη, κε απνηέιεζκα λα αιιάδεη θαη ε πξνηεηλφκελε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληί ηνπο. πγθεθξηκέλα γηα ηα παηδηά ειηθίαο 5 εηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

είλαη επαίζζεηνη ζηελ κεγάιε πνηθηιία ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ ζρεηηθά κε ηελ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
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εμάηκηζε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ 

ηάμε θαη λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα παηδηά, πηνζεηψληαο έηζη κία δηαθνξνπνηεκέλε θαη 

φρη κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε ζηελ ππνζηεξηδφκελε κάζεζε. 

Δπηπξφζζεηα, πξφζθαηε έξεπλα γηα ην θαηλφκελν ηεο πγξνπνίεζεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Σνπξθία απφ ηνλ Saçkes et.al. (2010) θαη έδεημε φηη ηα παηδηά 

δελ ζπλδένπλ ηε βξνρή κε ηα ζχλλεθα. πγθεθξηκέλα, πηζηεχνπλ φηη ε βξνρή έξρεηαη 

απφ ηνλ νπξαλφ θαη ηα ζχλλεθα θηλνχληαη φπνπ ρξεηάδεηαη ε βξνρή, απνδίδνληαο ηα 

αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά. Αληίζεηα, ηα κεγαιχηεξα παηδηά δείρλνπλ φηη 

αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο εμάηκηζεο θαη ηεο ζπκπχθλσζεο, έρνληαο πην 

ζχλζεηεο ηδέεο πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηελ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

Αθφκε κία έξεπλα ησλ Sträng θαη Åberg-Bengtsson (2010) πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζηε νπεδία, έδεημε φηη ηα πεξηζζφηεξνη παηδηά κέρξη θαη 7 εηψλ 

δελ θαηαλννχλ ηηο έλλνηεο εμάηκηζε θαη ζπκπχθλσζε, ελψ βξίζθνληαη πην θνληά ζηελ 

πγξνπνίεζε. Χζηφζν, ζηελ πξάμε δελ θαηαλννχλ πσο δεκηνπξγείηαη ε βξνρή απιά 

ηελ αλαθέξνπλ σο θαηλφκελν. Σέινο, πνιχ ιίγνη καζεηέο ζπλδένπλ ηηο έλλνηεο απηέο 

κε ηελ ζέξκαλζε ηνπ ειίνπ θαη ην ζρεκαηηζκφ ησλ ζχλλεθσλ, αθνχ νη πην θνληηλέο 

απφςεηο είλαη: «ην λεξφ αλεβαίλεη» θαη «ηα ζχλλεθα είλαη θξχα». 

Σέινο, νη Υξεζηίδνπ θ.α. (2001) αλέδεημαλ φηη ηα παηδηά ζηε πξνζρνιηθή 

ειηθία έρνπλ ήδε δηακνξθψζεη ελλνηνινγηθέο θαη ζρεδηαζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα 

ην θαηλφκελν ηεο πγξνπνίεζεο, παξαζέηνληαο πνηθηιία αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηε 

βξνρή, ην ρηφλη θαη ηελ θαηαηγίδα. Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη Υξεζηίδνπ θαη Υαηδεληθήηα (2006), φπνπ εμέηαζαλ ηηο ηδέεο 

ησλ παηδηψλ γηα ην ζρεκαηηζκφ βξνρήο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο κηθξήο ειηθίαο έδηλαλ εμεγήζεηο κεηαθπζηθέο θαη κε 

θπζηνθξαηηθέο. χκθσλα κε ηα παηδηά, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θαηλφκελν 

ηεο πγξνπνίεζεο είλαη νη εμήο: ηα ζχλλεθα, ην λεξφ, ν ήιηνο, ν Θεφο ή θάπνηα άιιε 

ζετθή δχλακε, ην θπηά, αθφκε θαη ε καγεηξηθή ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ. εκαληηθφ 

είλαη λα αλαθεξζεί φηη ηα ζχλλεθα δελ αλαθέξνληαλ απφ ηα παηδηά σο απνηέιεζκα 

ηεο εμάηκηζεο, νχηε ζαλ αηηία ηεο πγξνπνίεζεο, αιιά σο απαξαίηεην δνρείν πνπ 

ζπγθξαηεί ην λεξφ ηεο βξνρήο. Απηφ απνδεηθλχεη φηη ηα παηδηά πηζηεχνπλ φηη ε βξνρή 

πξνυπάξρεη θαη κεηαθέξεηαη ζηα ζχλλεθα θαη δελ ζρεκαηίδεηαη. 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο πξνθχπηεη φηη ν θχθινο ηνπ 

λεξνχ είλαη έλα δπζλφεην ζέκα γηα ηα παηδηά ειηθίαο 5-7 εηψλ. Ζ βαζηθφηεξε 

δπζθνιία έγθεηηαη ζην φηη ηα παηδηά κέρξη ηελ ειηθία ησλ 7 δελ κπνξνχλ λα 



32 

 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ν θχθινο απνηειείηαη απφ θαηλφκελα αιιεινζπλδεκέλα θαη 

αιιεινεμαξηψκελα, δειαδή ππάξρεη κηα ζρέζε αηηίνπ- απνηειέζκαηνο. Απηφ 

ζπκβαίλεη ιφγσ άγλνηαο φηη ν ήιηνο είλαη ε αηηία δεκηνπξγίαο ηνπ θχθινπ. Αθφκε, 

παξαηεξνχκε φηη ηα παηδηά ζπλαληνχλ δπζθνιία αληίιεςεο ησλ ελλνηψλ: εμάηκηζε, 

ζπκπχθλσζε θαη πγξνπνίεζε. Δπηγξακκαηηθά, ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηελ εμάηκηζε, πηζηεχνληαο φηη ην λεξφ εμαθαλίδεηαη 

θαη δελ δηαηεξείηαη ζε άιιε κνξθή, ελψ ζπγρένπλ ην θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο κε 

απηνχ ηνπ βξαζκνχ. Αληίζηνηρε δπζθνιία ζπλαληνχλ θαη ζηελ ζπκπχθλσζε, 

δίλνληαο ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο, θπξίσο ζενινγηθήο θχζεσο, πηζηεχνληαο φηη ηα 

ζχλλεθα πξνυπάξρνπλ θαη δελ δεκηνπξγνχληαη. Χζηφζν, ηα παηδηά ζε απηή ηελ 

ειηθία βξίζθνληαη αξθεηά θνληά ζηελ έλλνηα ηεο πγξνπνίεζεο, αιιά δελ ηε ζπλδένπλ 

κε ηελ ζπκπχθλσζε σο επαθφινπζφ ηεο θαη αληηιακβάλνληαη φηη ε βξνρή επέξρεηαη 

απφ ηνλ νπξαλφ θαη δελ ζρεκαηίδεηαη. 

πλεπψο, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο ησλ 

παηδηψλ γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ θαη ηηο επηκέξνπο έλλνηεο, ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα 

γλσξίδεη ηη πηζηεχνπλ νη καζεηέο θαη λα είλαη ήδε έηνηκνο ζηηο δπζθνιίεο πνπ ζα 

ζπλαληήζεη. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθφο φληαο ελεκεξσκέλνο θαη εθαξκφδνληαο ηηο 

θαηάιιειεο αξρέο δηδαζθαιίαο θαη κεζφδνπο, ζα πξνζπαζήζεη λα πξνθαιέζεη ηελ 

ελλνηνινγηθή αιιαγή ζηνπο καζεηέο. 

1.7. ΣΠΕ και εκπαιδευτικό λογιςμικό, η χρόςη τουσ ςτην 

εκπαύδευςη  

Οη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο φπσο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα έρνπλ επηθέξεη ηεξάζηηεο αιιαγέο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο θαη ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ  

εκθάληζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ν ξφινο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε νινέλα 

απμαλφκελε δηείζδπζή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο νδήγεζαλ ζηελ εηζαγσγή θαη 

ζηελ ελζσκάησζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο 

θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηνλ Preston (2003), ε έλλνηα 

Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ή αιιηψο Νέεο Σερλνινγίεο 

πεξηιακβάλεη φια ηα κέζα θαη ηηο ηερλνινγίεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

επηθνηλσλία, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ κε 

ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. 
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Ο φξνο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) 

απνηειεί ηε κεηάθξαζε ηνπ δηεζλνχο φξνπ Informational and Communicational 

Technology (I.C.T.). Με ηνλ φξν απηφ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ελλννχκε ηε ρξήζε 

ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή θαη ηεο Σερλνινγίαο (Κπξίδεο θ.α., 2005). Ζ 

εηζαγσγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά ζηε δεθαεηία ηνπ ‟70, κε 

ηε δεκηνπξγία μερσξηζηνχ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο. χκθσλα κε ηνπο Βξεηηφ θαη 

Καςάιε (1999), απηή ε εηζαγσγή ζηελ εθπαίδεπζε επηβιήζεθε απφ εμσζρνιηθνχο 

παξάγνληεο θαη ήηαλ ην απνηέιεζκα θνηλσληθψλ απαηηήζεσλ. ηφρνο ήηαλ ε 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ε απφθηεζε 

δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ ησλ ηερλνινγηθψλ απηψλ εξγαιείσλ. Απφ ηφηε έσο ζήκεξα 

έρνπλ αιιάμεη πνιιά δεδνκέλα ζην ρψξν ηεο εηζαγσγήο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά απφ ηελ 

εηθφλα πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ (Ξσρέιιεο & Παπαλανχκ, 2000). 

Δίλαη πιένλ αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ε ζεκεξηλή θνηλσλία πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: α) ηελ εθξεθηηθή παξαγσγή γλψζεο, β) ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε, γ) ηηο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη παξαγσγήο θαη δ) ηελ 

έληαζε θάπνησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, π.ρ. λαξθσηηθά, ξαηζηζκφο θ.α. 

(Μαηζαγγνχξαο, 2006). Έηζη, ε θνηλσλία καο σο θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

γλψζεο απαηηεί απφ ηνπο πνιίηεο ηεο λα δηαζέηνπλ νξηζκέλεο δεμηφηεηεο, γηα λα είλαη 

ζε ζέζε λα εληαρζνχλ νκαιά θαη λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο, φπσο 

είλαη νη εμήο: θνηλσληθέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο, 

γλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο, 

θαζψο θαη ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο εξγαιείσλ παξαδνζηαθήο θαη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο. Δπηπξφζζεηα, ε ηερλνινγία εηζέξρεηαη ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο 

ηνκείο ηεο δσήο καο ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν, θαζψο ην 

αίηεκα γηα εθζπγρξνληζκφ πξνβάιιεηαη νινέλα θαη πην επηηαθηηθφ.  

Καζψο ε εθπαίδεπζε θαιείηαη λα πξνεηνηκάζεη κειινληηθνχο πνιίηεο ζε κηα 

θνηλσλία, φπνπ ε ηερλνινγία δηαδξακαηίδεη βαζηθφηαην ξφιν, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα αγλνήζεη απηήλ ηελ ηερλνινγηθή θαη 

θνηλσληθή εμέιημε (Βξχδαο, 1990). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί θαη λα κπνξεί λα εμαζθαιίδεη ζηε δηδαθηηθή ηνπ πξάμε ηε 

ζπλχπαξμε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηέα χιε θάζε 

καζήκαηνο, θαζψο νη εκπεηξίεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα εξεζίζκαηα ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ πιένλ πνηθίιινπλ θαη ζπλερψο απμάλνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο 
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επαθή θαη εμνηθείσζε κε φιεο ηηο κνξθέο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζήκεξα ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ έρεη πξφζβαζε ζε 

έλαλ ππνινγηζηή θαη θαη‟ επέθηαζε ζην Γηαδίθηπν. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί 

ζέκα πςεινχ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο, κε απνηέιεζκα φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο λα ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο (Vrasidas & Glass, 2005). Χζηφζν, φπσο 

έρνπλ δείμεη αληίζηνηρεο δηεζλείο έξεπλεο ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε δελ έρεη επηηεπρζεί ζε επηζπκεηφ θαη ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, αθνχ δελ ππάξρεη 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία, ηφζν πνζνηηθά 

φζν θαη πνηνηηθά (Muir-Herzig, 2004; Conlon & Simpson, 2003; Vosniadou & 

Kollias, 2001; Hayes, 2007; Pelgrum, 2001).  

ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηα ζρνιεία (Κφκεο, 2004). Οη πξψηεο 

πξνζπάζεηεο ελζσκάησζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε είραλ ζαλ 

βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ (π.ρ. δεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ, 

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θ.α.). Χζηφζν ην επφκελν βήκα ήηαλ ε 

πξνζπάζεηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα ΣΠΔ, αιιά κε έκθαζε ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο. ηε ζπλέρεηα έγηλε εκθαλήο ε 

πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ γηα έληαμε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, αθνχ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2002) θαη ην ΓΔΠΠ έρεη θάλεη ζαθή 

ηα εμήο: «ε θακία πεξίπησζε δε λνείηαη ε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο σο 

δηδαζθαιία γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ (ιακβαλνκέλνπ, επηπιένλ, ππόςε όηη δε δηαηίζεηαη 

ρξόλνο ζην αληίζηνηρν Ωξνιόγην Πξόγξακκα. θνπόο είλαη ν καζεηήο λα καζαίλεη κε 

ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ παξά γηα ηε ρξήζε ηνπο». ε φιεο απηέο ηηο πξνζπάζεηεο έληαμεο 

ησλ ΣΠΔ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, πξνζηίζεληαη ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, φπσο 

«Φεθηαθφ ρνιείν» (ΤΠΓΒΜΘ, 2010), ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε κε 

έκθαζε ζηε ζχλδεζε ησλ ΣΠΔ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

ε ζχγθξηζε κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, ε Διιάδα κεηνλεθηεί ζε κεγάιν βαζκφ 

φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, έπεηαη 

ηνπιάρηζηνλ θαηά κία δεθαεηία (Οηθνλφκνπ, 2004). Οη ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

κηθξφ βαζκφ ζην ειιεληθφ ζρνιείν έμσ απφ ηα πιαίζηα καζήκαηνο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο. Χζηφζν, ν ξπζκφο αμηνπνίεζεο απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ κεγαιψλεη 

δηαξθψο, θαζψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ζρνιεία εμνπιίδνληαη κε ηερλνινγίεο αηρκήο 
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επηηξέπνληαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δνθηκάζνπλ ηε ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ 

ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

χκθσλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί παίδνπλ αξθεηά 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελζσκάησζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαζψο νη ζηάζεηο ηνπο 

θαη ην επίπεδν δεμηνηήησλ ηνπο ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ 

εηζαγσγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε (Jimoyiannis & Komis, 2007). χκθσλα κε ηνλ 

Μηθξφπνπιν (2006), νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε έλα 

θιαζζηθφ ηξφπν θαη φρη σο γλσζηηθά εξγαιεία, ελψ παξάιιεια είλαη αξθεηά 

επηθπιαθηηθνί ζηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε (Demetriadis 

θ.α., 2003). 

 Ζ ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη κία απφ ηηο θχξηεο εθαξκνγέο 

ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηνλ Μηθξφπνπιν (2000) σο εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ λνείηαη ην ινγηζκηθφ πνπ εκπεξηέρεη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, νινθιεξσκέλα 

ζελάξηα, αιιεγνξίεο κε παηδαγσγηθή ζεκαζία θαη θπξίσο επηθέξεη ζπγθεθξηκέλα 

δηδαθηηθά θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Δπίζεο, ν Κφκεο (2004) πξφζζεζε φηη ε 

θχξηα ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ είλαη ε ππνινγηζηηθή ππνζηήξημε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο.  

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη ινγηζκηθψλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο γίλεηαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπο, 

ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη θαη ην επηζπκεηφ παηδαγσγηθφ απνηέιεζκα. χκθσλα κε 

ηνλ Αλζνχιηα (1989, απφ νινκσλίδνπ, 2001) ηα ινγηζκηθά, αλάινγα κε ηνπο 

ζηφρνπο πνπ επηδηψθνπλ δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) πξνγξάκκαηα 

εμάζθεζεο, β) δηδαζθαιίαο θαη γ) πξνζνκνηψζεσλ. 

πσο επηζεκαίλεη ε Νηθνινπνχινπ (2009), ηα πεξηβάιινληα πξνζνκνίσζεο 

είλαη μερσξηζηή θαηεγνξία ινγηζκηθνχ, ηα νπνία ζπληζηνχλ κηα δεκνθηιή κέζνδν 

κάζεζεο. Σα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα «αλαπαξηζηάλνπλ ζρεκαηηθά κηα 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ή έλα θαηλφκελν» (νινκσλίδνπ, 2001). Οπζηαζηηθά, 

πξφθεηηαη γηα κνληέια θαηλνκέλσλ ή δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα νπνία νη καζεηέο 

καζαίλνπλ δηαδξαζηηθά (Μαληηζάξεο & Μαπξίδεο, 2001). Ζ νινκσλίδνπ (2001) 

δηαθξίλεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πξνζνκνηψζεσλ: α) ηελ πξνζνκνίσζε θαηαζηάζεσλ 

θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, β) ηελ πξνζνκνίσζε πεξηπηψζεσλ, γ) ηελ πξνζνκνίσζε 

κε ρξήζε θηλνπκέλσλ εηθφλσλ θαη δ) ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. ζνλ αθνξά ηελ πξψηε θαηεγνξία, νη ρξήζηεο ηνπνζεηνχληαη ζε 

κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, ηελ νπνία θαινχληαη λα επηιχζνπλ. ηε δεχηεξε 
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θαηεγνξία πξνζνκνηψζεσλ, νη ρξήζηεο ηνπνζεηνχληαη ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ 

κπνξνχλ λα παξέκβνπλ, ελψ ε ζθέςε ηνπο θαζνδεγείηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή, 

βαζίδνληαη ζε νξηζκέλα απνηειέζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπλ απφ ηελ αλαθάιπςε 

θαλφλσλ θαη λφκσλ. ηελ ηξίηε θαηεγνξία πξνζνκνίσζεο, ν ππνινγηζηήο είλαη 

ζπλδεδεκέλνο κε έλα βηληενδίζθν (π.ρ. DVD) πνπ ηνπ πξνκεζεχεη ρηιηάδεο εηθφλεο, 

παξέρνληαο πςειφηεξν βαζκφ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ρξήζηε θαη εθαξκνγήο. 

Σέινο, ηα πεξηβάιινληα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη εμεηδηθεπκέλε κνξθή 

πξνζνκνίσζεο, φπνπ γίλεηαη αλαπαξάζηαζε πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ηε ρξήζε 

δηαθφξσλ αηζζεηήξσλ δίλεηαη ε αίζζεζε ζην ρξήζηε φηη βηψλεη πξαγκαηηθά ηελ 

θαηάζηαζε. 

ρεηηθή έξεπλα έδεημε φηη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα θαηαζηεί εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή γηα ην 

καζεηή, δηφηη κπνξεί λα γίλεη αιιειεπηδξαζηηθή, εκπινπηηζκέλε, δηαζεκαηηθή, 

νδεγνχκελε απφ ην ρξήζηε θαη κε δπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο (Παλαγησηαθφπνπινο 

θ.ά., 2003). Ζ εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ παξέρεη ζηνπο 

καζεηέο δπλαηφηεηεο άκεζεο αλαηξνθνδφηεζεο, ελαζρφιεζεο κε ηνπο δηθνχο ηνπο 

ξπζκνχο κάζεζεο, δνθηκαζηηθήο παξέκβαζεο θαη πεηξακαηηζκνχ κε ην καζεζηαθφ 

πιηθφ, ζχλδεζεο κε άιια επνπηηθά κέζα θαη κε δίθηπα πιεξνθνξηψλ (Ράπηεο & 

Ράπηε, 2003). Χζηφζν, ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ λα είλαη 

θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ ζηα νπνία απεπζχλεηαη (εξαθείκ & Φεζάθεο, 

2009), ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο θαη ρξεζηκνπνηψληαο σο 

θαηεπζπληήξην άμνλα ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο (Νηθνινπνχινπ, 

2009, Παπαιενληίνπ-Λνπθά, 2005). 

1.8.  Φρόςη των ΣΠΕ  και των εκπαιδευτικών λογιςμικών ςτη 

διδαςκαλύα των Υυςικών Επιςτημών  

Καζεκεξηλά ηα παηδηά νηθνδνκνχλ γλψζεηο γηα ηνλ θπζηθφ θφζκν πνπ ηα 

πεξηβάιιεη αιιά θαη γηα ηα δηάθνξα θπζηθά θαηλφκελα, βαζηδφκελα ζηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο θαη ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηακνξθψλνπλ ηα 

λνεηηθά κνληέια, ηα νπνία αξθεηέο θνξέο δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ επηζηεκνληθή 

γλψζε. πλεπψο, ζηφρν ηνπ ζρνιείνπ απνηεινχλ νη πξνέλλνηεο ησλ καζεηψλ λα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε ζρνιηθή γλψζε, ε νπνία ζα ζπκβαδίδεη κε ηηο επηζηεκνληθέο 

αξρέο, δειαδή λα επέιζεη ε ελλνηνινγηθή αιιαγή (νινκσλίδνπ, 2006). χκθσλα κε 
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ηνλ Ραβάλε (2009), δηαπηζηψζεθε πσο ηα παηδηά είραλ έξζεη ζε επαθή κε ηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο απφ ηηο ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ηελ ηειεφξαζε, ηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή, ηα ςεθηαθά παηρλίδηα θαη γεληθφηεξα άιιεο ςεθηαθέο πεγέο. πλεπψο, 

αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηελ παξαπάλσ έξεπλα, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα ηελ 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ, αθνχ θαίλεηαη πσο ηα ηερλνινγηθά κέζα θηλεηνπνηνχλ ηα παηδηά ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο θπζηθήο γλψζεο.  

Σν 1992, ε Haugland ζε έξεπλα πνπ δηελήξγεζε ζρεηηθά κε ηα παηδαγσγηθά 

νθέιε ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δηαπίζησζε φηη ηα παηδηά πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη 

ηεο Δπηθνηλσλίαο, έδεηρλαλ βειηίσζε ζηε γιψζζα, ηελ αθαίξεζε, ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη θαιιηεξγνχζαλ ηηο ελλνηνινγηθέο δεμηφηεηεο. 

χκθσλα κε ηε νινκσλίδνπ (2006), ε επηινγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ κέζσλ 

θαη ε νξγάλσζε επνηθνδνκεηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο πνπ ζα είλαη ηερλνινγηθά 

εκπινπηηζκέλα, ζπληζηνχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζέγγηζεο ησλ θπζηθψλ ελλνηψλ. Σα ηερλνινγηθά 

πεξηβάιινληα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζνκνίσζε θαηλνκέλσλ, 

καζεζηαθά ζελάξηα, ζηνηρεία αλάδξαζεο θαη κεηαγλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ ίδηα, έλα ηερλνινγηθά εληζρπκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο είλαη έλα 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο κε πνιπκεζηθέο, ππεξκεζηθέο θαη δηαδηθηπαθέο 

εθαξκνγέο, φπνπ νη καζεηέο ζα εξγάδνληαη νκαδνζπλεξγαηηθά. Αθφκα, ζα πξέπεη ην 

πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο λα είλαη νξγαλσκέλν κέζα απφ δηαδνρηθνχο δηδαθηηθνχο 

κεηαζρεκαηηζκνχο. Σέινο, ν ζρεδηαζκφο ησλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη φρη κφλν κε βάζε ηε γλψζε ηνπ εηδηθνχ αιιά θαη έρνληαο σο 

γλψκνλα ηηο γλσζηηθέο αζπκθσλίεο ησλ παηδηψλ. 

ζνλ αθνξά ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, έξεπλα ησλ Ράπηε & Ράπηε (2007) 

έδεημε φηη ε ρξήζε ηνπο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο, 

λα εληνπίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ εμέιημε ελφο θαηλνκέλνπ. Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε ηε νινκσλίδνπ (2001) έλα θαηάιιειν ινγηζκηθφ κπνξεί λα πεξηέρεη 

αλαπαξαζηάζεηο θαη πξνζνκνηψζεηο πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πεηξακαηηζκνχ αιιά 

θαη λα πξνζθέξεη πεξηγξαθέο θαηλνκέλσλ ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν. ηελ ίδηα έξεπλα, ε 

νινκσλίδνπ επεζήκαλε πσο έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία 

κάζεζεο ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα επηθέξεη ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή, ζα πξέπεη λα 
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ιακβάλεη ππφςε ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα ηε κάζεζε νη πξνυπάξρνπζεο ηδέεο, νη 

αληηιήςεηο θαη ηα γλσζηηθά εκπφδηα ησλ καζεηψλ- ρξεζηψλ. 

 Δπηπξφζζεηα, πνιιά εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά βαζίδνληαη ζηα θηλνχκελα 

ζρέδηα (animation). Σα animation είλαη κνξθή εηθνλνγξαθεκέλεο παξνπζίαζεο, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ηαηλίεο πξνζνκνίσζεο. χκθσλα κε ηνλ Berg 

(2009) έλα animation ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Οη ιφγνη 

ρξήζεο ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο είλαη πνιιαπινί, 

κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη εμήο: πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ, 

θαζηζηνχλ ηνπο καζεηέο πην ελεξγεηηθνχο, αμηνπνηνχλ ηε θαληαζία ηνπο, εληζρχνπλ 

ηε δεκηνπξγηθφηεηα, δεκηνπξγνχλ εηθφλεο πνπ εληππψλνληαη ζηε κλήκε, θάλνπλ ηε 

κάζεζε δηαζθεδαζηηθή, ιεηηνπξγνχλ σο κέζν ζπλεξγαζίαο, εληζρχνπλ ηε βαζχηεξε 

κάζεζε θ.α.. Καηά ηνπο Barak et.al. (2011) θαη Rosen (2009) ε ρξήζε ησλ animation 

ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ νδεγεί ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα κάζεζεο, 

δηφηη: α) βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο επηζηεκνληθέο έλλνηεο θαη 

θαηλφκελα, β) βειηηψλνπλ ηελ επεμεγεκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ, γ) εληζρχνπλ 

ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε ηεο ζρνιηθή επηζηήκε, δ) βειηηψλνπλ ηε 

ζπλνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη πσο νη ΣΠΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζπληζηνχλ έλα δπλακηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, αξθεί φκσο λα ππάξρεη ην θαηάιιειν πιηθφ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. Έλα θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζα 

κπνξνχζε λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, λα ηα νδεγήζεη ζηε δηεξεχλεζε 

πξνβιεκαηηζκψλ θαη λα ηα θαζνδεγήζεη δηαθξηηηθά ψζηε κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο 

ηνπ κε ηα ππεξκεζηθά εξγαιεία ηνπ λα θαηαιήμνπλ ηειηθά ζηελ αλαθάιπςε ηεο 

γλψζεο. 

1.9. υγκριτικό  επιςκόπηςη και παρουςύαςη των εκπαιδευτικών 

λογιςμικών για τον κύκλο του νερού 

ην θεθάιαην απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία επηζθφπεζε ησλ ππαξρφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. Με ηελ 

παξνπζίαζε απηή, απψηεξνο ζθνπφο απνηειεί ε δεκηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

αλαπηχμακε βαζηδφκελνη αθελφο ζηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

απηά θαη αθεηέξνπ λα απνθχγνπκε ηηο ειιείςεηο – αζηνρίεο ηνπο. ε απηφ ζα 
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νδεγεζνχκε, αλαιχνληαο ηνπο άμνλεο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ θαη ηηο 

επηκέξνπο παξακέηξνπο ηνπο. 

Αξρηθά πξέπεη λα αηηηνινγεζνχλ ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία επηιέρζεθαλ ηα 

παξαθάησ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηη ππάξρεη 

ζην δηαδίθηπν ζε ειεχζεξε πξφζβαζε γηα παηδηά ειηθίαο 5 έσο θαη 11 εηψλ. Μεηά 

απφ κία εθηελήο αλαδήηεζε, ζπκπεξάλακε φηη δελ ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζε 

ινγηζκηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, εηδηθά απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη απιά animation ή βίληεν. 

Έηζη, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά κεξηθά ινγηζκηθά ζηα νπνία 

παξαηεξήζεθαλ λέα ζηνηρεία ρξήζηκα θαη ελδηαθέξνληα, ελψ πξνζηέζεθαλ θαη 

θάπνηα πνιπηξνπηθά κε εληππσζηαθά γξαθηθά ινγηζκηθά. 

ην ζεκείν απηφ ζα αλαιπζνχλ νη άμνλεο θαη νη επηκέξνπο παξάκεηξνη ηνπο, 

κε βάζε ζηνπο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνπζίαζε- αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. Ζ αμηνιφγεζε απηή, βαζίζηεθε ζηνπο Παλαγησηφπνπιν, 

Πηεξξαθέα θαη Πηληέια (2003). Δπηιέρηεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, 

δηφηη αθελφο απνηεινχλ κία νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε πνπ ιακβάλνπλ ππφςε φιεο 

ηηο πιεπξέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη αθεηέξνπ είλαη αμηφπηζηα θαη έγθπξα, 

αθνχ βαζίζηεθαλ πνιπάξηζκεο κεηέπεηηα εξγαζίεο, φπσο ε έθζεζε ηνπ ΟΔΠΔΚ γηα 

ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην 2008.  

πγθεθξηκέλα, νη δχν θχξηνη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθε ε παξνπζίαζε - 

αμηνιφγεζε ησλ ινγηζκηθψλ είλαη ε παηδαγσγηθή- δηδαθηηθή αμηνιφγεζε θαη ε 

ηερλνινγηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. ζνλ αθνξά ηε 

παηδαγσγηθή- δηδαθηηθή ζεώξεζε, βαζηθφο ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

απνηειεί ε κάζεζε πνπ επηδηψθεηαη κε ηελ εθαξκνγή θαη ηε ρξήζε ηνπ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη παξάκεηξνη ηνπ άμνλα είλαη νη εμήο: 

 Γηδαθηηθό Πεξηερόκελν: ηαλ κηιάκε γηα ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν, ζηφρνο 

δελ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ έληππνπ βηβιίνπ κε έλα ειεθηξνληθφ αιιά ε 

ζπκπιήξσζε θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο είλαη: 

 πκβαηόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ην αληίζηνηρν Πξφγξακκα 

πνπδψλ. 

 Δπηζηεκνληθή Σεθκεξίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

 Πνζόηεηα Πεξηερνκέλνπ, ειέγρεηαη ε πνζφηεηα θαη ε ππθλφηεηα ηεο 

πιεξνθνξίαο αλαιφγσο ηελ ειηθία. 

 Δλεκέξσζε Πεξηερνκέλνπ, εάλ ππάξρεη δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ηεο 

πιεξνθνξίαο. 
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 ρεδίαζε θαη Γόκεζε Πεξηερνκέλνπ: Λακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, κε απνηέιεζκα λα 

δηεπθνιχλεηαη ε απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο είλαη: 

 Σξόπνο Παξνπζίαζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, δειαδή ηα 

πνιπηξνπηθά κέζα (εηθφλα, ήρνο, βίληεν, animation θ.α.) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Πξνζέγγηζε ηνπ καζεζηαθνύ πεξηερνκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ λα είλαη έηζη, ψζηε λα πξνζθέξεη επειημία ζηε ρξήζε 

ηνπ, λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο ζηνλ πεηξακαηηζκφ. 

 

 Παηδαγσγηθή Μεζνδνινγία: Αλαθέξεηαη ζηελ παηδαγσγηθή αξρή πνπ 

βαζίδεηαη ην θάζε εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, δειαδή πνην δηδαθηηθφ κνληέιν 

ρξεζηκνπνηεί. Σα δηδαθηηθά κνληέια πνπ πξνηείλνληαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Καξηψηνγινπ Π., 2006) παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Δλφηεηα 

1.1. θαη επηγξακκαηηθά είλαη ηα εμήο: 

 Παξαδνζηαθό Μνληέιν ή Μνληέιν κεηαθνξάο 

 Αλαθαιππηηθό Μνληέιν 

 Δπνηθνδνκεηηθό Μνληέιν 

 Γηεξεπλεηηθό Μνληέιν 

 

 Γηεπηθάλεηα Υξήζηε: Απνηειεί ην κέξνο εθείλν φπνπ ν ρξήζηεο βιέπεη, 

αθνχεη, έξρεηαη ζε επαθή θαη επηθνηλσλεί κε ην ινγηζκηθφ. Σα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο είλαη: 

 Πνηόηεηα αιιειεπίδξαζεο, εμαξηάηαη απφ ηε γιψζζα, ηελ νξνινγία 

θαη ηε δνκή-ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πινήγεζε. 

 Έιεγρνο αιιειεπίδξαζεο, αλαθέξεηαη ζην δηαβαζκηζκέλν επίπεδν 

δπζθνιίαο, ζηνλ έιεγρν ησλ θηλήζεσλ θαη άιια. 

 Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνιπκέζσλ, δειαδή ηε πνζφηεηα, ηε 

πνηφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πνιπκέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

(εηθφλεο, γξαθηθά, βίληεν, ήρν θ.α.). 

 Αηζζεηηθό απνηέιεζκα, πσο εκθαλίδεηαη ε νζφλε θαη ηα κελχκαηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ απφ πιεπξάο αηζζεηηθή. 

 Βνήζεηα, εάλ παξέρεη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ βνήζεηα ζηνλ ρξήζηε, 

φπσο ν πξάθηνξαο.  

 

 Αμηνιόγεζε Μαζεηή: Διέγρεηαη εάλ ππάξρεη αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή-

ρξήζηε απφ ην ινγηζκηθφ. Σα είδε αμηνιφγεζεο είλαη: 

 Μαζεζηαθνύ απνηειέζκαηνο, αμηνινγείηαη «ηη έκαζε ν καζεηήο» θαη ν 

εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ.  

 Χο πξνο ηε ρξνληθή ζηηγκή: 

▪ Άκεζε, πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 
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▪  Σειηθή, δηελεξγείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 

 Άιιεο Γπλαηόηεηεο: ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ θαη 

άιιεο δπλαηφηεηεο, φπσο δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο, εθηχπσζεο, 

εκπινπηηζκνχ, δεκηνπξγία ζελαξίσλ, πξνζζήθεο ζρνιίσλ θαη άιια. 

 

ζνλ αθνξά ηε ηερλνινγηθή δηάζηαζε, ην ινγηζκηθφ εμεηάδεηαη απφ ηε 

ηερληθή πιεπξά, αθήλνληαο εθηφο ζεψξεζεο ηα δηδαθηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο 

ηερλνινγηθόο άμνλαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, δηφηη ηα ινγηζκηθά ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ρξήζηεο δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο. Οη παξάκεηξνη ηνπ 

άμνλαο είλαη νη εμήο:  

 Σερληθή Αξηηόηεηα: αθνξά έλα ζχλνιν θαζαξά ηερληθψλ ζεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο εμήο δηαδηθαζίεο: 

 Δγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ 

 Γπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε δίθηπν 

 Αζθάιεηα 

 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ρξήζε πνιπκέζσλ, νπζηαζηηθά πνηα 

πνιπκέζα ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ (θείκελν, εηθφλα, ήρνο, video, 

animation) 

 

 Λεηηνπξγηθόηεηα: ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ απφ 

ρξεζηηθήο άπνςεο. Γηα λα είλαη έλα ινγηζκηθφ ιεηηνπξγηθφ πξέπεη λα είλαη: 

 Καηάιιειν, λα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ νκάδα ρξεζηψλ. 

 Αμηόπηζην, λα κελ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα θαη φηαλ ην θάλεη λα 

αλαθηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ γξήγνξα. 

 Απνδνηηθό, λα έρεη κηθξνχο ρξφλνπο απφθξηζεο. 

 Δύρξεζην, λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε αθφκα θαη ζηνπο αξράξηνπο 

ρξήζηεο. 

 Αζθαιέο, λα παξέρεη πξνζηαζία ζηα δεδνκέλα. 

 

 πκβαηόηεηα: Αλαθεξφκαζηε ζηε «ζπλεξγαζία» ηνπ ινγηζκηθνχ κε φια ηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα αιιά θαη ζηελ επηθνηλσλία κε άιιεο εθαξκνγέο. Γηα 

παξάδεηγκα, λα παξέρεη δπλαηφηεηεο εχθνιεο εγθαηάζηαζεο θαη 

απεγθαηάζηαζεο. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζε είλαη: 

 Γπλαηόηεηα κεηαθνξάο, γξήγνξα θαη εχθνιε εγθαηάζηαζε ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο ζε φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. 

 Γπλαηόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο, λα έρεη δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο φιν ή κέξνο ηνπο ινγηζκηθνχ ζε άιιε εθαξκνγή. 

 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα, δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα επηθνηλσλεί 

κε άιιεο εθαξκνγέο. 
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 Δξγαιεία Γαζθάινπ: Αλαθεξφκαζηε ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ην 

ινγηζκηθφ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηα επηπιένλ εξγαιεία. πγθεθξηκέλα: 

 Γπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο ηάμεο, δειαδή λα κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα 

δηαηεξεί αξρείν δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θάζε καζεηή. 

 Γπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, εηζαγσγή λένπ θαη 

δηακφξθσζε ππάξρνληνο πεξηερνκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, δπλαηφηεηα 

εχθνιεο αλαδήηεζεο θαη ζπιινγηθήο κεηαθνξάο. 

 Γπλαηόηεηεο δηαρείξηζεο αζθήζεσλ-εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ, φπσο 

εχθνιε αλάπηπμε αζθήζεσλ θαη ηεζη. 

 

 Δξγαιεία Μαζεηή: Απαξαίηεηα εξγαιεία πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηερλνινγηθά 

αιιά θαη ηα παηδαγσγηθά ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. Σέηνηα είλαη: 

 Τπνζηήξημε ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, φπσο είλαη ην email, chat, forum, 

blog θαη άιια. 

 Σεηξάδην εξγαζηώλ καζεηή, κε δπλαηφηεηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο 

εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή. 

 

 Γπλαηόηεηεο Τπνζηήξημεο: Αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζηηο δπλαηφηεηεο 

ζπληήξεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, φπσο ηελ αλάιπζε θαη 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ, αιιά θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Έρνληαο αλαιχζεη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ (Παλαγησηφπνπινο, Πηεξξαθέαο θαη Πηληέιαο, 2003), 

ζα παξνπζηαζηνχλ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θχθιν ηνπ 

λεξνχ. Ζ παξνπζίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλαιχνληαο θαζέλα ινγηζκηθφ μερσξηζηά, 

ελψ ζην ηέινο ηεο εξγαζία ζα επηζπλαθηεί έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο (βιέπε 

Παξάξηεκα 1). Ο πίλαθαο ζα πεξηέρεη ηα ινγηζκηθά κε ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ εκθαλίδνπλ ζηνπο δχν άμνλεο. Χζηφζν γηα ιφγνπο επρξεζηίαο θαη ρψξνπ, ζηνλ 

πίλαθα ζα γξάθνληαη κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη ην θάζε ινγηζκηθφ ζηηο 

αληίζηνηρεο παξακέηξνπο. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ: 

1. neoK12 

Σν neoK12 πεξηέρεη έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θπζηθψλ επηζηεκψλ, πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί γηα παηδηά δεκνηηθνχ φισλ ησλ ηάμεσλ. Αλήθεη ζηα ινγηζκηθά 

εμάζθεζεο, αθνχ νη καζεηέο θαινχληαη λα εμαζθεζνχλ πάλσ ζηελ χιε πνπ έρνπλ 

ήδε δηδαρζεί, ελψ ραξαθηεξίδεηαη σο δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, δηφηη δελ 

ππάξρεη ζε εθηειέζηκε κνξθή, αληηζέησο είλαη αλαπηπγκέλν ζηε γιψζζα 
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πξνγξακκαηηζκνχ htm. Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ινγηζκηθνχ πνπ αθνξνχλ κφλν ην θχθιν ηνπ λεξνχ. 

ζνλ αθνξά ηα παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ, ην δηδαθηηθό 

πεξηερόκελν δελ ζπκβαδίδεη κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ, νχηε κπνξνχκε λα ην 

ραξαθηεξίζνπκε σο επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν, δηφηη ην επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν 

είλαη άξζξν ηνπ Wikipedia. Απφ πιεπξάο πνζφηεηαο πεξηερνκέλνπ είλαη πιήξεο, δηφηη 

εμεγεί αλαιπηηθά ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ θαη ηηο επηκέξνπο θάζεηο ηνπ ζε πνιιέο 

κνξθέο (θείκελν, εηθφλα, βίληεν) θάλνληαο ρξήζε πνιπηξνπηθφηεηαο, ελψ ην 

πεξηερφκελν ελεκεξώλεηαη, αθνχ ζηελ νπζία είλαη ζχλδεζκνο ηνπ Wikipedia. ζνλ 

αθνξά ηε ζρεδίαζε θαη ηε δόκεζή ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη σο πνιπηξνπηθφ ινγηζκηθφ, 

αθνχ νη πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή βίληεν θαη θείκελσλ. Ζ δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία πνπ ζηεξίδεηαη είλαη ην αλαθαιππηηθφ κνληέιν, αθνχ νδεγεί ζηνλ 

καζεηή-ρξήζηε ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο, κέζσ ηεο 2
εο 

εθαξκνγήο θαη ησλ 

παηρληδηψλ-αζθήζεσλ. ε φηη αθνξά ηε δηεπηθάλεηα ρξήζηε, ραξαθηεξίδεηαη σο 

αιιειεπηδξαζηηθφ αθνχ ππάξρεη ζπλερήο επηθνηλσλία ρξήζηε θαη ινγηζκηθνχ, ελψ 

ζπλαληάκε θαη δπλαηφηεηα βνήζεηαο ζε αξθεηά ζεκεία ηεο εθαξκνγήο, φπσο ε 

επεμήγεζε ηνπ παηρληδηνχ. Χζηφζν, απφ αηζζεηηθήο άπνςεο, δελ ζπλαληάκε θάηη ην 

ελδηαθέξνλ, αληηζέησο δελ θεξδίδεη ηε πξνζνρή ηνπ καζεηή. ρεηηθά κε ηελ 

αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή-ρξήζηε, εκθαλίδεηαη ζε άκεζε θαη ζε ηειηθή κνξθή αλαιφγσο 

ην παηρλίδη. Γηα παξάδεηγκα, ζην παηρλίδη πνπ είλαη ζε κνξθή θνπίδ “Water Cycle 

Quiz” ε αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα κφιηο δψζεη ν ρξήζηεο ηελ απάληεζε 

ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη επηπιένλ δπλαηόηεηεο απφ ηηο 

θαζηεξσκέλεο, αθνχ ζηε 2
ε
 εθαξκνγή ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπιιέμεη πιηθφ, λα 

δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ παξνπζίαζε, λα ηελ απνζεθεχζεη θαη λα ηελ εθηππψζεη.  

πγθεθξηκέλα, ην κελνχ είλαη ζε πνιχ απιντθή κνξθή απνηεινχκελν απφ 5 επίπεδα, 

ηα νπνία είλαη: 

1
ν
 επίπεδν) αλαθέξεη πεξηιεπηηθά ηνλ νξηζκφ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ.  

2
ν
 επίπεδν) πεξηέρεη κία δεκηνπξγηθή εθαξκνγή, φπνπ ζθνπφ ηνπ είλαη λα 

δεκηνπξγνχκε κία νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ. Ζ εθαξκνγή 

απηή απνηειείηαη απφ 4 θαξηέιεο. ηελ πξψηε, ζπιιέγνπκε θσηνγξαθίεο, ελψ ζηε 

δεχηεξε δηαβάδνπκε ζρεηηθά άξζξν απφ ην Wikipedia. ηε ζπλέρεηα, 

επεμεξγαδφκαζηε ηελ παξνπζίαζή καο, ηνπνζεηψληαο ηηο εηθφλεο θαη ην θείκελν πνπ 
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ηξνπνπνηεκέλν δηαβάζακε αλαιφγσο. ην ηέινο, απνζεθεχνπκε ηελ παξνπζίαζή καο, 

έρνληαο δπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο θαη εθηχπσζεο. 

3ν επίπεδν) Quiz: ππάξρνπλ ηξία quiz, ζηα νπνία πξέπεη λα αληηζηνηρήζνπκε ηελ 

εξψηεζε κε ηε ζσζηή απάληεζε. ηα δχν quiz, ε εξψηεζε αληηζηνηρεί κε κία ζσζηή 

απάληεζε, ελψ ζην ηξίην quiz είλαη ηεο κνξθήο σζηνχ-Λάζνπο. Ζ ζχλδεζε ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη κφιηο ην παηδί απαληήζεη ζσζηά. Δίλαη θαηάιιειν γηα καζεηέο 3εο 

ηάμεο δεκνηηθνχ θαη άλσ, ιφγσ ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ην είδνο 

ηνπ παηρληδηνχ. 

4ν επίπεδν) Online παηρλίδηα: ππάξρνπλ ηα παξαθάησ παηρλίδηα, φπνπ ην παηδί κπνξεί 

λα εμνηθεησζεί κε ην ζέκα θαη λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ πάλσ ζε απηφ κε έλα 

παηγληψδε θαη ελδηαθέξνλ ηξφπν. Σα παηρλίδηα είλαη ηα εμήο: 

● Αληηζηνίρηζε ιέμεσλ ζε εηθφλα: ρξεζηκνπνηνχληαη 10 θάζεηο ηνπ θχθινπ θαη 

ε εηθφλα είλαη απφ ην USGS. Πξννξίδεηαη γηα παηδηά δεκνηηθνχ 

κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ. ηελ αμηνιφγεζε, κφιηο νινθιεξψζνπκε ηελ ζσζηή 

αληηζηνίρηζε αλαθέξεη πφζεο ζσζηέο απαληήζεηο δψζακε.  

● Jigsaw Puzzles: ππάξρνπλ 5 εηθφλεο ζρεηηθέο κε ην λεξφ. Γελ εκθαλίδεηαη 

άκεζα ν θχθινο ηνπ λεξνχ, αιιά θέξλεη ην παηδί πην θνληά ζην ζέκα. Δίλαη 

θαηάιιειν γηα παηδηά ειηθίαο 5-7 εηψλ.  

● Slide Puzzles: είλαη αθξηβψο νη ίδηεο εηθφλεο, απιά δηαθέξεη ν ηξφπνο 

δεκηνπξγίαο ησλ Puzzle. 

● Vocabulary Game: εκθαλίδεη 20 δηαδνρηθέο ιέμεηο, ηηο νπνίεο επηιέγνπκε εάλ 

είλαη κέξνο ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ ή φρη. Γηα θάζε ιέμε καο εκθαλίδεη ηνλ 

νξηζκφ ηεο, ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα δνχκε αλά πάζα ζηηγκή. χκθσλα κε 

ηνπο δεκηνπξγνχο, ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη είλαη θαηάιιειν γηα καζεηέο 

3εο ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ θαη άλσ. Ζ αμηνιφγεζε είλαη άκεζε, αθνχ κεηά 

ηελ επηινγή καο, εκθαλίδεη εάλ απαληήζακε ζσζηά ή φρη. 

5ν επίπεδν) videos: ππάξρνπλ 12 ζρεηηθά βίληεν πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ θχθιν ηνπ 

λεξνχ, επηβεβαηψλνληαο ηνλ πνιπηξνπηθφ ραξαθηήξα ηνπ ινγηζκηθνχ. Σα βίληεν απηά 

εληάζζνληαη ζε φια ηα επίπεδα δπζθνιίαο, αθνχ αλαθεξφκαζηε γηα παηδηά ειηθίαο 

απφ 6 έσο θαη 12 εηψλ. πγθεθξηκέλα, ππάξρεη βίληεν – ηξαγνχδη, ζην νπνίν εμεγεί ην 

θαηλφκελν έρνληαο παηδηθφ ραξαθηήξα, αθφκε θαη βηληενζθνπεκέλε δηδαζθαιία 

εληφο ηάμεο ηνπ θαηλνκέλνπ.  
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Απφ πιεπξάο ηερλνινγηθήο ζεώξεζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηερληθήο αξηηόηεηαο 

πνπ εκθαλίδεη είλαη: Αξρηθά ε εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ δελ ρξεηάδεηαη, αθνχ 

ζπδεηάκε γηα έλα online εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη κπνξείο λα αιιειεπηδξάζεηο 

καδί ηνπ κφλν φηαλ είζαη ζπλδεδεκέλνο κε ην internet. Δπίζεο, δπλαηφηεηα αζθάιεηαο 

δελ πεξηέρεη, ελψ φζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο πνιπκέζσλ θάλεη ρξήζε θείκελσλ, 

video θαη παηρληδηψλ. ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, θαηάιιειν, 

αμηφπηζην, απνδνηηθφ θαη αζθαιέο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί, αθνχ εμαξηάηαη 

άκεζα απφ ηε ζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ. Χζηφζν είλαη αξθεηά εχρξεζην, αθνχ είλαη 

εχθνιν ζηε ρξήζε αθφκα θαη γηα αξράξηνπο ρξήζηεο. ζνλ αθνξά ηε ζπκβαηόηεηα, 

ραξαθηεξίδεηαη σο δηαιεηηνπξγηθφ, αθνχ επηθνηλσλεί θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιια 

πξνγξάκκαηα, φπσο πξνβνιή θαη επεμεξγαζία εηθφλσλ, power point θαη άιινπο 

browsers ηνπ ππνινγηζηή. Δπηπξφζζεηα, είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε φια ηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα σο online εθαξκνγή. ρεηηθά κε ηα εξγαιεία ηνπ δαζθάινπ, 

κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα δηαηεξεί αξρείν δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θάζε καζεηή, 

πεξηέρνληαο ηηο παξνπζηάζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη. Αληίζεηα, δελ εκθαλίδεη 

θάπνην εξγαιείν καζεηή νχηε ππάξρεη δπλαηόηεηεο ππνζηήξημεο ηνπ ινγηζκηθνχ κε 

θάπνηα ελεκέξσζή ηνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζπδεηάκε γηα έλα νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, πνπ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε κεγάιε πνηθηιία αζθήζεσλ-παηρληδηψλ πνπ απεπζχλεηαη 

ζε επξχ θάζκα ειηθηψλ. Σν δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ εκθαλίδεη ζε ζρέζε κε ηα άιια 

ινγηζκηθά είλαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ν δεκηνπξγηθφο ραξαθηήξαο πνπ θαηέρεη. 

Σν αξλεηηθφ ηνπ είλαη ε αηζζεηηθή πιεπξά ηνπ interface, αθνχ δελ έρεη εληαία δνκή, 

νδεγψληαο πηζαλφλ ηνλ ρξήζηε ζε παξάιεηςε θάπνηαο εθαξκνγή ηνπ. 

2. Ditrl 

 Δίλαη έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, αλαπηπγκέλν απφ ην παλεπηζηήκην 

Αικπέξηα απνθιεηζηηθά γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ γηα παηδηά ειηθίαο άλσ ησλ 7 εηψλ, 

ιφγσ πεξηβάιινληνο θαη νξηζκψλ. Αλήθεη ζηα ινγηζκηθά παξνπζίαζεο, αθνχ ην κφλν 

πνπ πεξηέρεη είλαη έλα animation κε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. Δίλαη αλαπηπγκέλν ζε 

flash, δίλνληαο έηζη έλα απνδεθηφ ραξαθηήξα ζην ζέκα ζπκβαηφηεηαο. 

 ζνλ αθνξά ηα παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ, ην δηδαθηηθό 

πεξηερόκελν ζπκβαδίδεη κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Β‟ Γεκνηηθνχ ζην κάζεκα 

Μειέηε Πεξηβάιινληνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 9
ν
 θεθάιαην. Χζηφζν, δελ είλαη 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν, αθνχ έρεη αλαθξίβεηεο ζην πεξηερφκελφ ηνπ, 
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παξνπζηάδνληαο  ηελ εμάηκηζε λα δηαθφπηεηαη γηα λα επέιζεη ε ζπκπχθλσζε, ελψ ν 

ήιηνο δελ ππάξρεη θαζφινπ ζην ινγηζκηθφ. Απφ πιεπξάο πνζφηεηαο πεξηερνκέλνπ δελ 

είλαη πιήξεο, δηφηη δελ εμεγεί αλαιπηηθά ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ θαη ηηο επηκέξνπο 

θάζεηο ηνπ ζε φιεο ηηο κνξθέο, ελψ ην πεξηερφκελν δελ ελεκεξώλεηαη. ζνλ αθνξά ηε 

ζρεδίαζε θαη ηε δόκεζή ηνπ, ζηελ νπζία ζπδεηάκε γηα έλα απιφ animation, ρσξίο λα 

αθνινπζείηαη απφ ήρν. Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ζηεξίδεηαη είλαη ην κνληέιν 

κεηαθνξάο, αθνχ ζεσξεί ηνλ καζεηή σο παζεηηθφ ππνθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο, 

κεηαθέξνληάο ηνπ απιά ηε γλψζε. ε φηη αθνξά ηε δηεπηθάλεηα ρξήζηε, είλαη ζε πνιχ 

απιή κνξθή θαη δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αιιειεπηδξαζηηθή θαη δελ 

ζπλαληάκε δπλαηφηεηα βνήζεηαο. Απφ αηζζεηηθήο άπνςεο δελ παξαηεξνχκε ηίπνηα 

ην ελδηαθέξνλ, αθνχ είλαη κία απιή εηθνλνγξάθεζε ηνπ θχθινπ. Δπίζεο, δελ 

παξαηεξνχκε θάπνηα κνξθή αμηνιόγεζεο ηνπ ρξήζηε, αθνχ δελ ππάξρεη θάπνην είδνο 

άζθεζεο-παηρληδηνχ. Σέινο, δελ πεξηέρνληαη επηπιένλ δπλαηόηεηεο πέξα απ‟απηέο πνπ 

ζπλαληάκε ζε έλα animation.  

 ζνλ αθνξά ην κελνύ ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ζε πνιχ απιή κνξθή, αθνχ 

απνηειείηαη απφ 4 μεθάζαξεο επηινγέο, νη νπνίεο είλαη: 

1
ε
) Οδεγίεο: Δμεγεί αλαιπηηθά ηη είλαη ην ινγηζκηθφ, ιέγνληαο μεθάζαξα φηη 

ζπδεηάκε γηα έλα animation γηα ην θχθιν ηνπ λεξνχ. Έπεηηα, εμεγεί ηηο αθφινπζεο 

επηινγέο, αλαιχνληαο ηηο επηινγέο αιιειεπίδξαζεο ινγηζκηθνχ θαη ρξήζηε. 

2
ε
) Animation: Παξνπζηάδεηαη έλα animation, πεξηγξάθνληαο νπηηθά κφλν ην θχθιν 

ηνπ λεξνχ. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηαο λα ζηακαηάκε, λα μεθηλάκε θαη λα πεγαίλνπκε 

πίζσ φπνηε επηζπκνχκε ην video animation.  

3
ε
) Οξηζκνί: ε απηή ηελ επηινγή ν ρξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα δεη ηνλ νξηζκφ 

ησλ θάζεσλ ηνπ θχθινπ αλά πάζα ζηηγκή κε ην θιηθ ηνπ αληίζηνηρνπ θαηλνκέλνπ. Σα 

θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη ηα εμήο 6: εμάηκηζε, ζπκπχθλσζε, πγξνπνίεζε, 

δηαπλνή, ππφγεηα ξεχκαηα θαη επηθαλεηαθή ξνή. 

4
ε
) Copyright: Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Αλαιχεη πνηνο 

είλαη ν δεκηνπξγφο, πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ρξήζηε θαη πνηνη νη πεξηνξηζκνί. 

Απφ πιεπξάο ηερλνινγηθήο ζεώξεζεο, ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή αξηηόηεηα, 

ππάξρεη δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνχ αθνχ είλαη ζε εθηειέζηκε κνξθή. 

Γπλαηφηεηα αζθάιεηαο δελ πεξηέρεη, ελψ φζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο πνιπκέζσλ 

θάλεη ρξήζε θείκελσλ θαη animation. ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ,  
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δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θαηάιιειν γηα ηνπο καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο, 

αθνχ δελ είλαη ζπκβαηφ κε ηελ νκάδα ρξεζηψλ ιφγσ ειιηπνχο πεξηερνκέλνπ. Σν 

ζέκα αζθάιεηαο δελ καο απαζρνιεί, αθνχ δελ ππάξρνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία. 

Χζηφζν είλαη αξθεηά εχρξεζην, έρνληαο έλα απιφ κελνχ θαη εχθνιε πινήγεζε. ζνλ 

αθνξά ηε ζπκβαηόηεηα, είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

αθελφο σο online εθαξκνγή θαη αθεηέξνπ σο εθηειέζηκε κνξθή (exe). ρεηηθά κε ηα 

εξγαιεία ηνπ δαζθάινπ, δελ κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα ηξνπνπνηήζεη θάηη ζηελ 

εμέιημε ηεο εθαξκνγήο, νχηε εκθαλίδεη θάπνην εξγαιείν καζεηή. Σέινο δελ ππάξρνπλ 

δπλαηόηεηεο ππνζηήξημεο ηνπ ινγηζκηθνχ κε θάπνηα ελεκέξσζή ηνπ.  

πκπεξαζκαηηθά, ζπδεηάκε γηα έλα ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο (tutorial) ζε κία 

απιή κνξθή ηνπ. Γελ έρνπκε λα πάξνπκε θάπνηα ρξήζηκα ζηνηρεία απφ απηφ ην 

ινγηζκηθφ, παξά κφλν λα απνθχγνπκε ηηο αλαθξίβεηέο θαη ηηο ειιείςεηο ηνπ, φπσο 

είλαη ε δηάξθεηα ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ. Σν ζεηηθφ ηνπ ζηνηρείν είλαη 

ε ζπκβαηφηεηα θαη ε δηπιή κνξθή εθηέιεζεο, αθνχ ππάξρεη αθελφο ζε εθηειέζηκε 

κνξθή θαη αθεηέξνπ γηα άκεζε εθηέιεζε κέζσ ζχλδεζεο ηνπ internet, ρσξίο λα 

απαηηείηαη εγθαηάζηαζε. 

3. South East Water  

Ζ South East Water είλαη κηα εηαηξία πνπ εδξεχεη ζηελ Απζηξαιία θαη 

αζρνιείηαη κε ηελ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ. ρεηηθά κε ην θνκκάηη πνπ 

εμεηάδνπκε, ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία αλέπηπμε έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηνλ 

θχθιν ηνπ λεξνχ, θαηάιιειν γηα ρξήζηεο κηθξήο ειηθίαο, απφ 7 εηψλ θαη άλσ. Δίλαη 

έλα online παηρλίδη αλαπηπγκέλν ζε flash, ζηελ νπζία έλα ζελάξην κίαο ηζηνξίαο πνπ 

ζθνπφο είλαη ε γλσξηκία κε ην ζέκα. Φαηλνκεληθά αλήθε ζηα δηδαθηηθά παηρλίδηα, 

σζηφζν κπνξνχκε λα ην ραξαθηεξίζνπκε θαη σο ινγηζκηθφ εμάζθεζεο, αθνχ νη 

ρξήζηεο καζαίλνπλ ην ζέκα «παίδνληαο» ηαπηφρξνλα.  

ζνλ αθνξά ηα παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ, ην δηδαθηηθό 

πεξηερόκελν δελ ζπκβαδίδεη κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ, αθνχ δελ απνηειεί θαη ην 

πξσηαξρηθφ ηνπ ζηφρν. Δπίζεο, δελ είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν, ελψ απφ 

πιεπξάο πνζφηεηαο πεξηερνκέλνπ δελ είλαη πιήξεο, δηφηη δελ εμεγεί αλαιπηηθά ηνλ 

θχθιν ηνπ λεξνχ θαη ηηο επηκέξνπο θάζεηο ηνπ ζε φιεο ηηο κνξθέο, ελψ ην 

πεξηερφκελν δελ ελεκεξώλεηαη. Σν πεξηερφκελφ ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλν, φκσο 

πεξηέρεη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ρξήζηκα λα γλσξίδεη ν θαζέλαο. ια απηά 

βέβαηα, είλαη ινγηθά, αθνχ ε εθαξκνγή απνηειεί κία ελεκέξσζε-εμάζθεζε γηα ηνλ 
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θχθιν ηνπ λεξνχ σο βνεζεηηθφ κέζν, θαη φρη ε θχξηα πεγή κάζεζεο. Χζηφζν, ζε 

απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

ινγηζκηθνχ γηα ην λεξφ ζε γεληθφηεξα πιαίζηα, αθνχ ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή 

ρξήζε θαη ηελ ηερλνινγία, παξνπζηάδνληαο ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, δείρλνληαο πσο 

θηάλεη ην λεξφ ζηα ζπίηηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Μειβνχξλεο θαη ηαπηφρξνλα 

αλαδεηθλχνληαο ην κεγάιν πξφβιεκα ησλ απνβιήησλ.  

ζνλ αθνξά ηε ζρεδίαζε θαη ηε δόκεζή ηνπ, ζηελ νπζία ζπδεηάκε γηα έλα 

animation, ρσξίο ερεηηθή αθήγεζε. Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ βαζίδεηαη είλαη ην 

κνληέιν κεηαθνξάο, αθνχ ζηελ νπζία κεηαθέξεη ηελ γλψζε αιιά κε παηγληψδε 

ηξφπν. ε φηη αθνξά ηε δηεπηθάλεηα ρξήζηε, είλαη ζε πνιχ απιή κνξθή, έρνληαο θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηελ αιιειεπίδξαζε. Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα βνήζεηαο, ελψ 

αηζζεηηθά παξαηεξνχκε έλα ραξνχκελν πεξηβάιινλ κε κία απιή εηθνλνγξάθεζε ηνπ 

θχθινπ. Χζηφζν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε εχθνιε πινήγεζε ζην κελνχ, 

αθνχ ην ινγηζκηθφ ζε νδεγεί βήκα – βήκα. πγθεθξηκέλα, έρεη κία αξρηθή νζφλε 

φπνπ νξίδεη ηη είλαη ν θχθινο ηνπ λεξνχ, εμεγψληαο φηη βξίζθεηαη θαζεκεξηλά ζηε 

δσή καο. ηε ζπλέρεηα, κε έλα θνπκπί κεηάβαζεο, νδεγνχκαζηε ζην θπξίσο κελνχ, ην 

νπνίν είλαη έλα animation. Γηα θάζε κία θάζε ηνπ θχθινπ, εκθαλίδεη ζην πάλσ κέξνο 

ηεο νζφλεο ηνλ νξηζκφ ηνπ θάζε θαηλνκέλνπ κε θαζεκεξηλή νξνινγία.  

Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε εμέιημε ηνπ animation, δηφηη ν ρξήζηεο πξέπεη λα δψζεη 

ζχξεη ην αληίζηνηρν γξαθηθφ γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε θάζε. Σν πεξηερφκελν 

ηνπ παηρληδηνχ απνηειείηαη απφ ηα εμήο θαηλφκελα ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ: εμάηκηζε, 

ζπκπχθλσζε, πγξνπνίεζε θαη επηθαλεηαθή ξνή. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ αμηνιόγεζε 

ηνπ καζεηή-ρξήζηε, είλαη ζε άκεζε κνξθή, αθνχ ζην ηέινο ππάξρεη ε εμάζθεζε. Δθεί 

εμαζθνχκαζηε ζε απηά πνπ έρνπκε δηδαρζεί. πγθεθξηκέλα, ν ρξήζηεο πξέπεη λα 

ηνπνζεηήζεη ηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο (εμάηκηζε, ζπκπχθλσζε, πγξνπνίεζε) ζηα ζσζηά 

ζεκεία κε ηε κέζνδν drag & drop. Ζ αληηζηνίρηζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εάλ 

ηνπνζεηεζεί ζσζηά ην θαηλφκελν. Σέινο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επαλάιεςεο ηεο 

εθαξκνγήο.  

Απφ πιεπξάο ηερλνινγηθήο ζεώξεζεο, ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή αξηηόηεηα, ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ δελ απαηηείηαη, αθνχ ζπδεηάκε γηα έλα online 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη κπνξείο λα αιιειεπηδξάζεηο καδί ηνπ κφλν φηαλ είζαη 

ζπλδεδεκέλνο κε ην δηαδίθηπν. Γπλαηφηεηα αζθάιεηαο δελ πεξηέρεη, ελψ φζνλ αθνξά 

ηηο δπλαηφηεηεο πνιπκέζσλ θάλεη ρξήζε θεηκέλσλ, animation θαη ερεηηθψλ εθέ. 

ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ,  δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 
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θαηάιιειν, αμηφπηζην θαη απνδνηηθφ. Σν ζέκα αζθάιεηαο δελ καο απαζρνιεί, αθνχ 

δελ ππάξρνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία. Χζηφζν είλαη αξθεηά εχρξεζην, έρνληαο έλα απιφ 

κελνχ θαη εχθνιε πινήγεζε (καο νδεγεί βήκα-βήκα). ζνλ αθνξά ηε ζπκβαηόηεηα, 

είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα σο online εθαξκνγή. 

ρεηηθά κε ηα εξγαιεία ηνπ δαζθάινπ, δελ κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα ηξνπνπνηήζεη 

θάηη ζηελ εμέιημε ηεο εθαξκνγήο, νχηε εκθαλίδεη θάπνην εξγαιείν καζεηή. Σέινο δελ 

ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο ππνζηήξημεο ηνπ ινγηζκηθνχ κε θάπνηα ελεκέξσζή ηνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζπδεηάκε γηα έλα ινγηζκηθφ- παηρλίδη, φπνπ ραξαθηεξηζηηθφ 

είλαη ε πινήγεζή ηνπ. Σν πεξηερφκελν ηνπ ζέκαηνο δελ ην εκθαλίδεη νινθιεξσηηθά, 

αιιά νδεγψληαο βήκα-βήκα ηνλ ρξήζηε απφ ηε κία θάζε ηνπ θχθινπ ζηελ άιιε, 

δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία εκπέδσζεο θαη ζε πην αδχλαηνπο καζεηέο. Δπίζεο, 

δηαθνξνπνηείηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή, αθνχ επηηξέπεη ηελ ελέξγεηα κφλν 

φηαλ είλαη ζσζηή. 

4. Skoool 

Σo skoool.gr είλαη έλαο εθπαηδεπηηθφο ηζηνρψξνο γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο 

πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ Intel θαη ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά. πγθεθξηκέλα, 

έρεη αλαπηπρζεί έλα online εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ γηα 

παηδηά δεκνηηθνχ (θπξίσο απφ 7 εηψλ θαη πάλσ). Αλήθεη ζηα ινγηζκηθά εμάζθεζεο, 

αθνχ νη καζεηέο θαινχληαη λα εμαζθεζνχλ πάλσ ζηελ χιε πνπ έρνπλ ήδε δηδαρζεί, 

ελψ ραξαθηεξίδεηαη σο δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, δηφηη δελ ππάξρεη ζε 

εθηειέζηκε κνξθή, αληηζέησο είλαη αλαπηπγκέλν κε ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

php. 

ζνλ αθνξά ηα παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ, ην δηδαθηηθό 

πεξηερόκελν ζπκβαδίδεη κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο ηεο Β‟ Γεκνηηθνχ θαη είλαη πην αλαιπηηθφ απφ απηφ. Απφ πιεπξάο 

πνζφηεηαο πεξηερνκέλνπ είλαη πιήξεο, δηφηη εμεγεί αλαιπηηθά ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ 

θαη ηηο επηκέξνπο θάζεηο ηνπ, σζηφζν ην πεξηερφκελν δελ ελεκεξώλεηαη θαη δελ είλαη 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν, παξφιν ηελ πξνζεθηηθή παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο. ζνλ 

αθνξά ηε ζρεδίαζε θαη ηε δόκεζή ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη σο πνιπηξνπηθφ ινγηζκηθφ, 

αθνχ νη πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή βίληεν θαη θείκελσλ κε ηελ ζπλνδεία 

ερεηηθήο επεμήγεζεο, σζηφζν ν ζρεδηαζκφο δελ πξνζθέξεη επειημία ζηε ρξήζε ηνπ. 

Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ ζηεξίδεηαη είλαη ην κνληέιν κεηαθνξάο, αθνχ κεηαδίδεη 

ζηνλ καζεηή ηε γλψζε, νδεγψληαο ηνλ απφ ην πεξηερφκελν ζηελ άζθεζε. ε φηη 
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αθνξά ηε δηεπηθάλεηα ρξήζηε, ραξαθηεξίδεηαη σο αιιειεπηδξαζηηθφ αθνχ ππάξρεη 

ζπλερήο επηθνηλσλία ρξήζηε θαη ινγηζκηθνχ, ελψ δελ ζπλαληάκε δπλαηφηεηα 

βνήζεηαο. Ζ νζφλε ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ρσξηζκέλε ζε ηξία κέξε, ραξίδνληαο έηζη 

επθνιία πινήγεζεο ζηνλ ρξήζηε, θάλνληαο ην κελνχ μεθάζαξν, πνπ βξίζθεηαη ζην 

επάλσ κέξνο, ηελ θχξηα νζφλε ζηε κέζε θαη ηα θνπκπηά πινήγεζεο. Απφ αηζζεηηθήο 

πιεπξάο, ην πεξηβάιινλ είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ θαη θαιαίζζεην, θεληξίδνληαο ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή. ρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή-ρξήζηε πεξηέρεηαη ζε 

άκεζε κνξθή, επηηξέπνληαο κφλν ηε ζσζηή ελέξγεηα ζηε κία άζθεζε, ελψ ππάξρεη 

βνήζεηα ζε πεξίπησζε ιάζνπο. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη άιιεο δπλαηόηεηεο απφ ηηο 

θαζηεξσκέλεο, θπξίσο ζηε πινήγεζε, αθνχ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηζηξέςεη ζην 

πξνεγνχκελν βήκα, λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν, λα επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία, λα ηε 

ζηακαηήζεη, ελψ ηέινο κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ ήρν ή αζφξπβε ιεηηνπξγία. 

πγθεθξηκέλα ην κελνύ, είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξείο θαξηέιεο: 

1
ε
 θαξηέια) Πεξηερόκελν: ην ινγηζκηθφ αλαιχεη θάπνηεο θάζεηο ηνπ θχθινπ νπηηθά 

θαη αθνπζηηθά, αλαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλα: ηε δηαπλνή, ηε θαηαθξήκληζε, ηα 

ππφγεηα λεξά, ηα επηθαλεηαθά λεξά θαη ηε δηήζεζε. ηε ζπλέρεηα, δίλεη ηνλ νξηζκφ 

φισλ ησλ θάζεσλ κε κνξθή αληηζηνίρηζεο, φπνπ θαιείηαη ν ίδηνο ν ρξήζηεο λα ηα 

αληηζηνηρίζεη. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ απαληήζεσλ ππάξρεη θαηάιιειν θνπκπί, ελψ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο.  

2
ε
 θαξηέια) Δμάζθεζε: ν ρξήζηεο εμαζθείηαη κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ, έρνληαο 

3 επηινγέο σο απάληεζε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ γίλεηαη άκεζα, ελψ ππάξρεη 

βνήζεηα ζε πεξίπησζε ιάζνπο. 

3
ε
 θαξηέια) Δπαλάιεςε: ην ινγηζκηθφ αλαθέξεη ην ζηφρν ηνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

αλαθεθαιαηψλεη πεξηιεπηηθά ην πεξηερφκελφ ηνπ.  

Απφ πιεπξάο ηερλνινγηθήο ζεώξεζεο, ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή αξηηόηεηα, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη είλαη: ε εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ δελ απαηηείηαη, 

αθνχ ζπδεηάκε γηα έλα online εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη κπνξείο λα 

αιιειεπηδξάζεηο καδί ηνπ κφλν φηαλ είζαη ζπλδεδεκέλνο κε ην internet. Γπλαηφηεηα 

αζθάιεηαο δελ πεξηέρεη, ελψ φζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο πνιπκέζσλ θάλεη ρξήζε 

θεηκέλσλ, animation θαη ζπλνδεπηηθνχ ήρνπ. ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ, ην 

ινγηζκηθφ είλαη θαηάιιειν γηα ηνπο καζεηέο ηεο Β‟ Γεκνηηθφ, αθνχ ζπκβαδίδεη κε ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ, σζηφζν δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αμηφπηζην θαη 
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απνδνηηθφ. Σν ζέκα αζθάιεηαο δελ καο απαζρνιεί, αθνχ δελ ππάξρνπλ πξνζσπηθά 

ζηνηρεία. Χζηφζν είλαη αξθεηά εχρξεζην, έρνληαο έλα απιφ κελνχ θαη εχθνιε 

πινήγεζε (πξνρσξάκε βήκα-βήκα κε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο). ζνλ αθνξά ηε 

ζπκβαηόηεηα, είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα σο online 

εθαξκνγή. ρεηηθά κε ηα εξγαιεία ηνπ δαζθάινπ, δελ κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα 

ηξνπνπνηήζεη θάηη ζηελ εμέιημε ηεο εθαξκνγήο, νχηε εκθαλίδεη θάπνην εξγαιείν 

καζεηή. Σέινο δελ ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο ππνζηήξημεο ηνπ ινγηζκηθνχ κε θάπνηα 

ελεκέξσζή ηνπ ή απνθαηάζηαζε πηζαλήο βιάβεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ζπδεηάκε γηα έλα ινγηζκηθφ εμάζθεζεο, φπνπ 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε εχθνιε θαη κε πνιιέο δπλαηφηεηεο πινήγεζή ηνπ. Δπίζεο, 

λέν ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ηα άιια ινγηζκηθά είλαη ε επαλάιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

αλαθεθαιαηψλνληαο ηη δηδαρζήθακε κέρξη ζηηγκήο. Σέινο ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

απνηειεί ε ερεηηθή παξνπζίαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, δίλνληαο πιεξνθνξίεο ζηνλ ρξήζηε 

κέζσ αθφκε κίαο νδνχ. 

5. ΚΠΕ Καςτοριϊσ 

Σo Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Καζηνξηάο δεκηνχξγεζε έλαλ 

ελεκεξσηηθφ πεξηβαιινληηθφ ηζηφηνπν, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ γηα ην πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα πεξηέρεη έλα 

online εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ γηα παηδηά δεκνηηθνχ. Αλήθεη 

αθελφο ζηα ινγηζκηθά εμάζθεζεο, αθνχ νη καζεηέο θαινχληαη λα εμαζθεζνχλ πάλσ 

ζηελ χιε πνπ έρνπλ ήδε δηδαρζεί, θαη αθεηέξνπ ζηα ινγηζκηθά παξνπζίαζεο, αθνχ 

παξέρεη 2 είδε παξνπζίαζεο ηνπ ζέκαηνο. 

ζνλ αθνξά ηα παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ, ην δηδαθηηθό 

πεξηερόκελν δελ ζπκβαδίδεη κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη δελ είλαη επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλν, ελψ απφ πιεπξάο πνζφηεηαο πεξηερνκέλνπ δελ είλαη πιήξεο, δηφηη δελ 

εμεγεί αλαιπηηθά ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ θαη ηηο επηκέξνπο θάζεηο ηνπ. Σν πεξηερφκελφ 

ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλν θαη δελ ελεκεξώλεηαη. ηελ νπζία απνηειεί έλα βνεζεηηθφ 

κέζν, κία ελεκέξσζε-εμάζθεζε γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, φπσο κέζσ ηεο ηζηνξίαο-

ζελαξίνπ. ζνλ αθνξά ηε ζρεδίαζε θαη ηε δόκεζή ηνπ, ηα πνιπκέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί είλαη: δχν εηθνλνγξαθεκέλα animation ρσξίο ερεηηθή αθήγεζε, 

«δηαδξαζηηθά θχιια» θαη ζεηξά εηθφλσλ, ελψ δελ νδεγεί ηνλ καζεηή ζηελ επίηεπμε 

ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ. Ζ δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ βαζίδεηαη είλαη ην κνληέιν 

κεηαθνξάο, αθνχ ζηελ νπζία κεηαθέξεη ηελ γλψζε. ρεηηθά κε ηελ δηεπηθάλεηα 



52 

 

ρξήζηε, είλαη ζε πνιχ απιή κνξθή απνηεινχκελν απφ αλεμάξηεηα κέξε. Γελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα βνήζεηαο, ελψ αηζζεηηθά παξαηεξνχκε έλα ραξνχκελν πεξηβάιινλ ρσξίο 

φκσο λα θεξδίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, κε θχξην ζηνηρείν ηελ εηθνλνγξάθεζε. 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή-ρξήζηε, ππάξρεη κφλν ζε έκκεζε 

κνξθή, δειαδή ηα θχιια εξγαζίαο απνθαινχκελα σο «δηαδξαζηηθά θχιια», φπνπ 

θαιείηαη λα αμηνινγεί ν εθπαηδεπηηθφο κεηά ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σέινο δελ 

ζπλαληάκε άιιεο δπλαηόηεηεο ζην ινγηζκηθφ εθηφο απφ ηα θχιια εξγαζίαο. 

Αλαιπηηθά, ζρεηηθά κε ην κελνχ, ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη δελ έρεη 

εληαία δνκή, δειαδή απνηειείηαη απφ ηέζζεξα αλεμάξηεηα κέξε. 

1
ν
 κέξνο) πξνβάιιεηαη έλα animation κε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. ηελ νπζία είλαη έλα 

εηθνλνγξαθεκέλν ζθεληθφ κε θείκελν, φπνπ εμεγεί νπηηθά κφλν ηηο θάζεηο ηνπ 

θχθινπ, ρσξίο λα δίλεη νξηζκφ ζηα θαηλφκελα. Απηφ δηαθέξεη πνιχ κε ηα ππφινηπα 

ινγηζκηθά, αιιά δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ θαη απφ κηθξφηεξα παηδηά, ιφγσ ηνπ 

απιντθνχ θαη ραξνχκελνπ πεξηβάιινληνο. 

2
ν
 κέξνο) παξνπζηάδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, αθελφο ζε κνξθή 

animation θαη αθεηέξνπ ζε κνξθή θεηκέλνπ. Ζ δηαθνξά κε ην πξνεγνχκελν κέξνο 

είλαη φηη πιένλ αλαθέξεηαη ζε παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο (8 εηψλ θαη άλσ), αθνχ ην 

animation έρεη αλαιπηηθά φιεο ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ, ελψ ην θείκελν ρξεζηκνπνηεί 

νξηζκφο θαη παξνπζηάδεη ην θαηλφκελν αλαιπηηθά. 

3
ν
 κέξνο) πεξηέρεη έλα δηαδξαζηηθφ θχιιν εξγαζίαο γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ 

απνηεινχκελν απφ 7 εξσηήζεηο ζε κνξθή ζπκπιήξσζεο θελψλ. Γηα θάζε εξψηεζε 

ππάξρνπλ δχν δπλαηέο απαληήζεηο. Δπηπξφζζεηα ππάξρεη δπλαηφηεηα βνήζεηαο, 

εκθαλίδνληαο ηηο ιχζεηο ησλ εξσηήζεσλ, ελψ ν έιεγρνο γίλεηαη ζην ηέινο κε ην 

πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. 

4
ν
 κέξνο) παξνπζηάδεηαη κία ηζηνξία, κε ην φλνκα «Μία ζηαγνλνπαξέα ζηε ιίκλε 

καο», φπνπ πεξηγξάθεη ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ γηα καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

Οπζηαζηηθά είλαη κία ζεηξά απφ εηθφλεο ζπλνδεπφκελα απφ θείκελα παηδηθνχ 

ραξαθηήξα, ρσξίο λα πεξηιακβάλνπλ νξνινγίεο. Αληίζεηα είλαη θείκελα απιά, εηδηθά 

γηα κηθξά παηδηά ψζηε λα θηλήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα κάζνπλ κέζσ κία 

ηζηνξίαο ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. Σέινο, ηελ ηζηνξία θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα ηε 

δηαβάζεη ζηα παηδηά, αθνχ δελ ππάξρεη ζπλνδεία ήρνπ. 
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ζνλ αθνξά ηνλ ηερλνινγηθό άμνλα, ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή αξηηόηεηα, ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ δελ απαηηείηαη, αθνχ ζπδεηάκε γηα έλα online 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη κπνξείο λα αιιειεπηδξάζεηο καδί ηνπ κφλν φηαλ είζαη 

ζπλδεδεκέλνο κε ην internet. Γπλαηφηεηα αζθάιεηαο δελ πεξηέρεη, ελψ φζνλ αθνξά 

ηηο δπλαηφηεηεο πνιπκέζσλ θάλεη ρξήζε θεηκέλσλ, animation θαη ζεηξά εηθφλσλ. 

ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ,  δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

αμηφπηζην θαη απνδνηηθφ. Σν ζέκα αζθάιεηαο δελ καο απαζρνιεί, αθνχ δελ ππάξρνπλ 

πξνζσπηθά ζηνηρεία. ρεηηθά κε ηελ επρξεζηία, ιφγσ ηεο αλεμάξηεηεο δνκήο, 

παξνπζηάδεη δχζθνιε πινήγεζε, φπσο επίζεο θαη ζην 4
ν
 κέξνο (ηζηνξία) ν ρξήζηεο 

πξέπεη λα παηά ζπλερψο ην πιήθηξν επφκελν πνιιέο θνξέο. ζνλ αθνξά ηε 

ζπκβαηόηεηα, είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα σο online 

εθαξκνγή. ρεηηθά κε ηα εξγαιεία δαζθάινπ, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

ηξνπνπνηήζεη ηελ εμέιημε ηεο εθαξκνγήο, δηφηη ζην κέξνο πνπ παξνπζηάδεηαη ε 

ηζηνξία είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ παξνπζίαζή ηνπ, κε απνηέιεζκα λα δηαρεηξίδεηαη 

ηα ζελάξηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη έρεη ζηε δηθή ηνπ επρέξεηα, ηνλ ηξφπν, 

ηνλ ρξφλν , ηα ζρφιηα θαη φηη άιιν ζεσξεί θαηάιιειν γηα ηελ εμέιημή ηνπ καζήκαηνο 

πνπ ζα βνεζήζεη ηνπ καζεηέο. Σέινο δελ εκθαλίδεη θάπνην εξγαιείν καζεηή, ελψ δελ 

ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο ππνζηήξημεο ηνπ ινγηζκηθνχ κε θάπνηα ελεκέξσζή ηνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζπδεηάκε γηα έλα ινγηζκηθφ δηπιήο ηδηφηεηαο (εμάζθεζεο 

θαη παξνπζίαζεο), φπνπ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε αλεμάξηεηε δνκή κεηαμχ ησλ 4 

κεξψλ ηνπ. Θεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθαξκνγήο απνηεινχλ νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη 

παξνπζίαζεο θαη εμάζθεζεο, κε λέν ζηνηρείν ηα «δηαδξαζηηθά θχιια» αιιά θαη ε 

επειημία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ.  

6. “Σο ςύννεφο ϋφερε βροχό” 

Σo εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ  “Σν ζύλλεθν έθεξε βξνρή” απνηειεί 

δηπισκαηηθή εξγαζία ησλ Παλαγησηάθε, Ράπηε, Ράπηε (2008) θαη είλαη αλαξηεκέλν 

ζηνλ ηζηνρψξν www.tpe-education.com γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ 

θαη ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ζην κάζεκα ηεο 

Γεσγξαθίαο γηα ηνπο καζεηέο Σ‟ Γεκνηηθνχ. πγθεθξηκέλα ζπδεηάκε γηα έλα online 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ αλαπηπγκέλν ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ php θαη html, ην 

νπνίν απνηειεί κία νινθιεξσκέλε δηδαζθαιία γηα ην θεθάιαην ηεο αηκφζθαηξαο, 

αθνχ πεξηέρεη επίζεο αλαιπηηθφ νδεγφ ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ζρεηηθά θχιια 
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εξγαζίαο, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν θχθινο ηνπ λεξνχ. Αλήθεη ζηα 

ινγηζκηθά εμάζθεζεο, αθνχ νη καζεηέο θαινχληαη λα εμαζθεζνχλ πάλσ ζηελ χιε 

πνπ έρνπλ ήδε δηδαρζεί, σζηφζν πεξηέρεη ζηνηρεία απφ ηα δηεξεπλεηηθά ινγηζκηθά θαη 

ηα δηδαθηηθά παηρλίδηα, έρνληαο έλα δειεαζηηθφ πεξηβάιινλ κε θίλεηξν ηε κάζεζε 

θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ ζπλεξγαζία.  

ζνλ αθνξά ηα παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ, ην δηδαθηηθό 

πεξηερόκελν ζπκβαδίδεη κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην κάζεκα 

ηεο Γεσγξαθίαο ηεο η‟ Γεκνηηθνχ. Δίλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν αλαθέξνληαο 

θαη ηνπο ζπληειεζηέο, ελψ απφ πιεπξάο πνζφηεηαο πεξηερνκέλνπ είλαη πιήξεο, δηφηη 

εμεγεί αλαιπηηθά ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ θαη ηηο επηκέξνπο θάζεηο ηνπ, σζηφζν ην 

πεξηερφκελφ ηνπ δελ ελεκεξώλεηαη. ζνλ αθνξά ηε ζρεδίαζε θαη ηε δόκεζή ηνπ, 

ραξαθηεξίδεηαη σο πνιπηξνπηθφ ινγηζκηθφ, αθνχ νη πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη ζε 

κνξθή θείκελσλ, βίληεν, animation κε ερεηηθή αθήγεζε. εκαληηθφ ξφιν γηα ηε 

καζεζηαθή δηδαζθαιία πνπ αθνινπζεί ην ινγηζκηθφ παίδεη ην ζελάξην ηεο 

εθαξκνγήο, αθνχ βαζίδεηαη ζε κία ηζηνξία ηξηψλ θίισλ απνηεινχκελε απφ γξίθνπο, 

ηνπο νπνίνπο θαιείηαη ν καζεηήο λα ιχζεη κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία πνπ βαζίδεηαη είλαη ην δηεξεπλεηηθφ κνληέιν, αθνχ ζηφρνο ηνπ 

ινγηζκηθνχ είλαη ε πνιχπιεπξε κχεζε ηνπ καζεηή ζην πεξηερφκελν, ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηε θχζε ηεο επηζηήκεο. ρεηηθά κε ηελ δηεπηθάλεηα ρξήζηε, ραξαθηεξίδεηαη σο 

αιιειεπηδξαζηηθφ αθνχ ππάξρεη ζπλερήο επηθνηλσλία ρξήζηε θαη ινγηζκηθνχ, ελψ 

ζπλαληάκε θαη δπλαηφηεηα βνήζεηαο ζε αξθεηά ζεκεία ηεο εθαξκνγήο, φπσο ν 

πξάθηνξαο (ηαγνλνχιεο), φπνπ θαζνδεγεί κε θσλεηηθέο εληνιέο ηνπο ρξήζηεο ηεο 

εθαξκνγήο. πγθεθξηκέλα, ην κελνχ είλαη ρσξηζκέλν ζε 4 γξίθνπο, φπνπ θαζέλαο 

έρεη ζηφρν ηελ δηδαζθαιία ελφο ζέκαηνο γηα ηελ αηκφζθαηξα. ζνλ αθνξά ηελ 

πινήγεζε, είλαη αξθεηά εχρξεζηε, αθνχ ε νζφλε δηαρσξίδεηαη ζε 3 κέξε: ηα 

πεξηερφκελα (νη γξίθνη), ηελ θχξηα νζφλε θαη ηα θνπκπηά πινήγεζεο (ζην θάησ 

κέξνο). Απφ πιεπξάο αηζζεηηθήο, παξαηεξνχκε έλα ραξνχκελν πεξηβάιινλ, 

πξνζειθχνληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, κε θχξην ζηνηρείν ηνλ ήρν θαη ηα 

ραξνχκελα ρξψκαηα. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή-ρξήζηε, 

ππάξρεη αθελφο ζε άκεζε κνξθή κέζσ γξίθσλ, νδεγψληαο ηνπο ρξήζηεο ζην ηέινο 

ηεο δηαδηθαζίαο λα ηνλ επηιχζνπλ, θαη αθεηέξνπ ζε ηειηθή κνξθή κέζσ ησλ θχιισλ 

εξγαζίαο. Αθφκε, ππάξρνπλ επηπιένλ δπλαηόηεηεο απφ ηηο θαζηεξσκέλεο, αθνχ ν 

ρξήζηεο κπνξεί αξρηθά λα εθηππψζεη, λα πινεγεζεί εχθνια νδεγψληαο ζε φπνην 

γξίθν επηζπκεί, έρνληαο θαη ηε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζηε πξνεγνχκελή ηνπ ζέζε. 
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Αλαιπηηθφηεξα ην πεξηερόκελν ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θχθιν 

ηνπ λεξνχ, είλαη αξρηθά ν 1
νο

 θαη ν 2
νο 

γξίθνο πνπ έρνπλ ηίηιν: «Πψο δεκηνπξγνχληαη 

ηα ζχλλεθα;». Ζ εξψηεζε απηή απνηειεί  ηελ αθφξκεζε γηα ηνπο καζεηέο, ελψ ζηελ 

επφκελε νζφλε ε απάληεζε ηνπ ηαγνλνύιε είλαη θαη ην ζέκα πξνο κάζεζε: ν θχθινο 

ηνπ λεξνχ. Ζ παξνπζίαζή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εκθάληζε ελφο αλαιπηηθνχ 

animation. πγθεθξηκέλα, ε εηθνλνγξαθεκέλε νζφλε πεξηέρεη 6 θάζεηο - θαηλφκελα 

ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ: εμάηκηζε, ζπκπχθλσζε, πγξνπνίεζε, δηαπλνή, επηθαλεηαθή 

ξνή θαη ππφγεηα λεξά. Με ηελ ηνπνζέηεζε πνπ πνληηθηνχ πάλσ ζε έλα θαηλφκελν, 

εκθαλίδεη ηνλ αληίζηνηρν νξηζκφ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη έλα animation κε ηνπο 

3 θίινπο, λα αλαθεθαιαηψλνπλ φηη έρνπλ δηδαρζεί κέρξη ηψξα θαη ζηε ζπλέρεηα καο 

νδεγεί ζηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο. Έηζη νδεγνχκαζηε ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ρξήζηε, 

φπνπ παξνπζηάδεηαη ε εξψηεζε «Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ λεξνχ παξακέλεη 

ζηαζεξή;». ηε ζπλέρεηα, εκθαλίδεηαη ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ην animation ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ θαη δεηάεη απφ ηνλ ρξήζηε λα ηνπνζεηήζεη ηα θαηλφκελα πάλσ 

ζηελ εηθφλα ζηε ζσζηή ζέζε. Δπίζεο θαη ν 3
νο

 γξίθνο ζρεηίδεηαη κε ην θαηλφκελν ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ θαη ζπγθξηκέλα ηηο κνξθέο θαηαθξεκλίζεσλ. Καη πάιη 

εκθαλίδνληαη νη 3 θίινη αιιά θαη ν ηαγνλνχιεο σο βνήζεηα. Χο εμάζθεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πάδι κε 3 εξσηήζεηο. ην ηέινο εκθαλίδνληαη 

εηθφλεο πνπ νδεγνχλ ζηνλ 4
ν
 γξίθν, πνπ αλαθέξεηαη ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Απφ πιεπξάο ηερλνινγηθήο ζεώξεζεο, ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή αξηηόηεηα, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη είλαη: ε εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ δελ απαηηείηαη, 

αθνχ ζπδεηάκε γηα έλα online εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, αιιειεπηδξψληαο καδί ηνπ 

κφλν κε ζχλδεζε ζην δίθηπν. Γπλαηφηεηα αζθάιεηαο δελ πεξηέρεη, ελψ φζνλ αθνξά 

ηηο δπλαηφηεηεο πνιπκέζσλ θάλεη ρξήζε θεηκέλσλ, animation, video θαη 

ζπλνδεπηηθνχ ήρνπ. Ζ ερεηηθή ζπλνδεία είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε απηφ ην 

ινγηζκηθφ, δηφηη πινεγεί θαη βνεζά ηνπο ρξήζηεο ζε θάζε ελέξγεηά ηνπο. ρεηηθά κε 

ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ,  κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θαηάιιειν, 

αμηφπηζην θαη απνδνηηθφ, αθνχ είλαη κία νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή γηα 

απηή ηελ ειηθία. Σν ζέκα αζθάιεηαο δελ καο απαζρνιεί, αθνχ δελ ππάξρνπλ 

πξνζσπηθά ζηνηρεία. Χζηφζν είλαη αξθεηά εχρξεζην, έρνληαο έλα απιφ κελνχ κε 

εχθνιε πινήγεζε (πξνρσξάκε βήκα-βήκα κε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο θαη εμφδνπ αλά 

πάζα ζηηγκή). ζνλ αθνξά ηε ζπκβαηόηεηα, είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε φια ηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα σο online εθαξκνγή θαη ραξαθηεξίδεηαη σο δηαιεηηνπξγηθφ, 

αθνχ επηθνηλσλεί θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιια πξνγξάκκαηα,. ρεηηθά κε ηα εξγαιεία 
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ηνπ δαζθάινπ, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηελ εμέιημε ηεο εθαξκνγήο, 

κε απνηέιεζκα λα δηαρεηξίδεηαη ηελ ηζηνξία αλαιφγσο κε ηνλ γξίθν πνπ επηζπκεί λα 

επηιχζνπλ ηα παηδηά. Δπηπξφζζεηα, πεξηέρεη εξγαιεία καζεηή, αθνχ αθελφο 

ππνζηεξίδεη ηελ ζπλεξγαηηθή κάζεζε πξνηξέπνληαο ηνπ καζεηέο λα ζπλεξγαζηνχλ 

ζε νκάδεο θαη αθεηέξνπ κε ηα θχιια εξγαζίαο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ηεηξάδην 

καζεηψλ .Σέινο δελ ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο ππνζηήξημεο ηνπ ινγηζκηθνχ είηε κέζσ 

απνθαηάζηαζεο βιαβψλ, είηε κέζσ αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

πκπεξαζκαηηθά, είλαη ην πην νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. Δίλαη εχρξεζην θαη πξνζειθχεη ηα παηδηά, αθνχ 

έρεη έλα κπζηεξηψδεο χθνο κε ελδηαθέξνπζεο εηθφλεο θαη ερεηηθή ζπλνδεία, 

παξέρνληαο πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα εχθνιε πινήγεζε. Δπίζεο, πξψηε θνξά 

παξαηεξνχκε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ησλ καζεηψλ αιιά θαη 

λα πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο ζηελ ζπλεξγαζία, θαζνξίδνληαο έηζη ηνλ καζεηή – ρξήζηε 

σο ελεξγφ ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. εκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε βνήζεηα 

πνπ παξέρεηαη ζηνλ ρξήζηε, αθελφο κέζσ ηνπ πξάθηνξα θαη αθεηέξνπ κέζσ ηνπ 

αλαιπηηθνχ νδεγνχ ρξήζεο, θαζνδεγψληαο ηνλ ζε φηη αθνξά ην ινγηζκηθφ θαη 

δηεπθνιχλνληάο ηνλ ζηελ πινήγεζε. Σέινο, επηπξφζζεην ζηνηρείν απνηειεί ε δηπιή 

κνξθή αμηνιφγεζεο, πνπ επηηπγράλεηαη αξρηθά κε ηα θχιια εξγαζίαο, φπνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κέζα ζηε ηάμε, θαη κεηέπεηηα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε πνπ παξέρεηαη άκεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ κε 

ηελ επίιπζε ησλ γξίθσλ.   

7. Κύκλοσ Νερού… Κύκλοσ Ζωόσ 

 Δίλαη έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα παηδηά δεκνηηθνχ 

Δ‟ ηάμεο απφ ην 5
ν
 Γεκνηηθφ ρνιείν Πχξγνπ Ζιείαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θχθινπ 

ηνπ λεξνχ. Οπζηαζηηθά, είλαη έλα online ςεθηαθφ βηβιίν, αλαπηπγκέλν ζε html πνπ 

απνηειείηαη απφ θείκελα, βίληεν θαη ηξαγνχδηα ζρεηηθά κε ην λεξφ. Αλήθεη ζηα 

ινγηζκηθά παξνπζίαζεο, αθνχ ιεηηνπξγεί σο θπξίσο σο tutorial γηα ηνπο καζεηέο, 

πεξηέρνληαο ιίγα ζηνηρεία εμάζθεζεο πάλσ ζην πεξηερφκελν. 

ζνλ αθνξά ηα παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ, ην δηδαθηηθό 

πεξηερόκελν ζπκβαδίδεη κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσγξαθίαο 

ηεο Δ‟ Γεκνηηθνχ. Δπίζεο, είλαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν, αθνχ πεξηέρεη κία 

πινχζηα εξεπλεηηθή επηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο. Απφ πιεπξάο πνζφηεηαο πεξηερνκέλνπ 

είλαη πιήξεο, δηφηη εμεγεί αλαιπηηθά ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ θαη ηηο επηκέξνπο θάζεηο 
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ηνπ, σζηφζν ην πεξηερφκελν δελ ελεκεξώλεηαη. ζνλ αθνξά ηε ζρεδίαζε θαη ηε 

δόκεζή ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη σο πνιπηξνπηθφ ινγηζκηθφ, αθνχ νη πιεξνθνξίεο πέξα 

απφ απιά θείκελα παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή βίληεν θαη ηξαγνπδηψλ. Ζ δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία πνπ ζηεξίδεηαη είλαη ην κνληέιν κεηαθνξάο, αθνχ απιά κεηαδίδεη ζηνλ 

καζεηή ηε γλψζε. ε φηη αθνξά ηε δηεπηθάλεηα ρξήζηε, δελ κπνξνχκε λα ηνλ 

ραξαθηεξίζνπκε σο αιιειεπηδξαζηηθφ, ελψ δελ ζπλαληάκε δπλαηφηεηεο βνήζεηαο. 

ζνλ αθνξά ην κελνχ ηνπ, είλαη ζε κνξθή θαξηειψλ ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο 

(απνηειείηαη απφ: Αξρηθή, Γεληθά ηνηρεία, Γξαζηεξηφηεηεο, Βίληεν, Σξαγνχδηα), 

ραξίδνληαο έηζη επθνιία πινήγεζεο ζηνλ ρξήζηε. Απφ αηζζεηηθήο πιεπξάο, ην 

πεξηβάιινλ δελ είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ, αθνχ ε θχξηα νζφλε παξνπζηάδεη κία 

ζηαζεξή εηθφλα φπνπ θχξην ζηνηρείν είλαη ην λεξφ θαη ζην θάησ κέξνο έλα πιαίζην 

πνπ αλαιφγσο ηελ επηινγή καο εκθαλίδεη ην αληίζηνηρν θείκελν, δειαδή δελ είλαη 

επαλάγλσζην. ρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή-ρξήζηε είλαη αξρηθά ζε έκκεζε 

κνξθή, αθνχ βξίζθεηαη ζηα θχιια εξγαζίαο, δειαδή ζηα αληίζηνηρα doc αξρεία φπνπ 

ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα δηνξζψζεη κεηά ην πέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. Χζηφζν ππάξρεη θαη ζε άκεζε κνξθή, κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα «παδνθεθαιηέο», φπνπ ην ινγηζκηθφ θαιείηαη λα ειέγμεη θαη έπεηηα 

λα δηνξζψζεη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ. Σέινο, δελ παξέρεη άιιεο 

δπλαηόηεηεο απφ ηηο θαζηεξσκέλεο πέξα ησλ θχιισλ εξγαζίαο. 

ζνλ αθνξά ηνλ ηερλνινγηθό άμνλα, ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή αξηηόηεηα, ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ δελ απαηηείηαη, αθνχ ζπδεηάκε γηα έλα online 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη κπνξείο λα αιιειεπηδξάζεηο καδί ηνπ κφλν φηαλ είζαη 

ζπλδεδεκέλνο κε ην internet. Γπλαηφηεηα αζθάιεηαο δελ πεξηέρεη, ελψ φζνλ αθνξά 

ηηο δπλαηφηεηεο πνιπκέζσλ θάλεη ρξήζε θεηκέλσλ, animation θαη ζεηξά εηθφλσλ. 

ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ,  δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

θαηάιιειν, αμηφπηζην θαη απνδνηηθφ. Σν ζέκα αζθάιεηαο δελ καο απαζρνιεί, αθνχ 

δελ ππάξρνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία. Γελ ραξαθηεξίδεηαη νχηε σο εχρξεζην, ιφγσ ηνπ 

πιαηζίνπ αιιά θαη ηνπ «θαηεβάζκαηνο» θάζε θνξά πνπ επηζπκνχκε κία 

δξαζηεξηφηεηα, παξφηη παξνπζηάδεη εχθνιε πινήγεζε. ζνλ αθνξά ηε ζπκβαηόηεηα, 

είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα σο online εθαξκνγή, ελψ 

ραξαθηεξίδεηαη σο δηαιεηηνπξγηθφ, αθνχ ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο εθαξκνγέο φπσο 

είλαη ν επεμεξγαζηήο θεηκέλσλ- Word θαη ηνλ άιιν browser. ρεηηθά κε ηα εξγαιεία 

ηνπ δαζθάινπ, ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη θάπνηα ηδηαίηεξε επειημία, σζηφζν σο 

εξγαιείν καζεηή παξαηεξνχκε ην ηεηξάδην εξγαζηψλ ην καζεηή, δειαδή ηα θχιια 
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εξγαζίαο πνπ πεξηέρνληαη ζην ινγηζκηθφ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχθινπ ηνπ 

λεξνχ ζην πξψην αξρείν doc. Σέινο, δελ ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο ππνζηήξημεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ κε θάπνηα ελεκέξσζή ηνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζπδεηάκε γηα έλα απιφ ινγηζκηθφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο 

ςεθηαθφ βηβιίν. Σν πεξηερφκελφ ηνπ είλαη αξθεηά πινχζην θαη πνιπηξνπηθφ, σζηφζν 

πζηεξεί θπξίσο ζε επρξεζηία, αθνχ γηα λα αιιειεπηδξάζεη ν ρξήζηεο κε ηα θείκελα, 

είηε πξέπεη λα ηα «θαηεβάζεη», είηε λα ηα δηαβάζεη κέζα ζ‟ έλα δπζαλάγλσζην 

πιαίζην. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ «ΣΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ» 

 

2.1. Ειςαγωγό 

«Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε κε 

ζθνπφ ηε δηδαζθαιία ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ ζε παηδηά ειηθίαο 6 κε 8 εηψλ 

(καζεηέο Α΄ θαη Β΄ δεκνηηθνχ). Δπηιέρηεθε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, δηφηη 

αδηακθηζβήηεηα απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαηλφκελα πνπ απαζρνινχλ θαη 

επεξεάδνπλ ζε κέγηζην βαζκφ θαη κάιηζηα ζε θαζεκεξηλή βάζε ηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ. ρεηίδεηαη άιισζηε άκεζα κε ην πεξηβάιινλ θαη επνκέλσο απνηειεί έλα 

απφ ηα κείδνλα ζέκαηα πνπ πξέπεη ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ, αληηιεθζνχλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα λα εμνηθεησζνχλ. Θεσξήζεθε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δηδαρζνχλ ηα παηδηά 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, θαζψο φπσο έρεη 

ήδε πξναλαθεξζεί (ζηηο Δλφηεηεο 1.7 θαη 1.8) ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζα είλαη 

πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνπζα ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε απηφ, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζα νδεγεζνχλ ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα κάζεζεο, αθνχ ζα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα 

ην θαηλφκελν ιφγσ ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ.  

Απφξξνηα φισλ ησλ παξαπάλσ ήηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ». Οη καζεηέο σο ρξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ, κπνξνχλ 

λα εθηεινχλ κφλνη ηνπο ην πξφγξακκα, ελψ ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δπζθνιίαο 

κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα είλαη ζε ζέζε λα δηδάζθνληαη άκεζα θαη 

εχθνια ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν. 

2.2. Σεχνικϊ Φαρακτηριςτικϊ 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμή ηνπ βαζίζηεθε ζηηο αξρέο πνπ έζεζαλ νη 

Παλαγησηφπνπινπ, Πηεξξαθέα θαη Πηληέια ην 2003 ζην βηβιίν ηνπο κε ηίηιν «Σν 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπ. Οη άμνλεο, νη επηκέξνπο παξακέηξνη 

θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ έζεζαλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά έρνπλ 

παξνπζηαζηεί ζηελ Δλφηεηα 1.9.. 

 «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» είλαη έλα πνιπηξνπηθφ ινγηζκηθφ πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αθήγεζε θαη ζην animation (θηλνχκελν ζρέδην), ελψ πεξηέρνληαη ηαπηφρξνλα 
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πνηθίιεο εηθφλεο θαζψο θαη έλα video κε ζχγρξνλα γξαθηθά πνπ παξνπζηάδεη ην 

θαηλφκελν. Αθφκε, ζην ινγηζκηθφ πεξηιακβάλνληαη ήρνη ππφθξνπζεο θαη αλάδξαζεο, 

ελψ ζε αξθεηέο νζφλεο κεηαδίδεηαη ε πιεξνθνξία ζην ρξήζηε κέζσ θεηκέλνπ, ζην 

νπνίν ζαθψο ππάξρεη θαη αθήγεζε. Σέινο, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απνηειεί ε 

αιιειεπίδξαζε, αθνχ ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία αλακέλεη ηελ επηινγή-εληνιή ηνπ 

ρξήζηε γηα λα κεηαβεί ζην επφκελν βήκα. Έηζη ν καζεηήο δελ θαζίζηαηαη παζεηηθφο 

δέθηεο εξεζηζκάησλ αιιά σζείηαη ζηελ απηελέξγεηα. 

Σν ινγηζκηθφ έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε γηα λα παξέρεη έλα 

εχρξεζην θαη ραξνχκελν πεξηβάιινλ, αθνχ πξννξίδεηαη θπξίσο γηα παηδηά κηθξήο 

ειηθίαο. Σν πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ απνηειείηαη απφ νζφλεο κε έληνλα δσεξά θαη 

επράξηζηα ρξψκαηα ηα νπνία θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, εληζρχνληαο ηελ 

πεξηέξγεηά θαη ηε θηινκάζεηά ηνπο. Ζ πινήγεζή ηνπ γίλεηαη κφλν κε ην πνληίθη (δελ 

απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ). ε θάζε νζφλε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

βνήζεηαο-θαζνδήγεζεο (εκθαλίδεηαη ην θνπκπί “Βνήζεηα” φπσο θαίλεηαη θαη ζηα 

screenshots ζην Παξάξηεκα 2), αλαθέξνληαο ηηο αληίζηνηρεο επηινγέο πνπ έρεη ν 

ρξήζηεο, αιιά θαη επαλαιακβάλνληαο ζηηο εθαξκνγέο απηελέξγεηαο ηελ εξψηεζε 

ψζηε λα ηελ θαηαλνήζεη πιεξέζηεξα ν καζεηήο, είηε γηα λα ηνπ δψζεη ην ρξφλν πνπ 

ρξεηάδεηαη ψζηε λα ηελ επεμεξγαζηεί θαη λα ηελ αθνκνηψζεη θαιχηεξα δηαβάδνληάο 

ηελ.   

  «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» είλαη έλα ειεχζεξν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ δελ 

απαηηεί εγθαηάζηαζε. ρεδηάζηεθε ζην πξφγξακκα Adobe Flash CS6. Δπηιέρζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε πνιπκεζηθή πιαηθφξκα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ, δηφηη απνηειεί έλα πξνεγκέλν πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο πινχζηνπ 

δηαδξαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ θαηαζθεπή παηρληδηψλ θαη 

θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ παξέρνληαο πνιιέο δπλαηφηεηεο ζην ζρεδηαζηή-

πξνγξακκαηηζηή. Σν ινγηζκηθφ έρεη δεκηνπξγεζεί ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο 

ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη-εθηειείηαη ζε θάζε ππνινγηζηή: 1) ζαλ εθαξκνγή 

(.exe) πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ηαηλία κε ηνλ Adobe Flash Player, 2) ζαλ βηληενηαηλία 

(.swf) πνπ ιεηηνπξγεί κε πνιινχο players (φπσο ην Media Player Classic), 3) θαη ζαλ 

ηζηνζειίδα (.hmtl) πνπ ιεηηνπξγεί ζε φινπο ηνπο browsers (φπσο Internet Explorer, 

Firefox, Chrome). Σέινο, «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» βξίζθεηαη ζην δηαδίθηπν γηα λα είλαη 

ζηε επρέξεηα ηνπ θάζε ρξήζηε αλά πάζα ζηηγκή. Ο ζχλδεζκνο (link) είλαη ν εμήο: 

http://www.cptechforyou.eu/To_Taksidi_tou_Nerou.html 

http://www.cptechforyou.eu/To_Taksidi_tou_Nerou.html
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2.3. Παρουςύαςη του λογιςμικού «Σο ταξύδι του νερού» 

  ε απηή ηελ ππνελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη θχξηεο νζφλεο ηνπ ινγηζκηθνχ, 

αλαδεηθλχνληαο έηζη ηηο επηινγέο πνπ έρεη ν ρξήζηεο ζηελ πινήγεζή ηνπ. «Σν ηαμίδη 

ηνπ λεξνχ» μεθηλά κε ηελ νζφλε έλαξμεο (βιέπε Δηθφλα 2), ε νπνία είλαη κηα 

ραξνχκελε εηθφλα ζπκβαδίδνληαο ζηελ ειηθία ησλ παηδηψλ, πνπ δίλεη ηελ αθφξκεζε 

ζηνπο ρξήζηεο-παηδηά λα ζθεθηνχλ, ζηνραζηνχλ ηη ζα επαθνινπζήζεη. 

 
Εικόνα 2: Οκόνθ ζναρξθσ 

 Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα, πεξηέρεηαη νδεγφο ρξήζεο, 

ν νπνίνο εμεγεί ζην ρξήζηε ηα θνπκπηά ηεο πινήγεζεο, ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ 

αληηκεησπίζεη θάπνηα δπζθνιία θαηά ηελ πινήγεζή ηνπ ζην ινγηζκηθφ λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαηξέμεη ζηνλ νδεγφ, επηιχνληαο έηζη ηελ απνξία ηνπ. Σα θνπκπηά-

εηθνλίδηα κε ηα νπνία πινεγείηαη ν ρξήζηεο κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ 

είλαη εκθαλή ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 3). ηνλ νδεγφ ρξήζεο πεξηέρνληαη 

επίζεο νη ζηφρνη, νη ελφηεηεο θαη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ, ψζηε ν ρξήζηεο λα ελεκεξσζεί γηα ηα θχξηα ζεκεία, ην ζθνπφ 

δεκηνπξγίαο, αιιά θαη ηηο δηδαθηηθέο θαη ζρεδηαζηηθέο αξρέο πνπ βαζίδεηαη ην 

ινγηζκηθφ. 



62 

 

 
Εικόνα 3: Οδθγόσ χριςθσ 

 ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ επηιέμεη ην εηθνλίδην ηνπ νδεγνχ ρξήζεο θαη 

θάλεη θιηθ ζηελ αξρηθή νζφλε, νδεγείηαη ζην θεληξηθφ κελνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε 

απηή ηελ νζφλε γίλνληαη εκθαλείο νη ελφηεηεο- επηινγέο ηνπ ρξήζηε (βιέπε Δηθφλα 

4). Οη ελφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζηάδνληαη κε ηε ζεηξά, έηζη ψζηε ε πινήγεζε 

ηνπ ρξήζηε λα έρεη κία ινγηθή αθνινπζία (απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ζηηο αζθήζεηο-παηρλίδηα). Βέβαηα ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη φπνηα 

ελφηεηα επηζπκεί, σζηφζν ν αθεγεηήο πξνηείλεη ηελ 1
ε
 ελφηεηα (Σν λεξφ), ψζηε λα 

νδεγεζεί βήκα πξνο βήκα ζηηο επφκελεο ελφηεηεο. 

 
Εικόνα 4:Σο μενοφ 
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 Πέξα απφ ηηο ελφηεηεο, ζηελ νζφλε ηνπ κελνχ (Δηθφλα 4), είλαη εκθαλέο ζην 

θάησ κέξνο ηεο, ην θνπκπί: νη «πληειεζηέο». ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη 

ην ζπγθεθξηκέλν εηθνλίδην, ζα νδεγεζεί ζε κηα νζφλε ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα 

νλφκαηα ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη νη ππεξζχλδεζκνη ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ (βιέπε Δηθφλα 5). πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ 3 ζχλδεζκνη: ηεο 

θαηεχζπλζεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ πνπ εθπνλήζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ηνπ ηκήκαηνο αιιά θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ φπσο θαίλεηαη θαη 

παξαθάησ. 

 
Εικόνα 5:Οι ςυντελεςτζσ 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνπζίαζε ησλ 6 ελνηήησλ απφ ηηο 

νπνίεο απνηειείηαη ην ινγηζκηθφ. 

Δλόηεηα 1: Σν λεξό.  
ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ ζίγεηαη θαη απεηθνλίδεηαη ε αμία θαη ε ρξήζε ηνπ 

λεξνχ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ κέζσ αληίζηνηρσλ εηθφλσλ. 

Παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά νη ιφγνη πνπ ρξεηάδνληαη ην λεξφ: ν άλζξσπνο (πίλνπκε, 

πιελφκαζηε, θάλνπκε κπάλην), ηα δψα (πίλνπλ, δνπλ κέζα ζε απηφ) θαη ηα θπηά (δσή 

ή μεξαζία). Οη εηθφλεο απηέο επηιέρζεθαλ κέζα απφ ην δηαδίθηπν, ελψ ε πξνβνιή 

ηνπο ζπλνδεχεηαη απφ ην ηξαγνχδη ηνπ Υξήζηνπ Θεβαίνπ κε ηίηιν «Σν λεξφ». 
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Εικόνα 6: 1θ ενότθτα-Σο νερό. 

Δλόηεηα 2: Βίληεν. 

Πξφθεηηαη γηα έλα βίληεν απφ ηε ΝΑSA (ν ζχλδεζκνο ηνπ είλαη ν εμήο: 

https://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c) πνπ ζπλδπάδεη εηθφλα θαη ερεηηθά 

εθέ,  παξνπζηάδνληαο ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ κε εληππσζηαθά γξαθηθά. Σν βίληεν δε 

ζπλνδεχεηαη απφ αθήγεζε. 

 
Εικόνα 7: 2

θ
 ενότθτα-Βίντεο τθσ ΝΑSA. 

Δλόηεηα 3: Ο θύθινο ηνπ λεξνύ.  

Ζ ελφηεηα απηή είλαη έλα animation πνπ αλαθέξεη ηα ζηάδηα ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ 

(εμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, ρηφλη θαη πνηάκη). Ο ζρεδηαζκφο απηήο ηεο νζφλεο 

βαζίζηεθε ζε κηα εηθφλα ηεο U.S. Geological Survey's 

(http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-placemat.html). ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο, πεξηγξάθνληαο πέληε 

https://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c
http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-placemat.html
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κφιηο βαζηθά ζηάδηα ηνπ θχθινπ αιιά θαη αλαθέξνληαο δχν θάζεηο κε απιή 

νξνινγία ψζηε λα κελ θαηαζηεί δπζρεξήο ε θαηαλφεζή ηνπο (ε ζπκπχθλσζε 

αλαθέξεηαη σο ζχλλεθα, ε επηθαλεηαθή ξνή σο πνηάκη). ην ηέινο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, αλαθέξεηαη φηη φια ηα επηκέξνπο ζηάδηα απνηεινχλ ηνλ θχθιν ηνπ 

λεξνχ, ηνλίδνληαο ηνλ θχθιν σο εληαίν κνληέιν ζην νπνίν ε κία θάζε εμαξηάηαη απφ 

ηελ άιιε (ζρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο). Απηφ επεηεχρζε κε ηε ρξήζε βειψλ φπσο 

γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 
Εικόνα 8: 3θ ενότθτα -Ο κφκλοσ του νεροφ. 

Δλόηεηα 4: Ο επηζηήκνλαο. 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ν πδξνινγηθφο θχθινο κε πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο  απφ ηελ πξνεγνχκελε (κε ηίηιν: ν θχθινο ηνπ λεξνχ), θάλνληαο ρξήζε 

ηεο επηζηεκνληθήο νξνινγίαο θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ (εμάηκηζε, 

ζπκπχθλσζε, πγξνπνίεζε, ρηφλη θαη απνξξνή). Χζηφζν ππάξρεη θαη εδψ δηδαθηηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο, αθελφο ζηε πεξηγξαθή ησλ 5 κφιηο βαζηθψλ ζηαδίσλ (εμάηκηζε, 

ζπκπχθλσζε, πγξνπνίεζε, ρηφλη, απνξξνή) θαη αθεηέξνπ ζηελ αλαθνξά ηεο βξνρήο 

σο πγξνπνίεζε. Υξεζηκνπνηήζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο, δηφηη ζρεηηθέο έξεπλεο 

έδεημαλ πσο ν φξνο θαηαθξεκλίζεηο θαζίζηαηαη δπζλφεηνο ζηα παηδηά απηήο ηεο 

ειηθίαο (βιέπε Δλφηεηα 1.6.). ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε αληίζηνηρε νζφλε (βιέπε 

Δηθφλα 9), πνπ απεηθνλίδεη ην πεξηβάιινλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο. 
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Εικόνα 9: 4

θ
 ενότθτα-Ο επιςτιμονασ. 

Δλόηεηα 5: Βξεο ηε ζσζηή ιέμε. 
Πξφθεηηαη γηα ην 1ν παηρλίδη-άζθεζε ηνπ ινγηζκηθνχ, ζην νπνίν ν ρξήζηεο θαιείηαη 

λα επηιέμεη ην θαηλφκελν πνπ παξνπζηάδεηαη θάζε θνξά ζηελ νζφλε κε ηε ζπλνδεία 

αθήγεζεο (πεξηέρεηαη ν ήιηνο θαη ηα 5 βαζηθά ζηάδηα ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ: 

εμάηκηζε, ζπκπχθλσζε, βξνρή, ρηφλη, απνξξνή). ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο 

επηιέμεη ιαλζαζκέλε ιέμε, αθνχγεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα «Πξνζπάζεζε μαλά», 

ελψ εάλ επηιέμεη ηε ζσζηή ιέμε, εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα «σζηά είλαη ε 

…» θαη νδεγείηαη ζην επφκελν ζηάδην ηνπ θχθινπ. Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

θαζνδήγεζεο ζην ρξήζηε κέζσ ηνπ θνπκπηνχ ¨Βνήζεηα¨, εκθαλίδνληαο ηελ εξψηεζε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηελ άθνπζε ν ρξήζηεο ή επηζπκεί λα 

ηε μαλαδεί ψζηε λα ηελ θαηαλνήζεη πιεξέζηεξα. Σέινο, ν ρξήζηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηζηξέςεη ζην πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ θχθινπ αιιά θαη ζην αξρηθφ 

κελνχ, παξέρνληαο έηζη πεξηζζφηεξεο επηινγέο ζηελ πινήγεζή ηνπ κέζα ζην 

ινγηζκηθφ. 

 
Εικόνα 10:5θ ενότθτα: Βρεσ τθ ςωςτι λζξθ. 
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Δλόηεηα 6: Βξεο ηε ζσζηή ζεηξά. 
Ζ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, είλαη ην 2ν παηρλίδη-άζθεζε, ζην νπνίν δίλεηαη 

έκθαζε ζηε δηαδνρή ησλ ζηαδίσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. ε απηφ ην παηρλίδη, ν 

ρξήζηεο θαιείηαη λα βξεη ηε ζσζηή ζεηξά ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θχθινπ. Ο θχθινο 

μεθηλά απφ ηελ απνξξνή, γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ γηα άιιε κία θνξά απφ ηα παηδηά φηη 

ε αθεηεξία ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ δελ είλαη πάληα ε εμάηκηζε (φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη θαη ζηελ Δλφηεηα 1.4.). Κάζε ζηάδην πεξηγξάθεηαη 

ερεηηθά θαη απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε, ελψ ζηε ζπλέρεηα θαιεί ην ρξήζηε λα επηιέμεη 

ην επφκελν ζηάδην ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, ην νπνίν νπζηαζηηθά είλαη έλα εηθνλίδην-

θνπκπί. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ιαλζαζκέλν εηθνλίδην, αθνχγεηαη ην 

αληίζηνηρν κήλπκα «Πξνζπάζεζε μαλά», ελψ εάλ επηιέμεη ην ζσζηφ εηθνλίδην, 

εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα «σζηά είλαη ε …» θαη ζπλερίδεη ζην επφκελν 

ζηάδην ηνπ θχθινπ. Σέινο, δίλεηαη ζην ρξήζηε ε δπλαηφηεηα λα επηζηξέςεη ζην 

πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ θχθινπ αιιά θαη ζην αξρηθφ κελνχ, παξέρνληαο έηζη 

πεξηζζφηεξεο επηινγέο ζηελ πινήγεζή ηνπ κέζα ζην ινγηζκηθφ. 

 
Εικόνα 11:6θ ενότθτα-Βρεσ τθ ςωςτι ςειρά. 

2.4. Εναλλακτικϋσ Ιδϋεσ των παιδιών που λόφθηκαν υπόψη για τη 

ςχεδύαςη του λογιςμικού 

 ην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δλφηεηα 1.6. 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα επηζθφπεζε ζρεηηθψλ εξεπλψλ γηα ηηο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο 

ησλ παηδηψλ γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. ε απηή ηελ ελφηεηα αλαθέξνληαη νη 
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ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ παηδηψλ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε ζρεδίαζε θαη ε αλάπηπμε 

ηνπ ινγηζκηθνχ, ψζηε λα επέιζνπλ βειηησκέλα απνηειέζκαηα κάζεζεο φπσο έδεημε 

έξεπλα ηεο νινκσλίδνπ (2001) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 1.8..  

   Αξρηθά, ν ιφγνο πνπ εηζήρζε ην ζηνηρείν ηεο ζηαγφλαο ζηελ παξνπζίαζε 

ησλ θαηλφκελσλ ηεο εμάηκηζεο, ηεο ζπκπχθλσζεο θαη ηεο πγξνπνίεζεο ζηελ 4
ε
 

ελφηεηα «Ο επηζηήκνλαο», πξνθιήζεθε απφ ηελ αλάγθε λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά 

φρη κφλν ηηο έλλνηεο απηέο, αιιά φηη νη πδξαηκνί θαη νη ζηαγφλεο ηνπ λεξνχ έρνπλ 

βάξνο θαη πθίζηαληαη ειεχζεξε πηψζε (απνηειέζκαηα εξεπλψλ ησλ Βar, 1986 θαη 

Driver, 2000). Δπίζεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ βίληεν θαη ησλ animation ζηηο ελφηεηεο: 2-

«Video NASA», 3-«Ο θχθινο ηνπ λεξνχ» θαη 4-«Ο επηζηήκνλαο», επηρεηξήζεθε λα 

γίλεη θαηαλνεηφ ζηα παηδηά φηη ην λεξφ ζην θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο δελ 

εμαθαλίδεηαη (φπσο πνιιά παηδηά πηζηεχνπλ ζε ειηθία σο 9 εηψλ ζχκθσλα κε 

έξεπλεο ησλ Bar, 1989 θαη Bar & Gallili, 1994), αιιά αιιάδεη θαηάζηαζε θαη 

«κεηαθέξεηαη», αλεβαίλεη ςειά θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη ηα ζχλλεθα. 

ηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Henriques (2000) ηα παηδηά κέρξη ηηο πξψηεο 

ηάμεηο δεκνηηθνχ πηζηεχνπλ πσο πγξνπνίεζε είλαη φηαλ ηα ζχλλεθα πεγαίλνπλ ζηε 

ζάιαζζα θαη γεκίδνπλ λεξφ θαη φηη ε βξνρή είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε ζπκπχθλσζε. 

Δπίζεο, αληίζηνηρε δπζθνιία ζπλαληάλε ηα παηδηά κηθξήο ειηθίαο θαη ζην θαηλφκελν 

ηεο ζπκπχθλσζεο, αθνχ ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Υξεζηίδνπ θαη Υαηδεληθήηα 

(2006), δελ αλαθέξνπλ ηα ζχλλεθα σο απνηέιεζκα ηεο εμάηκηζεο, νχηε ζαλ αηηία ηεο 

πγξνπνίεζεο, αιιά πηζηεχνπλ φηη ε βξνρή πξνυπάξρεη θαη κεηαθέξεηαη ζηα ζχλλεθα 

θαη δελ ζρεκαηίδεηαη. Με ην ινγηζκηθφ γίλεηαη πξνζπάζεηα αλαηξνπήο απηψλ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ, δίλνληαο βαξχηεηα ζηελ παξνπζίαζε ησλ επηκέξνπο 

θαηλνκέλσλ (ελφηεηεο 3 θαη 4 ηνπ ινγηζκηθνχ), ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ θχθιν σο 

εληαίν κνληέιν ζην νπνίν ε κία θάζε εμαξηάηαη απφ ηελ άιιε (δηαθαίλεηαη απφ ηελ 

χπαξμε ηεο 6
εο

 ελφηεηα- «Βξεο ηε ζσζηή ζεηξά ζηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ»), βαζηζκέλνη 

ζηελ έξεπλα ησλ Υξεζηίδνπ θ.α. (2001)  νη νπνίνη ηζρπξίζηεθαλ φηη ηα παηδηά είλαη 

ζε ζέζε λα δηαηππψλνπλ εμεγήζεηο γηα ηα θαηλφκελα, νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ πξψηκα 

κνληέια πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεηψδεηο αηηηαθνχο κεραληζκνχο. 

πλεπψο, ε ζεκειηψδεο δπζθνιία πνπ ζπλαληνχλ ηα παηδηά κέρξη ηελ ειηθία 

ησλ επηά (7) εηψλ ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, είλαη ε αδπλακία λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη 

ν θχθινο απνηειείηαη απφ θαηλφκελα αιιεινζπλδεφκελα θαη αιιεινεμαξηψκελα, 

ιφγσ άγλνηαο φηη ν ήιηνο είλαη ε αηηία δεκηνπξγίαο ηνπ θχθινπ. Γηα φινπο ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο, ηα θαηλφκελα παξνπζηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν απφ ην ινγηζκηθφ 
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ψζηε λα πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπο ζρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο (απηφ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηηο ελφηεηεο 2,3,4,5,6).  

2.5. υμβατότητα με ΔΕΠΠ – ΑΠ και δυνατότητεσ διδακτικόσ 

αξιοπούηςησ του λογιςμικού 

ε απηή ηελ ελφηεηα εμεηάδεηαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

κε ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σν ζελάξην κάζεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαίλεηαη λα 

δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο πνπ νξίδεη ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ 

πνπδψλ (ΓΔΠΠ) 2003 ηνπ δεκνηηθνχ. πγθεθξηκέλα ην ινγηζκηθφ αθνπγθξάδεηαη 

πνιινχο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ πνπ εληάζζνληαη ζην κάζεκα ηεο ¨Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο¨: «…ε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζηελ Τπνρξεσηηθή 

Δθπαίδεπζε πξέπεη λα ζπκβάιιεη: α) ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ ζρεηηθώλ κε ζεσξίεο, 

λόκνπο θαη αξρέο πνπ αθνξνύλ ηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ, ώζηε ν καζεηήο λα είλαη ηθαλόο λα "εξκελεύεη" ηα θπζηθά, ρεκηθά, 

βηνινγηθά θαη γεσινγηθά – γεσγξαθηθά θαηλόκελα, αιιά θαη θαηαζηάζεηο (π.ρ. 

γεσγξαθηθέο θαηαλνκέο) ή δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ ηνπο νξγαληζκνύο θαη ηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ, β) ζηελ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηνλ 

επηζηεκνληθό ηξόπν ζθέςεο, ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία (παξαηήξεζε, ζπγθέληξσζε 

- αμηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ, δηαηύπσζε ππνζέζεσλ, πεηξακαηηθό έιεγρό ηνπο, αλάιπζε 

θαη εξκελεία δεδνκέλσλ, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ηθαλόηεηα γελίθεπζεο θαη 

θαηαζθεπήο πξνηύπσλ) θαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο, ώζηε θαη 

σο κειινληηθόο επηζηήκνλαο λα είλαη ηθαλόο γηα έξεπλα θαη ηερλνινγηθό ζρεδηαζκό, γ) 

ζηε δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο ησλ επηζηεκνληθώλ θαη ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ, ώζηε ν 

καζεηήο, σο κειινληηθόο πνιίηεο, λα είλαη ηθαλόο λα ηνπνζεηείηαη θξηηηθά απέλαληί 

ηνπο θαη λα απνθαίλεηαη γηα ηηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηνπο ζηελ αηνκηθή θαη 

θνηλσληθή πγεία, ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ην πεξηβάιινλ, δ) ζηελ 

απόθηεζε αηζζεηηθώλ αμηώλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ» (ΓΔΠΠ, ΦΔΚ 303-Β‟/13-3-

2003). 

ζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν, ην ινγηζκηθφ ζπκβαδίδεη κε ην ΓΔΠΠ ηνπ 2003 

θαη ζπγθεθξηκέλα κε απηφ ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ, αθνχ ζην κάζεκα ηεο 

Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, ζηελ ελφηεηα Φπζηθφ Πεξηβάιινλ, ν θχθινο ηνπ λεξνχ 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. πγθεθξηκέλα, νη 
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ζηφρνη ηνπ ινγηζκηθνχ ζπκβαδίδνπλ κε δχν απφ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη 

ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ηνπ ΓΔΠΠ: «α) λα ζπλδέζνπλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο θαη ηνλ 

θύθιν ηνπ λεξνύ κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, β) λα επαηζζεηνπνηεζνύλ ζηελ νξζή ρξήζε 

ηνπ λεξνύ». Αληίζηνηρε είλαη θαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κε ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΑΠ) ηνπ 2003, αθνχ ε ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ αλαθέξεη σο θχξην ζηφρν: «Να πεξηγξάθνπλ νη καζεηέο ηνλ θύθιν 

θαη ηηο κνξθέο ηνπ λεξνύ ζηε θύζε (λεξό, πδξαηκνί, ζύλλεθα, βξνρή, ρηόλη, πάγνο) θαη 

λα ζπλδένπλ ηηο κνξθέο απηέο κε ηηο κεηαβνιέο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνύ». 

Ζ ζπκβαηφηεηα επηβεβαηψλεηαη επίζεο θαη απφ ηα πξνηεηλφκελα δηαζεκαηηθά 

ζρέδηα εξγαζίαο πνπ παξαηίζεληαη ζην ίδην ΓΔΠΠ, αλαθέξνληαο γηα ην ζέκα ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ ηα εμήο: «Υσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη θάζε κηα δσγξαθίδεη έλα ηνπίν 

ή έλα θαηλόκελν πνπ έρεη ζρέζε κε θάπνηα κνξθή ηνπ λεξνύ ζηε θύζε. Γίλεηαη ζύλδεζε 

ησλ επηκέξνπο εηθόλσλ ζε έλα εληαίν ζύλνιν, είηε νξγαλώλεηαη έθζεζε ησλ επηκέξνπο 

εξγαζηώλ ηνπο. Θεκειηώδεηο δηαζεκαηηθέο έλλνηεο: Αιιειεπίδξαζε, ρώξνο – ρξόλνο, 

ύζηεκα, κεηαβνιή, ηζνξξνπία θιπ. Πξνεθηάζεηο ζηα Δηθαζηηθά, ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο». 

Δπηπξφζζεηα, εάλ θάπνηνο παξαηεξήζεη ην ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ ηνπ 2003 γηα 

ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο, ζα αληηιεθζεί φηη 

εηδηθφ ζθνπφ απνηειεί ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ ππνινγηζηή κέζσ ηεο 

ρξήζεο θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ θαη ηδηαίηεξα αλνηρηνχ θψδηθα (ΑΠ 2003: «εηδηθόο 

ζθνπόο ηεο εηζαγσγήο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γεκνηηθό ρνιείν είλαη λα εμνηθεησζνύλ 

νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή θαη λα έιζνπλ ζε 

κηα πξώηε επαθή κε δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ σο επνπηηθνύ κέζνπ δηδαζθαιίαο, σο 

γλσζηηθνύ - δηεξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ θαη σο εξγαιείνπ επηθνηλσλίαο θαη αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηώλ ζην πιαίζην ησλ θαζεκεξηλώλ ζρνιηθώλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ κε ηε 

ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ θαη ηδηαίηεξα αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ δηεξεπλεηηθήο 

κάζεζεο»). Με ιίγα ιφγηα ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» κπνξεί 

λα απνηειέζεη έλα απφ ηα κέζα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο 

ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. 

 Δπίζεο, ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα δηδαρζεί θαη ζην πιαίζην ηεο Δπέιηθηεο 

Εψλεο ζην δεκνηηθφ, δηφηη ηα Θέκαηα Πεξηβάιινληνο, ε Σερλνινγία αιιά θαη νη 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή (ηα νπνία είλαη ηα πεδία ζηα νπνία 

αλαθέξεηαη ην ινγηζκηθφ) απνηεινχλ ηξεηο απφ ηηο ελδεηθηηθέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο 

πνπ πξνηείλνληαη ζην αληίζηνηρν ΓΔΠΠ.  
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 Σέινο, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην πξνηείλεη ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

σο έλα απφ ηα πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο δηαζεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (ΠΗ: ΦΔΚ 303-Β‟/13-3-2003). ην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο, ην λεξφ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηνπ γλσζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ γηα ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. Χο γεληθφο ζηφρνο ηίζεηαη ε αλάπηπμε 

θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ζχγρξνλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ (φπσο είλαη ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςε λεξνχ πνπ 

ζίγεηαη απφ ην ινγηζκηθφ), ελψ ν θχθινο, ε κνλάδα, ην ζχλνιν θαη ε κεηαβνιή 

απνηεινχλ ηηο ελδεηθηηθέο ζεκειηψδεηο έλλνηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε 

ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπ λεξνχ (ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ 

ινγηζκηθνχ). Δπίζεο, νη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ ινγηζκηθνχ ηαπηίδνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ κε απηνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: «Να εξκελεύζνπλ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ, λα θαηαγξάςνπλ 

ηελ πνηθηιία ρξήζεσλ ηνπ λεξνύ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ λεξνύ», 

ελψ ν θχθινο ηνπ λεξνχ θαη νη παξάγνληεο πνπ ηνλ δηαηαξάζζνπλ, ην λεξφ σο πεγή 

δσήο θαη ε έιιεηςή ηνπ απνηεινχλ ηηο θχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ λεξνχ.  

 πκπεξαζκαηηθά, γίλεηαη εκθαλέο ην επξχ πεδίν ρξήζεο πνπ θαηέρεη ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, 

αλαδεηθλχνληαο ην δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ. Έηζη, γίλνληαη αληηιεπηέο νη 

δπλαηφηεηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, δηφηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ζε αξθεηά καζήκαηα θαη δψλεο δξαζηεξηνηήησλ ζηηο 

πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ (Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο, Πιεξνθνξηθή, Δπέιηθηε Εψλε, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε). Γηα 

παξάδεηγκα, ζην κάζεκα ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, ζηελ Δπέιηθηε Εψλε θαη ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ 

γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ λεξνχ θαη ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ σο θχξην αιιά θαη σο 

ελαιιαθηηθφ - ζπκπιεξσκαηηθφ κέζν. Αληίζηνηρα ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο 

«Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν δηδαζθαιίαο γηα 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηνλ ππνινγηζηή γηα έλα θαζεκεξηλφ ζέκα πνπ ηνπο 

ελδηαθέξεη. 
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2.6. Η διδακτικό προςϋγγιςη του λογιςμικού  

«Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» θαίλεηαη φηη βαζίδεηαη θπξίσο ζην παξαδνζηαθφ 

κνληέιν δηδαζθαιίαο. Απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ αθνχ ηα 

ζηάδηα ηνπ γηα ηελ «θαηάθηεζε» ηεο γλψζεο ηαπηίδνληαη κε απηά ηνπ κνληέινπ 

κεηαθνξάο. Με άιια ιφγηα, αξρηθά επηδεηείηαη ε πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε εηζαγσγή λέαο γλψζεο κε νξηζκνχο θαηλνκέλσλ. 

Έπεηηα, αθνινπζεί ε εθαξκνγή ηεο γλψζεο πνπ έρεη δηδαρζεί, ελψ ζην ηέινο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζή ηεο κε κνξθή εξσηήζεσλ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν 

αθνκνίσζεο ηεο λέαο γλψζεο.  

Χζηφζν, ην κνληέιν ζην νπνίν κπνξεί λα βαζηζηεί ε δηδαζθαιία ηνπ 

ινγηζκηθνχ κέζα ζηελ ηάμε, εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζα εθαξκνζηεί, δειαδή 

πνην ξφιν ζα επηιέμεη λα έρεη ν εθπαηδεπηηθφο. πγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί 

λα  δηαηεξήζεη έλα βνεζεηηθφ ξφιν κέζα ζηε δηδαζθαιία, αθήλνληαο ηνπο καζεηέο 

ηνπ λα έρνπλ ειεπζεξία θηλήζεσλ, επεκβαίλνληαο κφλν εθεί πνπ θξίλεη απαξαίηεην 

θαη φπνπ ζπλαληήζνπλ θάπνηα δπζθνιία, δίλνληαο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηε 

δηδαζθαιία. 

Δπίζεο, ην ινγηζκηθφ έρεη βαζηζηεί θαη ζε θάπνηα ζηνηρεία απφ ηα ππφινηπα 

δηδαθηηθά κνληέια (ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ αξρή ηεο εξγαζία ζηελ 

Δλφηεηα 1.1.). ζνλ αθνξά ηελ επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε, ε λέα γλψζε εηζάγεηαη 

ζηαδηαθά, ελψ ιήθζεθαλ ππφςε νη πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ησλ παηδηψλ απηήο ηεο 

ειηθίαο απφ έγθπξεο έξεπλεο επί ηνπ ζέκαηνο. Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθφ 

επνηθνδνκεηηζκνχ απνηειεί θαη ε ειεπζεξία ηεο πινήγεζεο, αθνχ νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζην ινγηζκηθφ. ζνλ 

αθνξά ηε δηδαζθαιία ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ σο εληαίν κνληέιν θαίλεηαη λα απνηειεί 

ζηνηρείν ηνπ δηεπξεπλεηηθνχ κνληέινπ.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηεο αξρέο δηδαζθαιίαο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

αιιαγή ηνπ πιαηζίνπ ζε επνηθνδνκεηηθφ θαη δηεξεπλεηηθφ: 

- ν δηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ην επίπεδν ηνπ επηζηεκνληθνχ 

κνληέινπ ζε γλψζε θαηάιιειε γηα λα δηδαρζεί ζην ζηνρνχκελν πιεζπζκφ, 

- ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηδεψλ ησλ καζεηψλ, γεγνλφο πνπ απαηηεί ηελ 

πξνεγνχκελε αλάδεημή ηνπο, ηελ ηαμηλφκεζε θαη  κνληεινπνίεζε ηνπο, 
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- ν ζπλδπαζκφο θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε 

ηνπ εθάζηνηε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ νη νπνίεο επηηπγράλνληαη  κε πνιιέο 

ζηξαηεγηθέο φπσο ε γλσζηηθή ζχγθξνπζε, ε ελίζρπζε ησλ ηδεψλ ή ε αλαθάιπςε 

(Καξηψηνγινπ, 2006). 

 Πην αλαιπηηθά, φζνλ αθνξά ην δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζχλνιν ηνπ ινγηζκηθνχ, αθνχ πεξηγξάθνληαη κφιηο ηα 5 

βαζηθά ζηάδηα ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, κε ιακβάλνληαο ππφςε θαηλφκελα ζηα 

νπνία δπζθνιεχνληαη ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηαπλνή θαη 

ηα ππφγεηα ξεχκαηα λεξνχ. Ζ ρξήζε ηνπ δηδαθηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ έρνληαο σο 

γλψκνλα ηηο ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ, απνηέιεζε ην κέζν γηα ηελ 

ελλνηνινγηθή αιιαγή ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ νδεγεί ζε βειηίσζε ηνπ 

επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο, παξάγνληαο πνπ ζπκθσλεί κε ζρεηηθή έξεπλα ηεο 

νινκσλίδνπ (2006) πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηελ Δλφηεηα 1.8.. 

  Δπηπξφζζεηα, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ έλα ζηνηρείν πάλσ ζην νπνίν 

βαζίδεηαη ην ινγηζκηθφ είλαη ε κνληεινπνίεζε, δηφηη ζπκβάιεη ηελ πξνζπάζεηα λα 

επηηχρνπκε ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή πνπ επηζπκνχκε, πξνζέγγηζε πνπ βνεζά ηνπο 

καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο λα εθθξάδνληαη θαη λα ζθέθηνληαη εληζρχνληαο ηελ 

θαηαλφεζε θαηλνκέλσλ θαη φρη ηε ζηείξα απνκλεκφλεπζε (Βνζληάδνπ, 1998). ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ινγηζκηθνχ «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ», ε κνληεινπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη 

σο «κάζεζε ηεο ρξήζεο ησλ κνληέισλ ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ή θαηλφκελν» 

ζχκθσλα κε απηά πνπ έρνπλ νξίζεη νη Justi & Gilbert (2002), ηα νπνία αλαιχνληαη 

ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο, ζηελ Δλφηεηα 1.2.. Ο απψηεξνο ζθνπφο ηνπ ινγηζκηθνχ 

είλαη ε αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο ηεο κνληεινπνίεζεο. Απηφ επηδηψθεηαη κέζσ ηεο 

ρξήζεο ησλ animation, ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ, 

αθνχ απνηεινχλ έλα βαζηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν παξέρνληαο πνιιαπιέο 

δπλαηφηεηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο (Berg, 2009), νδεγψληαο έηζη ζε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα κάζεζεο (Barak, 2011 & Rosen, 2009). πγθεθξηκέλα, νη Δλφηεηεο 3 

θαη 4 ηνπ ινγηζκηθνχ επηδηψθνπλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ σο εληαίν 

κνληέιν, δειαδή ζαλ έλαλ θχθιν ν νπνίνο έρεη ππφζηαζε κφλν φηαλ ην έλα 

θαηλφκελν νδεγεί ζην επφκελν. Σν ζθνπφ απηφ επηβεβαηψλεη ε ηειεπηαία ελφηεηα 

(6ε) ηνπ ινγηζκηθνχ, ε νπνία επηδεηά απφ ην ρξήζηε ηε δεκηνπξγία ηνπ θχθινπ κε ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ 

3.1. κοπόσ τησ μελϋτησ και Ερευνητικϊ ερωτόματα 

3.1.1. κοπόσ τησ ϋρευνασ 

O ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ ε αλάπηπμε, ε εθαξκνγή θαη ε αμηνιφγεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» ζε παηδηά ειηθίαο απφ 6 έσο 8 

εηψλ (καζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ) κε ζέκα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. ην πιαίζην 

ηεο κεηαπηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο, ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ, αθνινχζεζε ε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο.  

Καηά ηελ αμηνιφγεζε, γηα ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξνπ βαζκνχ αμηνπηζηίαο θαη 

εγθπξφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ, «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» αμηνινγήζεθε πνιχπιεπξα. 

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε δηδαζθαιία ηνπ ινγηζκηθνχ κέζα ζηελ ηάμε, γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. ζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή – παηδαγσγηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ινγηζκηθνχ, αμηνινγήζεθε ζηελ πξάμε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ηνπο δηακνηξάζηεθε, 

έρνληαο πξψηα «ηξέμεη» ην ινγηζκηθφ. Έπεηηα, φζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγηθή 

πξνζέγγηζε ε αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ «εηδηθφ» (expert) 

ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. 

3.1.2. Ερευνητικϊ ερωτόματα 

 Σα θχξηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη: 

1) ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» ήηαλ επηηπρέο/απνδνηηθφ σο 

πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ; Γειαδή ηα παηδηά: 

(α) Αληηιήθζεθαλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη ηελ θαζεκεξηλή 

ρξήζε ηνπ; 

(β) Καηαλφεζαλ ηε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ; 

(γ) Οδεγήζεθαλ ζηελ εθκάζεζε ησλ επηκέξνπο θχξησλ θαηλνκέλσλ; 

 Γεπηεξεπφλησο, ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ήηαλ επηηπρέο/απνδνηηθφ: 

 (α)  Χο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ ηα παηδηά; 

 (β) Χο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο κνληεινπνίεζεο σο  

επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο; 
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2) Πψο αμηνινγνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ σο πξνο ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

3.2. Έρευνα αξιολόγηςησ με τη διδαςκαλύα του λογιςμικού μϋςα ςτη 

τϊξη 

3.2.1. Δεύγμα ϋρευνασ 

Ζ εθαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ «Σν ηαμίδη ηνπ 

λεξνχ» πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν Κπκίλσλ ηνπ λνκνχ 

Θεζζαινλίθεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Β΄ (δεπηέξα) ηάμε Γεκνηηθνχ. Σν δείγκα απηφ 

επηιέρζεθε δηφηη ππήξρε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο απφ κεξηάο ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, ην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ήηαλ έλα αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παηδηψλ απηήο ηεο 

ειηθίαο ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθφ, φζνλ αθνξά ην καζεζηαθφ επίπεδν αιιά θαη 

ηελ ηερλνινγηθή θαηάξηηζε ησλ καζεηψλ. Σν ηκήκα απνηεινχληαλ απφ 23 καζεηέο, 

σζηφζν θαηά ηε δηδαζθαιία παξεπξίζθνληαλ 21 παηδηά θαη ζπγθεθξηκέλα 14 αγφξηα 

θαη 7 θνξίηζηα. Χζηφζν, ν αξηζκφο ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ ζπκπεξηιάβακε ζηελ 

έξεπλά καο είλαη 19, δηφηη ηφζα ήηαλ ηα παηδηά θαη ζηηο δχν θάζεηο ηεο έξεπλαο 

(πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ). Ζ δηδαζθαιία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη νη ζπλεληεχμεηο ησλ 

καζεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην κήλα Μάξηην ηνπ έηνπο 2015. 

3.2.2. Ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του δεύγματοσ 

ζνλ αθνξά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο, θαλέλα παηδί δελ θάλεθε λα 

ζπλαληά ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Χζηφζν 2 παηδηά πξνέξρνληαλ 

απφ νηθνγέλεηεο Ρνκά, ελψ 3 καζεηέο παξνπζίαδαλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. χκθσλα 

κε ηελ εθπαηδεπηηθφ, νη καζεηέο ήηαλ ζπλεξγάζηκνη θαη ραξαθηήξηζε ην καζεζηαθφ 

ηνπο επίπεδν αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ. Χζηφζν ε δπζθνιία πνπ ζπλαληνχζε θαζεκεξηλά 

ήηαλ ν κεγάινο αξηζκφο ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε, παξφιε ηελ εκπεηξία ηεο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Σν γεγνλφο απηφ βέβαηα νδεγεί ζπρλά ζε απνπξνζαλαηνιηζκφ πνιιψλ 

καζεηψλ, αθνχ παξνπζηαδφηαλ αλαζηάησζε θαη θάπνηεο θνξέο ε πξνζνρή ηνπο 

απνζπφηαλ. 

Σν ζρνιείν βξίζθεηαη ζε επαξρηαθή πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ελψ 

νη καζεηέο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ νηθνγέλεηεο πνπ αλήθνπλ ζηε «κεζαία» 

θνηλσληθή ηάμε. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο είλαη ε απμεκέλε γεσξγηθή 

απαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ, κε θχξηα θαιιηέξγεηα ην ξχδη. Οη νξπδψλεο είλαη κία 
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ηδηαίηεξε θαιιηέξγεηα, ε νπνία δηαηεξεί πην έληνλε ζρέζε κε ην λεξφ απ‟ φηη νη άιιεο 

θαιιηέξγεηεο, δηφηη ην ζπγθεθξηκέλν θπηφ βιαζηαίλεη κέζα ζην λεξφ, πξάγκα πνπ 

απαηηεί ηε ζπλερή άξδεπζε. Με ιίγα ιφγηα, ην ξχδη πξέπεη λα βξίζθεηαη ζπλερψο 

κέζα ζην λεξφ γηα λα κεγαιψζεη θαη λα θαξπνθνξήζεη. Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε 

ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ έξεπλα, αθνχ πνιινί καζεηέο φηαλ δεηνχληαλ 

παξάδεηγκα θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηνπ λεξνχ έθεξλαλ ζηε κλήκε ηνπο ηε 

ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα, αθνχ είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη κε ηελ αγξνηηθή 

ρξήζε ηνπ λεξνχ, δειαδή ηελ άξδεπζε ησλ εθηάζεσλ γεο. Ζ πεξηνρή βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζε 3 πνηακνχο κε θνληηλφηεξν ηνλ Αμηφ Πνηακφ, ελψ ε ζάιαζζα απέρεη 

κφιηο ιίγα ρηιηφκεηξα. Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ 

ηεο ζπλέληεπμεο (βιέπε Παξάξηεκα 3) αιιά θαη ζε απηά πνπ εηπψζεθαλ κέζα ζηε 

ηάμε θαζ‟ φιε ηε δηδαζθαιία ηνπ ζέκαηνο (βιέπε Πίλαθα 19 ζην Παξάξηεκα 4). Γηα 

παξάδεηγκα, θαηά ηα πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ ηεζη 4 παηδηά αλέθεξαλ φηη ην λεξφ 

ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα πνηίζνπκε ηα ρσξάθηα. 

Χο πξνο ην ππφ επεμεξγαζία ζέκα, ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο καο ελεκέξσζε 

φηη ην ζέκα ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ είρε δηδαρζεί κέζα ζηελ ηάμε ζην παξειζφλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηφηε σο κέζν δηδαζθαιίαο ην ζρνιηθφ βηβιίν. Πέξα απφ απηή ηελ 

θχξηα αλαθνξά ηνπ ζέκαηνο, είραλ πξνεγεζεί βέβαηα παιαηφηεξα κέζα ζηελ ηάμε θαη 

άιιεο ζπδεηήζεηο γηα ην ζέκα ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, πνπ πξνέθπςαλ απφ ζρεηηθέο 

απνξίεο ησλ παηδηψλ (π.ρ. αθνξκή ήηαλ θάπνηεο βξνρεξέο κέξεο). πλεπψο νη καζεηέο 

ήηαλ εμνηθεησκέλνη ζε θάπνην βαζκφ κε ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν, δεδνκέλν πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηελ έξεπλα.  

3.2.3 Μϋθοδοσ ϋρευνασ – Διδακτικό Μαθηςιακό Ακολουθύα 

Ζ Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή Αθνινπζία πνπ αλαπηχρζεθε, εθαξκφζηεθε θαη 

αμηνινγήζεθε, βαζίζηεθε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ «Σν ηαμίδη 

ηνπ λεξνχ». Οη ελφηεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ νη αθφινπζεο: 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1 : ΣΟ ΝΔΡΟ  

Γηδαθηηθφο ζηφρνο: Οη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ 

αγαζφ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ:  

Πξαγκαηνπνηήζεθε πξνβνιή ηεο 1εο ελφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ (Σν λεξφ), ζηελ νπνία 

παξνπζηάδεηαη ε αμία θαη ε ρξήζε ηνπ λεξνχ κέζσ εηθφλσλ (βιέπε Παξάξηεκα 2) θαη 
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ζπλνδεχεηαη απφ αθήγεζε. Χζηφζν δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ακέζσο ε πξνβνιή ηνπ 

ινγηζκηθνχ, αιιά δφζεθε ζηνπο καζεηέο ην βήκα λα αλαπηχμνπλ ηηο ήδε 

δηακνξθσκέλεο απφςεηο ηνπο (πξνυπάξρνπζεο ηδέεο) φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ 

λεξνχ. Αληίζηνηρε ζπδήηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνβνιήο ηεο ελφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηαθνξνπνίεζε ή 

ζπκπιήξσζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη καζεηέο. 

ΔΝΟΣΖΣΑ 2 : Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ -  ΜΔΛΔΣΖ ΜΟΝΣΔΛΧΝ  

Γηδαθηηθνί ζηφρνη: α) νη καζεηέο λα δηαθξίλνπλ ηε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ 

πδξνινγηθνχ θχθινπ, β) λα θαηαλνήζνπλ ηα επηκέξνπο θχξηα θαηλφκελα ηνπ 

πδξνινγηθνχ θχθινπ, γ) νη καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο, 

φπσο ηελ παξαηήξεζε θαη ηε κνληεινπνίεζε. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 2εο Δλφηεηαο μεθηλνχζε 

κε ηελ πξνβνιή ελφο βίληεν ηεο NASA, ην νπνίν απεηθφληδε κε εληππσζηαθά 

γξαθηθά, φια ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ. Σν ζπγθεθξηκέλν βίληεν δίλεη έκθαζε 

ζηελ πνξεία ηνπ λεξνχ, εκθαλίδνληαο θαηεπζπλφκελα βέιε. Γελ πεξηέρεη αθήγεζε, 

παξά κφλν ήρν – κνπζηθή ππφθξνπζε. Καηά ην πέξαο ηεο πξνβνιήο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε γηα ην ηη είδαλ ηα παηδηά ζην βίληεν. 

 ηε δεχηεξε Γξαζηεξηφηεηα πξνβιήζεθε ε ελφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ «Ο 

θχθινο ηνπ λεξνχ», ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, 

εκθαλίδνληαο ηνλ θχθιν σο εληαίν κνληέιν, ζην νπνίν ε κηα θάζε εμαξηάηαη απφ ηελ 

άιιε (ζρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο). ε απηή ηελ ελφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθε 

δηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο (φπσο βέβαηα έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην), αθνχ επηιέρζεθαλ ηα πέληε (5) βαζηθά ζηάδηα ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ 

(ηα θαηλφκελα είλαη πεξηζζφηεξα) ιφγσ ηεο ειηθία ησλ παηδηψλ. Δπίζεο, νη θάζεηο 

ηνπ θχθινπ αλαθέξνληαη κε απιή νξνινγία ψζηε λα κελ ππάξμνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

θαηαλφεζή ηνπο (ε ζπκπχθλσζε αλαθέξεηαη σο ζχλλεθα, ε επηθαλεηαθή ξνή σο 

πνηάκη). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο πξαγκαηνπνηνχληαλ δηάινγνο κε ηνπο 

καζεηέο, ζρνιηάδνληαο ην θάζε ζηάδην αιιά θαη νπνηαδήπνηε απνξία ηνπο 

δεκηνπξγνχηαλ. 

 ηελ ηξίηε Γξαζηεξηφηεηα πξνβιήζεθε ε ελφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ «Ο 

επηζηήκνλαο», ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη θαη πάιη ηα ζηάδηα ηνπ πδξνινγηθνχ 

θχθινπ, απηή ηε θνξά φκσο πην αλαιπηηθά ρξεζηκνπνηψληαο παξάιιεια ηηο 

επηζηεκνληθέο νξνινγίεο ησλ θαηλνκέλσλ. ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα επίζεο 
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ρξεζηκνπνηήζεθε δηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο, αθελφο πεξηγξάθνληαο ηα 5 βαζηθά 

ζηάδηα ηνπ θχθινπ θαη αθεηέξνπ αλαθέξνληαο ηε βξνρή σο πγξνπνίεζε, δηφηη ν φξνο 

θαηαθξεκλίζεηο είλαη δπζλφεηνο γηα ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο. Δπίζεο, θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο, αλαιχνληαο 

ην θάζε ζηάδην θαη ζρνιηάδνληαο ηηο απνξίεο πνπ πξνέθππηαλ. 

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΔΡΓΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη νη νπνίνη επηιέρζεθαλ θαη γηα ηνπο νπνίνπο ζρεδηάζηεθαλ 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο ήηαλ: α) αμηνιφγεζε ηνπ ζηφρνπ, νη 

καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηα επηκέξνπο θχξηα θαηλφκελα ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, β) 

αμηνιφγεζε ηνπ ζηφρνπ, νη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηνλ θχθιν σο κνληέιν. Δπίζεο 

ηέζεθε ν ζηφρνο: νη καζεηέο κε ηελ βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα ζπλνςίζνπλ ηε λέα 

γλψζε θαη λα εληζρχζνπλ ηε κεηαγλψζε ησλ παηδηψλ κέζσ ηεο κνληεινπνίεζεο. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: Ζ 3ε Δλφηεηα ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ δχν θχξησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηεο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Πεξηειάκβαλε ηξεηο (3) δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ πξψηε απφ ηηο 

νπνίεο (γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 1νπ απφ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο) ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ελφηεηα- παηρλίδη ηνπ ινγηζκηθνχ «Βξεο ηε ζσζηή ιέμε». Εεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα 

βξνπλ θάζε ζηάδην ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, φπσο πξνβάιιεηαη απφ ην ινγηζκηθφ. 

Βέβαηα ζε θάζε ζηάδην, πξαγκαηνπνηνχληαλ δηάινγνο, εθθξάδνληαο ηα παηδηά 

δηάθνξεο απφςεηο, κε απνηέιεζκα ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε. 

 Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα πεξηειάκβαλε ην έηεξν παηρλίδη ηνπ ινγηζκηθνχ 

«Βξεο ηε ζσζηή ζεηξά», ζην νπνίν νη καζεηέο θαινχληαλ λα βξνπλ ηε δηαδνρή ησλ 

θαηλνκέλσλ, θαηαλνψληαο ηνλ θχθιν σο κνληέιν, «θαηαθηψληαο» έηζη ην 2
ν
 ζηφρν 

πνπ ηέζεθε παξαπάλσ. Οδεγφο ζηε δξαζηεξηφηεηα απνηέιεζε ην ινγηζκηθφ, σζηφζν 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζε απηφ ην ζεκείν έλαο δεκηνπξγηθφο δηάινγνο κε ηα παηδηά. 

 ηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα, δεηήζεθε απφ φζα παηδηά επηζπκνχζαλ λα 

απνηππψζνπλ ζε δσγξαθηά θάηη ζρεηηθφ κε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, θάηη πνπ ηνπο έθαλε 

εληχπσζε ή θάηη θαηλνχξγην πνπ κάζαλε.  

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζην ηέινο ηεο Γηδαθηηθήο 

Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπδήηεζε κε ζθνπφ ηελ 

επηζθφπεζε φζσλ είραλ δηδαρζεί, «ηξέρνληαο» γηα αθφκε κία θνξά ηελ ελφηεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ «Βξεο ηε ζσζηή ιέμε» θαη δίλνληαο έκθαζε φρη κφλν ζηα θαηλφκελα ηνπ 

θχθινπ αιιά θαη ζηε δηαδνρή ηνπο. Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε απηψλ αιιά θαη 
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ηε δεκηνπξγία ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ σο κνληέιν, ζρεδηάζηεθαλ ηα ζηάδηα ηνπ 

πδξνινγηθνχ θχθινπ ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο. Δπίζεο, δφζεθε ζηα παηδηά κηα 

απεηθφληζε κε ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν, ψζηε λα ην έρνπλ ζαλ «ελζχκην» απφ ηε 

δηδαζθαιία, θαζψο θαη γηα λα αλαηξέμνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζειήζνπλ ζε απηφλ. 

3.2.4. Ερευνητικϊ Εργαλεύα 

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνηθίια εξεπλεηηθά εξγαιεία, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα. πγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο εξγαιεία: α) ζπλεληεχμεηο καζεηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ, β) εκηδνκεκέλν θχιιν παξαηήξεζεο 

απφ εμσηεξηθή παξαηεξήηξηα,  ην νπνίν θαηαγξάθεη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, γ) 

έθζεζε εμσηεξηθήο παξαηεξήηξηαο, δ) αλαζηνραζηηθφ θείκελν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ακέζσο κεηά ηε δηδαζθαιία θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

απνηχπσζε ησλ βαζηθφηεξσλ ζεκείσλ ηεο ΓΜΑ. Σν αλαζηνραζηηθφ θείκελν 

ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο, γηα ηελ πνηνηηθή επηβεβαίσζε ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηηθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα ηεζη πξνειέγρνπ/κεηαειέγρνπ. 

3.2.4.α. Συνεντεύξεισ προ ελέγχου και μετά ελέγχου 

Οη ζπλεληεχμεηο πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ απνηεινχλ ην θχξην εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν θαη επηζπλάπηνληαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζην Παξάξηεκα 3. Οη εξσηήζεηο 

πνπ ηέζεθαλ ζηνπο καζεηέο ζην πιαίζην ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ νη ίδηεο θαη ζηηο δχν 

θάζεηο θαη αλαιχνληαη παξαθάησ ζηελ Δλφηεηα 3.2.5.. Ζ ηειηθή ηνπο επηινγή 

πξαγκαηνπνηήζεθε έπεηηα απφ εθηελή κειέηε, θαζψο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

απνηέιεζαλ ην βαζηθφ θξηηήξην ηεο επηινγήο απηήο. Μέζσ απηψλ ησλ εξσηεκάησλ 

ηα παηδηά ζα μεδίπισλαλ ηηο πξνυπάξρνπζεο απφςεηο ηνπο θαηά ην ηεζη πξνειέγρνπ, 

κε ζηφρν λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηνπο κε ην ζέκα, αιιά ηαπηφρξνλα αμηνπνηψληαο ην 

ίδην εξεπλεηηθφ πιηθφ θαηά ην ηεζη κεηαειέγρνπ ζα γηλφηαλ θαλεξφ ζηνλ εξεπλεηή αλ 

ππήξμε θάπνηα κεηαβνιή ζηηο απφςεηο ηνπο θαη πνηα ζα ήηαλ απηή.  

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αηνκηθά γηα θάζε παηδί, ρσξίο λα 

ππάξρεη θάπνηα επαθή ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ή ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηφο ηνπο ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε γλψκε ηνπ θαη λα κελ 

απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ. ηφρνο ινηπφλ ήηαλ νη απαληήζεηο λα απνηεινχλ 

πξνζσπηθή εθηίκεζε θάζε καζεηή απαιιαγκέλε απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 
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Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη νη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ 

ίδην εξεπλεηή/εθπαηδεπηηθφ, ελψ φιε ε δηαδηθαζία έιαβε ρψξα ζηελ ηάμε ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο, ψζηε ην πεξηβάιινλ λα είλαη νηθείν. Ζ δηαδηθαζία είρε σο εμήο: Ο 

εξεπλεηήο δηάβαδε ηελ εθθψλεζε ηεο εξψηεζεο ζην καζεηή, ηνπ παξείρε φζν ρξφλν 

ρξεηαδφηαλ ψζηε λα απαληήζεη θαη θαηέγξαθε ηελ απάληεζε πνπ ηνπ δηλφηαλ. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηελ απνζηαζηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηή απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαζψο βαζηθή επηδίσμε ήηαλ αθελφο λα κελ θαηεπζπλζνχλ 

ηα παηδηά ζε βέβαηε απάληεζε θαη αθεηέξνπ λα κελ απνηξαπνχλ λα απαληήζνπλ 

ιφγσ ζπζηνιήο.  

Οη ζπλεληεχμεηο πξνειέγρνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κία εκέξα πξηλ ηε 

δηδαζθαιία, ψζηε λα θαηαγξαθεί ηη πίζηεπαλ νη καζεηέο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

ΓΜΑ. ζνλ αθνξά ηηο ζπλεληεχμεηο κεηαειέγρνπ, απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ην 

πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, κε ζθνπφ λα γίλεη θαλεξφο ν βαζκφο αθνκνίσζεο ηεο γλψζεο 

θαη θαη‟ επέθηαζε λα γίλεη αληηιεπηή ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ θαηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ παξνπζηάδνληαη θαη 

αλαιχνληαη ζην επφκελν θεθάιαην (Δλφηεηα 4.1.).  

3.2.4.β. Φύλλο παρατήρηςησ  

Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, εμσηεξηθή παξαηεξήηξηα θαηέγξαθε 

ηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηψληαο έλα εκηδνκεκέλν θχιιν παξαηήξεζεο, απνζθνπψληαο 

ζην λα απνδψζεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο δηδαζθαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κέζα ζηελ ηάμε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηά ηεο. 

Έηζη, δεκηνπξγήζεθε έλαο πίλαθαο, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 4, 

κε ηνπο παξαθάησ θχξηνπο άμνλεο παξαηήξεζεο: Α:Φάζε/Πεξηερφκελν, Β:ηφρνο, 

Γ:Γηδαθηηθή Μέζνδνο/ηξαηεγηθή, Γ:Παξαηεξήζεηο, Δ:Σεθκήξηα. Ο πίλαθαο απηφο 

απνηππψλεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ινγηζκηθνχ, παξνπζηάδνληαο ηη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θάζε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηνλ αληίζηνηρν ζηφρν πνπ ζέζακε, 

αιιά θαη πνηα δηδαθηηθή κέζνδν ρξεζηκνπνηήζακε. Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα αλαθέξνληαη 

θάπνηεο παξαηεξήζεηο φπσο είλαη ε δηάξθεηα ηεο θάζε θάζεο, ελψ ζηνλ ηειεπηαίν 

άμνλά ηνπ παξνπζηάδνληαη ηα επηκέξνπο ηεθκήξηα, δειαδή ν δηάινγνο θαη ηα ζρφιηα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζηελ ηάμε κεηαμχ καζεηψλ θαη εξεπλεηή θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ηνπ ινγηζκηθνχ. ην ζεκείν απηφ ζα αλαθεξζνχλ 

επηγξακκαηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ θχιινπ παξαηήξεζεο, παξνπζηάδνληάο ηα αλά θάζε 

ηεο δηδαζθαιίαο. 
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Χο 1
ε 

Φάζε, πεξηγξάθεηαη ε «Δμνηθείσζε θαη ν Πξνβιεκαηηζκφο», κε ζηφρν 

λα εηζαρζνχλ νη καζεηέο ζην ζέκα, λα αλαδεηρζνχλ νη ηδέεο ηνπο, απνθηψληαο 

ζρεηηθέο απνξίεο θαη εξσηήκαηα. Ζ δηδαθηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε 

ζπδήηεζε.  

ηε ζπλέρεηα, ε 2
ε
 Φάζε απνηειεί ηελ εηζαγσγή λέαο γλψζεο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ρσξίδεηαη ζε 3 ππνελφηεηεο. 

Καηά ηε Α΄ ππνελφηεηα πξνβιήζεθε ε ελφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ «Σν λεξφ», πνπ 

αθνξά ηε αμία ηνπ λεξνχ θαη ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο, ελψ ζηε Β΄ πξνβιήζεθε ην βίληεν 

ηεο ΝΑSA. ηε Γ΄ ππνελφηεηα απηήο ηεο θάζεο, ε εηζαγσγή ηεο λέαο γλψζεο 

νινθιεξψζεθε πξνβάιινληαο ηελ ελφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ: «Ο θχθινο ηνπ λεξνχ». 

Οη ελφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ζην παξαπάλσ θεθάιαην θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δλφηεηα 2.3.. 

ζνλ αθνξά ηελ 3
ε
 Φάζε ηεο δηδαζθαιίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθαξκνγή 

ηεο λέαο γλψζεο, ρξεζηκνπνηψληαο σο δηδαθηηθή κέζνδν ηελ ελφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ: 

«Ο επηζηήκνλαο», ην animation πνπ παξνπζηάδεη ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν  

αλαιπηηθφηεξα θαη κε επηζηεκνληθή νξνινγία. 

Ζ 4
ε
 θάζε, δειαδή ε ελίζρπζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν ππνελφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ησλ δχν 

δξαζηεξηνηήησλ- παηρληδηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ Α΄ ππνελφηεηα αλαθέξεηαη ζηε 

ρξήζε ηεο  ελφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ «Βξεο ηε ζσζηή ιέμε» κε ζηφρν λα αληηιεθζνχλ 

ηα παηδηά ηα επηκέξνπο θχξηα θαηλφκελα ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, ελψ ε Β΄ ππνελφηεηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο ελφηεηαο «Βξεο ηε ζσζηή ζεηξά», φπνπ ζηφρνο 

ηεο απνηέιεζε νη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηνλ θχθιν σο κνληέιν.  

ηελ 5
ε
 θαη ηειεπηαία θάζε ηεο δηδαζθαιίαο, πξαγκαηνπνηείηαη ε 

αλαθεθαιαίσζε θαη ε κεηαγλψζε. ηφρν απνηέιεζε νη καζεηέο λα ζπλνςίζνπλ ηε 

λέα γλψζε θαη λα εληζρχζνπλ ηε κεηαγλψζε ησλ παηδηψλ κέζσ ηεο κνληεινπνίεζεο 

(πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί κέζσ αλαπαξάζηαζεο ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ ζηνλ πίλαθα 

ηεο αίζνπζαο). Ζ δηδαθηηθή κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ ε ζπδήηεζε θαη 

αλαπαξάζηαζε ηνπ θχθινπ ζηνλ πίλαθα κε ηαπηφρξνλε εθηέιεζε ηεο 5
εο

  ελφηεηαο 

ηνπ ινγηζκηθνχ (Βξεο ηε ζσζηή ιέμε).  

3.2.4.γ. Έκθεςη παρατηρήτριασ 

ηελ ππνελφηεηα απηή ε παξαηεξήηξηα παξνπζηάδεη θάπνηα ζηνηρεία (βιέπε 

Δλφηεηα 4.3.), ηα νπνία αδπλαηνχζε λα ζπκπεξηιάβεη ζην θχιιν παξαηήξεζεο. Ζ 
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κνξθή ηεο έθζεζεο είλαη ζε ειεχζεξν θείκελν θαη ζπκπεξηιακβάλεη ζεκαληηθά 

ζηνηρεία ηεο δηδαζθαιίαο, ηα νπνία δελ κπνξνχζε λα θαηαγξάςεη ν εξεπλεηήο, κεξηθά 

απφ ηα νπνία είλαη ηα εμήο: ε ρξνληθή δηάξθεηα, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ 

παξεπξίζθνληαλ, ν ξφινο ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο, ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη άιια γεγνλφηα πνπ ηεο 

πξνθάιεζαλ εληχπσζε. 

3.2.4.δ. Αναςτοχαςμόσ του ερευνητή 

Σν ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο εγθπξφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, ήηαλ ην αλαζηνραζηηθφ θείκελν ηνπ εξεπλεηή, 

ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ακέζσο κεηά ηε δηδαζθαιία (βιέπε Δλφηεηα 4.4.). Ζ κνξθή 

ηνπ είλαη ειεχζεξν θείκελν, ρσξίο ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο. Οπζηαζηηθά 

παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ, ηη επηδηψθακε αξρηθά 

θαη ηη ηειηθά πεηχρακε. Με ιίγα ιφγηα, πξφθεηηαη γηα έλα ζπλερέο θείκελν ζην νπνίν ν 

εθπαηδεπηηθφο αλαζηνράδεηαη πάλσ ζηε δηδαζθαιία αλαδεηψληαο απάληεζε ζε 

νξηζκέλα εξσηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα: «ε πνην ζεκείν δελ αθνινπζήζεθε ε 

ζρεδηαζκέλε πνξεία; πκκεηείραλ νη καζεηέο; Απφιαπζαλ ην κάζεκα;». 

Δπηπξνζζέησο, επηζεκάλζεθαλ θάπνηα ζεκεία ηεο δηδαζθαιίαο πνπ πηζαλφλ λα 

δπζρέξαηλαλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο.  

3.2.5. Μϋθοδοσ Ανϊλυςησ Δεδομϋνων 

ην ππνθεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ ην δείγκα, δειαδή απφ ηα ηεζη πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ, απφ 

ην αλαζηνραζηηθφ θείκελν θαη απφ ην θχιιν παξαηήξεζεο. 

3.2.5.1. Συνεντεύξεισ προελέγχου/ μεταελέγχου – Ανάδειξη κατηγοριών  

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ δχν ζπλεληεχμεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε αλά 

εξψηεζε. Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ απαληήζεσλ, έηζη ψζηε 

νη απαληήζεηο λα εληαρζνχλ ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο (π.ρ. απνδεθηέο ή κε). Ζ 

ηειηθή θαηεγνξηνπνίεζε νινθιεξψζεθε έπεηηα απφ κειέηε ησλ απαληήζεσλ φισλ 

ησλ παηδηψλ, ηα νπνία έδσζαλ πξηλ θαη κεηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ινγηζκηθνχ. 
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1
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: Ζ ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

ηελ 1
ε
 εξψηεζε: «Σν λεξό είλαη ζεκαληηθό γηα καο; ε ηη καο ρξεζηκεύεη; Πνηνο 

άιινο ην ρξεηάδεηαη εθηόο από ηνλ άλζξσπν;» δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο (3) 

θαηεγνξηνπνηήζεηο. 

Ζ 1
ε
 θαηεγνξηνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα εληαρζνχλ νη αλαθνξέο ησλ παηδηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ αμία ηνπ λεξνχ, δειαδή πνηνο ρξεηάδεηαη ην λεξφ. ηαλ ηα παηδηά 

αλαθέξνληαλ ζε θάπνηα ρξήζε ηνπ λεξνχ απφ ηνλ άλζξσπν, θαηαηάζζακε ηελ 

απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία α) Υξήζε λεξνύ από ηνλ άλζξσπν (π.ρ. γηα λα 

πιέλνπκε ξνύρα, λα πίλνπκε…, γηα ηνπο αλζξώπνπο γηα λα δήζνπλ…, θνιπκπάκε ζηε 

ζάιαζζα…), φηαλ αλαθέξνληαλ ζηα δψα θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ 

θαηεγνξία β) Υξήζε λεξνύ από ηα δώα (π.ρ. κεξηθά δώα δνύλε κέζα ζην λεξό…, λα 

πίλνπλ ηα δώα…, ηα δώα θαη ηα πνπιηά), φηαλ αλαθέξνληαλ ζηα θπηά θαηαηάζζακε 

ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία γ) Υξήζε λεξνύ από ηα θπηά (π.ρ. ηα ρσξάθηα 

θαη ηα ινπινύδηα…, πνηίδνπκε ηα ρσξάθηα, ηα ρόξηα θαη ηα δέλδξα), φηαλ 

αλαθέξνληαλ ζην πεξηβάιινλ, θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία δ) 

Υξεζηκόηεηα λεξνύ γηα ην πεξηβάιινλ (π.ρ. ηα βνπλά, νη ιίκλεο…, ηα πνηάκηα), φηαλ 

αλαθέξνληαλ ζην θνηλσληθφ πξφβιεκα πνπ πξνθαιεί ε έιιεηςε λεξνχ θαηαηάζζακε 

ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία ε) Έιιεηςε λεξνύ (π.ρ. ηα δώα πίλνπλ γηαηί αλ 

δελ πίλνπλ ζα ςνθήζνπλ, αλ δελ ππάξρεη λεξό ζα πεζάλνπλ…). Δδψ ζεκεηψλεηαη φηη ε 

ε΄ θαηεγνξία δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ ηεζη πξνειέγρνπ, ελψ θαλέλα 

παηδί δελ αλέθεξε ζρεηηθφ παξάδεηγκα ζην ηεζη κεηαειέγρνπ. Απηφ πηζαλφλ λα 

νθείιεηαη, είηε ζην γεγνλφο φηη ε δηδαζθαιία γηα ηελ θνηλσληθή αμία ηνπ λεξνχ 

επηθεληξψζεθε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο άιιεο ηέζζεξηο (4) θαηεγνξίεο, είηε 

έπξεπε λα δνζεί κεγαιχηεξν βάξνο θαηά ηε ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζην ζέκα ηεο 

ιεηςπδξίαο.  

Καηά ηε 2
ε
 θαηεγνξηνπνίεζε, εληάρζεθαλ νη απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κφλν κε 

ηνπο ιφγνπο ρξήζεο ηνπ λεξνχ απφ ηνλ άλζξσπν. ηαλ ηα παηδηά αλέθεξαλ φηη ην 

λεξφ ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα ην πηνχκε, θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ 

θαηεγνξία α) Πίλνπκε (π.ρ. γηα λα πίλνπκε λεξό…, γηα λα πίλνπκε λεξό ηνπ 

Όιπκπνπ…, πίλνπκε λεξό όηαλ θνπξαδόκαζηε), φηαλ ηα παηδηά αλέθεξαλ φηη ην λεξφ 

ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα πιελφκαζηε, θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ 

θαηεγνξία β) Πιελόκαζηε (π.ρ. πιέλνπκε δόληηα θαη ρέξηα…, πιέλνπκε ξνύρα…, 

πιέλνπκε πηάηα), ελψ φηαλ νη καζεηέο αλέθεξαλ φηη ην λεξφ ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα 

θάλνπκε κπάλην γηα ιφγνπο ςπραγσγίαο, θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ 
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θαηεγνξία γ) Μπάλην/ θνιύκπη (π.ρ. θνιπκπάκε ζηε ζάιαζζα …, γηα λα θάλνπκε 

κπάλην…). 

Σέινο ε 3
ε
 θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ηεο 1

εο 
εξψηεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

γηα ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ κφλν απφ ηα δψα. ηαλ ηα παηδηά αλέθεξαλ φηη ην λεξφ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα δψα λα γηα ην πηνπλ, εληάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ 

θαηεγνξία α) Πίλνπλ (π.ρ. πίλνπλ ηα ζθπιηά θαη νη γάηεο…, ηα δώα πίλνπλ γηαηί αλ δελ 

πίλνπλ ζα ςνθήζνπλ), ελψ φηαλ έθαλαλ αλαθνξά γηα ηα ζαιάζζηα δψα, εληάζζακε 

ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία β) Ενπλ κέζα ζε απηό (π.ρ. ηα δώα θαη απηά πνπ 

δνύλε ζηε ζάιαζζα…, κεξηθά δώα δνύλε κέζα ζην λεξό). 

2
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: Ζ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖ ΒΡΟΥΖ 

ηε 2
ε
 εξψηεζε: «Μήπσο μέξεηο από πνύ έξρεηαη ε βξνρή;», κφιηο ηα παηδηά έδηλαλ 

εμήγεζε ζρεηηθή κε ηα ζχλλεθα ή ηε ζπκπχθλσζε, θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο 

ζηελ θαηεγνξία α) Απνδεθηή εμήγεζε (π.ρ. από ηα ζύλλεθα, …ν ήιηνο ρηππάεη ην 

πνηάκη, γίλεηαη εμάηκηζε, πάλε ζηα ζύλλεθα. Απηά παγώλνπλ θαη γίλεηαη βξνρή θαη 

πέθηεη ζην πνηάκη), φηαλ ηα παηδηά απαληνχζαλ απφ ηνλ νπξαλφ, δίλνληαο δειαδή κηα 

ελδηάκεζε εμήγεζε, θαηαηάζζακε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ θαηεγνξία β) Από ηνλ 

νπξαλό, φηαλ ηα παηδηά έδηλαλ εμήγεζε καθξηά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

θαηαηάζζακε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ θαηεγνξία γ) Με απνδεθηή εμήγεζε (π.ρ. 

από ην ρηόλη…, από ηε θσηηά πνπ γίλεηαη καύξνο θαπλόο), ελψ εάλ δελ αλέθεξαλ θάηη, 

ε απάληεζή ηνπο θαηαηάζζνληαλ ζηελ θαηεγνξία δ) Κακία εμήγεζε. 

3
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΤΝΝΔΦΟΤ 

ηελ 3
ε
 εξψηεζε: «Από ηη είλαη θηηαγκέλα ηα ζύλλεθα;», φηαλ ηα παηδηά 

απαληνχζαλ θάηη ζρεηηθφ κε ην θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ ζχλλεθνπ, δειαδή ην λεξφ ή ηνλ 

πδξαηκφ, αιιά θαη αλ αλέθεξαλ ή πεξηέγξαθαλ ηελ εμάηκηζε, θαηαηάζζακε ηελ 

απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία α) Νεξό - Τδξαηκόο – Δμάηκηζε (π.ρ. από πδξαηκό 

πνπ θάλεη ν ήιηνο κέζα ζηε ζάιαζζα…, από ηελ εμάηκηζε, από πγξό-λεξό…), φηαλ 

ππέζεηαλ φηη ην ζχλλεθν ζπλίζηαηαη απφ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, θαηαηάζζακε ηελ 

απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία β) Άιια ζηνηρεία (φπσο βακβάθη, ρηφλη, βξνρή, 

θαπλφο, αέξην, αηκφο), ελψ εάλ δελ αλέθεξαλ θάηη ε απάληεζή ηνπο εληάζζνληαλ 

ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία γ) Κακία απάληεζε (π.ρ. δελ μέξσ). 
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4
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: ΠΟΣΔ ΠΔΦΣΔΗ ΣΟ ΥΗΟΝΗ 

ηελ 4
ε
 εξψηεζε: «Πόηε πέθηεη ην ρηόλη;», φηαλ ηα παηδηά αλέθεξαλ ζαλ αηηηνινγία 

ην ρεηκψλα, αιιά θαη ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο 

ζηελ θαηεγνξία α) Σν ρεηκώλα, όηαλ/επεηδή θάλεη θξύν, φηαλ ηα παηδηά έδηλαλ κφλν 

ηελ επνρή απηή ζαλ ιφγν δεκηνπξγίαο θαη πηψζεο ηνπ ρηνληνχ, θαηαηάζζακε ηελ 

απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία β) Σν ρεηκώλα, φηαλ νη καζεηέο αλέθεξαλ ηηο 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία γ) Όηαλ 

θάλεη θξύν/ Δπηθξαηνύλ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ έδηλαλ 

θάπνηα δηαθνξεηηθή απάληεζε, ηελ θαηαηάζζακε ζηελ θαηεγνξία δ) Άιιε απάληεζε 

(π.ρ. φηαλ παγώλεη πάξα πνιύ ην ζύλλεθν…, όηαλ θάλεη πνιύ θξύν θαη κεξηθέο θνξέο 

βξέρεη). 

Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κία αθφκε θαηεγνξηνπνίεζε, ζηελ νπνία εληάμακε ηηο 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ απηή ηεο εξψηεζεο ζε 2 θαηεγνξίεο: α) Δπηζπκεηή 

απάληεζε, φπνπ θαηαηάζζακε φιεο ηηο απαληήζεηο πνπ πεξηείραλ ηελ ελεξγεηαθή 

κεηαβνιή σο αηηία πηψζεο ηνπ ρηνληνχ (π.ρ. όηαλ επηθξαηνύλ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο…, 

όηαλ θάλεη θξύν…, ην ρεηκώλα όηαλ θάλεη πνιύ θξύν), θαη ηελ θαηεγνξία β) Με 

επηζπκεηή απάληεζε, φπνπ εληάμακε ηηο απαληήζεηο πνπ δελ αλέθεξαλ θαζφινπ ην 

ιφγν ηεο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο (π.ρ. αλέθεξαλ κφλν ην ρεηκψλα). 

5
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ ΣΔΛΔΗΧΝΔΗ ΠΟΣΔ ΣΟ ΝΔΡΟ ΑΠΟ ΣΗ ΘΑΛΑΔ 

ηελ 5
ε
 εξψηεζε: «Γηαηί δελ ηειεηώλεη πνηέ ην λεξό από ηηο ζάιαζζεο;», εάλ δελ 

κπνξνχζε ην παηδί λα απαληήζεη, ξσηνχζακε μαλά: «Λέλε όηη ην λεξό εμαηκίδεηαη από 

ηηο ζάιαζζεο θαη πάεη ζηα ζύλλεθα. Ξέξεηο ηη είλαη απηό πνπ δεζηαίλεη ηε ζάιαζζα γηα 

λα εμαηκηζηεί ην λεξό;», «Μήπσο παίδεη ν ήιηνο θάπνην ξόιν;».  

ηαλ ηα παηδηά ππέζεηαλ ζσζηά πσο απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο επαλάιεςεο ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ (είηε φηαλ αλέθεξαλ ηνλ θχθιν, είηε φηαλ ηνλ πεξηέγξαθαλ), ηφηε 

θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία α) σζηή (π.ρ. γηαηί ν θύθινο ηνπ 

λεξνύ δελ ζηακαηάεη πνηέ. Ζ ζάιαζζα δελ ηειεηώλεη γηαηί έρεη πάληα ήιην, βξνρή, 

λεξό…, γηαηί ζπλέρεηα βξέρεη θαη πέθηεη κέζα ζηε ζάιαζζα θαη γίλεηαη λεξό. Μεηά ν 

ήιηνο δεζηαίλεη ηε ζάιαζζα…, γηαηί απ’ ηε ζάιαζζα εμαηκίδεηαη, κεηά ην ζύλλεθν 

βξέρεη από ηα βνπλά, γίλεηαη ρηόλη θαη μαλαγπξλάεη ζηε ζάιαζζα).  

Δάλ ηα παηδηά αλέθεξαλ θάπνην απφ ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ (βξνρή, ρηφλη, 

απνξξνή θιπ), ηφηε ηελ απάληεζή ηνπο ηελ θαηαηάζζακε ζηελ θαηεγνξία β) 

Μεξηθώο ζσζηή (π.ρ. γηαηί βξέρεη θαη πέθηεη ην λεξό κέζα ζηε ζάιαζζα θαη ηα 
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πνηάκηα…, είλαη ηα βνπλά πνπ πέθηεη ην λεξό ζηε ιίκλε…, επεηδή κεξηθέο θνξέο 

βξέρεη), ελψ εάλ αλέθεξαλ νηηδήπνηε πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν, 

ηφηε θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία γ) Λαλζαζκέλε (π.ρ. γηαηί 

πάεη ζε έλα ζπηηάθη πνπ ην ζηέιλεη ζηε ζάιαζζα…, γηαηί έρεη πάξα πνιύ λεξό κε ςάξηα. 

Γηαηί νη πέηξεο είλαη από λεξό).  

Σέινο, φηαλ ηα παηδηά δελ αλέθεξαλ θάηη ή απαληνχζαλ κφλν ηνλ ήιην, ηφηε 

θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία δ) Κακία απάληεζε/ν ήιηνο (π.ρ. 

ν ήιηνο, ν ήιηνο γηαηί είλαη δεζηόο). Σνλ ήιην ηνλ ζπκπεξηιάβακε ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία δηφηη ηνλ αλαθέξακε θαη ζηελ εξψηεζε πνπ ππνβάιακε ζηα παηδηά. 

6Ζ ΔΡΧΣΖΖ: ΓΝΧΡΗΕΔΗ ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

ηελ 6
ε
 εξψηεζε: «Έρεηο αθνύζεη πνηέ γηα ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ; Μήπσο κπνξείο 

λα κνπ πεηο ηη είλαη;», φηαλ ηα παηδηά πεξηέγξαθαλ ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, 

αλαθέξνληαο φια ηα ζηάδηα ή πεξηγξάθνληάο ηα, ηφηε θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή 

ηνπο ζηελ θαηεγνξία α) Απνδεθηή εμήγεζε (π.ρ. ην λεξό εμαηκίδεηαη θαη γίλεηαη 

ζπκπύθλσζε - ζύλλεθν, γίλεηαη πγξνπνίεζε - βξνρή, κεηά παγώλεη θαη γίλεηαη ρηόλη θαη 

γίλεηαη ην ρηόλη απνξξνή, είλαη έλαο θύθινο πνπ ν ήιηνο εμαηκίδεη ην λεξό, γίλνληαη ηα 

ζύλλεθα, βξέρεη ζην βνπλά θαη επηζηξέθεη ζηε ζάιαζζα. Κάλεη έλαλ θύθιν…, Ο ήιηνο 

εμαηκίδεη ην λεξό, πάεη πάλσ ζ’ απηόλ θαη κεηά έξρεηαη έλα ζύλλεθν πνπ έρεη κέζα λεξό 

θαη κεηά βξέρεη. Μεηά πάεη κε αέξα ζηα βνπλά, θεύγεη από εθεί κε ρηόλη θαη κεηά πάεη 

ζην πνηάκη θαη κεηά ζηε ιίκλε θαη κεηά ζηε ζάιαζζα).  

ηαλ ηα παηδηά αλέθεξαλ κεξηθά απφ ηα ζηάδηα ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, δίλνληαο 

έηζη ειιηπή ζηνηρεία γηα ην θαηλφκελν ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, ηφηε θαηαηάζζακε ηελ 

απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία β) Δλδηάκεζε εμήγεζε (π.ρ. ζηε ζάιαζζα όηαλ έρεη 

ήιην γίλεηαη αηκόο, πεγαίλεη ζηα ζύλλεθα θαη κεηά πέθηεη θάησ ζηε ζάιαζζα…, 

Ξεθηλάεη ε βξνρή πέθηεη θαη μαλαβγαίλεη γηα λα ρηνλίζεη. Μεηά ιηώλεη από ηνλ ήιην θαη 

γίλεηαη λεξό θαη πέθηεη ζηε ζάιαζζα…, Σν λεξό πάεη ζηα ζύλλεθα, πέθηεη ζηε ζάιαζζα, 

πάεη ζηα πνηάκηα θαη μαλά).  

ηαλ ηα παηδηά αλέθεξαλ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα παξαπάλσ, δειαδή δελ 

πεξηέγξαθαλ ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ ή πεξηέγξαθαλ κφλν έλα ζηάδηφ ηνπ, ηφηε 

ζπκπεξαίλακε φηη δελ θαηαλφεζαλ ην θαηλφκελν ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη 

θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία γ) Με απνδεθηή εμήγεζε (π.ρ. 

Δίλαη ην λεξό πνπ γπξίδεη από ηα πνηάκηα ζηε ζάιαζζα…, είλαη ηα βνπλά πνπ πέθηεη ην 

λεξό ζηε ιίκλε…, πσο θηηάρλεηαη ην λεξό), ελψ εάλ δελ αλέθεξαλ θάηη, ε απάληεζή 
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ηνπο θαηαηάζζνληαλ ζηελ θαηεγνξία δ) Κακία εμήγεζε(π.ρ. όρη…, δε ζπκάκαη…, 

δελ μέξσ). 

7
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: ΓΗΑΓΟΥΖ ΣΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΚΤΚΛΟΤ 

ηελ 7
ε
 εξψηεζε δεηνχζακε απφ ηα παηδηά λα βξνπλ ηε δηαδνρή ηνπ θύθινπ ηνπ 

λεξνύ, ηνπνζεηψληαο ζηε ζσζηή ζεηξά ηηο εηθφλεο πνπ ηνπο δίλακε (βιέπε 

Παξάξηεκα 5). Απηέο νη εηθφλεο απεηθφληδαλ ηα κέξε ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ 

(πκπύθλσζε, Δμάηκηζε, Βξνρή, Απνξξνή) θαη κνηξάδνληαλ αλαθαηεκέλεο ζε 

ηπραία ζεηξά, ψζηε ην παηδί λα ηνπνζεηήζεη ζσζηά ηηο θάξηεο θαη παξάιιεια λα ηηο 

πεξηγξάςεη. ηαλ ηα παηδηά ηνπνζεηνχζαλ ζσζηά ηηο εηθφλεο (Δμάηκηζε- 

πκπχθλσζε- Βξνρή- Απνξξνή), δειαδή ην έλα θαηλφκελν λα αθνινπζεί ζσζηά ην 

άιιν, ρσξίο βέβαηα λα καο ελδηαθέξεη ε αθεηεξία (π.ρ. πξώηα κπνξεί λα έβαδε ηελ 

εμάηκηζε ή ηελ απνξξνή ή νπνηνδήπνηε ζηάδην), ηφηε θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπ 

ζηελ θαηεγνξία α) σζηή (π.ρ. εμάηκηζε, ζύλλεθα, βξνρή, πνηάκη. Σν λεξό 

εμαηκίδεηαη θαη γίλεηαη ζύλλεθν, κεηά αξρίδεη λα βξέρεη θαη ηέινο ην λεξό πάεη ζηα 

πνηάκηα), ελψ φηαλ ηα παηδηά έβαδαλ ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά ηηο εηθφλεο, κε ηελ 

αηηηνιφγεζή ηνπο γηλφηαλ αληηιεπηφ φηη δελ θαηαλφεζαλ ζσζηά ηε δηαδνρή ησλ 

θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, ηφηε ε απάληεζή ηνπο θαηαηάζζνληαλ ζηελ 

θαηεγνξία β) Λάζνο (π.ρ. ζύλλεθα, εμάηκηζε, βξνρή, πνηάκη. Δδώ πάλσ ζηα ζύλλεθα 

πεγαίλεη ην λεξό. Δδώ πέξα είλαη πνπ πέθηνπλε ηα ζύλλεθα ζηε ζάιαζζα, 

κπνπκπνπλίδεη θαη βξέρεη. Πεγαίλεη ε βξνρή ζην πνηάκη θαη ζηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ). 

3.2.5.2. Αναςτοχαςτικό κείμενο 

ηελ αλάιπζε ηνπ αλαζηνραζηηθνχ θεηκέλνπ (βιέπε Δλφηεηα 4.4.) 

αλαθέξνληαη ηα θχξηα ζεκεία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα ζεκεία εθείλα δειαδή, 

ηα νπνία βνήζεζαλ ψζηε λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. πγθεθξηκέλα, 

παξνπζηάδνληαη νη θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο κε ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, 

αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο παηδηψλ θαηά ηε δηδαζθαιία σο ηεθκήξηα. 

3.2.5.3. Φύλλο Παρατήρηςησ 

ηελ ππνελφηεηα απηή, απνζπάζηεθαλ ηα ηεθκήξηα ηνπ θχιινπ παξαηήξεζεο 

απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα (βιέπε Παξάξηεκα 4), έηζη ψζηε λα γίλεη εκθαλήο ε 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαηά ηε δηδαζθαιία. Κπξίσο δειαδή ζπγθεληξψζεθαλ θαη 

αλαιχζεθαλ νη δηάινγνη κεηαμχ ησλ παηδηψλ ή αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ηνλ 
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εξεπλεηή/εθπαηδεπηηθφ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάζε ελφηεηα ηεο Γηδαθηηθήο 

Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη κεξηθά ηκήκαηα δηαιφγσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, απνηειψληαο ηε βάζε γηα δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ (βιέπε Δλφηεηα 4.4.). 

3.3. Πιλοτικό Αξιολόγηςη από τουσ εκπαιδευτικούσ 

3.3.1. κοπόσ και δομό ερωτηματολογύου 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, πέξα ησλ ζπλεληεχμεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ, δεκηνπξγήζεθε θαη έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε, δηφηη νη ρξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ δελ είλαη κφλν νη καζεηέο 

αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί. Έηζη, δεηήζεθε απφ εθπαηδεπηηθνχο λα «ηξέμνπλ» ην 

ινγηζκηθφ, κε ζθνπφ λα εθθξάζνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο, ζεκεηψλνληαο ηα ζεηηθά 

ζηνηρεία αιιά θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, ζπκπιεξψλνληαο έλα εξσηεκαηνιφγην 

αμηνιφγεζεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ζηφρν λα αλαδεηρζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη νη πηζαλέο ειιείςεηο θαη ηα ιάζε ηνπ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ απφ ηελ παηδαγσγηθή αιιά θαη ηε ζρεδηαζηηθή-ηερληθή πιεπξά, 

επηιέρζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, αλνηρηνχ ηχπνπ, ψζηε λα ζπγθεληξσζεί 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία. Σν πιήξεο εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη 

παξαθάησ ζην Παξάξηεκα 6. 

3.3.2. Δεύγμα Έρευνασ  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ βνιηθφ. Ζ επηινγή απηή ήηαλ ζπλεηδεηή, δηφηη 

επηζπκνχζακε νη εθπαηδεπηηθνί λα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επηιέρζεθαλ εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη 

έρνπλ δηδάμεη ζε κηθξέο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, ψζηε λα έρνπλ ηελ αληίζηνηρε εκπεηξία 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ (6-8 εηψλ), ε νπνία απνηέιεζε ηελ νκάδα 

ζηφρνπ ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, πξνυπφζεζε απνηέιεζε λα έρνπλ δηάζεζε ζπλεξγαζίαο, 

ψζηε «ηξέρνληαο» ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, λα απνηππψζνπλ ηηο εληππψζεηο θαη ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο ζην εξσηεκαηνιφγην. Αθφκε, άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο 

είλαη φηη φινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην είλαη γπλαίθεο. 

ζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία, φιεο νη εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ ζε 
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δεκνηηθά ζρνιεία πάλσ απφ 20 ρξφληα, εθηφο απφ κία εθπαηδεπηηθφ ε νπνία είλαη 

κηθξφηεξεο ειηθίαο, έρνληαο δεθαπεληαεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. Σα ζρνιεία πνπ έρνπλ 

δηδάμεη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο είλαη δεκφζηα, ελψ έρνπλ ππεξεηήζεη ζε 

δηάθνξα δεκνηηθά ζρνιεία ζε φιε ηε ρψξα.  

Ζ έξεπλα ήηαλ αλψλπκε, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα δηαηππψζνπλ ηε γλψκε 

ηνπο αιιά θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ρσξίο θάπνην ελδνηαζκφ. Ο αξηζκφο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπιιέρηεθε ήηαλ ζην ζχλνιν πέληε (5) θαη νη εξσηψκελνη 

εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. Μαδί κε ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο δφζεθε ην CD κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, θαζψο θαη ν νδεγφο 

εθπαηδεπηηθνχ (βιέπε Παξάξηεκα 7), φπνπ αλαθέξεη ην ζθνπφ, ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζεκεία ηνπ ινγηζκηθνχ, αιιά θαη κία πεξίιεςε ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. Έηζη, νη 

εθπαηδεπηηθνί είραλ κία εηθφλα γηα ην ινγηζκηθφ καο αιιά θαη γηα ηνλ πδξνινγηθφ 

θχθιν πξνηνχ ζπκπιεξψζνπλ ην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην. 

3.3.3. Μϋθοδοσ Ανϊλυςησ Δεδομϋνων – Ανϊδειξη κατηγοριών  

ε απηή ηελ ππνελφηεηα πεξηγξάθεηαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην. Ζ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε αλά εξψηεζε. Ζ ηειηθή 

θαηεγνξηνπνίεζε νινθιεξψζεθε έπεηηα απφ κειέηε ησλ απαληήζεσλ φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα γίλνπλ εκθαλείο 

φιεο νη παξαηεξήζεηο πνπ απνηππψζεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

1
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: «Σν ινγηζκηθό αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηόρνπο πνπ ζέζακε; ηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ λνκίδεηε όηη δελ θαιύπηνληαη νη ζηόρνη ζαο παξαθαινύκε λα 

καο δώζεηε θάπνην/α παξάδεηγκα/ηα». Οη ζηφρνη βέβαηα δφζεθαλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ήηαλ νη εμήο: α) ε αμία ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη ηεο 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηνπ, β) ε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη 

γ) ε εθκάζεζε ησλ επηκέξνπο θχξησλ θαηλνκέλσλ. Γεπηεξεχνληεο ζηφρνη ήηαλ ε  

θαιιηέξγεηα ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο κνληεινπνίεζεο σο επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο, 

ε αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ απφ ηα παηδηά. Οη απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε απηή ηελ εξψηεζε αλαιχζεθαλ σο πξνο: 

Α) Σελ εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα εληάμνπκε ηηο αλαθνξέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 
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απαληνχζαλ ζεηηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ, ηφηε ε απάληεζή ηνπο 

θαηαηάζζνληαλ ζηελ θαηεγνξία α) Θεηηθή εθηίκεζε(π.ρ. όζνλ αθνξά ηνπ ζηόρνπο 

πνπ ζέζαηε, ζεσξώ όηη θαιύπηνληαη, …ζεσξώ όηη ζε κεγάιν βαζκό νη ζηόρνη πνπ 

έρνπλ ηεζεί θαιύπηνληαη…, …ην ινγηζκηθό αληαπνθξίλεηαη πνιύ θαιά ζηνπο ζηόρνπο 

ζαο). Αληίζεηα, θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία β) Αξλεηηθή 

εθηίκεζε, φζνπο εθπαηδεπηηθνχο απαληνχζαλ αξλεηηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

Β) Σηο παξαηεξήζεηο – πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε απηή παξνπζηάδνληαη νη 

παξαηεξήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ α΄ ζηφρν (ε αμία ηνπ λεξνχ 

σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηνπ). Δάλ νη εθπαηδεπηηθνί 

αλέθεξαλ θάηη ζρεηηθφ κε ηελ ελίζρπζε ηνπ α΄ ζηφρνπ (αμίαο ηνπ λεξνχ), ηφηε 

θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία α) Ναη (π.ρ. ζα πξόηεηλα, αλ θαη 

κηθξή ε ειηθία ησλ καζεηώλ, λα δνζεί ιίγε δηάξθεηα αθόκε ζην ζηόρν Α…, ίζσο κόλν 

ζην πξώην θνκκάηη, δειαδή ηεο αμίαο ηνπ λεξνύ σο θνηλσληθό αγαζό θαη ηεο 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηνπ, ζα κπνξνύζαλ λα αλαθεξζνύλ θαη λα ηνληζηνύλ ζηα παηδηά νη 

ηξόπνη εμνηθνλόκεζεο λεξνύ, ηξόπνη ζσζηήο δηαρείξηζεο, έηζη ώζηε λα κελ θζάλνπλ 

ζηελ άζθνπε ζπαηάιε ηνπ ζπνπδαίνπ απηνύ θαη αλαγθαίνπ θνηλσληθνύ αγαζνύ). Δάλ νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ αλέθεξαλ θάηη ζρεηηθφ κε ηελ ελίζρπζε ηνπ α΄ ζηφρνπ, ηφηε 

θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία β) Όρη. 

2
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: «Από παηδαγσγηθήο/δηδαθηηθήο πιεπξάο πώο ζαο θάλεθε; Δίλαη 

ζπκβαηό κε ηελ ειηθία ησλ παηδηώλ θαη ην αληίζηνηρν Πξόγξακκα πνπδώλ; Θα 

ην ρξεζηκνπνηνύζαηε ζηε δηδαζθαιία ζαο; Αλ όρη γηαηί; Καη αλ λαη ζε πνην 

κάζεκα/αληηθείκελν;». Απηή ε εξψηεζε ζπκπεξηιήθζεθε κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο παηδαγσγηθήο πιεπξάο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ δηδαθηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηή ηελ εξψηεζε αλαιχζεθαλ 

σο πξνο: 

Α) Σελ εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε παηδαγσγηθή πιεπξά, ηε ζπκβαηφηεηα κε 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζηε δηδαζθαιία, 

δεκηνπξγψληαο έηζη θαη ηα αληίζηνηρα πεδία. πνπ ε απάληεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ήηαλ ζεηηθή, ηελ θαηαηάζζακε ζηελ θαηεγνξία α) Ναη, ελψ φπνπ ήηαλ αξλεηηθή ζηελ 

θαηεγνξία β) Όρη. πγθεθξηκέλα, ζην ππνεξψηεκα 1) σζηό από παηδαγσγηθήο 

πιεπξάο, θαηαηάζζακε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε 

δηδαθηηθή πιεπξά ηνπ ινγηζκηθνχ (π.ρ. παηδαγσγηθά, αγγίδεη πνιιέο πηπρέο ηνπ 
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ζέκαηνο ηνπ λεξνύ…,  επράξηζην αληηθείκελν κειέηεο κε άκεζα απνηειέζκαηα 

κάζεζεο). ην ππνεξψηεκα 2) πκβαηό κε ηελ ειηθία ησλ παηδηώλ θαη 

Πξόγξακκα πνπδώλ, ζπκπεξηιάβακε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πνπ αλαθέξνληαλ 

ζηε ζπκβαηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη ην Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα (π.ρ. όληαο ζπκβαηό κε ηελ ειηθία ησλ παηδηώλ θαη κε ην Πξόγξακκα 

πνπδώλ…). Σέινο ζην ππνεξψηεκα 3) Θα ην ρξεζηκνπνηνύζα, θαηαηάζζακε ηηο 

απαληήζεηο πνπ αλέθεξαλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

(π.ρ. ζα ην ρξεζηκνπνηνύζα ζηε δηδαζθαιία κνπ…, αλεπηθύιαθηα ζα ην 

ρξεζηκνπνηνύζα, γηαηί είλαη θηηαγκέλν έηζη ώζηε λα ειθύεη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηώλ). 

Β) Σελ εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πνηα κάζεκα ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ην 

ινγηζκηθφ. Δθεί νη θαηεγνξίεο πξνέθπςαλ κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ήηαλ νη εμήο: α) Μειέηε Πεξηβάιινληνο, β) Γιώζζα, γ) 

Δπέιηθηε Εώλε/Project θαη δ) Δηθαζηηθά. Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζε απηή ηελ 

εξψηεζε, επηβεβαηψλνπλ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε πνπ έρεη ην ινγηζκηθφ. 

3
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: «Πηζηεύεηε όηη ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη εύρξεζην γηα 

ηα παηδηά;», δεηψληαο ηαπηφρξνλα λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο νη 

εθπαηδεπηηθνί. ε απηή ηελ εξψηεζε, δεηνχηαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

αμηνινγήζνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, ηε ζρεδίαζε θαη ηε δφκεζε 

πεξηερνκέλνπ ηνπ, αιιά θαη ην βαζκφ αιιειεπίδξαζεο ινγηζκηθνχ κε ρξήζηε. ηαλ ν 

εξσηψκελνο απαληνχζε ζεηηθά, θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπ ζηελ θαηεγνξία α) 

Θεηηθή εθηίκεζε (π.ρ. θαίλεηαη εύρξεζην θαη είλαη εύρξεζην ην πεξηβάιινλ ηνπ 

ινγηζκηθνύ γηα ηα παηδηά. Όια γίλνληαη κ’ έλα θιηθ ηνπ πνληηθηνύ θαη κ’ νδεγίεο 

πξνθνξηθέο πνπ πξνηείλνπλ ηε ζπλέρεηα..., εύρξεζην ινγηζκηθό γηα ηα παηδηά κε ζαθείο 

νδεγίεο ρξήζεο), ελψ φηαλ ν εξσηψκελνο απαληνχζε αξλεηηθά, θαηαηάζζακε ηελ 

απάληεζή ηνπ ζηελ θαηεγνξία β) Αξλεηηθή εθηίκεζε. 

4
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: «πλαληήζαηε θάπνηα δπζθνιία ζηελ εθηέιεζή ηνπ; Καη αλ λαη 

πνηα; Λεηηνπξγνύζε (έηξερε) θαλνληθά;». Δδψ, επηζπκνχκε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκβαηφηεηαο θαη ηεο ηερληθήο αξηηφηεηαο πνπ δηέπεη ην ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχμακε. 

ηαλ ν εθπαηδεπηηθφο απαληνχζε ζεηηθά, ηφηε θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπ ζηελ 

θαηεγνξία α) Όρη (Όρη δελ παξαηεξήζεθε δπζθνιία ζηελ εθηέιεζή ηνπ. Λεηηνύξγεζε 

θαλνληθά), ελψ εάλ δε ιεηηνπξγνχζε θαη ζπλαληνχζε δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζή ηνπ, 

θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπ ζηελ θαηεγνξία β) Ναη. 
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5
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: «Πηζηεύεηε όηη ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη ελδηαθέξνλ 

γηα ηα παηδηά;», δεηψληαο επίζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αηηηνινγήζνπλ ηελ 

απάληεζή ηνπο. Δδψ, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο απαληνχζε ζεηηθά, θαηαηάζζακε ηελ 

απάληεζή ηνπ ζηελ θαηεγνξία α) Θεηηθή εθηίκεζε (π.ρ. παξνπζηάδεηαη ελδηαθέξνλ, 

έρεη όκνξθε εηθόλα, ήρν. Ζ ρξήζε ηνπ Ζ/Τ αξέζεη ζηα παηδηά θαη πηζηεύσ ην 

ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό ζα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ…, είλαη ελδηαθέξνλ, γηαηί ππάξρνπλ 

έληνλα ρξώκαηα πνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ θη επράξηζηε κνπζηθή), ελψ 

φηαλ ν εξσηψκελνο απαληνχζε αξλεηηθά, θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπ ζηελ 

θαηεγνξία β) Αξλεηηθή εθηίκεζε. 

6
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: «Πόζν βνεζεηηθόο ήηαλ ν νδεγόο ρξήζεο; Ση άιιν ζα πξνηείλαηε 

λα πεξηέρεη;», κία εξψηεζε πνπ απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο δηεπηθάλεηαο  

ινγηζκηθνχ θαη ρξήζηε, θαζψο «ειέγρεη» ηελ παξνρή βνήζεηαο πνπ παξέρεη ην 

ινγηζκηθφ. Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηή ηελ εξψηεζε αλαιχζεθαλ σο 

πξνο: 

Α) Σελ εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηελ νπνία ειέγρακε εάλ ε εθηίκεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή. ηαλ ν εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε ζεηηθά 

ζηνηρεία γηα ηνλ νδεγφ ρξήζεο, ηφηε θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπ ζηελ θαηεγνξία 

α) Θεηηθή εθηίκεζε (π.ρ. αξθεηά βνεζεηηθόο θαη δηεπθξηληζηηθόο γη’ απηό πνπ ζα 

αθνινπζνύζε θαη ζα βιέπακε ζηε ζπλέρεηα…, λνκίδσ είλαη θαηαλνεηόο, απιόο θαη 

ζύληνκνο). ε αληίζεηε πεξίπησζε, ήηαλ ε θαηεγνξία β) Αξλεηηθή εθηίκεζε, ζηελ 

νπνία ζα πξνζζέηακε πηζαλέο αξλεηηθέο αλαθνξέο. 

Β) Σηο παξαηεξήζεηο – πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ νδεγφ ρξήζεο. ηαλ ν 

εθπαηδεπηηθφο απαληνχζε αξλεηηθά ή δελ αλέθεξε πηζαλή πξνζζήθε, ηφηε 

θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπ ζηελ θαηεγνξία α) Υσξίο θάπνηα πξνζζήθε (π.ρ. 

ζεσξώ όηη ν νδεγόο ρξήζεο ήηαλ βνεζεηηθόο πιήξσο), ελψ εάλ ν εθπαηδεπηηθφο 

πξφηεηλε θάηη θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπ ζηελ θαηεγνξία β) Πξόηεηλαλ θάπνηα 

πξνζζήθε (π.ρ. ζα κπνξνύζε λα πεξηέρεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γξακκέλεο ζε κηθξέο 

πξνηαζνύιεο πνπ ζα ζεκεηώλνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο εηθόλαο). 

7
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: «Ση δε ζαο άξεζε ζην ινγηζκηθό; Παξαθαιώ δηαηππώζηε ηηο 

παξαηεξήζεηο ζαο». ε απηή ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, δεηνχληαλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνινγήζνπλ γεληθά ην ινγηζκηθφ, πξνηείλνληαο θάπνηα 
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πξνζζήθε πνπ ζα ήζειαλ λα πεξηέρεη ην ινγηζκηθφ, θαζψο θαη λα ηνλίζνπλ θάπνην 

ζεκείν πνπ δελ ηνπο άξεζε θαη ρξίδεη βειηίσζεο. Δάλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ αλέθεξε 

θάπνηα πξνζζήθε ή πηζαλφ ιάζνο, ηφηε θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπ ζηελ 

θαηεγνξία α) Υσξίο θάπνηα πξνζζήθε (π.ρ. ην ινγηζκηθό ζαο κνπ άξεζε, γη’ απηό θαη 

δελ έρσ λα παξαηεξήζσ θάηη ζρεηηθό κε αληίζεηε γλώκε…, δελ ππάξρεη θάηη πνπ δελ 

κνπ άξεζε…, πνιύ θαιό ινγηζκηθό θαη απαξαίηεην εξγαιείν γηα ην δάζθαιν…). ε 

θάζε άιιε πεξίπησζε, δειαδή φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο πξφηεηλε θάπνηα λέα ηδέα ή 

αλέθεξε ιάζε ηνπ ινγηζκηθνχ, θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπ ζηελ θαηεγνξία β) 

Πξόηεηλαλ θάπνηα πξνζζήθε (π.ρ. ίζσο λα κηινύζαλ νη ζηαγόλεο θαη όρη ν 

εθθσλεηήο…, δε βξίζθσ θάηη πνπ λα κε κνπ άξεζε. Σν κόλν πνπ ζα κπνξνύζα λα 

παξαηεξήζσ ήηαλ λα ππήξρε πεξηζζόηεξνο ελζνπζηαζκόο ζηε ζσζηή απάληεζε). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ 

 

4.1.  Αποτελϋςματα ςυνεντεύξεων παιδιών των τεςτ προελϋγχου 

και μεταελϋγχου 
 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο ζπλέληεπμεο ησλ καζεηψλ ζηηο θάζεηο ηνπ πξνειέγρνπ θαη ηνπ κεηαειέγρνπ ηεο 

έξεπλαο. Βαζηδφκελνη ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, ζα πξνθχςνπλ θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε. Ζ 

παξνπζίαζε ζα γίλεη αλά εξψηεζε, αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο φισλ ησλ παηδηψλ ζε 

ζρεηηθνχο πίλαθεο, έπεηηα απφ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεψλ ηνπο. Έηζη, ζα 

αθνινπζήζεη ζχλνςε ησλ απαληήζεσλ. Βέβαηα γηα θάζε εξψηεζε ζα ππάξρεη ζρεηηθφ 

θείκελν, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία, θαζψο θαη νξηζκέλεο 

ραξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο. 

1
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: Ζ ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Ξεθηλψληαο κε ηελ 1
ε
 εξψηεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αμία ηνπ λεξνχ, ε νπνία ήηαλ: 

«Σν λεξό είλαη ζεκαληηθό γηα καο; ε ηη καο ρξεζηκεύεη; Πνηνο άιινο ην 

ρξεηάδεηαη εθηόο από ηνλ άλζξσπν;». πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ 

λεξνχ απφ ηνλ άλζξσπν, φια ηα παηδηά (19 ζηνλ αξηζκφ) αλαθέξζεθαλ ζε απηφ, ηφζν 

ζην ηεζη πξνειέγρνπ φζν θαη ζην ηεζη κεηαειέγρνπ. Απμεκέλε ηάζε παξνπζηάδνπλ 

νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηα άιια έκβηα φληα, δειαδή 17 παηδηά αλέθεξαλ ηα 

δψα πξηλ ηε δηδαζθαιία, ελψ 19 παηδηά κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. Μεγαιχηεξε 

δηαθνξνπνίεζε εκθαλίδεηαη ζηελ αλαθνξά ησλ θπηψλ, αθνχ 11 παηδηά αξηζκήζακε 

ζην ηεζη πξνειέγρνπ πνπ πξφζζεζαλ ηα θπηά σο φληα πνπ ρξεηάδνληαη ην λεξφ, ελψ ν 

αξηζκφο ησλ παηδηψλ απμήζεθε ζηα 15 ζην ηεζη κεηαειέγρνπ, πνζνζηφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 78% ησλ παηδηψλ ηεο έξεπλαο, αληί γηα 58% πνπ ήηαλ αξρηθά.  

ζνλ αθνξά ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ γηα ην πεξηβάιινλ, κφιηο 1 παηδί 

αλαθέξζεθε ζε απηφ πξηλ ηε δηδαζθαιία, ελψ φηαλ εξσηήζεθαλ μαλά ν αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ απμήζεθε θαηά 1. Γηαθνξεηηθή εηθφλα παξνπζηάδεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ 

παηδηψλ γηα ηελ έιιεηςε ηνπ λεξνχ, αθνχ 3 παηδηά αλαθέξζεθαλ ζε απηή ηε 

θαηεγνξία (π.ρ. εάλ δελ ππάξρεη λεξό ηα θπηά πεζαίλνπλ, ηα δώα πίλνπλ γηαηί αλ δελ 

πίλνπλ ζα ςνθήζνπλ...) θαηά ην ηεζη πξνειέγρνπ, ελψ θαλέλα παηδί δελ απάληεζε 
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θάηη ζρεηηθφ ζην ηεζη κεηαειέγρνπ. Απηφ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη 

ζηε δηδαζθαιία καο, ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ηελ αμία ηνπ λεξνχ, δελ δφζεθε ην 

απαξαίηεην βάξνο ζην κεγάιν θνηλσληθφ δήηεκα ηεο ιεηςπδξίαο, ελψ ηνλίζηεθαλ 

πεξηζζφηεξν νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο.  

πκπεξαίλνληαο απφ ηα παξαπάλσ, κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο 

ησλ παηδηψλ δελ ππήξμε ζε απηή ηελ εξψηεζε, δηφηη πηζαλφλ δε δφζεθε φζε βαξχηεηα 

ρξεηαδφηαλ ζηελ αμία ηνπ λεξνχ. Βέβαηα ηα πνζνζηά ζε κεξηθέο θαηεγνξίεο ήηαλ ήδε 

απμεκέλα (π.ρ. ρξήζε λεξνχ απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηα δψα). ια απηά παξνπζηάδνληαη 

ζηνπο παξαθάησ ζρεηηθνχο πίλαθεο. 

Πίλαθαο 1.1.1.   1
ε
 εξώηεζε: Ζ αμία ηνπ λεξνύ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

Υξήζε λεξνχ  

απφ ηνλ άλζξσπν 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π8, 

Π9,Π10,Π11,Π12,Π13,Π14, 

Π15,Π16,Π17,Π18,Π19 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π8, 

Π9,Π10,Π11,Π12,Π13,Π14, 

Π15,Π16,Π17,Π18,Π19 

Υξήζε λεξνχ  

απφ ηα δψα 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π8, 

Π9,Π11,Π12,Π13,Π14,Π15, 

Π16,Π17,Π18 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π8, 

Π9,Π10,Π11,Π12,Π13,Π14, 

Π15,Π16,Π17,Π18,Π19 

Υξήζε λεξνχ  

απφ ηα θπηά 

Π1,Π2,Π3,Π5,Π6,Π7,Π8, 

Π13,Π15,Π16,Π19 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π8, 

Π9,Π10,Π11,Π13,Π16,Π18,Π19 

Υξεζηκφηεηα 

λεξνχ  

γηα ην πεξηβάιινλ 

Π12 Π8,Π19 

Έιιεηςε λεξνχ Π3,Π7 Καλέλα παηδί 

  

 Πίλαθαο 1.1.2. 1ε εξώηεζε: Ζ αμία λεξνύ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

Υξήζε λεξνχ  

απφ ηνλ άλζξσπν 

19 19 

Υξήζε λεξνχ  

απφ ηα δψα 

17 19 

Υξήζε λεξνχ  

απφ ηα θπηά 

11 15 

Υξεζηκφηεηα 

λεξνχ  

γηα ην πεξηβάιινλ 

1 2 

Έιιεηςε λεξνχ 2 0  

ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηνχλ νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ απφ ηνλ άλζξσπν. Δδψ, κπνξεί θαλείο λα 

παξαηεξήζεη φηη νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ είλαη βειηησκέλεο κεηά ηε δηδαζθαιία 

ζε ζρέζε κε πξηλ. πγθεθξηκέλα, 16 παηδηά απάληεζαλ ζην ηεζη πξνειέγρνπ φηη ην 
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λεξφ ην πίλνπκε, έλαληη 19 ηνπ ηεζη κεηαειέγρνπ (π.ρ. πίλνπκε λεξό όηαλ 

θνπξαδόκαζηε). Αθφκε, 7 καζεηέο αλέθεξαλ πξηλ ηε δηδαζθαιία φηη νη άλζξσπνη 

ρξεζηκνπνηνχκε ην λεξφ γηα λα πιελφκαζηε (π.ρ. πιέλνπκε ηα ρέξηα καο, πιέλνπκε 

ξνύρα), ελψ απμήζεθαλ ζηνπο 11 κεηά ηε δηδαζθαιία. Σέινο, ην πνζνζηφ ησλ 

παηδηψλ πνπ απάληεζαλ ζην ηεζη πξνειέγρνπ φηη κέζα ζην λεξφ θνιπκπάκε ή 

θάλνπκε κπάλην γηα ιφγνπο ςπραγσγίαο ήηαλ 42% (αληηζηνηρεί ζε 8 παηδηά), ελψ ην 

74% ησλ παηδηψλ (14 ζηνλ αξηζκφ) αλαθέξζεθε ζην κπάλην ζην ηεζη κεηαειέγρνπ.  

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ζεκεησζεί φηη θάπνηνη καζεηέο 

αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξία γηα ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ απφ ηνλ άλζξσπν. 

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο απηνί ήηαλ 7 (37%) ζην ηεζη πξνειέγρνπ, ελψ έγηλαλ 11 

ζην ηεζη κεηαειέγρνπ, δειαδή πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 58%. Σα παηδηά θαη ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ παηδηψλ (αλά θαηεγνξία) πνπ απάληεζαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε, 

παξνπζηάδνπκε ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο αιιά θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 1.2.1. 1ε εξώηεζε: Ζ ρξήζε λεξνύ από ηνλ άλζξσπν 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΓΗΑΣΟΝ 

ΑΝΘΡΧΠΟ 

ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

Πίλνπκε Π1,Π2,Π3,Π4 ,Π7,Π8, 

Π9,Π11,Π12,Π13,Π14, 

Π15,Π16,Π17,Π18,Π19 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π8, 

Π9,Π10,Π11,Π12,Π13,Π14, 

Π15,Π16,Π17,Π18,Π19 

Πιελφκαζηε Π1,Π3,Π4,Π9 ,Π15,Π16,Π19 Π1 ,Π3,Π4,Π5 ,Π12,Π13,Π14, 

Π15,Π17,Π18,Π19 

Μπάλην/θνιχκπη Π3,Π4,Π9,Π12,Π15,Π17,Π18,

Π19 

Π1,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π9,Π12, 

Π13,Π15,Π16,Π17,Π18,Π19 

 

Πίλαθαο 1.2.2. 1ε εξώηεζε: Ζ ρξήζε λεξνύ από ηνλ άλζξσπν 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΓΗΑΣΟΝ 

ΑΝΘΡΧΠΟ 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ- ΔΛΔΓΥΟΤ 

Πίλνπκε 16 19 

Πιελφκαζηε 7 11 

Μπάλην/θνιχκπη 8 14 
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Γξάθεκα 1: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απαληήζεσλ ηεο 1
εο

 εξώηεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ λεξνύ από ηνλ 

άλζξσπν ζηα ηεζη πξνέιεγρνπ θαη κεηαέιεγρνπ. 

 Μία αθφκα θαηεγνξηνπνίεζε έγηλε γηα ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ απφ ηα δψα. Δδψ 

νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηεγνξία ήηαλ ζρεηηθά ιίγεο, 

σζηφζν παξνπζίαζαλ αχμεζε κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα, 6 

παηδηά απάληεζαλ ζην ηεζη πξνειέγρνπ φηη ηα δψα πίλνπλ ην λεξφ, ελψ απμήζεθαλ 

θαηά 2 (8 ζπλνιηθά) ζην ηεζη κεηαειέγρνπ. Δληππσζηαθφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

παηδηψλ πνπ αλέθεξαλ φηη ηα δψα δνπλ κέζα ζην λεξφ, αθνχ θαλέλα παηδί δελ ην 

αλέθεξε πξηλ ηε δηδαζθαιία. Αληίζεηα, 4 παηδηά (21%) απάληεζαλ θάηη ζρεηηθφ κε 

απηφ ζηε ζπλέληεπμε κεηά ηε δηδαζθαιία (π.ρ. δώα δνύλε κέζα ζην λεξό, ηα δώα θαη 

απηά πνπ δνύλε ζηε ζάιαζζα…). Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζηνπο δχν επφκελνπο 

πίλαθεο. 

Πίλαθαο 1.3.1. 1ε εξώηεζε: Ζ ρξήζε λεξνύ από ηα δώα 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΓΗΑ ΣΑ ΕΧΑ 

ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

Πίλνπλ Π1,Π3,Π6,Π7,Π8,Π13  Π1,Π2,Π3,Π7,Π10,Π11,Π14,Π15 

Ενπλ κέζα ζε απηφ Καλέλα παηδί Π1 ,Π7,Π16,Π18 
 

Πίλαθαο 1.3.2. 1ε εξώηεζε: Ζ ρξήζε λεξνύ από ηα δώα 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΓΗΑ ΣΑ ΕΧΑ 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

Πίλνπλ 6 8 

Ενπλ κέζα ζε απηφ 0 4 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα γίλεη αλαθνξά κεξηθψλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ ηα 

παηδηά θαη πξνθαινχλ αξθεηφ ελδηαθέξνλ. Υαξαθηεξηζηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

απαληήζεηο καζεηή ήηαλ απηή ηνπ 10
νπ

 παηδηνχ, ην νπνίν ζηνλ πξνέιεγρν απάληεζε 
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ΑΝΑΦΟΕΣ ΡΑΛΔΛΩΝ ΣΕ 
ΤΕΣΤ ΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΑΦΟΕΣ ΡΑΛΔΛΩΝ ΣΕ 
ΤΕΣΤ ΜΕΤΑ- ΕΛΕΓΧΟΥ
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φηη πέξα απφ ηνλ άλζξσπν ην ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηα πνηάκηα, ελψ κεηά ηε 

δηδαζθαιία αλέθεξε φηη ην ρξεηάδνληαη ηα δψα, ηα ινπινχδηα θαη ηα ρσξάθηα. 

Δπίζεο, κία απάληεζε πνπ θαλεξψλεη ηελ επηξξνή ησλ παηδηψλ απφ ηε γεσγξαθηθή 

ζέζε ηνπ ζρνιείνπ, είλαη ε αλαθνξά ηνπ Οιχκπνπ, πνπ ζχκθσλα κε ην 12
ν
 παηδί 

πίλνπκε ην λεξφ ηνπ. Σέινο, μερσξηζηή απάληεζε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο έδσζε 

ην παηδί 9, ην νπνίν αλέθεξε φηη ην λεξφ ην ρξεζηκνπνηνχκε πέξαλ ησλ ππφινηπσλ 

θαη γηα λα πιέλνπκε ηα ηξφθηκα. 

2
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: Ζ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖ ΒΡΟΥΖ 

Ζ 2
ε
 εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο αλαθέξεηαη ζηελ πξνέιεπζε ηεο βξνρήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ήηαλ: «Μήπσο μέξεηο από πνύ έξρεηαη ε βξνρή;». ην ηεζη 

πξνειέγρνπ φια ηα παηδηά έδσζαλ θάπνηα εμήγεζε. Οη απνδεθηέο απαληήζεηο ησλ 

παηδηψλ ήηαλ 12, κε θχξηα απάληεζε ηα ζχλλεθα, ελψ ην παηδί 3 έδσζε πεξηγξαθηθή 

απάληεζε (π.ρ. …ν ήιηνο ρηππάεη ην πνηάκη, γίλεηαη εμάηκηζε, πάλε ζηα ζύλλεθα. Απηά 

παγώλνπλ θαη γίλεηαη βξνρή θαη πέθηεη ζην πνηάκη). ηε ζπλέρεηα, “Απφ ηνλ νπξαλφ” 

αλέθεξαλ 4 καζεηέο πξηλ ηε δηδαζθαιία, απάληεζε πνπ ζεσξείηαη σο ελδηάκεζε 

εμήγεζε, ελψ 3 παηδηά απάληεζαλ κε απνδεθηά (π.ρ. από ην ρηόλη, από ηελ εμάηκηζε, 

από ηε θσηηά πνπ γίλεηαη καύξνο θαπλόο). 

ην ηεζη κεηαειέγρνπ ε εηθφλα ησλ απαληήζεσλ είλαη αξθεηά βειηησκέλε, 

θαζψο 18 παηδηά (αληηζηνηρεί ζε 95%) έδσζαλ απνδεθηή εμήγεζε γηα ηελ πξνέιεπζε 

ηεο βξνρήο (π.ρ. από ηα ζύλλεθα). Σέινο, έλα παηδί κφλν δηαηήξεζε ηε κε απνδεθηή 

εμήγεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηεο βξνρήο (…από ηελ εμάηκηζε πνπ θηηάρλεηαη 

από ηε ζάιαζζα), ηελ νπνία δελ ζπκπεξηιάβακε ζηηο απνδεθηέο ή ελδηάκεζεο 

απαληήζεηο, δηφηη επηδίσμή καο απνηεινχζε ε δηαηήξεζε ηεο αιιεινπρίαο ησλ 

ζηαδίσλ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, ζπλεπψο ε βξνρή πξνέξρεηαη απφ ηα ζχλλεθα θαη φρη 

απφ ηελ εμάηκηζε. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ν 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ απάληεζαλ αλά θαηεγνξία γηα ηε πξνέιεπζε ηεο 

βξνρήο. 

Πίλαθαο 2.1. 2
ε
 εξώηεζε: Ζ πξνέιεπζε ηεο βξνρήο 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

Απνδεθηή εμήγεζε Π1,Π2,Π3,Π5,Π6,Π7,Π11, 

Π12,Π13,Π14,Π17,Π18 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π8, 

Π9,Π10,Π11,Π12,Π13,Π14, 

Π16,Π17,Π18,Π19 

“Απφ ηνλ νπξαλφ” Π4,Π9,Π10,Π19 

 

Καλέλα παηδί 

Με απνδεθηή 

εμήγεζε 

Π8,Π15,Π16 Π15 
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Κακία εμήγεζε Καλέλα παηδί Καλέλα παηδί 
 

 Πίλαθαο 2.2. 2ε εξώηεζε: Ζ πξνέιεπζε ηεο βξνρήο 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

Απνδεθηή εμήγεζε 12 18 

“Απφ ηνλ νπξαλφ” 4 0 

Με απνδεθηή 

εμήγεζε 

3 1 

Κακία εμήγεζε 0 0 

  

 

Γξάθεκα 2: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απαληήζεσλ ηεο 2εο εξώηεζεο γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο βξνρήο ζηα 

ηεζη πξνέιεγρνπ θαη κεηαέιεγρνπ. 

 

3
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΤΝΝΔΦΟΤ 

ζνλ αθνξά ηελ 3
ε
 εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο, πνπ ήηαλ ε εμήο: «Από ηη είλαη 

θηηαγκέλα ηα ζύλλεθα;» νη καζεηέο έδσζαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο απαληήζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ζην ηεζη πξνειέγρνπ 7 παηδηά απάληεζαλ φηη ηα ζχλλεθα είλαη 

θηηαγκέλα απφ λεξφ, πδξαηκφ ή εμάηκηζε, ελψ κεηά ηε δηδαζθαιία ν αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ πνπ απάληεζαλ ζηε ζπλέληεπμε κεηαειέγρνπ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

έγηλε 12. Δληχπσζε πξνθάιεζε ην γεγνλφο φηη 3 παηδηά πεξηέγξαςαλ πην αλαιπηηθά 

ηε ζχζηαζε ησλ ζχλλεθσλ (π.ρ. από ηελ εμάηκηζε πνπ θηηάρλεηαη από ηε ζάιαζζα…, 

από ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ…, από ηελ εμάηκηζε, δειαδή από ην πγξό – λεξό) 

αλαδεηθλχνληαο θαη ηνπο δχν παξάγνληεο ηεο ζχζηαζεο ηνπ ζχλλεθνπ, πνπ είλαη ην 

λεξφ θαη ε αέξηα κνξθή ηνπ. Έηζη, κπνξεί λα επηβεβαησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ, αθνχ πέξα απφ ηελ αχμεζε ησλ νξζψλ 

απαληήζεσλ, θαίλεηαη φηη θάπνηα παηδηά θαηαλφεζαλ θαη πεξηέγξαςαλ θαιχηεξα ηα 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Αποδεκτι 
εξιγθςθ

“Από τον 
ουρανό”

Μθ 
αποδεκτι 
εξιγθςθ

Καμία 
εξιγθςθ

ΑΝΑΦΟΕΣ ΡΑΛΔΛΩΝ ΣΕ 
ΤΕΣΤ ΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΑΦΟΕΣ ΡΑΛΔΛΩΝ ΣΕ 
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θαηλφκελα απηά. Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κέζα ζε απηή ηε θαηεγνξία 

εληάρζεθε ε απάληεζε ηνπ παηδηνχ 6, ην νπνίν ζην ηεζη κεηαειέγρνπ απάληεζε: «από 

αηκό θαη λεξό» θαη ζεσξήζεθε φηη ελλνεί ηνλ πδξαηκφ, ζε αληίζεζε κε ηε πξψηε 

θνξά πνπ είπε απφ θαπλφ. Σέινο, απνδεθηή ζε απηή ηε θαηεγνξία έγηλε θαη ε 

απάληεζε ηνπ παηδηνχ 7, αθνχ θαηά ην ηεζη πξνειέγρνπ απάληεζε: «από λεξό θαη 

αέξα». 

  Γηαθνξεηηθή απάληεζε έδσζαλ 11 παηδηά (πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 58%) 

πξηλ ηε δηδαζθαιία, ηα νπνία θαηά ηε ζπλέληεπμε αλέθεξαλ φηη ηα ζχλλεθα 

απνηεινχληαη απφ άιια ζηνηρεία, ελψ κεηά ην πέξαο ηεο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο 

Αθνινπζίαο, ηα παηδηά κεηψζεθαλ ζηα 7, πνζνζηφ πνπ αγγίδεη κφιηο ην 37% ησλ 

εξσηψκελσλ. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο απαληήζεηο δείρλνπλ φηη βξίζθνληαη καθξηά απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη εζηηάδνπλ ζην πιηθφ ζχζηαζεο ησλ ζχλλεθσλ (π.ρ. βακβάθη, 

ρηόλη, βξνρή), ελψ άιιεο (π.ρ. θαπλόο, αηκόο, αέξην ειίνπ) φηη πιεζηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν, δίλνληαο βαξχηεηα ζηε θπζηθή θαηάζηαζε ηεο χιεο πνπ έρεη ην 

ζχλλεθν (αέξηα κνξθή). 

ην ζεκείν απηφ ζα γίλεη αθνξά θάπνησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ πνπ 

ζεκεηψλνπλ μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ. Γηα παξάδεηγκα, ην παηδί 1 πξηλ ηε δηδαζθαιία 

είπε φηη ην ζχλλεθν απνηειείηαη: «από ηνλ νπξαλό θαη από θαπλό», ελψ κεηά ηε 

δηδαζθαιία αλέθεξε «από ηνπο αηκνύο, από ηε βξνρή». Μπνξεί θάπνηνο λα 

παξαηεξήζεη φηη απηή ε απάληεζε αλ θαη «κε απνδεθηή» είλαη βειηησκέλε κεηά ηελ 

δηδαζθαιία ηνπ ινγηζκηθνχ, αθνχ εηζήγαγε ηελ αέξηα θαηάζηαζε (αηκφ) αιιά θαη ην 

ζηνηρείν ηνπ λεξνχ(βξνρή) πνπ δελ ππήξμε πξνεγνπκέλσο. Αθφκε, ην παηδί 2 ζηελ 1
ε
 

ζπλέληεπμε είπε φηη ην ζχλλεθν θηηάρλεηαη απφ ηνλ αέξα θαη απφ ηνλ αηκφ, ελψ φηαλ 

εξσηήζεθε μαλά απάληεζε: «απφ ηνλ πδξαηκφ πνπ θάλεη ν ήιηνο κέζα ζηε ζάιαζζα». 

Σέινο, παξ‟ φιν πνπ εληάρζεθαλ θαη νη 2 απαληήζεηο ηνπ παηδηνχ 7 ζηελ 1
ε
 

θαηεγνξία, ηε 2
ε
 θνξά θάλεθε φηη ην παηδί δηδάρηεθε ηελ νξνινγία, αθνχ απάληεζε 

ηε ιέμε «πδξαηκόο», ελψ ηελ 1
ε
 θνξά απιά ηελ πεξηέγξαςε (απφ λεξφ θαη απφ αέξα). 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ 3
ε
 θαηεγνξία (θακία απάληεζε) πξηλ ηε δηδαζθαιία θακία 

εμήγεζε δελ έδσζε ην παηδί 16 (κεηά αλέθεξε φηη ην ζχλλεθν απνηειείηαη απφ αηκφ), 

ελψ κεηά ηε δηδαζθαιία φια ηα παηδηά έδσζαλ θάπνηα απάληεζε γηα ηε ζχζηαζε ησλ 

ζχλλεθσλ.  

Απ‟ φια ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε ηε βειηησκέλε εηθφλα πνπ είραλ νη 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ θαηά ηε 2
ε
 ζπλέληεπμε ζε ζρέζε κε ηελ 1

ε
, αθνχ αθελφο ν 

αξηζκφο ησλ «απνδεθηψλ» απαληήζεσλ απμήζεθαλ αηζζεηά (απφ 7 ζε 12), θαη 
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αθεηέξνπ αξθεηά παηδηά πνπ έδσζαλ ζσζηή απάληεζε πξηλ ηε δηδαζθαιία, κεηά απφ 

απηή ηε ζπκπιήξσζαλ, πξνζζέηνληαο είηε ην ζηνηρείνπ ηνπ λεξνχ ή ηεο εμάηκηζεο 

κέζα ζηελ απάληεζή ηνπο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθνί πίλαθεο αιιά θαη ε 

γξαθηθή αλαπαξάζηαζε. 

Πίλαθαο 3.1.  3
ε
 εξώηεζε: Ζ ζύζηαζε ηνπ ζύλλεθνπ. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

Νεξφ - Τδξαηκφο – 

Δμάηκηζε 

Π3,Π7,Π13,Π14,Π15, 

Π17,Π19 

Π2,Π3,Π5,Π6,Π7,Π10,Π11, 

Π13,Π14,Π15,Π17,Π19 

Άιια ζηνηρεία (βακβάθη, 

ρηφλη, βξνρή, θαπλφο, 

αέξην, αηκφο) 

Π1,Π2,Π4,Π5,Π6,Π8, 

Π9,Π10,Π11,Π12,Π18 

 

Π1,Π4,Π8,Π9,Π12,Π16,Π18 

Κακία απάληεζε Π16 Καλέλα παηδί 
 

 Πίλαθαο 3.2. 3
ε
 εξώηεζε: Ζ ζύζηαζε ηνπ ζύλλεθνπ. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ 

Δ ΣΔΣ ΠΡΟ-

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

Νεξφ – Τδξαηκφο- 

Δμάηκηζε 

7 12 

Άιια ζηνηρεία (βακβάθη, 

ρηφλη, βξνρή, θαπλφο, 

αέξην, αηκφο) 

11 7 

Κακία απάληεζε 1 0 

 

 

Γξάθεκα 3: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 3εο εξώηεζεο γηα ηε ζύζηαζε ηνπ ζύλλεθνπ 

ζηα ηεζη πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ. 

4
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: ΠΟΣΔ ΠΔΦΣΔΗ ΣΟ ΥΗΟΝΗ 

ρεηηθά κε ηελ 4ε εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία ήηαλ: «Πνηέ πέθηεη ην ρηόλη;» 

νη καζεηέο δελ έδσζαλ πνηθίιεο απαληήζεηο θαη ηηο 2 θνξέο πνπ εξσηήζεθαλ, αθνχ νη 
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ΑΝΑΦΟΕΣ ΡΑΛΔΛΩΝ ΣΕ 
ΤΕΣΤ ΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΥ
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πεξηζζφηεξνη αλέθεξαλ ζαλ αηηηνινγία είηε ηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ πνπ εκθαλίδεηαη ην 

ρηφλη, δειαδή ην ρεηκψλα είηε ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνχλ. Γη‟ απηφ θαη 

ε θαηεγνξηνπνίεζε έγηλε κε βάζε απηέο ηηο απαληήζεηο. ηφρνο καο ήηαλ ηα παηδηά λα 

αλαθέξνπλ ζαλ αηηηνινγία ηελ ελεξγεηαθή κεηαβνιή, δειαδή ηηο ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο (π.ρ. όηαλ έρεη θξύν), φπσο είρακε αλαθέξεη κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ινγηζκηθνχ (δελ ρηνλίδεη πάληα κφλν ηνλ ρεηκψλα).  

ζνλ αθνξά ηε ζπλέληεπμε πξηλ ηε δηδαζθαιία ηνπ ινγηζκηθνχ, θαλέλα παηδί 

δελ αλέθεξε ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (π.ρ. φηαλ θάλεη θξχν, παγψλεη θιπ) σο 

αηηηνινγία πνπ πέθηεη ην ρηφλη. Αληηζέησο, 12 παηδηά ζην ζχλνιν αλέθεξαλ θαηά ην 

ηεζη κεηαειέγρνπ ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ζαλ αηηηνινγία δεκηνπξγίαο ηνπ ρηνληνχ 

(π.ρ. όηαλ παγώλεη πάξα πνιύ ην ζύλλεθν…, ην ρεηκώλα επεηδή θάλεη πνιύ θξύν…, ην 

ρεηκώλα κε πνιύ θξύν…, όηαλ θάλεη πνιύ θξύν…). Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε 

επηθξαηνχζα απάληεζε ζην ηεζη πξνειέγρνπ ήηαλ ν ρεηκψλαο, αθνχ 15 παηδηά ηνλ 

αλέθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά ζαλ κνλαδηθφ ιφγν. Σν πνζνζηφ απηφ κεηψζεθε πνιχ (2 

κφλν καζεηέο) έδσζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε ζην ηεζη κεηαειέγρνπ. 

Δληππσζηαθφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ (66%) πνπ κεηέβαιαλ ηε κνλνιεθηηθή 

απάληεζή ηνπο, ζπγθεθξηκέλα απφ «ρεηκώλα» ζε «ρεηκώλα όηαλ ή επεηδή θάλεη θξύν». 

Σέινο, δηαθνξεηηθή απάληεζε απφ ηα παξαπάλσ έδσζαλ ζην ηεζη πξνειέγρνπ 

4 παηδηά, ελψ ν αξηζκφο απηφο απμήζεθε ζηα 5 θαηά ην ηεζη κεηαειέγρνπ, 

πιεζηάδνληαο φκσο νη πεξηγξαθέο ησλ απαληήζεσλ πεξηζζφηεξν ζηα επηζπκεηά 

επίπεδα. ην ζεκείν απηφ ζα δνζεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ απαληήζεσλ 

πνπ έδσζε ην παηδί 7. Πξηλ ηε δηδαζθαιία αλέθεξε: «όηαλ θάλεη έληνλε ζεξκνθξαζία. 

Όηαλ θάλεη πνιύ θξύν θαη κεξηθέο θνξέο βξέρεη», ελψ κεηά ηελ δηδαζθαιία ηνπ 

ινγηζκηθνχ φηαλ εξσηήζεθε μαλά απάληεζε: «όηαλ θάλεη θξύν θαη όηαλ ηα ζύλλεθα 

είλαη παγσκέλα». Αθφκε, άιιεο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ηα παηδηά θαηά ην ηεζη 

κεηαειέγρνπ είλαη νη εμήο: «όηαλ θξπώλνπλ ηα ζύλλεθα πάξα πνιύ…, όηαλ ηα ζύλλεθα 

θξπώλνπλ πέθηεη εθεί κέζα ρηόλη…., όηαλ πέθηεη ε βξνρή θαη θάλεη πνιύ θξύν ην λεξό 

γίλεηαη πάγνο».  

πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, ζπλνιηθά ην 64% ησλ παηδηψλ αλέθεξε ζην ηεζη 

κεηαειέγρνπ «ην ρεηκψλα φηαλ θάλεη θξχν» ή «φηαλ θάλεη θξχν» σο αηηία 

δεκηνπξγίαο-πηψζεο ηνπ ρηνληνχ, έλαληη θαλελφο καζεηή ζην ηεζη πξνειέγρνπ. 

Παξαθάησ βξίζθνληαη νη ζρεηηθνί πίλαθεο κε ηα  παηδηά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ. 



103 

 

Πίλαθαο 4.1.  4
ε
 εξώηεζε: Πνηέ πέθηεη ην ρηόλη 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

Σν ρεηκψλα, φηαλ/επεηδή 

θάλεη θξχν 

Καλέλα παηδί Π1,Π5,Π6,Π8,Π10,Π13,Π14, 

Π16,Π17,Π18 

Σν ρεηκψλα Π1,Π2,Π4,Π5,Π6,Π8,Π9 

Π10,Π11,Π13,Π14,Π15,

Π16,Π17,Π18 

Π4,Π11 

ηαλ θάλεη θξχν/ 

Δπηθξαηνχλ ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο 

Καλέλα παηδί Π12,Π19 

Άιιε απάληεζε Π3,Π7,Π12,Π19 Π2,Π3,Π7,Π9,Π15 
 
Πίλαθαο 4.2. 4

ε
 εξώηεζε: Πνηέ πέθηεη ην ρηόλη 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

Σν ρεηκψλα, 

φηαλ/επεηδή θάλεη 

θξχν 

0 10 

Σν ρεηκψλα 15 2 

ηαλ θάλεη θξχν/ 

Δπηθξαηνχλ 

ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο 

0 2 

Άιιε απάληεζε 4 5 
 

 
Γξάθεκα 4: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 4

εο
 εξώηεζεο γηα ην πόηε πέθηεη ηνπ ρηόλη 

ζηα ηεζη πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ. 

Γηα λα γίλνπλ πην εκθαλή ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ηεο εξψηεζεο 

γηα ην ρηφλη, δηαρσξίζακε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζε δχν θαηεγνξίεο: 

1)επηζπκεηή απάληεζε, φπνπ εληάρζεθαλ νη απαληήζεηο πνπ αλαθέξνληαη «ζην 

ρεηκψλα φηαλ/επεηδή θάλεη θξχν» θαη «φηαλ θάλεη θξχν/επηθξαηνχλ ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο», 2)κε επηζπκεηή απάληεζε, ζηελ νπνία ζπκπεξηιήθζεθαλ ηα παηδηά 

πνπ απάληεζαλ: «ην ρεηκψλα» ή έδσζαλ δηαθνξεηηθή απάληεζε απφ ηηο 
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πξνεγνχκελεο, πνπ βέβαηα δελ είλαη έγθπξε. πκπεξαζκαηηθά, ην πνζνζηφ ησλ 

παηδηψλ πνπ απάληεζε επηζπκεηά, αλαθέξνληαο ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ζηελ 

απάληεζή ηνπο ζαλ αηηηνινγία ηνπ θαηλνκέλνπ δεκηνπξγίαο ηνπ ρηνληνχ πξηλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ινγηζκηθνχ, ήηαλ κφιηο ην 11% (2 παηδηά), ελψ κεηά ηε δηδαζθαιία 

ην πνζνζηφ άγγημε ην 79% (15 παηδηά). Αληίζεηε εηθφλα παξνπζίαζαλ νη κε 

επηζπκεηέο απαληήζεηο, αθνχ ηελ 1ε θνξά πνπ εξσηήζεθαλ, απάληεζαλ ζρεηηθά 17 

παηδηά(δειαδή πνζνζηφ πνπ άγγημε ην 90%), ελψ ηε 2ε 4 καζεηέο (πνζνζηφ πνπ 

αληηζηνηρεί κφιηο ζην 21%). Απηά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ζην ζρεηηθφ πίλαθα, 

αιιά θαη ζηα δηαγξάκκαηα ζε κνξθή «πίηαο» πνπ απεηθνλίδεηαη ε εηθφλα ησλ 

απαληήζεσλ γηα θάζε ηεζη μερσξηζηά, ψζηε λα γίλνπλ θαλεξέο νη ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο. 

Πίλαθαο 4.3. 4ε εξώηεζε: Πνηέ πέθηεη ην ρηόλη 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

Δπηζπκεηή 

απάληεζε 

2 15 

Με επηζπκεηή 

απάληεζε 

17 4 

 

  
Γξάθεκα 5: Γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 4εο εξώηεζεο γηα ην πόηε πέθηεη ην ρηόλη, 

σο πξνο ηελ επηζπκεηή απάληεζε γηα θάζε ηεζη μερσξηζηά. 
 

5
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ ΣΔΛΔΗΧΝΔΗ ΠΟΣΔ ΣΟ ΝΔΡΟ ΑΠΟ ΣΗ ΘΑΛΑΔ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ ηδηαίηεξε, αθνχ επηδεηνχληαλ απφ ηα 

παηδηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θξηηηθή ηνπο ζθέςε. Ζ εξψηεζε ήηαλ ε εμήο: «Γηαηί 

δελ ηειεηώλεη πνηέ ην λεξό από ηηο ζάιαζζεο;». Δάλ αδπλαηνχζε λα απαληήζεη 

θάπνην απφ ηα παηδηά αλαθέξακε ην θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο ηνπ λεξνχ, θαη 

ξσηνχζακε εάλ γλσξίδεη ηη είλαη απηφ πνπ δεζηαίλεη ηε ζάιαζζα γηα λα εμαηκηζηεί ην 

ΑΝΑΦΟΡΕ ΠΑΙΔΙΩΝ Ε ΣΕΣ 
ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΤ

Επικυμθτι 
απάντθςθ

Μθ 
επικυμθτι 
απάντθςθ

ΑΝΑΦΟΡΕ ΠΑΙΔΙΩΝ Ε ΣΕΣ 
ΜΕΣΑ-ΕΛΕΓΧΟΤ

Επικυμθτι 
απάντθςθ

Μθ 
επικυμθτι 
απάντθςθ
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λεξφ (ην ξφιν πνπ παίδεη ν ήιηνο). θνπφο καο ήηαλ λα ζπλδέζνπλ ηελ απάληεζε ηνπο 

κε ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν. 

Αξρηθά, ζσζηή απάληεζε έδσζαλ κφιηο 2 παηδηά ζην ηεζη πξνειέγρνπ 

πεξηγξάθνληαο ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ ζαλ απάληεζε ηεο εξψηεζεο, ελψ ζην ηεζη 

κεηαειέγρνπ νη καζεηέο έγηλαλ 10, δειαδή ην πνζνζηφ απφ 11% απμήζεθε ζην 53%. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ πνιχ ελζαξξπληηθφ, δηφηη πάλσ απφ ηα κηζά παηδηά κεηά ηε 

δηδαζθαιία ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ην λεξφ ηεο ζάιαζζαο αλαθπθιψλεηαη θαη απηφ 

νθείιεηαη ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε πεξίπησζε ηνπ 7
νπ

 παηδηνχ, 

πνπ ελψ πξηλ ηε δηδαζθαιία απάληεζε: «Γηαηί βξέρεη ζπλέρεηα, γεκίδεη ε ζάιαζζα 

πνιύ λεξό», κεηά αλέθεξε: «Γηαηί ν θύθινο ηνπ λεξνύ δελ ζηακαηάεη πνηέ. Ζ ζάιαζζα 

δελ ηειεηώλεη γηαηί έρεη πάληα ήιην, βξνρή, λεξό». Δπίζεο ην παηδί 19, ελψ ζηελ πξψηε 

ζπλέληεπμε πξηλ ηε δηδαζθαιία έδσζαλ άιιε απάληεζε (…δελ μέξσ. Γηα λα θάλσ 

κπάλην ζηε ζάιαζζα;), φηαλ μαλαξσηήζεθε θαηά ην κεηαέιεγρν αλέθεξαλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ (επεηδή όηαλ εμαηκίδεηαη ην λεξό από ηα βνπλά 

ιηώλεη θαη πάεη ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο. Δίλαη ν θύθινο ηνπ λεξνύ, επεηδή απηόο ν 

θύθινο γίλεηαη ζπλέρεηα. Ζ βξνρή πέθηεη θάησ θαη πάεη ζε όια ηα πνηάκηα θαη άιια). 

Αξθεηνί καζεηέο αλέθεξαλ θάπνην κέξνο ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ σο αηηηνινγία 

πνπ ην λεξφ ηεο ζάιαζζαο δελ ηειεηψλεη πνηέ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο απαληήζεηο 

απηέο ζηελ θαηεγνξία «Μεξηθά ζσζηέο». Οη θαηαθξεκλίζεηο ήηαλ ε δεκνθηιέζηεξε 

απάληεζε ηεο θαηεγνξίαο, ζηελ νπνία αλαθέξζεθαλ πνιιά παηδηά. Καηά ην ηεζη 

πξνειέγρνπ 7 παηδηά αλέθεξαλ ηε βξνρή ή ην ρηφλη ζαλ αηηηνινγία ζηελ εξψηεζε, ελψ 

ηα παηδηά έγηλαλ 4 ζην ηεζη κεηαειέγρνπ. Γηαθνξεηηθή απάληεζε έδσζε ην παηδί 18, 

αθνχ πεξηέγξαςε ηελ απνξξνή ηελ 1
ε
 θνξά πνπ εξσηήζεθε (επεηδή από ηα βνπλά ην 

λεξό πέθηεη ζηηο ιίκλεο θαη ζηα πνηάκηα θαη κεηά πάεη ζηε ζάιαζζα), ελψ θαηά ηε 2
ε
 

ζπλέληεπμε αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ (επεηδή όηαλ εμαηκίδεηαη ην 

λεξό από ηα βνπλά ιηώλεη θαη πάεη ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο. Δίλαη ν θύθινο ηνπ 

λεξνύ). 

ηε ζπλέρεηα, ιαλζαζκέλε απάληεζε έδσζαλ 5 καζεηέο πξηλ ηε δηδαζθαιία 

ηνπ ζέκαηνο (π.ρ. γηα λα θάλνπκε κπάλην ζηε ζάιαζζα…, γηαηί πάεη ζε έλα ζπηηάθη πνπ 

ην ζηέιλεη ζηε ζάιαζζα…), ελψ κεηά απφ ηε δηδαζθαιία νη καζεηέο κεηψζεθαλ ζηνπο 

3 (π.ρ. γηα λα πίλνπλ ηα δώα λεξό θαη γηαηί ζπλέρεηα βξέρεη…, επεηδή βξέρεη θαη ην λεξό 

θνπζθώλεη από ην λεξό ηνπ Αμηνύ…). Σέινο, 5 παηδηά θαηά ην ηεζη πξνειέγρνπ δελ 

έδσζαλ θακία απάληεζε ή είπαλ ηνλ ήιην, πνπ είρε ήδε αλαθεξζεί ζηελ εθθψλεζε 

ηεο εξψηεζεο φηαλ αλαδηαηππψζεθε, φκσο θαηά ην κεηαέιεγρν κφιηο 2 παηδηά είπαλ 
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θάηη αληίζηνηρν (π.ρ. όρη, ν ήιηνο γηαηί είλαη δεζηόο). Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη 

απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο ζε κνξθή πίλαθα αιιά θαη γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο. 

Πίλαθαο 5.1. 5
ε
 εξώηεζε: Γηαηί δελ ηειεηώλεη πνηέ ην λεξό από ηηο ζάιαζζεο 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

σζηή Π3,Π17 Π2,Π3,Π7,Π9,Π11,Π15,Π16, 

Π17,Π18,Π19 

Μεξηθψο ζσζηή Π1,Π2,Π6,Π7,Π10,Π15,Π16, 

Π18 

Π1,Π6,Π10,Π13 

Λαλζαζκέλε Π4,Π8,Π12,Π19 Π4,Π8,Π12 

Κακία απάληεζε/ ν 

ήιηνο 

Π5,Π9,Π11,Π13,Π14 Π5,Π14 

 

Πίλαθαο 5.2. 5ε εξώηεζε: Γηαηί δελ ηειεηώλεη πνηέ ην λεξό από ηηο ζάιαζζεο 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

σζηή 2 10 

Μεξηθψο ζσζηή 8 4 

Λαλζαζκέλε 4 3 

Κακία απάληεζε/ ν 

ήιηνο 

5 2 

 

 

Γξάθεκα 6: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 5
εο

 εξώηεζεο: « Γηαηί δελ ηειεηώλεη πνηέ ην 

λεξό από ηηο ζάιαζζεο;» ζην ηεζη πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ. 

 ην παξαπάλσ δηάγξακκα γίλνληαη εκθαλή ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο 

κε ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ», δηφηη θαηά ην ηεζη 

πξνειέγρνπ κφιηο ην 11% ησλ παηδηψλ αλέθεξε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ σο αηηηνινγία 

πνπ ην λεξφ ηεο ζάιαζζαο δελ ηειεηψλεη πνηέ, ζε αληίζεζε κε ην ηεζη κεηαειέγρνπ 

πνπ ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ έθηαζε ην 53%. Απηφ απνδεηθλχεη φηη είηε νη καζεηέο 

δελ γλψξηδαλ ην θχθιν ηνπ λεξνχ σο θαηλφκελν θαζεκεξηλφ, είηε αδπλαηνχζαλ λα 
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θαηαλνήζνπλ ηελ αιιεινπρία – ζχλδεζε ηνπ ελφο κέξνπο ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ 

κε ην άιιν (π.ρ. βξνρή - απνξξνή). Σα ζπκπεξάζκαηα απηά επηβεβαηψλνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξαθάησ εξψηεζεο, αθνχ φηαλ ηα παηδηά εξσηήζεθαλ εάλ 

γλσξίδνπλ ηη είλαη θχθινο ηνπ λεξνχ, ε εηθφλα ησλ απαληήζεσλ ήηαλ ηειείσο 

δηαθνξεηηθή ζηα δχν ηεζη. 

6Ζ ΔΡΧΣΖΖ: ΓΝΧΡΗΕΔΗ ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

ζνλ αθνξά ηελ 6
ε
 εξψηεζε, δεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα δηαηππψζνπλ εάλ γλσξίδνπλ 

«ηη είλαη ν θύθινο ηνπ λεξνύ;». Ήηαλ κία εξψηεζε πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε 

δηδαζθαιία, δηφηη απηφ ήηαλ ην ζέκα ηεο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο. Δίλαη 

βέβαην φηη ζαλ νξηζκφο είλαη άγλσζηνο ζε πνιιά παηδηά, εηδηθά ζε απηή ηελ ειηθία. 

Απηφ επαιεζεχηεθε θαη ζην ηεζη πξνειέγρνπ, αθνχ θαλέλαο καζεηήο δελ έδσζε 

απνδεθηή απάληεζε ζηελ εξψηεζε. Αληηζέησο, ζρεδφλ νη κηζνί (9 καζεηέο) 

απάληεζαλ απνδεθηά ζην ηεζη κεηαειέγρνπ γηα ην ηη είλαη θχθινο ηνπ λεξνχ (π.ρ. ην 

λεξό εμαηκίδεηαη θαη γίλεηαη ζπκπύθλσζε - ζύλλεθν, γίλεηαη πγξνπνίεζε - βξνρή, κεηά 

παγώλεη θαη γίλεηαη ρηόλη θαη γίλεηαη ην ρηόλη απνξξνή, είλαη έλαο θύθινο πνπ ν ήιηνο 

εμαηκίδεη ην λεξό, γίλνληαη ηα ζύλλεθα, βξέρεη ζην βνπλά θαη επηζηξέθεη ζηε ζάιαζζα. 

Κάλεη έλαλ θύθιν). 

Δπίζεο, πξηλ ηε δηδαζθαιία ηνπ ζέκαηνο 2 παηδηά έδσζαλ ελδηάκεζε εμήγεζε 

ζηελ εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο (ζηε ζάιαζζα όηαλ έρεη ήιην γίλεηαη αηκόο, πεγαίλεη 

ζηα ζύλλεθα θαη κεηά πέθηεη θάησ ζηε ζάιαζζα), φκσο κεηά ηε Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή 

Αθνινπζία 5 παηδηά εμήγεζαλ αξθεηά θαιά ην ηη είλαη θχθινο ηνπ λεξνχ, παξ‟ φια 

απηά έιεηπαλ θάπνηα ζηνηρεία ζηελ απάληεζή ηνπο (π.ρ. ην λεξό πάεη ζηα ζύλλεθα, 

πέθηεη ζηε ζάιαζζα, πάεη ζηα πνηάκηα θαη μαλά). ηε ζπλέρεηα, κε απνδεθηή 

απάληεζε έδσζαλ 5 παηδηά θαη ζηα δχν ηεζη πξνειέγρνπ θαη κεηάειέγρνπ (π.ρ. είλαη 

έλαο θύθινο πνπ έρεη κέζα λεξό), φκσο 12 παηδηά (63%) δελ έδσζαλ θακία εμήγεζε 

ηελ πξψηε θνξά πνπ εξσηήζεθαλ. πκπεξαίλνληαο απφ ηα παξαπάλσ, ην ζεηηθφ 

ζηνηρείν είλαη φηη φια ηα παηδηά έδσζαλ θάπνηα απάληεζε κεηά ηε δηδαζθαιία θαη 

κάιηζηα ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ην ηεζη πξνειέγρνπ. 

Μφλν ην παηδί 18 έδσζε κε απνδεθηή απάληεζε θαη ηηο δχν θνξέο πνπ εξσηήζεθε 

(πσο θηηάρλεηαη/δεκηνπξγείηαη ην λεξφ). Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία απηά ζε 

πίλαθεο αιιά θαη ζε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε. 
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Πίλαθαο 6.1. 6
ε
 εξώηεζε: Γλσξίδεηο ηη είλαη ν θύθινο ηνπ λεξνύ; 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

Απνδεθηή εμήγεζε Καλέλα παηδί Π1,Π2,Π3,Π4,Π6,Π7,Π12,Π14,

Π15 

Δλδηάκεζε 

εμήγεζε 

Π3,Π15 

 

Π5,Π8,Π9,Π17,Π19 

Με απνδεθηή 

εμήγεζε 

Π4,Π6,Π7,Π12,Π18 Π10,Π11,Π13,Π16,Π18 

Κακία εμήγεζε Π1,Π2,Π5,Π8,Π9,Π10,Π11, 

Π13,Π14,Π16,Π17,Π19 

Καλέλα παηδί 

  Πίλαθαο 6.2. 6ε εξώηεζε: Γλσξίδεηο ηη είλαη ν θύθινο ηνπ λεξνύ; 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

Απνδεθηή εμήγεζε 0 9 

Δλδηάκεζε 

εμήγεζε 

2 5 

Με απνδεθηή 

εμήγεζε 

5 5 

Κακία εμήγεζε 12 0 

 

 

Γξάθεκα 7: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 6εο εξώηεζεο γηα ην εάλ γλσξίδνπλ ηη είλαη ν θύθινο ηνπ λεξνύ 

ζηα ηεζη πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ. 

 

7
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ: ΓΗΑΓΟΥΖ ΣΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΚΤΚΛΟΤ 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα βξνπλ ηε 

δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ θαη λα ηελ πεξηγξάςνπλ. Γηα λα 

ηνπο βνεζήζνπκε ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε δηδαζθαιία καδί κε ηελ εθθψλεζε ηεο 

εξψηεζεο ηνπο δψζακε θαη ηηο εηθφλεο ηνπ θάζε θαηλνκέλνπ (πνηάκη, ζχλλεθα, 
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εμάηκηζε, βξνρή). Έηζη νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο εηθφλεο ζηε ζσζηή 

ζεηξά, θαζψο θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ επηινγή ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ήηαλ 

πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ έξεπλα, δηφηη ε ζεηξά ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο καο ζηφρνπο, ζηνλ νπνίν δφζεθε ζρεηηθή 

βαξχηεηα θαηά ηε ζρεδίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ.  

Σα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ ζεηηθά, θαζψο ζην ηεζη πξνειέγρνπ ην πνζνζηφ 

ήηαλ 53%, δειαδή ζρεδφλ ηα κηζά (10 απφ ηα 19 παηδηά) παξνπζίαζαλ ζσζηά ηε 

δηαδνρή ησλ ζηαδίσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, ελψ θαηά ην ηεζη κεηαειέγρνπ φια ηα 

παηδηά απάληεζαλ νξζά, δειαδή πνζνζηφ 100%. ην ζεκείν απηφ, είλαη ζεκαληηθφ 

λα αλαθεξζεί φηη ζρεδφλ φια ηα παηδηά θαη ζηα δχν ηεζη μεθηλνχζαλ ηνλ θχθιν ηνπ 

λεξνχ απφ ηελ εμάηκηζε, ελψ ιίγα είραλ δηαθνξεηηθή αθεηεξία ζηελ απάληεζή ηνπο. 

Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαηά ηνλ κεηαέιεγρν κπνξεί λα νθείινληαη ζην γεγνλφο 

φηη ην ινγηζκηθφ μεθηλά ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηελ εμάηκηζε, ζπλεπψο νη 

καζεηέο είραλ ζαλ αθεηεξία ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηνπ θχθινπ, παξφιν πνπ 

αλαθέξζεθε φηη αθεηεξία κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε ζηάδην, αθνχ ν θχθινο ηνπ 

λεξνχ δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε αξρή θαη ηέινο. 

Σέινο, κφλν ην παηδί 8 έδσζε δχν ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηνλ θχθιν ηνπ 

λεξνχ (εμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη ή πνηάκη-εμάηκηζε-ζχλλεθα-βξνρή). 

Έπεηηα, αθνινπζνχλ νη αληίζηνηρνη πίλαθεο, θαζψο θαη νη γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ζε κνξθή «πίηαο» γηα θάζε ηεζη μερσξηζηά κε ηηο ζσζηέο θαη ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε κεηαβνιή ηεο εηθφλαο ησλ δχν 

ηεζη. 

Πίλαθαο 7.1. 7
ε
 εξώηεζε: Γηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνύ θύθινπ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

σζηή Π1,Π3,Π6,Π7,Π8,Π12,Π14, 

Π15,Π18 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π8, 

Π9,Π10,Π11,Π12,Π13,Π14, 

Π15,Π16,Π17,Π18,Π19 

Λαλζαζκέλε Π2,Π4,Π5,Π9,Π10,Π11,Π13,

Π16,Π17 

Καλέλα παηδί 

  Πίλαθαο 7.2. 7ε εξώηεζε: Γηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνύ θύθινπ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

σζηή 10 19 

Λαλζαζκέλε 9 0 
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Γξάθεκα 8: Γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε κνξθή πίηαο ηεο 7εο εξώηεζεο γηα ηε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ 

ηνπ πδξνινγηθνύ θύθινπ ζηα ηεζη πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ. 
 

 Με βάζε φια ηα παξαπάλσ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ ηα παηδηά γηα ηελ θαηάιεμε ελφο γεληθνχ 

ζπκπεξάζκαηνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ είρε ε αλάπηπμε θαη ε δηδαζθαιία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» γηα ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν. 

  Ζ κεηαβνιή ηεο εηθφλαο ησλ δχν ηεζη είλαη ζεκαληηθή θαη κάιηζηα κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζεί πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. Απηφ πξνθχπηεη, δηφηη ζην ηεζη κεηαειέγρνπ νη 

απαληήζεηο ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ βειηησκέλεο ζε ζρέζε κε ην 

πξψην ηεζη ηνπ πξνειέγρνπ. Μάιηζηα, ζηηο 6 απφ ηηο 7 εξσηήζεηο ηα παηδηά έδσζαλ 

αηζζεηά βειηησκέλεο απαληήζεηο κεηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ινγηζκηθνχ. Απηφ 

δηαπηζηψλεηαη εχθνια εάλ παξαηεξήζεη θαλείο ηνπο πίλαθεο θαη ηηο γξαθηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ παξνπζηάζακε παξαπάλσ. πγθεθξηκέλα, ζηε 2
ε
 εξψηεζε πνπ 

αλαθεξφηαλ ζηελ πξνέιεπζε ηεο βξνρήο, ζρεδφλ φια ηα παηδηά έδσζαλ απνδεθηή 

εμήγεζε (95%) θαηά ην κεηαέιεγρν. Αληίζηνηρε βειηησκέλε εηθφλα έδεημαλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο 3
εο

 εξψηεζεο, φπνπ νη καζεηέο πνπ έδσζαλ επηζπκεηή απάληεζε 

ζηελ εξψηεζε γηα ην πψο δεκηνπξγνχληαη ηα ζχλλεθα ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξνη ηε 

δεχηεξε θνξά πνπ εξσηήζεθαλ (πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 68%), ζε ζρέζε κε 

ηελ πξψηε θνξά (κφιηο ην 37% ησλ καζεηψλ απάληεζαλ απνδεθηά). Δπίζεο, ζεηηθφ 

ζηνηρείν απνηέιεζε θαη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο πνπ απάληεζαλ επηζπκεηά ζε απηή 

ηελ εξψηεζε ζην ηεζη πξνειέγρνπ, δηαηήξεζαλ ηελ απνδεθηή απάληεζε θαη ηε 

ζπκπιήξσζαλ κε λέα ζηνηρεία φηαλ ξσηήζεθαλ μαλά, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη θαη 

απηνί θαηαλφεζαλ θαιχηεξα ην θαηλφκελν ηεο ζπκπχθλσζεο. 

 ζνλ αθνξά ηε 4
ε
 εξψηεζε, δειαδή πφηε πέθηεη ην ρηφλη, ην πνζνζηφ ησλ 

παηδηψλ πνπ απάληεζαλ επηζπκεηά αλαθέξνληαο σο αηηία ηελ ελεξγεηαθή κεηαβνιή 

απφ ην 11% απμήζεθε ζην 79% ηε 2
ε
 θνξά. Δπίζεο, ηε γεληθή βειηησκέλε εηθφλα 

ΑΝΑΦΟΡΕ ΠΑΙΔΙΩΝ Ε ΣΕΣ 
ΠΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΤ

Σωςτι

Λανκαςμζνθ

ΑΝΑΦΟΡΕ ΠΑΙΔΙΩΝ Ε ΣΕΣ 
ΜΕΣΑ-ΕΛΕΓΧΟΤ

Σωςτι

Λανκαςμζνθ
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επηβεβαηψλεη θαη ε 5
ε
 εξψηεζε, αθνχ ηα παηδηά πνπ αλέθεξαλ ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν 

σο αηηία πνπ ην λεξφ δελ ηειεηψλεη πνηέ απφ ηηο ζάιαζζεο ζην ηεζη πξνειέγρνπ ήηαλ 

κφιηο 2, ζε αληίζεζε κε ην ηεζη κεηαειέγρνπ πνπ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ έγηλε 10 

(πνζνζηφ πνπ απμήζεθε απφ 11% ζην 53%). 

 ηηο δχν ηειεπηαίεο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ απνιχησο ηθαλνπνηεηηθά, αθνχ ην πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ δηπιαζηάζηεθε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. ρεηηθά κε ηελ 6ε εξψηεζε, 

φηαλ ηα παηδηά ξσηήζεθαλ ηη είλαη ν θχθινο ηνπ λεξνχ, θαηά ην πξνέιεγρν νχηε έλα 

παηδί δελ απάληεζε απνδεθηά, ελψ ζην ηεζη κεηαειέγρνπ ηα κηζά παηδηά πεξηέγξαςαλ 

νξζά ην θαηλφκελν. ηελ 7
ε
 εξψηεζε, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ έβαιε ζσζηά ηε 

δηαδνρή ησλ ζηαδίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ ηε πξψηε θνξά ήηαλ 

53%, ελψ φηαλ μαλά ξσηήζεθαλ φινη νη καζεηέο βξήθαλ ζσζηά ηελ αιιεινπρία ηνπ 

θαηλνκέλνπ. ια ηα παξαπάλσ καο επηβεβαηψλνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ θχξηνπ ζηφρνπ, 

δειαδή ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ γηα ηνλ 

θχθιν ηνπ λεξνχ. 

  Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε εξψηεζε κε ηε κηθξφηεξε κεηαβνιή ζην 

πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ ζηα δχν ηεζη, δειαδή ηελ 1
ε
 εξψηεζε πνπ αλαθεξφηαλ 

ζηελ αμία ηνπ λεξνχ. ε απηή, νη καζεηέο δελ παξνπζίαζαλ κεγάιε δηαθνξνπνίεζε 

ζηηο απαληήζεηο ηνπο, αθνχ ηα πνζνζηά ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο (ε ρξήζε ηνπ 

λεξνχ απφ ηα δψα, απφ ηα θπηά, ην πεξηβάιινλ, ε έιιεηςή ηνπ) δελ απμήζεθαλ 

ζεκαληηθά (π.ρ. νη αλαθνξέο ζην πεξηβάιινλ απμήζεθαλ απφ 16% ζε 27%), ελψ 

κάιηζηα ζην πξφβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο ην πνζνζηφ κεηψζεθε (απφ 11% ζε 0%). Απηφ 

πηζαλφλ λα νθείιεηαη είηε ζην γεγνλφο φηη δελ αθηεξψζεθε κεγάινο ρξφλνο θαηά ηε 

παξνπζίαζε, είηε φηη δελ δφζεθε κεγάιν βάξνο θαηά ηε ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα 

ην απαξαίηεην απηφ θνηλσληθφ αγαζφ, ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ηνπ θαη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε έιιεηςή ηνπ. Χζηφζν, θαηά ην κεηαέιεγρν ηα πεξηζζφηεξα 

παηδηά έδσζαλ εθηελέζηεξεο απαληήζεηο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη άιια ζηνηρεία ζηηο 

αλαθνξέο ηνπο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ζηε θαηεγνξία «ε ρξήζε ηνπ λεξνχ απφ ηα 

δψα» λα παξαηεξεζνχλ απμεκέλα πνζνζηά ζηηο ππνθαηεγνξίεο (π.ρ. «δνπλ κέζα ζε 

απηφ» απάληεζαλ 21% ησλ παηδηψλ θαηά ην πξνέιεγρν, ελψ θαλέλα παηδί ζην 

κεηαέιεγρν), αιιά θαη πνιιά παηδηά λα αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο ρξήζεο 

ηνπ λεξνχ απφ ηνλ άλζξσπν (πίλνπκε, πιελφκαζηε, θάλνπκε κπάλην). 
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 Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν ζπλνιηθφο πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηηο απαληήζεηο 

ησλ 7 εξσηήζεσλ ηεο ζπλέληεπμεο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο γηα ηα ηεζη πξνειέγρνπ θαη 

κεηαειέγρνπ. 

 
Πίλαθαο 8.1.: πλνιηθόο πίλαθαο κε ηηο απαληήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο ησλ παηδηώλ γηα όιεο ηηο εξσηήζεηο ζηα 
ηεζη πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ. 

ΔΡΧΣΖΔΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

 

ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

1
ε 

εξψηεζε: Ζ 

αμία ηνπ λεξνχ 

Υξήζε λεξνχ  

απφ ηνλ 

άλζξσπν 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π

8,Π9,Π10,Π11,Π12,Π13,Π1

4,Π15,Π16,Π17,Π18,Π19 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π8, 

Π9,Π10,Π11,Π12,Π13,Π14, 

Π15,Π16,Π17,Π18,Π19 

Υξήζε λεξνχ  

απφ ηα δψα 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π

8,Π9,Π11,Π12,Π13,Π14,Π1

5,Π16,Π17,Π18 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π8, 

Π9,Π10,Π11,Π12,Π13,Π14, 

Π15,Π16,Π17,Π18,Π19 

Υξήζε λεξνχ  

απφ ηα θπηά 

Π1,Π2,Π3,Π5,Π6,Π7,Π8, 

Π13,Π15,Π16,Π19 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π8, 

Π9,Π10,Π11,Π13,Π16,Π18,

Π19 

Υξεζηκφηεηα 

λεξνχ  

γηα ην 

πεξηβάιινλ 

Π12 Π8, Π19 

Έιιεηςε λεξνχ Π3,Π7 Καλέλα παηδί 

1
ε
 εξψηεζε: Ζ 

ρξήζε λεξνχ 

απφ ηνλ 

άλζξσπν 

Πίλνπκε Π1,Π2,Π3,Π4 ,Π7,Π8, 

Π9,Π11,Π12,Π13,Π14, 

Π15,Π16,Π17,Π18,Π19 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π8, 

Π9,Π10,Π11,Π12,Π13,Π14, 

Π15,Π16,Π17,Π18,Π19 

Πιελφκαζηε Π1,Π3,Π4,Π9,Π15,Π16, 

Π19 

Π1,Π3,Π4,Π5,Π12,Π13,Π14, 

Π15,Π17,Π18,Π19 

Μπάλην/θνιχκ

πη 

Π3,Π4,Π9,Π12,Π15,Π17, 

Π18,Π19 

Π1,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π9,Π12

,Π13,Π15,Π16,Π17,Π18,Π19 

1
ε
 εξψηεζε: Ζ 

ρξήζε λεξνχ 

απφ ηα δψα 

Πίλνπλ Π1,Π3,Π6,Π7,Π8,Π13  Π1,Π2,Π3,Π7,Π10,Π11,Π14, 

Π15 

Ενπλ κέζα ζε 

απηφ 

Καλέλα παηδί Π1 ,Π7,Π16,Π18 

2ε εξψηεζε: Ζ 

πξνέιεπζε ηεο 

βξνρήο 

Απνδεθηή 

εμήγεζε 

Π1,Π2,Π3,Π5,Π6,Π7,Π11, 

Π12,Π13,Π14,Π17,Π18 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π8,

Π9,Π10,Π11,Π12,Π13,Π14, 

Π16,Π17,Π18,Π19 

 

“Απφ ηνλ 

νπξαλφ” 

Π4,Π9,Π10,Π19 

 

Καλέλα παηδί 

Με απνδεθηή 

εμήγεζε 

Π8,Π15,Π16 Π15 

Κακία 

εμήγεζε 

Καλέλα παηδί Καλέλα παηδί 

3ε εξψηεζε: Ζ 

ζχζηαζε ηνπ 

ζχλλεθνπ 

 

Νεξφ - 

Τδξαηκφο - 

Δμάηκηζε 

Π3,Π7,Π13,Π14,Π15,Π17, 

Π19 

Π2,Π3,Π5,Π6,Π7,Π10,Π11, 

Π13,Π14,Π15,Π17,Π19 

Άιια ζηνηρεία 

(βακβάθη, 

Π1,Π2,Π4,Π5,Π6,Π8,Π9, 

Π10,Π11,Π12,Π18 

Π1,Π4,Π8,Π9,Π12,Π16,Π18 



113 

 

ρηφλη, βξνρή, 

θαπλφο, αέξην, 

αηκφο) 

 

Κακία 

απάληεζε 

Π16 Καλέλα παηδί 

4ε εξψηεζε: 

Πφηε πέθηεη ην 

ρηφλη 

Σν ρεηκψλα, 

φηαλ/επεηδή 

θάλεη θξχν 

Καλέλα παηδί Π1,Π5,Π6,Π8,Π10,Π13,Π14, 

Π16,Π17,Π18 

Σν ρεηκψλα Π1,Π2,Π4,Π5,Π6,Π8,Π9 

Π10,Π11,Π13,Π14,Π15, 

Π16,Π17,Π18 

Π4,Π11 

ηαλ θάλεη 

θξχν/ 

Δπηθξαηνχλ 

ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο 

Καλέλα παηδί Π12,Π19 

Άιιε 

απάληεζε 

Π3,Π7,Π12,Π19 Π2,Π3,Π7,Π9,Π15 

5ε εξψηεζε: 

Γηαηί δελ 

ηειεηψλεη πνηέ 

ην λεξφ απφ ηηο 

ζάιαζζεο 

 

σζηή Π3,Π17 Π2,Π3,Π7,Π9,Π11,Π15,Π16, 

Π17,Π18,Π19 

Μεξηθψο 

σζηή 

Π1,Π2,Π6,Π7,Π10,Π15, 

Π16, Π18 

Π1,Π6,Π10,Π13 

Λαλζαζκέλε Π4,Π8,Π12,Π19 Π4,Π8,Π12 

Κακία 

απάληεζε/  

ν ήιηνο 

Π5,Π9,Π11,Π13,Π14 Π5,Π14 

6ε εξψηεζε: 

Γλσξίδεηο ηη 

είλαη ν θχθινο 

ηνπ λεξνχ; 

Απνδεθηή 

εμήγεζε 

Καλέλα παηδί Π1,Π2,Π3,Π4,Π6,Π7,Π12, 

Π14,Π15 

Δλδηάκεζε 

εμήγεζε 

Π3,Π15 

 

Π5,Π8,Π9,Π17,Π19 

Με απνδεθηή 

εμήγεζε 

Π4,Π6,Π7,Π12,Π18 Π10,Π11,Π13,Π16,Π18 

Κακία 

εμήγεζε 

Π1,Π2,Π5,Π8,Π9,Π10,Π11, 

Π13,Π14,Π16,Π17,Π19 

Καλέλα παηδί 

7ε εξψηεζε: 

Γηαδνρή ησλ 

θαηλνκέλσλ ηνπ 

πδξνινγηθνχ 

θχθινπ 

σζηή Π1,Π3,Π6,Π7,Π8,Π12,Π14, 

Π15,Π18 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π8,

Π9,Π10,Π11,Π12,Π13,Π14,

Π15,Π16,Π17,Π18,Π19 

Λαλζαζκέλε Π2,Π4,Π5,Π9,Π10,Π11, 

Π13,Π16,Π17 

Καλέλα παηδί 
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Πίλαθαο 8.2.: πλνιηθόο πίλαθαο κε ηνλ αξηζκό ησλ παηδηώλ γηα όιεο ηηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο ζηα 
ηεζη πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ. 

ΔΡΧΣΖΔΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-

ΔΛΔΓΥΟΤ 

1
ε 
εξψηεζε: Ζ 

αμία ηνπ λεξνχ 

Υξήζε λεξνχ  

απφ ηνλ άλζξσπν 

19 19 

Υξήζε λεξνχ  

απφ ηα δψα 

17 19 

Υξήζε λεξνχ  

απφ ηα θπηά 

11 15 

Υξεζηκφηεηα λεξνχ  

γηα ην πεξηβάιινλ 

1 2 

Έιιεηςε λεξνχ 2 0  

1
ε
 εξψηεζε: Ζ 

ρξήζε λεξνχ απφ 

ηνλ άλζξσπν 

Πίλνπκε 16 19 

Πιελφκαζηε 7 11 

Μπάλην/θνιχκπη 8 14 

1
ε
 εξψηεζε: Ζ 

ρξήζε λεξνχ απφ 

ηα δψα 

Πίλνπλ 6 8 

Ενπλ κέζα ζε απηφ 0 4 

2ε εξψηεζε: Ζ 

πξνέιεπζε ηεο 

βξνρήο 

Απνδεθηή εμήγεζε 12 18 

“Απφ ηνλ νπξαλφ” 4 0 

Με απνδεθηή εμήγεζε 3 1 

Κακία εμήγεζε 0 0 

3ε εξψηεζε: Ζ 

ζχζηαζε ηνπ 

ζχλλεθνπ 

 

Νεξφ - Τδξαηκφο - 

Δμάηκηζε 

7 12 

Άιια ζηνηρεία (βακβάθη, 

ρηφλη, βξνρή, θαπλφο, 

αέξην, αηκφο) 

11 7 

Κακία απάληεζε 1 0 

4ε εξψηεζε: 

Πφηε πέθηεη ην 

ρηφλη 

Σν ρεηκψλα, φηαλ/επεηδή 

θάλεη θξχν 

0 10 

Σν ρεηκψλα 15 2 

ηαλ θάλεη θξχν 0 2 

Άιιε απάληεζε 4 5 

5ε εξψηεζε: 

Γηαηί δελ 

ηειεηψλεη πνηέ ην 

λεξφ απφ ηηο 

ζάιαζζεο 

σζηή 2 10 

Μεξηθψο σζηή 8 4 

Λαλζαζκέλε 4 3 

Κακία απάληεζε/  

ν ήιηνο 

5 2 

6ε εξψηεζε: 

Γλσξίδεηο ηη είλαη 

ν θχθινο ηνπ 

λεξνχ; 

Απνδεθηή εμήγεζε 0 9 

Δλδηάκεζε εμήγεζε 2 5 

Με απνδεθηή εμήγεζε 5 5 

Κακία εμήγεζε 12 0 

7ε εξψηεζε: 

Γηαδνρή ησλ 

θαηλνκέλσλ ηνπ 

πδξνινγηθνχ 

θχθινπ 

σζηή 10 19 

Λαλζαζκέλε 9 0 
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4.2. Αποτελϋςματα  ερωτηματολογύων των εκπαιδευτικών 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βαζηδφκελνη ζηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (βιέπε 

Παξάξηεκα 6), έγηλαλ θαλεξέο πηζαλέο ειιείςεηο θαη ιάζε ηνπ ινγηζκηθνχ, θαζψο 

επίζεο θαη εληνπίζηεθαλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ, ηα νπνία επεμεξγάζηεθαλ 

πεξαηηέξσ.  ια απηά βέβαηα είραλ απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Ζ παξνπζίαζε πξαγκαηνπνηείηαη αλά εξψηεζε, αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο 

φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρεηηθνχο πίλαθεο, έπεηηα απφ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

απαληήζεψλ ηνπο. Δπίζεο, γηα θάζε εξψηεζε ππάξρεη ζρεηηθφ θείκελν αιιά θαη 

γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απαληήζεσλ, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία, θαζψο θαη νξηζκέλεο ραξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο. ην 

ηέινο ηεο ελφηεηαο παξαηίζεηαη ε ζχλνςε ησλ απαληήζεσλ. 

1
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ 

Αξρηθά, ζηελ 1
ε
 εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα 

εθηηκήζνπλ εάλ ην ινγηζκηθό αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηόρνπο πνπ ζέζακε, 

δεηψληαο ηαπηφρξνλα λα αηηηνινγήζνπλ ηελ απάληεζή ηνπο. Ζ εηθφλα ήηαλ πιήξσο 

ελζαξξπληηθή (βιέπε Γξάθεκα 9), αθνχ φινη νη εθπαηδεπηηθνί έθξηλαλ φηη νη ζηφρνη 

πνπ ηέζεθαλ ζε γεληθή βάζε θαιχπηνληαη απφ ην ινγηζκηθφ (π.ρ. …όζνλ αθνξά ηνπ 

ζηόρνπο πνπ ζέζαηε, ζεσξώ όηη θαιύπηνληαη, …ζεσξώ όηη ζε κεγάιν βαζκό νη ζηόρνη 

πνπ έρνπλ ηεζεί θαιύπηνληαη…, …ην ινγηζκηθό αληαπνθξίλεηαη πνιύ θαιά ζηνπο 

ζηόρνπο ζαο).  

Πίλαθαο 9. 1
ε
 εξώηεζε: Σν ινγηζκηθό αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηόρνπο πνπ ηέζεθαλ 

 ΘΔΣΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ 

Σν ινγηζκηθό 

αληαπνθξίλεηαη 

ζηνπο ζηόρνπο 

Δ1,Δ2,Δ4,Δ4,Δ5 Καλέλαο εθπαηδεπηηθφο 

πλνιηθέο 

αλαθνξέο 

5 0 
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Γξάθεκα 9: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 1

εο
 εξώηεζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ. 

Χζηφζν, 3 εθπαηδεπηηθνί (Δ1,Δ3,Δ5) πξφηεηλαλ ηελ ελίζρπζε ηνπ 1νπ ζηφρνπ, 

δειαδή πξφηεηλαλ λα ηνληζηεί πεξηζζφηεξν ε αμία ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη 

ε θαζεκεξηλή ηνπ ρξήζε (βιέπε Πίλαθα 10). πγθεθξηκέλα, ε εθπαηδεπηηθφο 1 

αλέθεξε: «ζα πξόηεηλα, αλ θαη κηθξή ε ειηθία ησλ καζεηώλ, λα δνζεί ιίγε δηάξθεηα 

αθόκε ζην ζηόρν Α (ην λεξό, άλζξσπνη, δώα, θπηά)», φπσο επίζεο θαη ε εθπαηδεπηηθφο 

5 είπε: «Πηζαλόλ λα ρξεηάδνληαη θάπνηα πεξηζζόηεξε αλάιπζε θπξίσο σο πξνο ηελ 

αμία θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ ρξήζε». Σέινο, ε εθπαηδεπηηθφο 3 ηφληζε ηελ ελίζρπζε 

αλάδεημεο ηεο ιεηςπδξίαο σο κεγάιν θνηλσληθφ πξφβιεκα (…ίζσο κόλν ζην πξώην 

θνκκάηη, δειαδή ηεο αμίαο ηνπ λεξνύ σο θνηλσληθό αγαζό θαη ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο 

ηνπ, ζα κπνξνύζε λα αλαθεξζνύλ θαη λα ηνληζηνύλ ζηα παηδηά νη ηξόπνη εμνηθνλόκεζεο 

λεξνύ, ηξόπνη ζσζηήο δηαρείξηζεο, έηζη ώζηε λα κελ θζάλνπλ ζηελ άζθνπε ζπαηάιε ηνπ 

ζπνπδαίνπ απηνύ θαη αλαγθαίνπ θνηλσληθνύ αγαζνύ). 

Πίλαθαο 10. 1ε εξώηεζε: Σν ινγηζκηθό αληαπνθξίλεηαη ζηνλ 1ν ζηόρν (ε αμία ηνπ λεξνύ σο θνηλσληθό 

αγαζό θαη ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηνπ) 
 ΝΑΗ ΟΥΗ 

Δλίζρπζε ηνπ 1
νπ

 

ζηόρνπ (αμία ηνπ 

λεξνύ) 

Δ1,Δ3,Δ5 Δ2,Δ5 

πλνιηθέο αλαθνξέο 3 2 

2
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ  

Απηή ε εξψηεζε πεξηείρε αξθεηά επηκέξνπο ππνεξσηήκαηα θαη ζθνπφ ηεο απνηέιεζε 

ε αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερφκελνπ. Αξρηθά ε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζηελ 

παηδαγσγηθή πιεπξά ηνπ ινγηζκηθνχ, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα 

To λογιςμικό ανταποκρίνεται ςτουσ 
ςτόχουσ τζκθκαν;

ΚΕΤΛΚΘ ΕΚΤΛΜΘΣΘ

ΑΝΘΤΛΚΘ ΕΚΤΛΜΘΣΘ
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απαληήζνπλ εάλ ην ινγηζκηθφ είλαη ζπκβαηό κε ηελ ειηθία ησλ παηδηώλ θαη ην 

αληίζηνηρν Πξόγξακκα πνπδώλ. Δπίζεο, απάληεζαλ εάλ ζα ην ρξεζηκνπνηνύζαλ 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε φιεο ηηο ππνεξσηήζεηο 

ήηαλ απφιπηα ζεηηθέο, αθνχ θαη νη 5 (δειαδή πνζνζηφ 100%) αλέθεξαλ ζεηηθά 

ζηνηρεία γηα ην ινγηζκηθφ. Ζ εθπαηδεπηηθφο 1 είπε ραξαθηεξηζηηθά φηη: «Φαίλεηαη λα 

ζέβεηαη ηελ ειηθία ησλ παηδηώλ απηώλ ησλ ηάμεσλ.», ελψ ε εθπαηδεπηηθφο 2 αλέθεξε 

φηη είλαη έλα επράξηζην αληηθείκελν κειέηεο κε άκεζα απνηειέζκαηα κάζεζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε απάληεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο πνπ εθαξκφζηεθε ε 

Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή Αθνινπζία: «Αλεπηθύιαθηα ζα ην ρξεζηκνπνηνύζα, γηαηί είλαη 

θηηαγκέλν έηζη ώζηε λα ειθύεη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηώλ, είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηελ 

ειηθία ηνπο θαη ζα κπνξνύζε λα είλαη έλα ζεκαληηθό βνήζεκα ζηελ αληίζηνηρε 

δηδαζθαιία ηεο ελόηεηαο». Σα παξαπάλσ επηβεβαίσζαλ θαη νη ππφινηπνη 

εθπαηδεπηηθνί (….παηδαγσγηθά, αγγίδεη πνιιέο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο ηνπ λεξνύ, όληαο 

ζπκβαηό κε ηελ ειηθία ησλ παηδηώλ θαη κε ην Πξόγξακκα πνπδώλ…, …λνκίδσ όηη 

είλαη απόιπηα ζπκβαηό κε ηελ ειηθία ησλ παηδηώλ θαη ην Πξόγξακκα πνπδώλ. 

Φπζηθά, ζα ην ρξεζηκνπνηνύζα ζηε δηδαζθαιία κνπ…). Ζ ζεηηθή απνηίκεζε ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν ηνπ ινγηζκηθνχ 

δηαθαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο, θαζψο θαη ζηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε. 

Πίλαθαο 11. 2ε εξώηεζε: Από παηδαγσγηθήο/δηδαθηηθήο πιεπξάο πσο ζαο θάλεθε; Δίλαη ζπκβαηό κε ηελ 

ειηθία ησλ παηδηώλ θαη ην αληίζηνηρν Πξόγξακκα πνπδώλ; Θα ην ρξεζηκνπνηνύζαηε ζηε δηδαζθαιία ζαο; 
 ΝΑΗ ΟΥΗ 

σζηό από παηδαγσγηθήο 

πιεπξάο 

Δ1,Δ2,Δ3,Δ4,Δ5 Καλέλαο εθπαηδεπηηθφο 

πλνιηθέο αλαθνξέο 5 0 

πκβαηό κε ηελ ειηθία ησλ 

παηδηώλ θαη Πξόγξακκα 

πνπδώλ 

Δ1,Δ2,Δ3,Δ4,Δ5 Καλέλαο εθπαηδεπηηθφο 

πλνιηθέο αλαθνξέο 5 0 

Θα ην ρξεζηκνπνηνύζα Δ1,Δ2,Δ3,Δ4,Δ5 Καλέλαο εθπαηδεπηηθφο 

πλνιηθέο αλαθνξέο 5 0 
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Γράφθμα 10: Γραφικι αναπαράςτθαςθ 2θσ ερώτθςθσ για το διδακτικό περιεχόμενο. 

Δπίζεο, ε εξψηεζε δεηνχζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαθέξνπλ ηα 

καζήκαηα ή δηδαθηηθά αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην «Σν ηαμίδη 

ηνπ λεξνχ». Ζ εξψηεζε απηή έρεη κεγάιε ζεκαζία, δηφηη αλαδεηθλχεη ηηο δπλαηφηεηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ πνιχ ζεηηθφ δηφηη θαίλεηαη φηη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ήηαλ εκθαλήο θαη θαηαλνεηή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθνχ θαη νη 5 

αλέθεξαλ πεξηζζφηεξα απφ έλα πεδία (βιέπε Πίλαθα 12). Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε επηινγή καο λα δηδαρζεί ην ινγηζκηθφ ζην κάζεκα ηεο Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο επηβεβαηψζεθε, αθνχ φινη νη εξσηνχκελνη αλέθεξαλ ην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα ζαλ κάζεκα εθαξκνγήο ηνπ ινγηζκηθνχ. Αθφκε, 3 εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ 

ηε Γιψζζα ζαλ κάζεκα δηδαζθαιίαο ηνπ ινγηζκηθνχ (π.ρ. ζε καζήκαηα ηεο Γιώζζαο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην λεξό κέζα από ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ). 

Αθφκε, 2 εθπαηδεπηηθνί πξφζζεζαλ ηελ Δπέιηθηε Εψλε /ην Project σο πηζαλφ 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ινγηζκηθνχ, επηβεβαηψλνληαο ηε 

δηαζεκαηηθφηεηα ηνπ. Σέινο, ππήξμε θαη αλαθνξά ζην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ (ην 

εύρξεζην, ραξνύκελν θαη πεξηεθηηθό απηό ινγηζκηθό ζα ην ρξεζηκνπνηνύζα ζην κάζεκα 

ηεο Γιώζζαο, ηεο Μειέηεο θαη ησλ Δηθαζηηθώλ…), βαζηδφκελε πηζαλφλ ζηελ 

επράξηζηε θαη ραξνχκελε ζρεδίαζε ηνπ.  

Πίλαθαο 12. 2
ε
 εξώηεζε: Μαζήκαηα εθαξκνγήο ηνπ ινγηζκηθνύ 

Μαζήκαηα Δθπαηδεπηηθνί Αλαθνξέο Δθπαηδεπηηθώλ 

Μειέηε Πεξηβάιινληνο Δ1,Δ3,Δ4,Δ5 5 

Γιώζζα Δ1,E2,Δ3 3 

Δπέιηθηε Εώλε/Project Δ4,Δ5 2 

Δηθαζηηθά E1 1 

0

1

2

3

4

5

Σωςτό από 
παιδαγωγικισ 

πλευράσ

Συμβατό με τθν 
θλικία των παιδιϊν 

και Ρρόγραμμα 
Σπουδϊν

Κα το 
χρθςιμοποιοφςα

ΝΑΛ

ΟΧΛ



119 

 

 
Γξάθεκα 11: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε απαληήζεσλ ηεο 2

εο
 εξώηεζεο γηα ηα καζήκαηα εθαξκνγήο ηνπ 

ινγηζκηθνύ ζύκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

3
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ 

ηελ 3
ε
 εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ εάλ  πηζηεχνπλ 

φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη εύρξεζην γηα ηα παηδηά. Με απηή ηελ 

εξψηεζε ζθνπφ απνηέιεζε ε αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ, 

δειαδή εάλ είλαη εχρξεζην αθφκε θαη γηα αξράξηνπο ρξήζηεο. Αθφκε, αμηνινγήζεθε 

ε ζρεδίαζε θαη ε δφκεζε πεξηερνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ, ψζηε λα ειεγρζεί εάλ ε 

παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ (video, animation, εηθφλα θαη ήρνο) πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ην θαηάιιειν ηξφπν. Σέινο, εθηηκήζεθε ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο ηνπ καζεηή-

ρξήζηε κε ην ινγηζκηθφ, δειαδή εάλ ν καζεηήο βιέπεη, αθνχεη θαη γεληθά επηθνηλσλεί 

φπσο επηζπκνχκε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη απαληήζεηο ήηαλ ηδηαίηεξα 

ελζαξξπληηθέο (βιέπε Πίλαθα 13), θαζψο φινη νη εθπαηδεπηηθνί αληαπνθξίζεθαλ 

ζεηηθά (100%). 

 πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ είλαη ηδηαίηεξα εχρξεζην, ιφγσ ηεο εχθνιεο πινήγεζεο ηνπ (π.ρ. θαίλεηαη 

εύρξεζην θαη είλαη εύρξεζην ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ηα παηδηά. Όια γίλνληαη 

κ’ έλα θιηθ ηνπ πνληηθηνύ θαη κ’ νδεγίεο πξνθνξηθέο πνπ πξνηείλνπλ ηε ζπλέρεηα...), 

αιιά θαη ηνπ πςεινχ βαζκνχ εμνηθείσζεο ησλ παηδηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη 

ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (π.ρ. λνκίδσ πσο είλαη εύρξεζην. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά 

είλαη εμνηθεησκέλα κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή, είλαη εύρξεζην γηα ηα παηδηά, γηα ην 

ιόγν όηη δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο γλώζεηο Ζ/Τ γηα ηε ρξήζε ηνπ). Δπίζεο, αλαθέξζεθε φηη 

ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ θέξλεη ζε επαθή ηα παηδηά κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο ρσξίο λα 

πξνθαιεί άγρνο ζε απηά, κε απνηέιεζκα λα εμνηθεηψλνληαη αξκνληθά κε απηέο. 

0
1
2
3
4
5

Μακιματα εφαρμογισ λογιςμικοφ

Αναφορζσ Εκπαιδευτικϊν
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Χζηφζν, ππήξμε κία αλαθνξά ηνπ 3
νπ

 εθπαηδεπηηθνχ, φηη ζε γεληθέο γξακκέο είλαη 

εχρξεζην, αιιά απηφ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ εμνηθείσζε θαη επαθή πνπ έρνπλ ηα 

παηδηά κε ινγηζκηθά ηέηνηνπ είδνπο θαζψο θαη κε ηνλ ππνινγηζηή. πλεπψο, ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη εχρξεζην, δηφηη ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο, ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα αιιά θαη ε παξνπζίαζε πεξηερνκέλνπ θαιχπηεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη, ην ινγηζκηθφ δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο 

απφ ηνπο ρξήζηεο-καζεηέο, απιψο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

πνληίθη. 

 Πίλαθαο 13.  3
ε
 εξώηεζε: ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη εύρξεζην γηα ηα παηδηά 

 ΘΔΣΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ 

Σν πεξηβάιινλ 

ηνπ ινγηζκηθνύ 

είλαη εύρξεζην 

Δ1,Δ2,Δ4,Δ4,Δ5 Καλέλαο εθπαηδεπηηθφο 

πλνιηθέο 

αλαθνξέο 

5 0 

  

 

Γξάθεκα 12: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 3εο εξώηεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

επρξεζηίαο πνπ έρεη ην πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ γηα ην παηδηά. 

4
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ 

ζνλ αθνξά ηελ 4
ε
 εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ εάλ ην ινγηζκηθό εθηειέζζεθε θαλνληθά όηαλ ην «έηξεμαλ» ζηνλ 

ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ηνπο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε φηη ην 

ινγηζκηθφ δφζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε κνξθή CD. Με απηή ηελ εξψηεζε 

επηδεηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο ζπκβαηφηεηαο θαη ηεο ηερληθήο αξηηφηεηαο πνπ έρεη ην 

Σο λογιςμικό είναι εφχρθςτο για τα παιδιά

ΚΕΤΛΚΘ ΕΚΤΛΜΘΣΘ
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ινγηζκηθφ, δηφηη έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε εχθνιε εθηέιεζε θαη 

ιεηηνπξγία, ρσξίο λα απαηηνχληαη ηδηαίηεξα εγθαηεζηεκέλα πξνγξάκκαηα. 

Ο απνινγηζκφο ήηαλ θαη πάιη ζεηηθφο (βιέπε Πίλαθα 14), αθνχ ζε φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ην ινγηζκηθφ εθηειέζζεθε θαλνληθά, ρσξίο λα παξαηεξεζνχλ 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζή ηνπ. Μφλν ε εθπαηδεπηηθφο 3, αλέθεξε φηη κφιηο 

έβαιε ην CD ε αζθάιεηα ηνπ ππνινγηζηή ηεο δελ ην έηξεμε ακέζσο κε ην πξφγξακκα 

media player. Χζηφζν, κπήθε ζην εηθνλίδην ηνπ ππνινγηζηή θαη ην άλνημε απφ εθεί 

απεπζείαο. Απηφ ζπλέβε επεηδή κεξηθά antivirus ππνινγηζηψλ έρνπλ πνιιέο θνξέο 

ηζρπξά επίπεδα αζθαιείαο θαη φια ηα εηζεξρφκελα πξνγξάκκαηα πξνηνχ 

εθηειεζηνχλ, δεηνχλ άδεηα απφ ην ρξήζηε. πλεπψο δελ ππήξμε θάπνην πξφβιεκα 

ζηελ εθηέιεζε, απιψο απαηηνχζε ηελ επηβεβαίσζε ηνπ ρξήζηε. Σν παξαπάλσ ζρφιην 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαθέξεηαη γηα λα γίλνπλ θαλεξέο φιεο ηηο παξαηεξήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ. Έηζη, ην αθέξαην πνζνζηφ επηηπρίαο (100%) ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

Πίλαθαο 14. 4
ε
 εξώηεζε: πλαληήζαηε θάπνηα δπζθνιία ζηελ εθηέιεζή ηνπ; Καη αλ λαη πνηα; Λεηηνπξγνύζε 

(έηξερε) θαλνληθά; 
 ΝΑΗ ΟΥΗ 

πλάληεζα 

θάπνηα δπζθνιία 

ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ 

Καλέλαο εθπαηδεπηηθφο 

 

Δ1,Δ2,Δ4,Δ4,Δ5 

πλνιηθέο 

αλαθνξέο 

0 5 

 

 
Γξάθεκα 13: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 4εο εξώηεζεο γηα πηζαλή δπζθνιία πνπ ζπλάληεζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηε εθηέιεζε ηνπ ινγηζκηθνύ. 

υνάντθςα κάποια δυςκολία ςτθν 
εκτζλεςθ του λογιςμικοφ

ΟΧΛ

ΝΑΛ
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5
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ 

ηελ εξψηεζε απηή νη εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ εάλ πηζηεχνπλ φηη ην πεξηβάιινλ 

ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζε 

είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ έξεπλα, δηφηη ηα παηδηά αζρνινχληαη κφλν εάλ 

θεληξίζεη θάηη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

φπσο έδεημαλ θαη ζρεηηθέο έξεπλεο ησλ Νηθνινπνχινπ (2009) θαη Παπαιενληίνπ-

Λνπθά (2005) (βιέπε Δλφηεηα 1.7.). Σα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο ήηαλ απφιπηα 

ζεηηθά φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 15, αθνχ φινη νη εξσηνχκελνη απάληεζαλ 

ζεηηθά (πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 100%), αλαθέξνληαο φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ είλαη ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά, δίλνληαο ζαλ θχξηνπο ιφγνπο ηα 

επράξηζηα ρξψκαηα θαζψο θαη ηε κνπζηθή επέλδπζε (π.ρ. …παξνπζηάδεηαη 

ελδηαθέξνλ, έρεη όκνξθε εηθόλα, ήρν, …είλαη ελδηαθέξνλ, γηαηί ππάξρνπλ έληνλα 

ρξώκαηα πνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ θη επράξηζηε κνπζηθή). Δπίζεο, ε 

εθπαηδεπηηθφο 1 απάληεζε φηη: «ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη ελδηαθέξνλ γηα ηα 

παηδηά, ζθίηζα θαη πξνηάζεηο, δξάζεηο, είλαη μεθάζαξεο θαη ραξνύκελεο», ελψ ε 

εθπαηδεπηηθφο 2 αλέθεξε φηη ην ινγηζκηθφ είλαη ελδηαθέξνλ σο αληηθείκελν αιιά θαη 

ζαλ παηρλίδη, ιφγσ ησλ έληνλσλ ρξσκάησλ θαη ησλ εηθφλσλ, επηηπγράλνληαο κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ηε κάζεζε. Αθφκε, πξνζηέζεθε θαη ε ρξήζε ησλ βειψλ ζηε 2ε θαη 3 

ελφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ σο ζηνηρείν 

έιμεο ηεο πξνζνρήο ησλ παηδηψλ (ε εθπαηδεπηηθφο 4 είπε: «ε πνξεία ησλ βειώλ πξνο 

ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο παξνπζηάδνληαη γξήγνξα ώζηε ην παηδί λα είλαη ζε 

εγξήγνξζε αιιά θαη επαλαιακβαλόκελα γηα ηε θαηάθηεζε ηεο κάζεζεο»).  

Σέινο, ην ελδηαθέξνλ πνπ έδεημαλ ηα παηδηά ζηελ πξάμε γηα ην ινγηζκηθφ 

επηβεβαηψλεη ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο, αθνχ εθαξκφζηεθε θαηά ηε Γηδαθηηθή 

Μαζεζηαθή Αθνινπζία, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη: «Δίλαη πνιύ ελδηαθέξνλ 

γηα ηα παηδηά θαη απηό θάλεθε από ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, 

θαζώο απηό “έηξερε”. Τπήξρε κία θηλεηηθόηεηα ζηελ ηάμε θαζώο πξνζπαζνύζαλ λα 

δώζνπλ ζσζηέο απαληήζεηο θαη κεγάιε πξνζπκία ζην λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ όιε 

δηδαζθαιία».  Ζ εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 5ε εξψηεζε παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ ζε πίλαθεο θαη γξάθεκα. 

Πίλαθαο 15. 5
ε
 εξώηεζε: Σν πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά 

 ΘΔΣΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΡΝΖΣΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ 

Σν πεξηβάιινλ ηνπ 

ινγηζκηθνύ είλαη 

ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά 

Δ1,Δ2,Δ4,Δ4,Δ5 Καλέλαο εθπαηδεπηηθφο 

πλνιηθέο αλαθνξέο 5 0 
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Γξάθεκα 14: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 5εο εξώηεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ εάλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ πξνθαιεί ελδηαθέξνλ ζηα παηδηά. 

6
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ 

Δδψ, νη εθπαηδεπηηθνί θιήζεθαλ λα ζρνιηάζνπλ πόζν βνεζεηηθόο ήηαλ ν νδεγόο 

ρξήζεο, θαζώο θαη λα πξνηείλνπλ πηζαλή παξάιεηςε. εκαληηθά ηα απνηειέζκαηα 

ηεο εξψηεζεο (βιέπε Πίλαθα 16), αθνχ ν νδεγφο ρξήζεο είλαη έλα ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηεπηθάλεηαο ηνπ ρξήζηε, θαζψο απνηειεί ην 

βαζηθφ εξγαιείν βνήζεηαο γηα έλα ινγηζκηθφ. Απφιπηα επραξηζηεκέλνη κε ηνλ νδεγφ 

ρξήζεο ρσξίο λα πξνζζέζνπλ θάηη, παξνπζηάζηεθαλ νη 4 εθπαηδεπηηθνί (π.ρ. ζεσξώ 

όηη ν νδεγόο ρξήζεο ήηαλ βνεζεηηθόο πιήξσο…, αξθεηά βνεζεηηθόο θαη 

δηεπθξηληζηηθόο γη’ απηό πνπ ζα αθνινπζνύζε θαη ζα βιέπακε ζηε ζπλέρεηα…, λνκίδσ 

είλαη θαηαλνεηόο, απιόο θαη ζύληνκνο. Καηάιιεινο γηα ηελ ειηθίεο πνπ 

απεπζύλεηαη…). Χζηφζν, ε εθπαηδεπηηθφο 4 πξφηεηλε ζε κεξηθέο πξνηάζεηο ηνπ 

ινγηζκηθνχ λα πεξηέρνληαη νδεγίεο. πγθεθξηκέλα ε απάληεζή ηνπ ήηαλ: «Θα 

κπνξνύζε λα πεξηέρεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γξακκέλεο ζε κηθξέο πξνηαζνύιεο πνπ ζα 

ζεκεηώλνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο εηθόλαο». πλεπψο, ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ δελ πξφηεηλαλ θάηη γηα ηνλ νδεγφ ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ήηαλ ην 75%. Οη 

αξηζκνί απηνί παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Πίλαθαο 16. 6ε εξώηεζε: Πόζν βνεζεηηθόο ήηαλ ν νδεγόο ρξήζεο; Ση άιιν ζα πξνηείλαηε λα πεξηέρεη; 
 ΥΧΡΗ ΚΑΠΟΗΑ 

ΠΡΟΘΖΚΖ 

ΠΡΟΣΔΗΝΑΝ ΠΡΟΘΖΚΖ 

Ο νδεγόο ρξήζεο 

ηνπ ινγηζκηθνύ 

ήηαλ βνεζεηηθόο 

Δ1,Δ2,Δ3,Δ5 Δ4 

πλνιηθέο 

αλαθνξέο 

4 1 

Σο λογιςμικό είναι ενδιαφζρον για τα παιδιά

ΚΕΤΛΚΘ ΕΚΤΛΜΘΣΘ

ΑΝΘΤΛΚΘ ΕΚΤΛΜΘΣΘ
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Γξάθεκα 15: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 6εο εξώηεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ νδεγνύ 

ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ. 

7
Ζ
 ΔΡΧΣΖΖ 

ηε ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ γεληθά γηα 

ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό εάλ ηνπο άξεζε θαη αλ είραλ θάηη λα πξνζζέζνπλ πνπ 

πηζηεχνπλ φηη έιεηπε απ‟ απηφ. Ζ εξψηεζε αλ θαη ηειεπηαία ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ, δηφηη ζέιακε νη «θχξηνη» ρξήζηεο, πνπ είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί, λα δηαηππψζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο.  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο ήηαλ ελζαξξπληηθά φπσο δηαηππψλεηαη θαη 

ζην Γξάθεκα 16, αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ πνιχ ζεηηθά ζρφιηα γηα ην 

ινγηζκηθφ. Μάιηζηα νη 3 ζηνπο 5 εθπαηδεπηηθνχο δελ πξφζζεζαλ θάηη, δείρλνληαο ηελ 

απφιπηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε ζην ινγηζκηθφ (π.ρ. ην ινγηζκηθό ζαο κνπ άξεζε, γη’ απηό 

θαη δελ έρσ λα παξαηεξήζσ θάηη ζρεηηθό κε αληίζεηε γλώκε…, δελ ππάξρεη θάηη πνπ 

δελ κνπ άξεζε, αληίζεηα κνπ άξεζε πνπ κέζα από ηα παηρλίδηα θαη ηα γξαθηθά, δόζεθαλ 

επηζηεκνληθέο νξνινγίεο γηα ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ θαη θάλεθε ζηε ζπλέρεηα, απ’ όιε ηε 

δηαδηθαζία, όηη απηέο θαηαλνήζεθαλ θαη εκπεδώζεθαλ από ηα παηδηά. Πηζηεύσ όηη ηα 

παηδηά επραξηζηήζεθαλ, θαηαλόεζαλ θαη ράξεθαλ ην κάζεκα…, πνιύ θαιό ινγηζκηθό 

θαη απαξαίηεην εξγαιείν γηα ην δάζθαιν…).  

Χζηφζν, δχν εθπαηδεπηηθνί πξφηεηλαλ απφ κία πξνζζήθε γηα ην ινγηζκηθφ. Ζ 

εθπαηδεπηηθφο 2 αλέθεξε κία πξνζζήθε ζρεηηθά κε ηε ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ, 

δίλνληαο ηελ ηδέα λα παξνπζηάδνπλ ηα ιφγηα νη ζηαγφλεο θαη φρη ν εθθσλεηήο. Ζ 

απάληεζή ηεο ζηελ εξψηεζε ήηαλ ε εμήο: «Ίζσο λα κηινύζαλ νη ζηαγόλεο θαη όρη ν 

εθθσλεηήο;». Σέινο, ε εθπαηδεπηηθφο 5, εθθξάδνληαο βέβαηα ηελ αξέζθεηά ηεο γηα ην 

Ο οδθγόσ χριςθσ του λογιςμικοφ ιταν 
βοθκθτικόσ

ΧΩΛΣ ΚΑΡΟΛΑ 
ΡΟΣΚΘΚΘ

ΡΟΤΕΛΝΑΝ ΡΟΣΚΘΚΘ
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ινγηζκηθφ, πξφηεηλε ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ρξήζηε ζηα παηρλίδηα ηνπ ινγηζκηθνχ λα 

πεξηέρεη πεξηζζφηεξν ελζνπζηαζκφ ζηελ ζεηηθή απάληεζε. πγθεθξηκέλα απάληεζε 

φηη: «Γε βξίζθσ θάηη πνπ λα κε κνπ άξεζε. Σν κόλν πνπ ζα κπνξνύζα λα παξαηεξήζσ 

ήηαλ λα ππήξρε πεξηζζόηεξνο ελζνπζηαζκόο ζηε ζσζηή απάληεζε (π.ρ. έλα αλζξσπάθη 

λα ρηππά παιακάθηα, ίζσο…)». Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί κε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο ζε κνξθή πίλαθα θαη γξαθήκαηνο. 

Πίλαθαο 17. 7
ε
 εξώηεζε: Πξνηάζεηο γηα ην ινγηζκηθό 

 ΥΧΡΗ ΚΑΠΟΗΑ 

ΠΡΟΘΖΚΖ 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΝΣΑ 

ΠΡΟΘΖΚΖ 

Σν ινγηζκηθό κνπ 

άξεζε 

Δ1,Δ3,Δ4 Δ2,Δ5 

πλνιηθέο 

αλαθνξέο 

3 2 

  

 
Γξάθεκα 16: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο 7εο εξώηεζεο γηα πηζαλέο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην 

ινγηζκηθό. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα επηζεκαλζνχλ ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο ελφηεηαο. 

Αξρηθά, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κέζσ φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο δνθηκάζηεθε ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» ζηελ πξάμε απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο 

ρξήζηεο, δειαδή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Πηινηηθή 

αμηνιφγεζε). Με απηφλ ηνλ ηξφπν αμηνινγήζεθε ζε θάπνην βαζκφ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πνιχ ελζαξξπληηθά γηα ην 

ινγηζκηθφ, αθνχ θαη ζηηο 7 εξσηήζεηο φινη νη εθπαηδεπηηθνί επέδεημαλ ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζην ινγηζκηθφ «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ». Σν ζπκπέξαζκα απηφ κπνξεί λα 

Σο λογιςμικό μου άρεςε

ΧΩΛΣ ΚΑΡΟΛΑ 
ΡΟΣΚΘΚΘ

ΡΟΤΕΛΝΟΝΤΑΣ 
ΡΟΣΚΘΚΘ
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επηβεβαησζεί απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο αιιά θαη ηηο γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο, 

αθνχ ε ζεηηθή εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο είλαη ζε 

πνζνζηφ 100%.  

Χζηφζν, απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνέθπςαλ λέεο ηδέεο, 

θαζψο επίζεο  θαη έγηλαλ θαλεξέο θάπνηεο ειιείςεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην 

ινγηζκηθφ απφ πιεπξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ βέβαηα ήηαλ θαη ην δεηνχκελν ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή φρη κφλν λα επηβεβαησζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, αιιά θαη λα βειηησζεί 

δηνξζψλνληαο πηζαλά ιάζε θαη παξαιείςεηο. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ην 

πεξηερφκελν ηνπ ινγηζκηθνχ νξηζκέλεο απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

νδήγεζαλ ζην λα αληηιεθζνχκε πσο ήηαλ ειιηπήο ε 1ε ελφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

αθνξά ηελ αμία ηνπ λεξνχ. Σξεηο εθπαηδεπηηθνί πξφηεηλαλ λα αθηεξσζεί 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηε ρξήζε ηνπ λεξνχ ψζηε λα αλαδεηρζεί ην πξφβιεκα ηεο 

ιεηςπδξίαο θαη νη ηξφπνη ζσζηήο δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλφκεζεο λεξνχ. 

Δπηπξφζζεηα, πξνηάζεθαλ κεξηθέο λέεο ηδέεο πνπ αθνξνχλ ηε ζρεδίαζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ, φπσο λα εκθαλίδνληαη νδεγίεο ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο φηαλ απηφ 

ρξεηάδεηαη, λα κηινχλ νη ζηαγφλεο αληί γηα ηνλ εθθσλεηή θαη λα ππάξρεη κεγαιχηεξνο 

ελζνπζηαζκφο ζηελ αλάδξαζε ηνπ ινγηζκηθνχ πξνο ηνλ ρξήζηε φηαλ δίλνληαη ζεηηθέο 

απαληήζεηο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ινγηζκηθφ, θαζψο 

θαη νη εχζηνρεο πξνηάζεηο ηνπο, κεηαδίδεη ηθαλνπνηεηηθά κελχκαηα θαη απνδεηθλχεη 

φηη δεκηνπξγήζεθε έλα ιεηηνπξγηθφ θαη εχρξεζην ινγηζκηθφ γηα ηα παηδηά, αιιά θαη 

ελζαξξχλεη ηε βειηίσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ ζην κέιινλ. 

4.3. Υύλλο Παρατόρηςησ – Έκθεςη Παρατηρότριασ 

Απνζπψληαο απφ ην θχιιν παξαηήξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα 4 ηα 

ηεθκήξηα ηεο ζπκκεηνρήο ζε θάζε θάζε ηεο δηδαζθαιία, είλαη εκθαλήο ε κεγάιε 

πξφζεζε φισλ ησλ παηδηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ιεθηηθά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο (βιέπε Πίλαθα 18). πγθεθξηκέλα ζηηο 

πεξηζζφηεξεο θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ζρεδφλ φια ηα παηδηά κίιεζαλ ηνπιάρηζηνλ 1 

θνξά, γεγνλφο πνπ καο θάλεη λα ππνζέζνπκε φηη πξνθιήζεθε ην ελδηαθέξνλ φισλ 

ησλ παηδηψλ. Λίγν δηαθνξεηηθή εηθφλα εκθαλίδεηαη ζηε Β ελφηεηα ηεο 2εο θάζε, 

φηαλ πξνβιήζεθε ην βίληεν ηεο ΝΑSA, ζηελ νπνία κίιεζαλ πάλσ απφ ηα κηζά 
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παηδηά. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ αθηεξψζεθε πνιχ ρξφλνο. 

Αθφκε, ζηε ηειεπηαία θάζε ηεο δηδαζθαιίαο, ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

αλαθεθαιαίσζε φζσλ είραλ δηδαρζεί, κεξηθά παηδηά έδεημαλ ζεκάδηα θνχξαζεο. 

Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ εξεπλεηή (Δξ: Παηδηά κήπσο 

θνπξαζηήθαηε λα ζηακαηήζνπκε; Απ: Ναη -απάληεζαλ 2-3 παηδηά). Βέβαηα, είλαη πνιχ 

ινγηθφ έλα κηθξφ πνζνζηφ παηδηψλ λα έδεημε ζεκάδηα θνχξαζεο, αθνχ είρε 

πξνεγεζεί δηδαζθαιία δχν δηδαθηηθψλ σξψλ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, 

εκθαλίδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ γηα θάζε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο 

θαηαγξάθεθε απφ ηελ εμσηεξηθή παξαηεξήηξηα.  

Πίνακασ 18. υμμετοχι παιδιών κατά τθ διδαςκαλία 

Φάζεηο Πξνθνξηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ 

1
ε
 θάζε:  

Δμνηθείσζε θαη πξνβιεκαηηζκφο 

ρεδφλ φια ηα παηδηά κίιεζαλ 1 θνξά. 

2
ε
 θάζε/ Α΄ ελόηεηα:  

Δηζαγσγή ηεο λέαο γλψζεο/  

Ζ αμία ηνπ λεξνχ 

ρεδφλ φια ηα παηδηά κίιεζαλ 1 

θνξά(εθηφο απφ 1-2), ελψ ηα κηζά απφ 

απηά κίιεζαλ πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο 

θνξέο. 

2
ε
 θάζε/ Β΄ ελόηεηα: 

Δηζαγσγή ηεο λέαο γλψζεο/  

Σν βίληεν ηεο NASA 

Σνπιάρηζηνλ ηα κηζά παηδηά κίιεζαλ ή 

ζήθσζαλ ρέξη. ε 7 παηδηά έθαλαλ 

εληχπσζε ηα βειάθηα, πνπ αλέθεξαλ φηη 

δείρλνπλ ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. 5 παηδηά 

αλέθεξαλ ηελ εμάηκηζε φζν 

παξνπζηαδφηαλ ζην βίληεν. 

2
ε
 θάζε/ Γ΄ ελόηεηα: 

Δηζαγσγή ηεο λέαο γλψζεο/  

O θχθινο ηνπ λεξνχ 

ια ηα παηδηά κίιεζαλ ηνπιάρηζηνλ 1 

θνξά. Πάλσ απφ ηα κηζά παηδηά 2 ή 

πεξηζζφηεξεο θνξέο. Γηα παξάδεηγκα ην 

1/3 απάληεζε πφηε βξέρεη. 

3
ε
 θάζε: 

Δθαξκνγή ηεο λέαο γλψζεο:  

Ο ιφγνο ηνπ επηζηήκνλα 

ια ηα παηδηά κίιεζαλ ηνπιάρηζηνλ 1 

θνξά. Πάλσ απφ ηα κηζά παηδηά 2 ή 

πεξηζζφηεξεο θνξέο. Γηα παξάδεηγκα 6 

παηδηά απάληεζαλ πφηε πέθηεη ην ρηφλη. 

4
ε
 θάζε/ Α΄ ελόηεηα: 

Δλίζρπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο: 

Α. Βξεο ηε ζσζηή ιέμε 

Τπήξμε πνιιή κεγάιε δηάζεζε θαη 

ζπκκεηνρή απφ ηα παηδηά. ια κίιεζαλ 

ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά, θαζψο θαη ζήθσλαλ 

ρέξη ζε θάζε εξψηεζε. 

4
ε
 θάζε/ Β΄ ελόηεηα: 

Δλίζρπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο: 

Β. Βξεο ηε ζσζηή ζεηξά 

Τπήξμε κεγάιε ζπκκεηνρή απφ ηα 

παηδηά. ια ζήθσλαλ ρέξη ζρεδφλ ζε 

θάζε εξψηεζε, ελψ φια κίιεζαλ 

ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά. 

5
ε
 θάζε: 

Αλαθεθαιαίσζε θαη Μεηαγλψζε 

 

Τπήξμε κεγάιε ζπκκεηνρή απφ ηα 

παηδηά, εθηφο απφ 2-3 πνπ έδεημαλ 

ζεκάδηα θνχξαζεο. ρεδφλ φια ηα παηδηά 

κίιεζαλ πάλσ απφ 1 θνξά. 
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ε απηφ ην ζεκείν ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα ζρνιηαζηνχλ κεξηθά ηκήκαηα 

δηαιφγσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη εκθαλίδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ. Ο πξψηνο δηάινγνο πνπ αθνινπζεί 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 2
εο

 θάζεο, ζηελ νπνία πξνβιήζεθε ην 

βίληεν ηεο NASA κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ.  

Δ:Δξεπλεηήο, Π:Παηδί, Λ:Λνγηζκηθό. 

1
νο

 Γηάινγνο: 

Δ:Ση ζαο έθαλε εληύπσζε από απηό ην βίληεν; (κόιηο νινθιεξώζεθε ην βίληεν) 

Παηδηά: Δμάηκηζε. 

Π:Απηά ηα βειάθηα καο έδεηρλαλ ην λεξό, ηνλ θύθιν. 

Παηδηά: Τνλ θύθιν ηνπ λεξνύ. 

Π:Μαο έδεηρλε πνπ εμαηκίδεηαη ην λεξό, κεηά βξέρεη θαη πάεη ζ’ όια ηα πνηάκηα θαη 

θαηξαθπιάεη ζηε ζάιαζζα. 

ηε θάζε απηή, ζηφρνο ήηαλ λα εηζαρζνχλ νη καζεηέο ζην ζέκα. Χζηφζν κπνξεί 

θαλείο λα παξαηεξήζεη φηη πέξα απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, νη καζεηέο θαηάθεξαλ 

λα πξνζεγγίζνπλ άιινλ έλαλ ζηφρν πνπ είρε ηεζεί ζηελ έξεπλα, ηελ θαιιηέξγεηα 

επηζηεκνληθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ηελ παξαηήξεζε θαη ηε κνληεινπνίεζε. Έλαο 

καζεηήο κπφξεζε λα μερσξίζεη ηα βειάθηα ζην βίληεν, θαη λα ζπκπεξάλεη φηη 

δεκηνπξγεί έλα θχθιν. Σελ παξαηήξεζε απηή ήξζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ θάπνηνη 

ζπκκαζεηέο ηνπ, αλαθέξνληαο φηη απηφο ν θχθινο πνπ εκθαλίδεηαη, είλαη ν θχθινο 

ηνπ λεξνχ. 

 Έλα ηκήκα δηαιφγνπ ην νπνίν ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα ζρνιηαζηεί, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 2
ε
 θάζε, θαηά ηελ νπνία έγηλε πξνβνιή ηνπ animation «Ο 

θχθινο ηνπ λεξνχ» πνπ πεξηέρεηαη ζην ινγηζκηθφ. 

2
νο

 Γηάινγνο: 

Π:Ο ήιηνο εμαηκίδεη ην λεξό θαη γίλνληαη ηα ζύλλεθα. 

Π:Σν θαινθαίξη πνπ είρα πάεη ζηε ζάιαζζα ν ήιηνο θνηηνύζε κπξνζηά θαη είρε δέζηε, 

ελώ ζην ρσξηό πίζσ είρε θξύν. 

Δ:Μπξάβν, άξα εθεί πνπ θνίηαδε ν ήιηνο ηα λεξά ηη ήηαλ; 

Παηδηά: Εεζηά. 

Π:Όηαλ είρα πάεη ζηελ Ακκνπιηαλή ην πξσί ηα λεξά ήηαλ δεζηά, ελώ ην βξάδπ ήηαλ 

θξύα. 

Π:Μία θνξά πνπ είρα πάεη ζηε ζάιαζζα είδα ηνλ ήιην λα εμαηκίδεη ην λεξό θαη λα 

γίλνληαη ζύλλεθα. 

ην ηκήκα απηφ ηνπ δηαιφγνπ, θαίλεηαη φηη ηα παηδηά κπφξεζαλ λα δηαθξίλνπλ ηε 

δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, αθνχ κεηά ηελ εμάηκηζε ηνπ 

λεξνχ έρνπκε ηε δεκηνπξγία ησλ ζχλλεθσλ. Δπίζεο, αλέδεημαλ ην ξφιν πνπ θαηέρεη ν 
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ήιηνο ζηνλ πδξνινγηθφ θχθιν, δειαδή ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

δεκηνπξγψληαο ην θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο. 

 Δπηπξφζζεηα, απφ ην θχιιν παξαηήξεζεο απνζπάζηεθε έλα αθφκε ηκήκα 

δηαιφγνπ ηεο ίδηα θάζεο, ζηνλ νπνίν ζπδεηήζεθε ε ζχζηαζε ησλ ζχλλεθσλ. 

3
νο

 Γηάινγνο: 

Δ:Σα ζύλλεθα από ηη είλαη θηηαγκέλα; 

Π:Από αηκό. 

Παηδηά: Από εμάηκηζε. 

Δ: Αθξηβώο. Άξα δελ είλαη θηηαγκέλα από βακβάθη.  

Π: Ούηε από εξγνζηάζηα. 

Δ: Από ηα εξγνζηάζηα βγαίλνπλ άιια ζύλλεθα, από ξύπνπο, ζπλήζσο κνιπζκέλα. Απηά 

πνπ ιέκε είλαη ζύλλεθα θηηαγκέλα από λεξό. Τδξαηκνύο. 

Π:Από εμάηκηζε ηεο ζάιαζζαο. 

Π:Δειαδή ηα ζύλλεθα είλαη θηηαγκέλα από λεξό θαη αέξα; 

ην ηκήκα απηφ ηνπ δηαιφγνπ, ηα παηδηά εμέθξαζαλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ην θαηλφκελν 

ηεο ζπκπχθλσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζχλλεθσλ. πσο θαίλεηαη 

απφ ηνλ παξαπάλσ δηάινγν, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ζεσξνχλ φηη ηα ζχλλεθα 

πξνέξρνληαη απφ ηελ εμάηκηζε, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη φηη θαηαλννχλ ηε δηαδνρή 

ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. Δπίζεο, δηαθαίλεηαη φηη ηα παηδηά 

πεξηγξάθνπλ ηελ αέξηα θαηάζηαζε (αηκφ) πνπ έρεη ην ζχλλεθν, σζηφζν 

δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ην πιηθφ ζχζηαζεο ησλ ζχλλεθσλ, ην λεξφ. 

 Σέινο, απφ ην θχιιν παξαηήξεζεο απνζπάζηεθε έλα ηκήκα δηαιφγνπ, ην 

νπνίν αλαθέξεηαη ζην θαηλφκελν ηεο απνξξνήο, θαη κε αθνξκή απηφ γίλεηαη ιφγνο 

γηα ηα αίηηα πνπ δελ ηειεηψλεη πφηε ην λεξφ απφ ηε ζάιαζζα. 

4
νο

 Δηάινγνο: 

Ε:Τη έρνπκε κεηά ην ρηόλη, πνην είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ θύθινπ; 

Π:Ο ήιηνο ιηώλεη ην ρηόλη θαη ην λεξό από ην πνηάκη μαλαγπξλάεη ζηε ζάιαζζα. 

Π:Μεηά ην ρηόλη, θπιάεη ην λεξό ζην πνηακό. 

Π:Πνπ ηζνπιάεη. 

Π:Όηαλ ρηνλίδεη, ιηώλεη ην ρηόλη θαη πάεη ην λεξό ζην πνηάκη. 

Δ:Από ην πνηάκη πνπ πάεη, θαηαιήγεη ην λεξό; 

Π:ηε ιίκλε. 

Π:ηε ζάιαζζα. 

Δ:Θπκάζηε ρζεο πνπ είπακε γηαηί δελ ηειεηώλεη ην λεξό από ηε ζάιαζζα; 

Π:Σα βξώκηθα λεξά πάλε ζε έλα ζπηηάθη πνπ ηα ζηέιλεη ζηε ζάιαζζα; 

Δ:Απηό πνπ ην είδεο, ζηα ρσξάθηα; 

Π:Όρη ζηε Μειέηε. 

Δ:Κάπνηνο άιινο λα καο πεη; 

Π:Γηαηί από ηε ζάιαζζα εμαηκίδεηαη, γίλνληαη ζύλλεθα, θαη μαλαπέθηεη. 
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Δ:Ωξαία, άξα γίλεηαη ζπλέρεηα απηόο ν θύθινο θαη ην λεξό ηεο ζάιαζζαο δελ ηειεηώλεη 

πνηέ επεηδή αλαλεώλεηαη ζπλερώο. 

Π: (εθώλεηαη θαη δείρλεη ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ ζηνλ πξνβνιέα). 

Π:Η ζάιαζζα δελ ηειεηώλεη πνηέ γηαηί δε ζηακαηάεη ν θύθινο ηνπ λεξνύ. 

Π:Να πω θαη άιινλ έλαλ ηξόπν; Επεηδή από ηα βνπλά βγαίλεη ν ήιηνο, ιηώλεη ην 

ρηόλη θαη πάεη ζηε ζάιαζζα. 

πσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ηα παηδηά πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο 

θαη λα δψζνπλ ηε δηθή ηνπο εξκελεία ζην γηαηί δελ ηειεηψλεη ην λεξφ ηεο ζάιαζζαο. 

Κάπνηα παηδηά αλέθεξαλ ηα θαηλφκελα ηεο βξνρήο θαη ηεο απνξξνήο σο αηηηνινγία 

πνπ ην λεξφ ηεο ζάιαζζαο δελ ηειεηψλεη πνηέ. Χζηφζν έλαο καζεηήο εμέθξαζε κία 

ελαιιαθηηθή ηδέα, αλαθέξνληαο ηηο αληιίεο λεξνχ πνπ ππάξρνπλ ζηα αγξνθηήκαηα, 

θαλεξά επεξεαζκέλνο απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη. ην ηέινο φκσο νη καζεηέο 

θαηέιεμαλ φηη ν θχθινο ηνπ λεξνχ είλαη ν ιφγνο πνπ δελ ηειεηψλεη ην λεξφ απφ ηε 

ζάιαζζα, γηαηί δε ζηακαηάεη πνηέ θαη έηζη αλαθπθιψλεηαη ην λεξφ. Δπίζεο, ζηελ 

αξρή ηνπ δηαιφγνπ, νη καζεηέο ππνζέηνπλ νξζά φηη ε απνξξνή είλαη ην επφκελν 

ζηάδην ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ κεηά ην ρηφλη. Χζηφζν, αδπλαηνχλ λα ην αλαθέξνπλ 

κε ηελ επηζηεκνληθή νξνινγία, πεξηγξάθνληάο ην. 

 

 ΔΚΘΔΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΡΗΑ 

Ζ παξαηεξήηξηα παξεπξηζθφηαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ν 

ξφινο ηεο ήηαλ λα θαηαγξάθεη φ,ηη πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηελ αίζνπζα, ρσξίο 

βέβαηα λα παξεκβαίλεη. Απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ 

εξεπλεηή/δηδάζθνληα, ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ. Ζ 

δηδαζθαιία δηήξθεζε 2 δηδαθηηθέο ψξεο καδί κε ην δηάιεηκκα, δειαδή πεξίπνπ 90 

ιεπηά ζην ζχλνιν, φπσο αθξηβψο είρε ππνινγηζηεί αξρηθά, ηεξψληαο ην 

ρξνλνδηάγξακκα. Ο εξεπλεηήο δελ πξαγκαηνπνίεζε ην πξνγξακκαηηζκέλν δηάιεηκκα 

ηνπ ζρνιείνπ έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο. Οη 

καζεηέο πνπ παξεπξίζθνληαλ ζηε αίζνπζα θαηά ηε δηδαζθαιία ήηαλ ζην ζχλνιν 21 

παηδηά. πγθεθξηκέλα ήηαλ 14 αγφξηα θαη 7 θνξίηζηα. 

Ζ δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ/εξεπλεηή, 

πξνβάιινληαο ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κε ηε βνήζεηα ηνπ βηληενπξνβνιέα, ελψ νη 

καζεηέο παξαθνινπζνχζαλ απφ ηε ζπλήζε ζέζε ηνπο ζηα ζξαλία, δειαδή φπσο 

θάζνληαη θαζεκεξηλά. Ζ εθπαηδεπηηθφο ήηαλ παξνχζα ζηελ αίζνπζα, αιιά δελ 

ζπκκεηείρε ζηελ φιε δηαδηθαζία. 
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Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ην θιίκα ζηελ αίζνπζα ήηαλ αξθεηά 

επράξηζην θαη νηθείν γηα ηα παηδηά θαη ηνλ εξεπλεηή. Δπίζεο, ππήξρε κεγάιε 

πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηε παξνπζίαζε. εκαληηθφ ζεκείν πνπ ρξήδεη αλαθνξάο, 

θαηά ηελ είζνδν ηνπ εξεπλεηή ζηελ ηάμε ππήξμε κεγάινο ελζνπζηαζκφο, αθνχ ηα 

πεξηζζφηεξα παηδηά δεησθξαχγαδαλ θαη έζπεπζαλ λα ηνλ αγθαιηάζνπλ. Ζ γλσξηκία 

ηνπο είρε γίλεη ηελ πξνεγνχκελε κέξα, κε ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ηνπ θάζε 

καζεηή απφ ηνλ εξεπλεηή. 

ζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε δηδαζθαιία, ζα κπνξνχζακε λα 

ηε ραξαθηεξίζνπκε ζεηηθή, αθνχ φια ηα παηδηά είραλ πξφζεζε λα ζπκκεηάζρνπλ 

ιεθηηθά. Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ηα ηεθκήξηα (5
ε
 ζηήιε ηνπ πίλαθα), αθνχ ζπλνιηθά 

ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο φια ηα παηδηά κίιεζαλ ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά, ελψ 

πάλσ απφ ηα κηζά ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξεο απφ 2 θνξέο. πλεπψο, ηα γεγνλφηα 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ πξνζπκία πνπ έδεημαλ νη καζεηέο κέζα ζηε ηάμε θαη καο νδεγνχλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη πξνθιήζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

ζέκαηνο κέζα απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο (ηερλνινγία, ξφινη εξεπλεηή- 

εθπαηδεπηηθνχ- καζεηψλ θιπ). 

4.4. Αναςτοχαςτικό κεύμενο 

1
ε
 Φάζε δηδαζθαιίαο 

Καηά ηελ πξψηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο, ν ζηφρνο καο ήηαλ νη καζεηέο λα εηζαρζνχλ 

ζην ζέκα (π.ρ. ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ), λα αλαδεηρζνχλ νη ηδέεο ηνπο (φπσο ηη είλαη 

θχθινο ηνπ λεξνχ, απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή θ.α.) αιιά θαη λα απνθηήζνπλ ζρεηηθέο 

απνξίεο, δειαδή λα ηνπο γελλεζνχλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα. Ο ζηφρνο απηφο επεηεχρζε ζε κεγάιν βαζκφ. 

Σα παηδηά απφ ηελ αξρή αληαπνθξίζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ δηδάζθνληνο, 

απαληψληαο ζε απηέο (π.ρ. Δξ: Ση είλαη ν θύθινο ηνπ λεξνύ; Απ: θύθινο πνπ αλεβαίλεη 

πάλσ ην λεξό θαη μαλαθαηεβαίλεη…, Δίλαη εθεί πνπ καδεύνληαη ηα ζύλλεθα, βξέρεη, 

θπιάεη ζην πνηάκη θαη κεηά καδεύεηαη όιν ην λεξό ζηε ζάιαζζα… θ.α.), 

αλαδεηθλχνληαο έηζη ηηο ηδέεο ηνπο. Δπίζεο, εμέθξαζαλ πεξαηηέξσ απνξίεο πνπ ηνπο 

δεκηνπξγνχληαλ ιφγσ ησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ αθνχ έθαλαλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε 

ην λεξφ (π.ρ. Να ξσηήζσ θάηη; Από ηε βξνρή γίλεηαη ην ραιάδη;). 
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2
ε
 Φάζε δηδαζθαιίαο 

ζνλ αθνξά ηε δεχηεξε θάζε, ζηελ πξψηε ππνελφηεηα νη καζεηέο αληηιήθζεθαλ ηελ 

αμία ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ αγαζφ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην γχξσ πεξηβάιινλ ηνπ ζε 

κεγάιν βαζκφ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα επηβεβαησζεί απφ 

ηελ αχμεζε ησλ ηδεψλ πνπ αθνχζηεθαλ απφ ηνπο καζεηέο πξηλ ηελ πξνβνιή ηεο 

ελφηεηαο γηα ηελ αμία- ρξήζε ηνπ λεξνχ (π.ρ. Δξ: Έρεηε ζθεθηεί πνπ ρξεζηκεύεη ην 

λεξό; Απ: ην πίλνπκε, ην δίλνπκε ζηα δώα, λα θάλνπκε κπάλην θαη λα θνιπκπνύκε, ην 

ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηα ρσξάθηα, ηα ξνύρα, γηα λα πιελόκαζηε, γηα θπηά, γηα λα 

πνηίδνπκε ηα ινπινύδηα) ζε ζρέζε κε απηέο πνπ αθνχζηεθαλ κεηά ηε πξνβνιή (π.ρ. 

Δξ: Οπόηε, γηα πνηνλ είλαη ζεκαληηθό ην λεξό; Απ: Γηα ηνπο αλζξώπνπο, ηα θπηά θαη 

ηα δώα. Γηα λα πίλνπκε, λα θάλνπκε κπάλην, λα πιέλνπκε ηα ξνύρα καο θαη ηα δόληηα 

καο, γηα λα πιελόκαζηε. Σα δώα γηα λα δήζνπλ, ην πίλνπλε. Ενύλε κέζα ζην λεξό). Απφ 

απηά ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα παηδηά ζπκπιήξσζαλ ηηο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ηνπο, 

σζηφζν δελ αλέθεξαλ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ην πξφβιεκα 

ηεο ιεηςπδξίαο. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκφ, αθνχ ην ινγηζκηθφ είηε 

δελ έδσζε ην θαηάιιειν εξέζηζκα φζνλ αθνξά ην θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ 

απηφ πξφβιεκα, είηε ηα παηδηά δελ θαηαλφεζαλ πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην πξφβιεκα 

απηφ γηα ηε δσή καο.   

ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί έλα ζηνηρείν ηεο δηδαζθαιίαο, ν 

ελζνπζηαζκφο πνπ έδεημαλ νη καζεηέο γηα ην ινγηζκηθφ. Ήηαλ ζεκαληηθά 

ελζαξξπληηθφο θαη απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο ελζνπζηψδεηο αληηδξάζεηο ησλ 

παηδηψλ, νη νπνίεο εθθξάζηεθαλ είηε κε ηε κνξθή επηθσλεκάησλ (π.ρ. ¨νπάνπ¨), είηε 

κε ηε κνξθή ζρνιίσλ (π.ρ. Α σξαία όινη ζα παίμνπκε, ν ππνινγηζηήο κηιάεη;). Απφ ηα 

επηθσλήκαηα αιιά θαη ηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ γίλεηαη εκθαλέο ην ελδηαθέξνλ πνπ 

πξνθιήζεθε ζηα παηδηά απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ. 

ρεηηθά κε ηε δεχηεξε ππνελφηεηα γηα ηελ εηζαγσγή ηεο λέαο γλψζεο, νη 

καζεηέο κπφξεζαλ λα εηζαρζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ κέζσ ηνπ 

βίληεν ηεο NASA. Ήηαλ εκθαλήο ε πξνζήισζε πνπ επέδεημαλ ηα παηδηά φζε ψξα 

«έπαηδε» ην βίληεν. Ο ζηφρνο επεηεχρζε θαηά ηε γλψκε κνπ, δηφηη ελψ ζηελ αξρή 

παξαηεξήζεθε λα εκθαλίδεηαη ε απνξία ζηα κάηηα ηνπο φηαλ είδαλ ηα βειάθηα πνπ 

απεηθφληδαλ ηνλ θχθιν, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ βίληεν απάληεζαλ νξζά ζηε 

ζρεηηθή εξψηεζε πνπ ηνπο ηέζεθε (Δξ: Πξνζέμηε ηα βειάθηα, ζα πνύκε κεηά ηη θάλνπλ, 

Ση ζαο έθαλε εληύπσζε από απηό ην βίληεν;  Απ: Απηά ηα βειάθηα καο έδεηρλαλ ηνλ 

θύθιν ηνπ λεξνύ). 
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Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία ππνελφηεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ηελ πξνβνιή ηεο ελφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ «Ο θχθινο ηνπ λεξνχ».  ηφρνο ήηαλ νη 

καζεηέο λα δηαθξίλνπλ ηε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηα επηκέξνπο θχξηα θαηλφκελά ηνπ. Καηά ηε γλψκε κνπ ν ζηφρνο 

επεηεχρζε ελ κέξεη. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδηλαλ ηα παηδηά, θαίλεηαη φηη 

θαηαλφεζαλ ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ (π.ρ. Δξ: Γειαδή ηα ζύλλεθα είλαη θηηαγκέλα από 

λεξό θαη αέξα), φκσο δπζθνιεχηεθαλ λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ, 

παξ‟ φιν πνπ ζε θάπνηα ζεκεία απάληεζαλ νξζά (πρ. Δξ: ηη έρνπκε κεηά ηελ εμάηκηζε; 

Απ: γίλνληαη ηα ζύλλεθα). Έηζη, αλαδεηθλχεηαη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηε δπζθνιία ησλ 

παηδηψλ λα αληηιεθζνχλ γηαηί πξαγκαηνπνηείηαη ην θάζε θαηλφκελν. Σε δπζθνιία 

απηή, ην ινγηζκηθφ πξνζπάζεζε λα ηελ ακβιχλεη παξνπζηάδνληαο ηα θαηλφκελα λα 

έρνπλ κία ζρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο κεηαμχ ηνπο. ηελ επφκελε θάζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαίλεηαη πσο ε δηαδνρή ηνπ θχθινπ έγηλε πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ζηα 

παηδηά, νδεγψληαο έηζη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην πξφβιεκα απηφ βειηηψζεθε κε ηε 

ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Σέινο, ηα παηδηά αλέδεημαλ ζεκαληηθά δεηήκαηα γηα ηνλ 

θχθιν ηνπ λεξνχ (π.ρ. ν ήιηνο κεηαβάιιεη ηε ζεξκνθξαζία ηεο γεο θαη είλαη ππαίηηνο 

γηα ηε εμάηκηζε).  

3
ε
 Φάζε δηδαζθαιίαο 

Ζ ηξίηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο ελφηεηαο ηνπ 

ινγηζκηθνχ «Ο επηζηήκνλαο», ζηελ νπνία απνζθνπνχζακε νη καζεηέο λα κπνξέζνπλ 

λα δηαθξίλνπλ ηε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηα θχξηα θαηλφκελά ηνπ, πην αλαιπηηθά θαη κε ηηο επηζηεκνληθέο 

νξνινγίεο ηνπο. ε απηή ηε θάζε, ηα παηδηά αληαπνθξίζεθαλ, αθνχ κπφξεζαλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ επηζηεκνληθή νξνινγία. ε απηφ πηζαλφλ λα βνήζεζε ε εηπκνινγία 

πνπ πξνζπαζήζακε λα δψζνπκε ζηηο λέεο ιέμεηο (πγξνπνίεζε, απνξξνή). Σέινο, 

φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε θάζε, ε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ 

θχθινπ θάλεθε φηη έγηλε πιένλ θαηαλνεηή απφ ηα παηδηά, αθνχ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ 

θχθινπ ππέζεηαλ ζσζηά ην επφκελν πνπ αθνινπζνχζε (π.ρ. Δξ: κεηά ηε ζπκπύθλσζε 

ηη έρνπκε; Απ: βξνρή). Απηφ είλαη έλα ελδεηθηηθφ ζεκείν πνπ αλαδεηθλχεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ινγηζκηθνχ. 
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4
ε
 Φάζε δηδαζθαιίαο 

ηελ επφκελε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο ε ελίζρπζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο ήηαλ 

ην δεηνχκελν. ηφρνο απνηεινχζε νη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηα επηκέξνπο θχξηα 

θαηλφκελα ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη λα αληηιεθζνχλ ηνλ θχθιν σο κνληέιν, κέζσ 

ησλ δχν δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνχ: «Βξεο ηε ζσζηή ιέμε» θαη «Βξεο ηε 

ζσζηή ζεηξά». Σα παηδηά έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηηο δχν απηέο ελφηεηεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ, θαη απηφ νθείιεηαη ίζσο ζηνλ παηγληψδε θαη αιιειεπηδξαζηηθφ ηξφπν 

πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη. Οη παξαηεξήζεηο θαη νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ πνιχ 

εχζηνρεο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη ηελ 

αληίιεςε ηνπ θχθινπ σο κνληέιν. 

5
ε
 Φάζε δηδαζθαιίαο 

ηελ ηειεπηαία θάζε, αλαθεθαιαηψλνληαο απηά πνπ δηδάμακε, ζηφρνο καο απνηέιεζε 

ε ζχλνςε ηεο λέαο γλψζεο θαη ε ελίζρπζε ηεο κεηαγλψζεο ησλ παηδηψλ κέζσ ηεο 

κνληεινπνίεζεο.  Ο ηξφπνο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ήηαλ ε εθ λένπ ζπδήηεζε ησλ 

θαηλνκέλσλ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ αιιεινπρία ηνπο. Σν 

ινγηζκηθφ απνηέιεζε ην κέζν επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ, εθηειψληαο ηελ ελφηεηα «Βξεο 

ηε ζσζηή ιέμε» γη‟ αθφκε κία θνξά θαη απνηππψλνληαο ην κνληέιν ηνπ θχθινπ πάλσ 

ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο. Ο ζηφρνο θάλεθε λα επηηεχρζεθε εάλ θξίλνπκε απφ ηηο 

απαληήζεηο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ.  

4.5. Αξιολόγηςη του λογιςμικού από ειδικό (expert)  

 Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ απφθνηην ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο πνπ 

δηδάζθεη ζε δεκνηηθφ, γηα λα θαηέρεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο γηα ηε 

δηδαζθαιία κε ρξήζε ΣΠΔ ζε απηή ηελ ειηθία. Ζ επηινγή απηή απνηέιεζε 

πξνζπάζεηα δηαζθάιηζεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

αμηνιφγεζεο. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

ηερλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ιήθζεθαλ ππφςε ήηαλ απηά πνπ έζεζαλ νη 

Παλαγησηφπνπινο, Πηεξξαθέαο θαη Πηληέιαο (2003). Σα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα 

αλαιχζεθαλ ζηελ ελφηεηα 1.9., κε ηα νπνία αμηνινγήζεθαλ θαη ηα ππφινηπα 

ππάξρνληα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. 
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ΔΚΘΔΖ ΔΗΓΗΚΟΤ(EXPERT) 

 «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απιφ θαη εχθνιν ζηε 

ρξήζε ηνπ. Βαζίδεηαη θπξίσο ζην animation, σζηφζν ρξεζηκνπνηεί ηα πεξηζζφηεξα 

απφ ηα δηαζέζηκα κέζα (θείκελν, εηθφλα, ήρν, video) παξέρνληαο έηζη ηελ 

πνιπηξνπηθφηεηα πνπ επηζπκείηαη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. Δληχπσζε 

πξνθαινχλ ηα έληνλα θαη επράξηζηα ρξψκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα νπνία 

θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ κηθξφηεξεο ειηθίαο, νδεγψληαο ηειηθά ηα 

παηδηά ζηελ επηινγή λα ρξεζηκνπνηνχλ απφ κφλα ηνπο ην ινγηζκηθφ. Σν κελνχ είλαη 

επαλάγλσζην θαη εχρξεζην, ελψ ε πινήγεζή ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ειεχζεξε  γηα ην 

ρξήζηε παξ‟ φιν πνπ πξνηείλεη ν ζρεδηαζηήο κία θαζνξηζκέλε πνξεία. Βνήζεηα 

παξέρεηαη ζε κνξθή θαζνδήγεζεο, ελψ ε αθήγεζε πνπ ππάξρεη ζε θάζε νζφλε βνεζά 

ην καζεηή – ρξήζηε ζηελ επηινγή ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ ηερληθή αξηηφηεηα, δελ απαηηείηαη 

εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ, αθνχ ε κνξθή ηνπ είλαη άκεζα εθηειέζηκε (είηε απηή 

είλαη ζε κνξθή .exe, είηε είλαη ζε .html). Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζην δηαδίθηπν 

ππάξρεη κέζσ ηεο κνξθήο .html, αθνχ είλαη νπζηαζηηθά έλα flash αξρείν πεξηήγεζεο 

ζην δηαδίθηπν. ρεηηθά κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ, ε πιεξνθνξία παξνπζηάδεηαη κε 

πνηθίια κέζα φπσο έρσ ήδε αλαθέξεη παξαπάλσ, παξέρνληαο ζε αξθεηά ζεκεία ηνπ 

ινγηζκηθνχ ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ πνιπκέζσλ απηψλ. 

 ζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, είλαη θαηάιιειν γηα ηα 

παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο (6-8 εηψλ), παξέρνληαο έλα πεξηβάιινλ νηθείν θαη 

ελδηαθέξνλ. Δπίζεο ζεσξψ φηη ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν είλαη απνιχησο ζπκβαηφ κε 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε Β΄ ηάμε δεκνηηθνχ θαη θπξίσο κε ην κάζεκα ηεο 

Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο, αθνχ ζπκπίπηεη κε ηελ αληίζηνηρε ζεκαηηθή ελφηεηα 

ηνπ πδξνινγηθνχ λεξνχ, ηνπο άμνλεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ελδεηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλεη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζην αληίζηνηρν 

Πξφγξακκα πνπδψλ. ηε ζπλέρεηα, ην ινγηζκηθφ εκθαλίδεη πςειφ βαζκφ 

αμηνπηζηίαο, αθνχ δελ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζή ηνπ θαη απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη έλα ειαθξχ πξφγξακκα πνπ δχζθνια «θνιιάεη». Σν 

ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ κπνξνχκε λα ην ραξαθηεξίζνπκε απνδνηηθφ, επεηδή έρεη 

κηθξνχο ρξφλνπο απφθξηζεο, δειαδή κφιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη θάηη εθηειείηαη άκεζα. 

Δπηπξφζζεηα ην πεξηβάιινλ ρξήζεο ηνπ είλαη εχρξεζην, αθνχ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

επηθνηλσλήζεη κε ην ινγηζκηθφ εχθνια θαη γξήγνξα, απιά κε ηε ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ. 

Έηζη είλαη θαηάιιειν αθφκε θαη γηα αξράξηνπο ρξήζηεο, αθνχ δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο 
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γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηε ρξήζε Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή. Σέινο, ν ηνκέαο ηεο 

αζθάιεηαο δελ απνηειεί πξφβιεκα, δηφηη δελ εηζάγνπκε πξνζσπηθά ζηνηρεία, ελψ δελ 

απαηηεί ιήςεηο αξρείσλ ή αλαβάζκηζε ψζηε λα ππάξρεη θάπνηνο θίλδπλνο λα 

«θνιιήζνπκε» θάπνην θαθφβνπιν πξφγξακκα (ι.ρ. ηφ). Άιισζηε κε ηνλ ηξφπν πνπ 

είλαη πξνγξακκαηηζκέλν ην ινγηζκηθφ κπνξνχκε λα ην ραξαθηεξίζνπκε αζθαιέο, 

αθνχ δελ ζπληξέρεη θίλδπλνο απψιεηαο δεδνκέλσλ. 

  ηε ζπλέρεηα, «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» είλαη ζπκβαηφ κε φια ηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα (Windows, Mac, Linux), ρσξίο λα πξναπαηηνχληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ κεηαθνξά ηνπ ινγηζκηθνχ επίζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη εχθνια θαη γξήγνξα, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκφο. 

Γπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο δελ παξέρνληαη, γηα παξάδεηγκα δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Σέινο, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θάπνηα επηπξφζζεηα 

εξγαιεία γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή ην καζεηή, φπσο είλαη ηα ζπλεξγαηηθά εξγαιεία 

κάζεζεο, δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ηάμεο θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη άιια. 

πλεπψο ζπδεηάκε γηα έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ βαζηζκέλν ζηηο αξρέο 

ηερλνινγηθήο δηάζηαζεο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηε ζρεδίαζε ελφο ινγηζκηθνχ πνπ 

πξννξίδεηαη γηα δηδαθηηθή ρξήζε. Έλα ινγηζκηθφ, ην νπνίν ν θάζε «κέζνο» ρξήζηεο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο θάπνηα δπζθνιία φπνηε απηφο 

επηζπκεί. 

4.6.  Σα ϋργα των παιδιών  

ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο, δφζεθε ρξφλνο ζε φζα παηδηά επηζπκνχζαλ λα 

απνηππψζνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ ζε δσγξαθηέο, νη νπνίεο 

παξαηίζεληαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο (βιέπε Παξάξηεκα 8) Ο αξηζκφο ησλ 

δσγξαθηψλ πνπ ζπιιέρζεθε ήηαλ δέθα (10), απφ ηηο νπνίεο κφλν κία δελ ζρεηίδεηαη 

θαζφινπ κε ην λεξφ, ζηελ νπνία θαίλεηαη ην παηδί λα έρεη δσγξαθίζεη έλα θηλνχκελν 

ζρέδην (Εσγξαθηά 10).  

πγθεθξηκέλα, έλα παηδί δσγξάθηζε ην νπξάλην ηφμν (8
ε
 Εσγξαθηά), 

θαηλφκελν ην νπνίν θαίλεηαη λα ηνπ πξνθάιεζε κεγάιε εληχπσζε, ελψ κία άιιε 

δσγξαθηά παηδηνχ πεξηέρεη ην λεξφ, απεηθνλίδνληαο έλα θαξάβη πνπ πιέεη πάλσ ζηε 

ζάιαζζα, ελψ ζηνλ νπξαλφ βξίζθνληαη κεξηθά ζχλλεθα θαη ν ήιηνο (Εσγξαθηά 6). 

Δπηπξφζζεηα, ζπιιέρηεθαλ 3 έξγα- δσγξαθηέο, ζηηο νπνίεο ηα παηδηά απνηχπσζαλ ηνλ 

πδξνινγηθφ θχθιν. ηε Εσγξαθηά 2, ην παηδί θαίλεηαη λα έρεη απεηθνλίζεη ηα 
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θαηλφκελν ηεο ζπκπχθλσζεο, ηεο πγξνπνίεζεο θαη ηεο απνξξνήο, ελψ μερσξίδνπλ ηα 

βειάθηα πνπ δείρλνπλ ηελ αλνδηθή θαη θαζνδηθή θαηεχζπλζε ηνπ λεξνχ. Αληίζηνηρε 

πξνζπάζεηα απεηθφληζεο ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ γίλεηαη εκθαλήο ζηε Εσγξαθηά 4, 

ζηελ νπνία θαίλνληαη ζχλλεθα, βνπλά, ζάιαζζα θαη ν ήιηνο, ελψ ζηαγφλεο λεξνχ 

βξίζθνληαη ζε φιε ηελ δσγξαθηά. Δληχπσζε πξνθαιεί φηη ην παηδί θαηνλφκαζε ην 

έξγν ηνπ σο «ν θχθινο ηνπ λεξνχ», ηνπνζεηψληαο βειάθηα πνπ δείρλνπλ ηελ πνξεία 

πνπ έρεη ην λεξφ.  

Έλα άιιν παηδί, δσγξάθηζε ηέζζεξηο (4) θαξηέιεο ζηηο νπνίεο απεηθνλίδεη ηα 

ζηάδηα ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ (3
ε
 Εσγξαθηά), πξνθαλψο επεξεαζκέλνο είηε απφ ην 

ινγηζκηθφ είηε απφ ηηο απεηθνλίζεηο πνπ κνηξάζηεθαλ ζηηο δχν ζπλεληεχμεηο. Οη ηξεηο 

(3) θαξηέιεο απεηθφληδαλ μερσξηζηά ηα θαηλφκελα: ηεο εμάηκηζεο, ηεο ζπκπχθλσζεο 

θαη ηεο βξνρήο, ηνπ ρηνληνχ θαη ηεο απνξξνήο, ελψ ε ηειεπηαία θαξηέια απεηθφληδε 

έλαλ θχθιν κε λεξφ. Θεηηθφ ζηνηρείν ζην έξγν ηνπ παηδηνχ απνηέιεζε φηη ηηο 

θαξηέιεο απηέο ηηο έδσζε κε ηε ζσζηή ζεηξά, δεκηνπξγψληαο έηζη εχζηνρα ηα ζηάδηα 

ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. Σέινο, ηξεηο (3) δσγξαθηέο θαίλεηαη φηη απεηθνλίδνπλ ην 

θαηλφκελν ηεο απνξξνήο, ελψ έλα άιιν παηδί απνηχπσζε ην θαηλφκελν ηεο 

πγξνπνίεζεο. Απ‟ φια ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη πνιιέο δσγξαθηέο ησλ 

παηδηψλ απεηθνλίδνπλ επδηάθξηηα ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν ή θάπνηα απφ ηα επηκέξνπο 

θαηλφκελά ηνπ, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη θαηαλφεζαλ ην ζέκα πνπ δηδάρζεθε. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5Ο 

ΤΖΉΣΗΗ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 ε απηφ ην θεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνηίκεζε ηεο έξεπλαο, δειαδή ν 

βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί αξρηθά, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα 

θαηνλνκαζηνχλ νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ζα παξαηεζνχλ πξνηάζεηο γηα 

ηε κειινληηθή βειηίσζή ηεο. θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε δηδαζθαιία ηνπ 

πδξνινγηθνχ θχθινπ κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ «Σν ηαμίδη ηνπ 

λεξνχ» ζε παηδηά ειηθίαο απφ 6 έσο 8 εηψλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα ηα εξσηήκαηα πνπ 

ηέζεθαλ ήηαλ: εάλ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» ήηαλ 

επηηπρέο/απνδνηηθφ, δειαδή εάλ ηα παηδηά: α) αληηιήθζεθαλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ σο 

θνηλσληθφ αγαζφ θαη ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ, β) θαηαλφεζαλ ηε δηαδνρή ησλ 

θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, γ) νδεγήζεθαλ ζηελ εθκάζεζε ησλ επηκέξνπο 

θχξησλ θαηλνκέλσλ. Γεπηεξεπφλησο, εμεηάζηεθε έλα ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ήηαλ 

επηηπρέο/απνδνηηθφ: α) σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ απφ ηα παηδηά, β) σο πξνο 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο κνληεινπνίεζεο σο επηζηεκνληθέο 

δεμηφηεηεο. Χο ηειεπηαίνο ζηφρνο ηέζεθε ε αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ (κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ) αιιά θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ην θχιιν παξαηήξεζεο θαη ηελ έθζεζε ηνπ «εηδηθνχ», αμηνινγήζεθε 

ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ. 

ζνλ αθνξά ην ζηφρν «ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ σο 

θνηλσληθφ αγαζφ θαη ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ», απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ην ηεζη πξνειέγρνπ έγηλε θαλεξφ ην γεγνλφο φηη πνιιά παηδηά ήδε 

γλψξηδαλ ζε θάπνην βαζκφ ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ λεξνχ. Απηφ 

φπσο έρεη πξναλαθεξζεί θαη ζην 3ν Κεθάιαην, νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε 

γεσγξαθηθή ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην ζρνιείν, απνηέιεζκα πνπ ζπκθσλεί κε 

παιαηφηεξε έξεπλα ηνπ Taiwo (1999) δείρλνληαο φηη νη καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο 

πνπ πξνέξρνληαλ απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε 

αληίιεςε γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, αθνχ έξρνληαη θαζεκεξηλά ζε επαθή κε ηε ρξήζε 

ηνπ λεξνχ, φπσο είλαη ε άξδεπζε ησλ νξπδψλσλ. Απφ ην ηεζη κεηαειέγρνπ δελ 

θάλεθε λα ππάξρεη ζεκαληηθή βειηίσζε απηήο ηεο γλψζεο. Απηφ πηζαλφλ λα 
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νθείιεηαη είηε ζην γεγνλφο φηη δε δφζεθε κεγάιε βαξχηεηα ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

αληίζηνηρεο ελφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ «Σν λεξφ», είηε φηη ην πεξηερφκελφ ηεο ήηαλ 

ειιηπέο. Σελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο επηβεβαίσζαλ ηξεηο 

εθπαηδεπηηθνί ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζην εξσηεκαηνιφγην, φπνπ πξφηεηλαλ λα 

αθηεξσζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαη λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ αμία θαη ηνπο 

ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηνπ λεξνχ ψζηε λα αλαδεηρζεί ην πξφβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο θαη 

νη ηξφπνη ζσζηήο δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλφκεζεο λεξνχ. 

 Ο επφκελνο ζηφρνο «ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ 

ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ», θάλεθε λα επηηεχρζεθε θξίλνληαο απφ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ δχν ηεζη. Οη απνδεθηέο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε ζεηξά ηνπ θχθινπ κεηά ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ινγηζκηθνχ δηπιαζηάζηεθαλ. Μάιηζηα, φια ηα παηδηά βξήθαλ ζσζηά 

ηελ αιιεινπρία ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, ελψ πξηλ ηε δηδαζθαιία 

ζρεδφλ ηα κηζά παηδηά απάληεζαλ νξζά ζηε ζπγθξηκέλε εξψηεζε. ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ θαίλεηαη λα ζπλέβαιε ε δηδαζθαιία ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηε ρξήζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε απηφ ηεο 

έξεπλαο ηνπ Παλαγησηαθφπνπινπ θ.ά. (2003), δηφηη κεηά απφ δηδαθηηθή παξέκβαζε 

πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζπκπέξαλαλ φηη ε εθπαηδεπηηθή  δηαδηθαζία κε ηε ρξήζε 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα θαηαζηεί εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή γηα ην 

καζεηή. πγθεθξηκέλα ε δηδαζθαιία ηεο δηαδνρήο ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ 

θχθινπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ελνηήησλ 3, 4, θαη 6 ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Ήηαλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ ην γεγνλφο φηη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ηα παηδηά αθνκνίσζαλ ηε γλψζε θπξίσο ιφγσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ βαζίδνληαη ζην animation (θηλνχκελα ζρέδηα). πλεπψο, ε ρξήζε ηεο ηερληθήο 

ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ θάλεθε πσο ζπλέβαιε ζηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ, εχξεκα πνπ ζπκθσλεί κε ζρεηηθέο έξεπλεο ησλ 

Barak et.al. (2011) θαη Rosen (2009), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη ε ρξήζε ησλ 

animation ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ νδεγεί ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα 

κάζεζεο. 

ζνλ αθνξά ηνλ ζηφρν πνπ αθνξνχζε λα νδεγεζνχλ νη καζεηέο ζηελ εθκάζεζε 

ησλ επηκέξνπο θχξησλ θαηλνκέλσλ, ε Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή Αθνινπζία κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ινγηζκηθνχ ήηαλ απνδνηηθή, αλ θξίλνπκε απφ ηε ζεηηθή κεηαβνιή 

ηεο εηθφλαο ησλ ζρεηηθψλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη καζεηέο ζηα δχν ηεζη 

(πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ). Έηζη, ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο παηδηψλ θαηάθεξε λα 

μεπεξάζεη ηα ελλνηνινγηθά εκπφδηα θαη λα πξνζεγγίζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 



140 

 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ πξνέιεπζε 

ηεο βξνρήο, ηε ζχζηαζε ησλ ζχλλεθσλ θαη ηελ αηηία πηψζεο ηνπ ρηνληνχ, νη 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ κεηά απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ ινγηζκηθνχ ήηαλ ζεκαληηθά 

βειηησκέλεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξψηε θνξά πνπ εξσηήζεθαλ. ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ζπλέβαιαλ νη ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ παηδηψλ πνπ 

ιάβακε ππφςε πξηλ απφ ηε ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ. πγθεθξηκέλα, εηζαγάγακε ην 

ζηνηρείν ηεο ζηαγφλαο ζηελ παξνπζίαζε ησλ θαηλφκελσλ ηεο εμάηκηζεο, ηεο 

ζπκπχθλσζεο θαη ηεο πγξνπνίεζεο ιφγσ αληίζηνηρσλ εξεπλψλ ησλ Βar (1986) θαη 

Driver (2000), γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο θαιχηεξα ηα θαηλφκελα ιφγσ ησλ 

ηδηνηήησλ ηεο ζηαγφλαο (π.ρ. ηεο βαξχηεηαο). Δπίζεο, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα 

αλαηξνπήο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ ελαιιαθηηθψλ ηδεψλ πνπ είραλ νη καζεηέο γηα 

ην θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο, δειαδή φηη ην λεξφ δελ εμαθαλίδεηαη, αιιά κεηαθέξεηαη 

(Bar, 1989 θαη Bar & Gallili, 1994), αιιά θαη γηα ην θαηλφκελν ηεο πγξνπνίεζεο, 

δειαδή φηη ηα ζχλλεθα πεγαίλνπλ ζηε ζάιαζζα θαη γεκίδνπλ λεξφ (Henriques, 2000). 

Σέινο, ηελ εθκάζεζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ επηβεβαηψλνπλ ηα ηεθκήξηα ηνπ θχιινπ 

παξαηήξεζεο, φπνπ νη παξαηεξήζεηο θαη νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηα θαηλφκελα 

ήηαλ εχζηνρεο θαηά ηε Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή Αθνινπζία. 

ρεηηθά κε ηνλ ζηφρν, λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο  Νέεο Σερλνινγίεο κέζσ ηεο επαθήο ηνπο κε απηέο, θάλεθε πσο ζε 

κεγάιν βαζκφ επεηεχρζε. Αξρηθά, ε αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ απφ ηνπο 

καζεηέο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε δηδαζθαιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, 

βαζηδφκελνη ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο ησλ Κφκε (2004), Παλαγησηαθφπνπινπ θ.ά. 

(2003), Ράπηε & Ράπηε (2003), νη νπνίεο επηβεβαηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

πνπ δχλαηαη λα θαηέρνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ ηα παηδηά ήξζαλ ζε επαθή κε ηνλ ππνινγηζηή, ηηο 

πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο (video, animation θ.α.) θαη ηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, 

αιιειεπηδξψληαο κε απηά.  

«Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» απνηέιεζε επίζεο ην κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

επφκελνπ ζηφρνπ, λα δνζεί ην θαηάιιειν εξέζηζκα ψζηε ηα παηδηά λα νδεγεζνχλ 

ζηελ θαιιηέξγεηα επηζηεκνληθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ηελ παξαηήξεζε θαη ηε  

κνληεινπνίεζε. Με ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ, επηδηψμακε λα θαιιηεξγεζεί ε 

παξαηήξεζε θαη ε κνληεινπνίεζε σο επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο γηα ηα παηδηά. Ζ 

κνληεινπνίεζε έρεη ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ζχκθσλα κε ηνπο Gilbert et al., (1998) πνπ 

είλαη είηε ε πεξηγξαθή ελφο θαηλνκέλνπ, είηε ν θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα 
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νπνία απνηειείηαη φπσο επίζεο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο, είηε ε εμήγεζε ή ε 

πξφβιεςε ελφο θαηλνκέλνπ, είηε αθφκε θαη ν ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ. ηελ 

παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο δεμηφηεηαο ηεο 

κνληεινπνίεζεο κέζσ ηεο παξνπζίαζεο, παξαηήξεζεο. Έηζη, νη δχν απηέο δεμηφηεηεο 

αιιεινεμαξηψληαη. χκθσλα κε ην ζπκπέξαζκα πνπ απνξξέεη απφ ηα ηεθκήξηα ηνπ 

θχιινπ παξαηήξεζεο ν ζηφρνο απηφο επεηεχρζε. πγθεθξηκέλα, απηφ έγηλε αληηιεπηφ 

απφ ην γεγνλφο φηη νη πξψηεο ελφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ δεηνχζαλ απφ ηνπο καζεηέο-

ρξήζηεο λα παξαηεξήζνπλ ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, αμηνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο απηέο 

ζηηο δχν ηειεπηαίεο ελφηεηεο. Αληίζηνηρα, ηνλίδνληαο ηνλ θχθιν σο εληαίν κνληέιν 

(ζηηο ελφηεηεο 3 θαη 4 ηνπ ινγηζκηθνχ), ζην νπνίν ε κία θάζε εμαξηάηαη απφ ηελ 

άιιε, νδεγεζήθακε ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, ζηελ νπνία 

θιήζεθαλ νη καζεηέο λα εμαζθεζνχλ (ζηελ 6
ε
 ελφηεηα).  

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά. 

ινη νη εθπαηδεπηηθνί επέδεημαλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ινγηζκηθφ, ελψ έγηλαλ 

θαλεξέο νξηζκέλεο ειιείςεηο, ην νπνίν βέβαηα απνηέιεζε θαη δεηνχκελν ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. πλεπψο, ιήθζεθε ε αλακελφκελε 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ «έηξεμαλ» ην ινγηζκηθφ, 

αλαδεηθλχνληαο ηελ αμία θαη ηνλ πςειφ βαζκφ ρξεζηκφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα απνηειέζκαηα απηά «ζπκθσλνχλ» θαη επηβεβαηψλνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ παηδηψλ, νδεγψληαο ζην ηειηθφ ζπκπέξαζκα 

πσο «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» είλαη έλα ρξήζηκν θαη ιεηηνπξγηθφ εξγαιείν γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηε δηδαζθαιία ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ γηα παηδηά πξψηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο. 

5.1. Περιοριςμού 

Χζηφζν ππήξραλ θαη πεξηνξηζκνί ζηελ έξεπλα, νη νπνίνη πξνέθπςαλ πξηλ θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Οη πεξηνξηζκνί απηνί απνξξένπλ απφ ηελ θιίκαθα 

εθαξκνγήο ηεο  έξεπλαο θαη είλαη νη εμήο: 

 Ζ Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή Αθνινπζία κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκφζηεθε 

ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ καζεηψλ, ιακβάλνληαο ηειηθά ππφςε 19 ζπλεληεχμεηο, 

ιφγσ απνπζίαο παηδηψλ ζε θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο. 
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 Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα κφλν ζρνιείν, κε ηνπο καζεηέο πνπ έιαβαλ 

κέξνο λα έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ θάησ απφ ηηο 

ίδηεο ζπλζήθεο (ζπγθεθξηκέλνο γεσγξαθηθφο ηφπνο). 

 ηελ πηινηηθή αμηνιφγεζε, ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα ήηαλ ζπγθεθξηκέλνο (πέληε ζηνλ αξηζκφ). 

5.2. Προτϊςεισ 

Με βάζε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, πξνηείλνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο γηα 

κειινληηθή εθαξκνγή ηεο: 

 Να πξαγκαηνπνηεζεί ε ΓΜΑ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζην πιαίζην ελφο 

project γηα ην λεξφ, φπνπ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ζε 

βάζνο ρξφλνπ ην αληηθείκελν θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν εχξνο εκπεηξηψλ ζε 

ζρέζε κε ην ζέκα. Δπίζεο, βαζηδφκελνη ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Σν ηαμίδη 

ηνπ λεξνχ», ζα κπνξέζνπλ λα εμνηθεησζνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηνλ 

ππνινγηζηή θαη ηηο ΣΠΔ. 

 Να πξαγκαηνπνηεζεί ε ΓΜΑ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζε άιιν δείγκα 

παηδηψλ ίδηαο ειηθίαο (6-8 εηψλ) ζε δηαθνξεηηθή πεξηνρή ηεο Διιάδαο ψζηε λα 

ιεθζνχλ ππφςε άιια ραξαθηεξηζηηθά ζηελ έξεπλα (καζεζηαθνί, ηερλνινγηθνί 

θαη γεσγξαθηθνί παξάγνληεο), γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ηα απνηειέζκαηα ζα 

ζπκπίπηνπλ ή ζα απέρνπλ κε απηά ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

ζνλ αθνξά ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθφ, πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

 Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ λα αλαβαζκηζηεί θαη λα ηξνπνπνηεζεί ζηα ζεκεία πνπ 

θάλεθαλ νη ειιείςεηο. Σα θχξηα ζεκεία ζηα νπνία πξνηείλεηαη βειηίσζε είλαη ε 

1ε ελφηεηα «Σν λεξφ», θαζψο ζα πξέπεη λα αθηεξσζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ζηελ 

αμία θαη ζηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ηνπ λεξνχ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα βειηησζνχλ 

θάπνηα ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ, φπσο ε εηζαγσγή πξάθηνξα 

(πηζαλφλ κε κνξθή ζηαγφλαο ή θάηη ζρεηηθφ κε ην ζέκα), ν νπνίνο ζα 

δηαδξακαηίδεη ην ξφιν ηνπ  βνεζνχ – θαζνδεγεηή γηα ην ρξήζηε εηδηθά φηαλ 

απηφο πξφθεηηαη γηα παηδί κηθξήο ειηθίαο. Σέινο, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

θάπνηα επηπξφζζεηα εξγαιεία γηα ην ρξήζηε, γηα παξάδεηγκα δπλαηφηεηα 

εθηχπσζεο πεξηερνκέλνπ, δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ηάμεο, ζπλεξγαηηθά εξγαιεία 

κάζεζεο θαη άιια, παξέρνληαο πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ή 

ζην καζεηή αληίζηνηρα. 
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http://earthguide.ucsd.edu/earthguide/diagrams/watercycle/
http://www.kidzone.ws/water/
http://www.kidzone.ws/water/
http://www.neok12.com/Water-Cycle.htm
http://www.neok12.com/Water-Cycle.htm
http://www.biology.ualberta.ca/facilities/multimedia/uploads/alberta/watercycle.html
http://www.biology.ualberta.ca/facilities/multimedia/uploads/alberta/watercycle.html
http://apps.southeastwater.com.au/games/se-water-cycle.swf
http://apps.southeastwater.com.au/games/se-water-cycle.swf
http://kerala.skoool.in/content/KS3%20LOs/science/watercycle/index.html
http://kerala.skoool.in/content/KS3%20LOs/science/watercycle/index.html
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/kpe/kastoria/online/lake/jclose/kyklos_nero.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/the_lake/water.htm/water_cycle.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/energy1/photos/watercycle.swf
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/stagonoparea/page1/last.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/stagonoparea/page1/last.htm
http://www.tpe-education.com/soft/sites/default/files/yiota/start.swf
http://www.tpe-education.com/soft/sites/default/files/yiota/start.swf
http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/water/
http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/water/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΚΛΟ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ   
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πιήξεο, 

ελεκεξψλεηαη 

πνιπηξνπη

-θφ 

αλαθαιππηη-

θφ κνληέιν 

αιιειεπηδξαζηη-

θφ, βνήζεηα  

άκεζε θαη 

ηειηθή 

ζπιινγή 

πιηθνχ, 

απνζήθεπζε, 

εθηχπσζε 

 

ζπκβαηφ κε 

ΑΠ 

απιφ 

animation 

κνληέιν 

κεηαθνξάο 

απιή κνξθή, 

εχθνιε 

πινήγεζε 

- - 

 
πεξηνξηζκέλν 

animation 

- παηρλίδη 

κνληέιν 

κεηαθνξάο 

αιιειεπηδξαζηη

θφ, εχθνιε 

πινήγεζε 

άκεζε επαλάιεςε 

 ζπκβαηφ κε 

ΑΠ, πιήξεο 

πνιπηξνπη

-θφ 

κνληέιν 

κεηαθνξάο 

αιιειεπηδξαζηη

θφ, θαιαίζζεην, 

εχθνιε 

πινήγεζε  

άκεζε κε 

εκθάληζε 

βνήζεηαο 

επαλάιεςε, 

θνπκπηά 

πινήγεζεο, 

αζφξπβν 

 

πεξηνξηζκέλν, 

σο βνεζεηηθφ 

κέζν 

animation 
κνληέιν 

κεηαθνξάο 

απιή κνξθή, 

αλεμάξηεηα 

κέξε 

έκκεζε 

θαη ηειηθή 

θχιια 

εξγαζίαο 

“Σν ζύλλεθν 

έθεξε βξνρή!” 

ζπκβαηφ κε 

ΑΠ, 

επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλν, 

πιήξεο 

πνιπηξν-

πηθφ, 

κνξθή 

ηζηνξίαο 

δηεξεπλεηηθφ 

κνληέιν 

αιιειεπηδξαζηη

θφ, ελδηαθέξνλ, 

εχθνιε 

πινήγεζε, 

βνήζεηα,  

άκεζε θαη 

ηειηθή  

εθηχπσζε, 

θνπκπηά 

πινήγεζεο, 

θχιια 

εξγαζίαο 

Κύθινο Νεξνύ… 

Κύθινο Εσήο 

ζπκβαηφ κε 

ΑΠ, πιήξεο, 

ελεκεξσκέλν  

ςεθηαθφ 

βηβιίν 

κνληέιν 

κεηαθνξάο 

απιή κνξθή, 

εχθνιε 

πινήγεζε 

άκεζε θαη 

έκκεζε 

ηειηθή 

θχιια 

εξγαζίαο 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ   
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θείκελν, 

video, 

παηρλίδηα 

εχρξεζην 

δηαιεηηνπξ-

γηθφ, 

ζπκβαηφ 

αξρείν 

παξνπζηάζεσλ 
- - 

 

θείκελν, 

animation 
εχρξεζην ζπκβαηφ - - - 

 

θείκελν, 

animation,  

εθέ ήρνπ 

εχρξεζην ζπκβαηφ - - - 

 

θείκελν, 

animation, 

ζπλνδεπηηθφο 

ήρνο 

θαηάιιειν, 

εχρξεζην 
ζπκβαηφ - - - 

 

θείκελν, 

animation, 

ζεηξά εηθφλσλ 

δχζρξεζην ζπκβαηφ 

επειημία, 

δηαρείξηζε 

καζήκαηνο 

- - 

“Σν ζύλλεθν 

έθεξε βξνρή!” 

θείκελν, 

animation, 

video, 

ζπλνδεπηηθφο 

ήρνο 

θαηάιιειν, 

αμηφπηζην, 

απνδνηηθφ, 

εχρξεζην 

δηαιεηηνπξ-

γηθφ, 

ζπκβαηφ 

δηαρείξηζε 

ηζηνξίαο- 

γξίθσλ 

ζπλεξγα-

ηηθή 

κάζεζε, 

ηεηξάδην 

εξγαζηψλ 

- 

Κύθινο Νεξνύ… 

Κύθινο Εσήο θείκελν, video δχζρξεζην 

δηαιεηηνπξ-

γηθφ, 

ζπκβαηφ 

- 
ηεηξάδην 

εξγαζηψλ 
- 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ SCREENSHOTS ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

 

Screenshot 1: Οκόνθ ζναρξθσ. 

 

 

 

 

Screenshot 2: υντελεςτζσ του λογιςμικοφ. 
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Screenshot 3: Οδθγόσ χριςθσ. 

 

 

Screenshot 4: Κεντρικό μενοφ. 
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Screenshot 5: Οκόνθ αφόρμθςθσ. 

 

 

Screenshot 6: Ενότθτα 1-Η χριςθ του νεροφ. 
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Screenshot 7: Ενότθτα 2-Βίντεο NASA. 

 

 

Screenshot 8: Ενότθτα 3- Ο κφκλοσ του νεροφ. 
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Screenshot 9: Ενότθτα 4- Ο επιςτιμονασ. 

 

 

 

Screenshot 10: Ενότθτα 5- Βρεσ τθ ςωςτι λζξθ. 
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Screenshot 11: Ενότθτα 6- Βρεσ τθ ςωςτι ςειρά. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΤΝΣΕΤΞΕΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ- ΕΛΕΓΦΟΤ  

Οη εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ νη εμήο: 

1. Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; ε ηη καο ρξεζηκεχεη; Πνηνο άιινο ην ρξεηάδεηαη 

εθηφο απφ ηνλ άλζξσπν;  

2. Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; 

3. Απφ ηη είλαη θηηαγκέλα ηα ζχλλεθα; 

4. Πφηε πέθηεη ην ρηφλη; 

5. Γηαηί δελ ηειεηψλεη πνηέ ην λεξφ απφ ηηο ζάιαζζεο; (Αλ δελ κπνξεί λα απαληήζεη, 

ιέσ: «Λέλε φηη ην λεξφ εμαηκίδεηαη απφ ηηο ζάιαζζεο θαη πάεη ζηα ζχλλεθα. 

Ξέξεηο ηη είλαη απηφ πνπ δεζηαίλεη ηε ζάιαζζα γηα λα εμαηκηζηεί ην λεξφ;» 

«Μήπσο παίδεη ν ήιηνο θάπνην ξφιν;») 

6. Έρεηο αθνχζεη πνηέ γηα ην θχθιν ηνπ λεξνχ; Μήπσο κπνξείο λα κνπ πεηο ηη είλαη; 

7. Ο θχθινο ηνπ λεξνχ απνηειείηαη απφ νξηζκέλα θαηλφκελα φπσο είπακε θαη πξηλ: 

πνηάκη, ζχλλεθα, εμάηκηζε, βξνρή (κε πεξηγξαθή). Μπνξείο λα βάιεηο ζηε ζσζηή 

ζεηξά ηα παξαπάλσ θαηλφκελα γηα λα θηηάμεηο θαη ζπ ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ; 

(Μφιηο νινθιεξψζεη ξσηάσ γηαηί ηα έβαιε κε απηή ηε ζεηξά, πρ ηε βξνρή κεηά 

απφ ηελ εμάηκηζε). 

Οη εξσηήζεηο έγηλαλ πξνζσπηθά ζε θάζε καζεηή. Γελ ππήξμε θάπνηα θαηεχζπλζε 

ζηηο εξσηήζεηο, ψζηε ην απνηέιεζκα λα είλαη αληηθεηκεληθφ. ε πεξηπηψζεηο πνπ 

δπζθνιεπφηαλ ην παηδί, απιά επαλαιακβάλακε ηηο εξσηήζεηο θαη αθήλακε ρξφλν γηα 

λα ζθεθηεί ν καζεηήο. Δπηπξφζζεηα, ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε κε ην λνχκεξν επηά (7) 

δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα ηνπνζεηήζνπλ ηα θαηλφκελα ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ 

ζηε ζεηξά. ε απηή ηελ εξψηεζε, κνηξάζηεθαλ ηέζζεξηο (4) εηθφλεο πνπ απεηθφληδαλ 

ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ. Οη εηθφλεο απηέο είλαη έξγν κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ηεο 

Άλλαο πκεσλίδνπ (2014) θαη παξαζέηνληαη παξαθάησ ζην Παξάξηεκα 5. Γφζεθαλ 

ζηνπο καζεηέο γηα λα κπνξέζνπλ λα ηνπνζεηήζνπλ ζηε ζεηξά ηα θαηλφκελα αιιά θαη 

ηα πεξηγξάςνπλ. ην ηέινο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο παξαρσξήζεθε ζηα παηδηά κία 

αλαπαξάζηαζε ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ (βξίζθεηαη παξαθάησ ζην Παξάξηεκα 5). Σε 

ζρεδηάζακε κε βάζε απηέο ηηο εηθφλεο, ψζηε λα έρνπλ έλα ελζχκην απφ ηε δηδαζθαιία 

ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα αλαηξέμνπλ ζε απηή αλά πάζα 

ζηηγκή. Οη καζεηέο ελζνπζηάζηεθαλ κε ηελ αλαπαξάζηαζε θαη κάιηζηα αλέθεξαλ 

ραξαθηεξηζηηθά φηη ζα ηε θξεκάζνπλ ζην δσκάηην λα ηελ ζπκνχληαη. 
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ηελ ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη νη απαληήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ αλά καζεηή θαη 

αλά εξψηεζε. ε θάζε εξψηεζε κε καχξν ρξψκα παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ηνπ 

πξνειέγρνπ, ελψ κε θφθθηλν ρξψκα απηέο ηνπ κεηαειέγρνπ. 

ΠΑΗΓΗ 1 

1. Ναη, γηα λα πίλνπκε λεξφ, λα πιέλνπκε ηα ξνχρα , λα πνηίδνπκε ηα ινπινχδηα. Σα 

δψα, γηα λα πίλνπλ λεξφ. 

Ναη, γηα λα πιέλνπκε ξνχρα, λα πίλνπκε, λα θνιπκπάκε θαη λα πνηίδνπκε ηα 

θπηά. Σα δψα πίλνπλ λεξφ θαη θνιπκπάλε. Καη ηα θπηά ζέινπλ λεξφ. 

2. Απφ ηνλ νπξαλφ. Απφ ηα ζχλλεθα. 

Απ‟ ηα ζχλλεθα. 

3. Απφ ηνλ νπξαλφ θαη απφ θαπλφ. 

Απφ ηνπο αηκνχο, απφ ηε βξνρή. 

4. Σν ρεηκψλα θαη ην θζηλφπσξν. 

Σν ρεηκψλα γηαηί θάλεη θξχν. 

5. Γηαηί βξέρεη πνιχ θαη κεξηθέο θνξέο δε ζηακαηάεη θαη ην λεξφ απηφ πάεη ζηε 

ζάιαζζα. 

Γηαηί βξέρεη θαη ρηνλίδεη θαη ην λεξφ παγψλεη θαη κεηά ιηψλεη θαη δελ ηειεηψλεη. 

6. Γελ ηνλ έρσ αθνχζεη. Γελ μέξσ ηη είλαη. θέθηνκαη ηα λεξά. 

Ο ήιηνο εμαηκίδεη ην λεξφ, πάεη πάλσ ζ‟ απηφλ θαη κεηά έξρεηαη έλα ζχλλεθν πνπ 

έρεη κέζα λεξφ θαη κεηά βξέρεη . Μεηά πάεη κε αέξα ζηα βνπλά, θεχγεη απφ θεη κε 

ρηφλη θαη κεηά πάεη ζην πνηάκη θαη κεηά ζηε ιίκλε θαη κεηά ζηε ζάιαζζα. 

7. Πνηάκη, εμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή. Γηαηί ην λεξφ μεθηλάεη απφ ην βνπλφ θαη κεηά 

πάεη πάλσ ζηνλ νπξαλφ. Μεηά αθνχ πάεη ζηνλ νπξαλφ βγαίλεη ν ήιηνο θαη κεηά 

βξέρεη. 

Δμάηκηζε, ζπκπχθλσζε, βξνρή, πνηάκη. Γηαηί είλαη ν ήιηνο, εμαηκίδεηαη ε ιίκλε 

πάλσ απφ ηα ζχλλεθα, κεηά βξέρεη θαη κεηά ν αέξαο ζπξψρλεη ηα ζχλλεθα ζην 

βνπλφ θαη κεηά βξέρεη ή ρηνλίδεη θαη πάεη ζην λεξφ ή ζηε ιίκλε πάιη. 

 

ΠΑΗΓΗ 2 

1. Ναη, γηα λα πίλνπκε, λα πνηίδνπκε ηα θπηά. Ο ειέθαληαο, ν ηππνπφηακνο. 

Ναη, γηα ηα δψα, λα πίλνπκε, πνηίδνπκε ηα θπηά, πίλνπλ ηα δψα. 

2. Απφ ηα ζχλλεθα. 

Απφ ηα ζχλλεθα.  

3. Απφ ηνλ αέξα θαη απφ ηνλ αηκφ. 

Απφ ηνλ πδξαηκφ πνπ θάλεη ν ήιηνο κέζα ζηε ζάιαζζα. 

4. Σν ρεηκψλα, δελ μέξσ γηαηί. 

ηαλ ηα ζχλλεθα θξπψλνπλ πέθηεη εθεί κέζα ρηφλη. 

5. Γηαηί ζπλέρεηα βξέρεη, γεκίδεη ηε ζάιαζζα πην πνιχ λεξφ. 

Γηαηί ζπλέρεηα βξέρεη θαη πέθηεη κέζα ζηε ζάιαζζα θαη γίλεηαη λεξφ. Μεηά ν 

ήιηνο δεζηαίλεη ηε ζάιαζζα. 
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6. Γελ μέξσ. 

Απφ ηνλ ήιην, ην δεζηαίλεη, κεηά ην ξίρλεη κέζα ζηε ζάιαζζα θαη κεηά νη 

πδξαηκνί ζεθψλνληαη πάλσ, γίλεηαη ρηφλη θαη πάιη πέθηεη κέζα ζηε ζάιαζζα. 

7. Δμάηκηζε, ζχλλεθα, πνηάκη, βξνρή. Γηαηί πξψηα είλαη ν αηκφο πνπ πεγαίλεη ζηα 

ζχλλεθα θαη κεηά βξέρεη ζην πνηάκη θαη γεκίδεη πάξα πνιχ λεξφ θαη κεηά μαλά 

βξέρεη. 

Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. Σν λεξφ εμαηκίδεηαη θαη γίλεηαη ζχλλεθν, 

κεηά αξρίδεη λα βξέρεη θαη ηέινο ην λεξφ πάεη ζηα πνηάκηα. 

  

ΠΑΗΓΗ 3 

1. Ναη, πίλνπκε, θάλνπκε κπάλην, πνηίδνπκε ηα ινπινχδηα θαη πιέλνπκε ηα πηάηα. 

Σα δψα πίλνπλ λεξφ. Αλ δελ ππάξρεη λεξφ ζα πεζάλνπλ. 

Ναη, πίλνπκε, θάλνπκε κπάλην, πίλνπλ ηα δψα, πιέλνπκε ηα ξνχρα θαη ηα πηάηα. 

Γηα ηα δψα, γηα ηα θπηά θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο.  

2. Ο ήιηνο ρηππάεη ην πνηάκη, γίλεηαη εμάηκηζε, πάλε ζηα ζχλλεθα. Απηά παγψλνπλ 

θαη γίλεηαη βξνρή θαη πέθηεη ζην πνηάκη. 

Απφ ηε ζάιαζζα, εμαηκίδεηαη θαη αλεβαίλεη θαη γίλεηαη ζχλλεθν θαη φηαλ θξπψλεη 

γίλεηαη ζχλλεθα. 

3. Απφ ηελ εμάηκηζε. 

Απφ ηελ εμάηκηζε. Απφ ην πγξφ - λεξφ. 

4. ηαλ παγψλνπλ πνιχ ηα ζχλλεθα. 

ηαλ παγψλεη πάξα πνιχ ην ζχλλεθν. 

5. Γηαηί φηαλ ρηππάεη ν ήιηνο ζην πνηάκη θαη κεηά ζηελ εμάηκηζε θαη πέθηεη μαλά 

κέζα ζηε ζάιαζζα. Έηζη δελ ηειεηψλεη πνηέ. 

Γηαηί απ‟ ηε ζάιαζζα εμαηκίδεηαη, κεηά ην ζχλλεθν βξέρεη απφ ηα βνπλά, γίλεηαη 

ρηφλη θαη μαλαγπξλάεη ζηε ζάιαζζα. 

6. Ναη. ν ήιηνο ρηππάεη ζην πνηάκη, ζηε ζάιαζζα, γίλεηαη εμάηκηζε, γίλνληαη ηα 

ζχλλεθα, παγψλεη, γίλεηαη βξνρή θαη φηαλ παγψλεη πάξα πνιχ γίλεηαη ρηφλη ή 

ραιάδη. 

Σν λεξφ εμαηκίδεηαη θαη γίλεηαη ζπκπχθλσζε (ζχλλεθν), γίλεηαη πγξνπνίεζε - 

βξνρή, κεηά παγψλεη θαη γίλεηαη ρηφλη θαη γίλεηαη ην ρηφλη απνξξνή. 

7. Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. Ο ήιηνο γίλεηαη εμάηκηζε, γίλεηαη βξνρή, 

παγψλνπλ θαη πέθηνπλ ζην πνηάκη. 

Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. πσο ηα έβαια ρηεο, γηαηί ν ήιηνο θάλεη 

εμάηκηζε, πάεη πάλσ, γίλεηαη ζχλλεθν θαη γίλεηαη βξνρή θαη ε βξνρή πέθηεη ζην 

πνηάκη.  

 

ΠΑΗΓΗ 4 

1. Ναη, πίλνπκε λεξφ, πιέλνπκε ηα ρέξηα, θάλνπκε κπάλην. Ο ειέθαληαο γηαηί πεηάεη 

λεξφ. 
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Ναη, ην πίλνπκε, πιέλνπκε ηα ρέξηα, θάλνπκε κπάλην, πιέλνπκε δφληηα θαη ηα 

ρέξηα θαη ηα ξνχρα. Σα δψα, ηα θπηά θαη νη άλζξσπνη. 

2. Απφ ηνλ νπξαλφ. 

Απφ ηα ζχλλεθα. 

3. Απφ ην ρηφλη. 

Απφ ην ρηφλη. 

4. Σν ρεηκψλα.  

Σν ρεηκψλα. 

5. Γηα λα θάλνπκε κπάλην ζηε ζάιαζζα. 

Γηα λα πίλνπλ ηα δψα λεξφ θαη γηαηί ζπλέρεηα βξέρεη. 

6. Ναη είλαη έλαο θχθινο πνπ έρεη κέζα λεξφ. 

Δίλαη έλαο θχθινο πνπ έρεη κέζα ηελ εμάηκηζε, ηα ζχλλεθα απφ ηε ζάιαζζα, κεηά 

πεγαίλεη ζηα ζχλλεθα, πέθηεη ην λεξφ θάησ, κέζα ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. 

7. χλλεθα, εμάηκηζε, βξνρή, πνηάκη. Δδψ πάλσ ζηα ζχλλεθα πεγαίλεη ην λεξφ. Δδψ 

πέξα είλαη πνπ πέθηνπλε ηα ζχλλεθα ζηε ζάιαζζα, κπνπκπνπλίδεη θαη βξέρεη. 

Πεγαίλεη ε βξνρή ζην πνηάκη θαη ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. 

Δμάηκηζε, ζπκπχθλσζε, βξνρή, πνηάκη. Γηαηί ην λεξφ πάεη ζηα ζχλλεθα, ηα 

θηηάρλεη, κπαίλνπλ κέζα ζηαγφλεο θαη κεηά βγαίλεη ν ήιηνο. Μεηά βγαίλνπλ 

θεξαπλνί, γίλνληαη βαξηέο θαη πέθηεη βξνρή θαη κέζα ζην πνηάκη θαη κέζα ζηνλ 

θχθιν ηνπ λεξνχ. Κχξηε, θχξηε, ζπκάκαη κεξηθέο ιέμεηο. Σελ εμάηκηζε ηελ 

απνξξνή θαη ηελ πγξνπνίεζε πνπ είλαη ε βξνρή.  

 

ΠΑΗΓΗ 5 

1. Ναη, πνηίδνπκε ζηα ρσξάθηα. Σα δψα, ν ειέθαληαο. 

Ναη , γηα λα ην πηνχκε, λα θάλνπκε κπάλην, λα βνπξηζίδνπκε ηα δφληηα θαη ζηα 

δψα θαη ζηα ρσξάθηα θαη ζηα θπηά. 

2. Απφ ηα ζχλλεθα. 

Απφ ηα ζχλλεθα. 

3. Απφ βακβάθη. 

Απφ λεξφ. 

4. Σν ρεηκψλα. 

Σν ρεηκψλα επεηδή θάλεη θξχν. 

5. Ο ήιηνο. 

Γηα λα θνιπκπάκε. Ναη ν ήιηνο. 

6. Γε ζπκάκαη. 

Ναη, ν ήιηνο δεζηαίλεη ηε ζάιαζζα, κεηά έξρεηαη ε εμάηκηζε, κεηά έξρεηαη 

ζχλλεθν, ξίρλεη βξνρή θαη αξρίδεη λα πέθηεη θάησ θαη κεηά γίλεηαη ρηφλη γηαηί έρεη 

θξχν; ηαλ ην ρηφλη πέθηεη κέζα ζην λεξφ θαη βγαίλεη ν ήιηνο θαη φηαλ κπαίλνπλ 

νη ζηαγφλεο ζην λεξφ ηφηε δελ ππάξρνπλ ζχλλεθα ζηνλ νπξαλφ.  

7. Δμάηκηζε, ζχλλεθα, πνηάκη, βξνρή. Πξψηα ν ήιηνο ιάκπεη επεηδή ζηγά-ζηγά 

ήξζαλ ηα ζχλλεθα άξρηζε λα ςηραιίδεη θαη άξρηζε λα βξέρεη δπλαηά. 
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Δμάηκηζε, ζπκπχθλσζε, βξνρή, πνηάκη. Πξψηα έρεη ήιην, κεηά ηα ζχλλεθα 

κπαίλνπλ κπξνζηά ηνπ κεηά πξνρσξάλε, θξπψλνπλ θαη βξέρεη ζην πνηάκη. 

 

ΠΑΗΓΗ 6 

1. Ναη, ζηα ινπινχδηα, ηα πνηίδνπκε. Σα δψα πίλνπλ. 

Ναη γηα λα πίλνπκε, λα θάλνπκε κπάλην. Σα δψα θαη ηα ινπινχδηα. 

2. χλλεθα. 

Απφ ηα ζχλλεθα. 

3. Απφ θαπλφ.  

Απφ αηκφ θαη λεξφ. 

4. Σν ρεηκψλα. 

Σν ρεηκψλα, κε θξχν. 

5. Γηαηί φιν βξέρεη. 

Γηαηί βξέρεη θαη ην λεξφ πάεη ζηε ζάιαζζα θαη απηφ γίλεηαη πνιιέο θνξέο. 

6. Σν λεξφ πάεη παληνχ. ηε ζάιαζζα, ζηηο ιίκλεο θαη ζηα πνηάκηα. 

Ο ήιηνο εμαηκίδεη ην λεξφ θαη γίλεηαη ζχλλεθα θαη κεηά γίλεηαη ρηφλη θαη βξνρή 

θαη πέθηεη ζηε ζάιαζζα. 

7. Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. Άξρηζε λα βγαίλεη ν ήιηνο, κπήθε ν ήιηνο ζηα 

ζχλλεθα θαη άξρηζε λα βξέρεη θαη κεηά πήγε ζην πνηάκη. 

Δμάηκηζε, ζπκπχθλσζε, βξνρή, πνηάκη. Πξψηα ν ήιηνο βγαίλεη, εμαηκίδεη θαη 

θηηάρλεη ηα ζχλλεθα κε πδξαηκφ, ςηραιίδεη θαη βξέρεη θαη πάεη ζην πνηάκη θαη ηε 

ιίκλε.  

 

ΠΑΗΓΗ 7 

1. Ναη, ζην λα πίλνπκε εκείο θαη λα πνηίδνπκε ηα θπηά. Σα δψα πίλνπλ γηαηί αλ δελ 

πίλνπλ ζα ςνθήζνπλ. 

Ναη πίλνπκε, θάλνπκε κπάλην, πνηίδνπκε ινπινχδηα, δίλνπκε ζηα δψα, θάλνπλ 

κπάλην. 

2. Απφ ηα ζχλλεθα. 

Απφ ηα ζχλλεθα. 

3. Απφ λεξφ θαη αέξα. 

Ξέραζα… πδξαηκφο; 

4. ηαλ θάλεη έληνλε ζεξκνθξαζία. ηαλ θάλεη πνιχ θξχν θαη κεξηθέο θνξέο 

βξέρεη. 

ηαλ θάλεη θξχν θαη φηαλ ηα ζχλλεθα είλαη παγσκέλα. 

5. Γηαηί βξέρεη ζπλέρεηα, γεκίδεη ε ζάιαζζα πνιχ λεξφ.  

Γηαηί ν θχθινο ηνπ λεξνχ δελ ζηακαηάεη πνηέ. Ζ ζάιαζζα δελ ηειεηψλεη γηαηί έρεη 

πάληα ήιην, βξνρή, λεξφ. 

6. Ναη. είλαη πνπ βξέρεη, ην λεξφ θπιάεη ζηα πνηάκηα θαη κεηά καδεχεηαη ζηε 

ζάιαζζα. 
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Ξεθηλάκε απφ ηνλ πδξαηκφ πνπ θηηάρλεη ηα ζχλλεθα θαη κεηά ξίρλνπλ βξνρή θαη 

κεηά παγψλνπλ θαη γίλνληαη ρηφλη θαη κεηά ν ήιηνο ηα δεζηαίλεη θαη γπξλάεη πάιη 

ζηε ζάιαζζα. Θπκάκαη θαη κεξηθέο ιέμεηο. πκπχθλσζε πνπ είλαη ηα ζχλλεθα, 

πδξαηκφο, δειαδή εμάηκηζε. 

7. χλλεθα, βξνρή, πνηάκη, εμάηκηζε. Πξψηα βγαίλνπλ ηα ζχλλεθα. Μεηά αξρίδνπλ 

θαη βξέρνπλ θαη κεηά θπιάλε ζηα πνηάκηα θαη ηα πνηάκηα καδεχνληαη ζηε 

ζάιαζζα θαη γη απηφ δελ ηειεηψλνπλ ηα λεξά.  

Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. Πξψηα ν πδξαηκφο πάεη ζηνλ νπξαλφ, γίλεηαη 

απηή ε ζπκπχθλσζε θαη θηηάρλεη ηα ζχλλεθα θαη κεηά αξρίδνπλ θαη ξίρλνπλε 

βξνρή θαη κεηά απηή θπιάεη ζηα πνηάκηα θαη καδεχεηαη ζηε ζάιαζζα.  

 

ΠΑΗΓΗ 8 

1. Ναη, γηαηί ην πίλνπκε,  πνηίδνπκε ηα ρσξάθηα, ηα ρφξηα θαη ηα δέλδξα. Πίλνπλ ηα 

ζθπιηά θαη νη γάηεο. 

Ναη, γηαηί ην πίλνπκε. Σα δψα, ηα ινπινχδηα θαη ηα βνπλά. 

2. Απφ ηε θσηηά πνπ γίλεηαη καχξνο θαπλφο. 

Απφ ηα ζχλλεθα. 

3. Απφ βακβάθη. 

Απφ αέξην. 

4. Σνλ ρεηκψλα. 

Σν ρεηκψλα κε πνιχ θξχν. 

5. Γηαηί έρεη πνιχ λεξφ θαη είλαη πγξφ. 

Γηαηί έρεη πάξα πνιχ λεξφ κε ςάξηα. Γηαηί νη πέηξεο είλαη απφ λεξφ. 

6. ρη. 

Ξεθηλάεη ε βξνρή πέθηεη θαη μαλαβγαίλεη γηα λα ρηνλίζεη. Μεηά ιηψλεη απφ ηνλ 

ήιην θαη γίλεηαη λεξφ θαη πέθηεη ζηε ζάιαζζα. 

7. Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη  Ή πνηάκη-εμάηκηζε-ζχλλεθα-βξνρή. 

Πνηάκη, εμάηκηζε, ζπκπχθλσζε, βξνρή, γίλεηαη θαη αιιηψο εμάηκηζε- 

ζπκπχθλσζε-βξνρή-πνηάκη. Γηαηί αλεβαίλεη ην λεξφ, πάεη ζηα ζχλλεθα θαη 

μαλαπέθηεη ζην λεξφ. 

 

ΠΑΗΓΗ 9 

1. Ναη. Να πιέλνπκε ηα ηξφθηκα, λα πίλνπκε λεξφ, λα θάλνπκε κπάλην. Σα δψα. 

Ναη, λα πίλνπκε, λα θάλνπκε κπάλην, λα πνηίδνπκε ηα ρσξάθηα. Σα δψα, ηα θπηά. 

2. Απφ ηνλ νπξαλφ. 

Απφ ηα ζχλλεθα. 

3. Απφ ηνλ αηκφ. 

Απφ ηνλ αηκφ. 

4. Σνλ ρεηκψλα. 

ηαλ θξπψλνπλ ηα ζχλλεθα πάξα πνιχ. 
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5. ρη. Ο ήιηνο. 

Γηαηί πέθηεη απφ ηα ζχλλεθα, πάεη ζηα πνηάκηα θαη θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα. 

6. ρη. 

Ναη,  ην λεξφ πάεη ζηα ζχλλεθα, πέθηεη ζηε ζάιαζζα, πάεη ζηα πνηάκηα θαη μαλά. 

7. Βξνρή, εμάηκηζε, ζχλλεθα, πνηάκη. Γηαηί έηζη είλαη κε ηε ζεηξά. 

Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. Βγαίλεη ν ήιηνο, εμαηκίδεηαη, θξχβεηαη ζηα 

ζχλλεθα, γίλεηαη βξνρή, πάεη ζην πνηάκη. 

 

ΠΑΗΓΗ 10 

1. Ναη. Σα πνηάκηα. 

Ναη, πίλνπκε, πίλνπλ ηα δψα, ηα ρσξάθηα θαη ηα ινπινχδηα. Σα δψα θαη ηα 

ινπινχδηα. 

2. Απφ ηνλ νπξαλφ. 

Απφ ηα ζχλλεθα. 

3. Απφ βακβάθη. 

Απφ λεξφ. 

4. Σνλ ρεηκψλα. 

Σνλ ρεηκψλα, φηαλ θάλεη θξχν. 

5. Ναη, γηαηί βξέρεη θαη πέθηεη ην λεξφ κέζα ζηε ζάιαζζα θαη ηα πνηάκηα. 

Ναη, γηαηί βξέρεη, πέθηεη θάησ ην λεξφ θαη γπξλάεη απφ ηα πνηάκηα. 

6. ρη. 

Ναη. Δίλαη ην λεξφ πνπ γπξίδεη απφ ηα πνηάκηα ζηε ζάιαζζα. 

7. χλλεθα, εμάηκηζε, βξνρή, πνηάκη. Δίλαη ηα ζχλλεθα, κεηά ν ήιηνο πνπ βγάδεη 

δέζηε, βξέρεη θαη πέθηεη ην λεξφ κέζα ζηε ζάιαζζα θαη ηα πνηάκηα. 

Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. Πξψηα βγαίλεη ν ήιηνο, γίλνληαη ηα ζχλλεθα, 

γίλνληαη καχξα θαη βξέρεη. Σν λεξφ πάεη ζηα πνηάκηα.  

 

ΠΑΗΓΗ 11 

1. Ναη. Πίλνπκε λεξφ φηαλ θνπξαδφκαζηε. Σα δψα. 

Ναη, γηαηί ην πίλνπκε, ηα δψα λα ην πηνπλ. Γηα φια ηα πξάγκαηα. Σα θπηά, ηα δψα. 

2. Απφ ηα ζχλλεθα. 

Απφ ηα ζχλλεθα. 

3. Απφ ρηφλη. 

Απφ εμάηκηζε. 

4. Σνλ ρεηκψλα. 

Σνλ ρεηκψλα. 

5. Έρεη πνιχ λεξφ θαη δελ ηειεηψλεη πνηέ. Ο ήιηνο. 

Δπεηδή βξέρεη, πάεη ζην πνηάκη θαη κεηά ζηε ζάιαζζα. 

6. ρη. 

Ναη, ζην κάζεκα πνπ θάλακε κε εζάο. 
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7. χλλεθα, εμάηκηζε, βξνρή, πνηάκη. Πξψηα ζχλλεθα, κεηά εμάηκηζε, βξνρή θαη ην 

πνηάκη. 

Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. Βγαίλεη ν ήιηνο, ην λεξφ αλεβαίλεη, ν ήιηνο 

θεχγεη, κεηά βξέρεη πνπ πέθηεη ζην πνηάκη θαη θαηεβαίλεη απφ ηα βνπλά. 

 

ΠΑΗΓΗ 12 

1. Ναη. Γηα λα δίλνπκε ηα δψα, γηα λα θνιπκπάκε, γηα λα πίλνπκε λεξφ ηνπ 

ιπκπνπ. Γηα ηα δψα. 

Ναη, γηαηί ην πίλνπκε, θάλνπκε κπάλην, πιέλνπκε δφληηα θαη ρέξηα. Σα δψα θαη ηα 

πνπιηά. 

2. Απφ ηα ζχλλεθα. 

Απφ ηα ζχλλεθα. 

3. Απφ θαπλφ. 

Απφ αέξηα, ειίνπ. 

4. Σα Υξηζηνχγελλα. 

ηαλ θάλεη πνιχ θξχν. 

5. Γηαηί πάεη ζε έλα ζπηηάθη πνπ ην ζηέιλεη ζηε ζάιαζζα (ην είδε ζην ζρνιηθφ 

βηβιίν ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο). 

Δπεηδή βξέρεη θαη ην λεξφ θνπζθψλεη απφ ην λεξφ ηνπ Αμηνχ. 

6. Ναη, ην λεξφ πάεη πάλσ θαη κεηά βξέρεη. 

Ναη, ην λεξφ θάλεη έλα θχθιν. Αλεβαίλεη πάλσ, πέθηεη θάησ, θπζάεη ν αέξαο, 

πάεη ζην βνπλά θαη μαλαγπξλά ζηε ζάιαζζα. 

7. Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. Πξψηα είλαη ε εμάηκηζε, κεηά ηα ζχλλεθα, ε 

βξνρή θαη ην πνηάκη. 

Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. Πάεη ην λεξφ πάλσ, γίλνληαη ηα ζχλλεθα, 

ξίρλεη ιίγν βξνρή, θπζάεη ν άλεκνο θαη κεηά μαλαγπξλάεη ζηε ζάιαζζα. 

 

ΠΑΗΓΗ 13 

1. Ναη. Να πνηίδνπκε ηα ινπινχδηα, λα ην πίλνπκε, λα πίλνπλ ηα δψα. Σα δψα θαη 

ηα θπηά. 

Ναη, γηα λα πνηίδνπκε ηα ινπινχδηα, ηα δψα, ηα θπηά, λα θάλνπκε κπάλην, λα 

πιέλνπκε ηα ρέξηα καο, λα ην πίλνπκε. Σα δψα θαη ηα θπηά. 

2. Απφ ηα ζχλλεθα. 

Απφ ηα ζχλλεθα. 

3. Απφ ηελ εμάηκηζε. 

Απφ ηελ εμάηκηζε. 

4. Σνλ ρεηκψλα. 

Σνλ ρεηκψλα, φηαλ έρεη θξχν ζηνλ νπξαλφ επάλσ. 

5. Γελ μέξσ. Ο ήιηνο. 

Γηαηί βξέρεη. 
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6. ρη. 

ήκεξα. Δίλαη ηα βνπλά πνπ πέθηεη ην λεξφ ζηε ιίκλε. 

7. χλλεθα, εμάηκηζε/ήιηνο, βξνρή, πνηάκη. Βγαίλνπλ ηα ζχλλεθα, κεηά εμάηκηζε, 

κεηά βξέρεη θαη γπξλά ην λεξφ. 

Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. Έρεη ήιην, κεηά ζπλλεθηάδεη, βξέρεη θαη κεηά 

βξέρεη πάξα πνιχ. 

 

ΠΑΗΓΗ 14 

1. Ναη. Γηα λα πίλνπκε. Σα δψα. 

Ναη . Γηα λα πίλνπκε, πιέλνπκε ηα ξνχρα, πίλνπλ ηα δψα. Σα δψα. 

2. Απφ ηα ζχλλεθα. 

Απφ ηα ζχλλεθα. 

3. Απφ ην λεξφ. 

Απφ λεξφ. 

4. Σνλ ρεηκψλα. 

Σνλ ρεηκψλα, γηαηί θάλεη θξχν. 

5. ρη. Ο ήιηνο. 

ρη, ν ήιηνο γηαηί είλαη δεζηφο. 

6. ρη. 

ήκεξα, είλαη έλαο θχθινο πνπ ν ήιηνο εμαηκίδεη ην λεξφ, γίλνληαη ηα ζχλλεθα, 

βξέρεη ζην βνπλά θαη επηζηξέθεη ζηε ζάιαζζα. Κάλεη έλαλ θχθιν. 

7. Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. Έηζη γίλνληαη. 

Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. Πξψηα εμαηκίδεηαη ην λεξφ, γίλνληαη ηα 

ζχλλεθα, κεηά βξέρεη θαη πάεη μαλά ζηε ζάιαζζα. 

  

ΠΑΗΓΗ 15 

1. Ναη, γηα λα πίλνπκε, λα πιέλνπκε ξνχρα, γηα λα θάλνπκε κπάλην. Σα δψα.  

Ναη, γηα λα πίλνπκε, πνηίδνπκε ηα ινπινχδηα, θάλνπκε κπάλην, πιέλνπκε ξνχρα, 

πίλνπλ ηα δψα.  Σα δψα. 

2. Απφ ηελ εμάηκηζε. 

Απφ ηελ εμάηκηζε πνπ θηηάρλεηαη απφ ηε ζάιαζζα. 

3. Απφ λεξφ. 

Απφ αέξα θαη λεξφ. 

4. Σν ρεηκψλα. 

ηαλ πέθηεη ε βξνρή θαη θάλεη πνιχ θξχν ην λεξφ γίλεηαη πάγνο. 

5. Γηαηί βξέρεη. 

Γηαηί θάλεη θχθινπο ην λεξφ. 

6. Ναη ζηε ζάιαζζα φηαλ έρεη ήιην γίλεηαη αηκφο, πεγαίλεη ζηα ζχλλεθα θαη κεηά 

πέθηεη θάησ ζηε ζάιαζζα. 
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Ναη, φηαλ έρεη ήιην ε ζάιαζζα γίλεηαη αηκφο πεγαίλεη ζηνλ νπξαλφ, ν αηκφο 

γίλεηαη ζχλλεθα, κεηά πέθηεη ε βξνρή θάησ θαη έηζη πάεη ν θχθινο ηνπ λεξνχ. 

7. Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. ηαλ έρεη ήιην γίλεηαη αηκφο, πεγαίλεη ζηα 

ζχλλεθα θαη κεηά πέθηεη θάησ ζηε ζάιαζζα. 

Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. ηαλ έρεη ήιην ην λεξφ γίλεηαη αηκφο, 

πεγαίλεη ζηα ζχλλεθα, θηηάρλνληαη ηα ζχλλεθα, κεηά ε βξνρή θαη γπξίδεη ζηε 

ζάιαζζα. Αλ ραζεί ε βξνρή απφ ηνλ θφζκν δελ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ην 

λεξφ.  

 

ΠΑΗΓΗ 16 

1. Ναη, πίλνπκε, πνηίδνπκε ηα θπηά, λα ινπδφκαζηε. Σα δψα. 

Ναη γηα ηα θπηά, ηα δψα, θάλνπκε κπάλην, θνιπκπάκε ζηε ζάιαζζα θαη κεξηθά 

δψα δνχλε κέζα ζην λεξφ. 

2. Απφ ην ρηφλη. 

Απφ ηα ζχλλεθα. 

3. Γελ μέξσ. 

Απφ αηκφ. 

4. Σν ρεηκψλα. 

Σν ρεηκψλα γηαηί θάλεη πνιχ θξχν. 

5. Δπεηδή κεξηθέο θνξέο βξέρεη. 

Δπεηδή φηαλ βξέρεη, πέθηεη ην λεξφ απφ ην πνηάκη θαη ζπλερίδεη. 

6. ρη. 

Δμάηκηζε. 

7. Δμάηκηζε, ζχλλεθα, πνηάκη, βξνρή. 

Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. Πξψηα εμαηκίδεηαη ην λεξφ, δεκηνπξγεί ηα 

ζχλλεθα, θξχβνπλ ηνλ ήιην, πέθηεη βξνρή απφ ηα βνπλά ζηε ζάιαζζα. 

 

ΠΑΗΓΗ 17 

1. Ναη, γηα ηα δψα, λα πίλνπκε, λα θάλνπκε κπάλην. Σα δψα. 

Ναη γηα ηνπο αλζξψπνπο γηα λα δήζνπλ, πίλνπκε λεξφ, θάλνπκε κπάλην, πιέλνπκε 

ξνχρα, πηάηα. Σα δψα. 

2. Απφ ηα ζχλλεθα. 

Απφ ηα ζχλλεθα. 

3. Απφ πδξαηκφ. 

Απφ εμάηκηζε. 

4. Σν ρεηκψλα. 

Σν ρεηκψλα γηαηί έρεη θξχν. 

5. ρη, ν ήιηνο. 

Ο ήιηνο γηαηί πέθηεη ζηε ζάιαζζα θαη εμαηκίδεηαη. 

6. Ναη, δε ζπκάκαη. 
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Ναη είλαη φηαλ βξέρεη, πάεη ην ζχλλεθν πάλσ απφ ην βνπλφ, βξέρεη θαη πάεη ζηε 

ζάιαζζα. 

7. Βξνρή, πνηάκη, ζχλλεθα, εμάηκηζε. Πξψηα βξέρεη, πάεη ζην πνηάκη, γίλνληαη ηα 

ζχλλεθα θαη ην λεξφ αλεβαίλεη ςειά. 

Βξνρή, πνηάκη, εμάηκηζε, ζχλλεθα. Ζ βξνρή πάεη απφ ηα βνπλά ζηε ζάιαζζα, 

εμαηκίδεηαη απφ ηνλ ήιην θαη γίλνληαη ηα ζχλλεθα. 

 

ΠΑΗΓΗ 18 

1. Ναη, γηα λα θάλνπκε κπάλην, λα πνηίδνπκε ηα ινπινχδηα, γηα λα ην πίλνπκε. Σα 

δψα. 

Ναη ην ρξεηαδφκαζηε γηα λα θάλνπκε κπάλην, λα πιέλνπκε ξνχρα, λα ην πίλνπκε. 

Σα δψα θαη απηά πνπ δνχλε ζηε ζάιαζζα, ηα θπηά. 

2. Απφ ηα ζχλλεθα. 

Απφ ηα ζχλλεθα. 

3. Απφ αηκφ. 

Απφ αηκφ. 

4. Σν ρεηκψλα. 

Σν ρεηκψλα φηαλ έρεη πνιχ θξχν. 

5. Ναη, επεηδή απφ ηα βνπλά ην λεξφ πέθηεη ζηηο ιίκλεο θαη ζηα πνηάκηα θαη κεηά 

πάεη ζηε ζάιαζζα. 

Ναη, επεηδή φηαλ εμαηκίδεηαη ην λεξφ απφ ηα βνπλά ιηψλεη θαη πάεη ζηα πνηάκηα 

θαη ζηηο ιίκλεο. Δίλαη ν θχθινο ηνπ λεξνχ. 

6. Ναη,  . 

Ναη πσο θηηάρλεηαη ην λεξφ. 

7. Πνηάκη, εμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή. Απφ ηα βνπλά ην λεξφ πέθηεη ζηα πνηάκηα θαη 

κεηά πάεη ζηε ζάιαζζα. Δθεί γίλεηαη αηκφ θαη δεκηνπξγνχληαη ηα ζχλλεθα. Μεηά 

γίλεηαη ε βξνρή. 

Πνηάκη, εμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή. Πέθηεη ην λεξφ ζηε ζάιαζζα, αλεβαίλεη ςειά 

-εμαηκίδεηαη, εθεί δεκηνπξγνχληαη ηα ζχλλεθα. Μεηά βξέρεη θαη μαλά γίλεηαη ν 

θχθινο. 

 

ΠΑΗΓΗ 19 

1. Ναη, πίλνπκε, πιελφκαζηε, θάλνπκε κπάλην, πιελφκαζηε. Σα θπηά. 

Ναη, γηαηί ην πίλνπκε, θάλνπκε κπάλην, πιέλνπκε ηα ρέξηα. Πνηίδνπκε ηα θπηά, 

γηα ηα δψα θαη ηα πνπιηά, νη ιίκλεο. 

2. Απφ ηνλ νπξαλφ. 

Απφ ην λεξφ πνπ εμαηκίδεηαη θαη δεκηνπξγνχληαη ηα ζχλλεθα. 

3. Απφ λεξφ. 

Απφ ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ. 

4. ηαλ ηα ζχλλεθα, βξέρεη, γηαηί κηθξαίλνπλ. 

ηαλ θάλεη θξχν. 
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5. Γελ μέξσ. Γηα λα θάλσ κπάλην ζηε ζάιαζζα; 

Ναη, επεηδή απηφο ν θχθινο γίλεηαη ζπλέρεηα. Ζ βξνρή πέθηεη θάησ θαη πάεη ζε 

φια ηα πνηάκηα θαη άιια. 

6. ρη. 

Ναη, ν θχθινο ηνπ λεξνχ είλαη έλαο θχθινο πνπ ην λεξφ πεγαίλεη πξψηα λα 

θηηάμεη ζχλλεθα, πέθηεη θάησ θαη πάεη μαλά ζηε ζέζε ηνπ. 

7. Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. ηαλ έρεη ήιην, (ην λεξφ) εμαηκίδεηαη, 

θηηάρλεη ηα ζχλλεθα, κεηά βξέρεη θαη πάεη ζηα πνηάκηα. 

Δμάηκηζε, ζχλλεθα, βξνρή, πνηάκη. Σν λεξφ εμαηκίδεηαη, θηηάρλνληαη ηα ζχλλεθα, 

κεηά βξέρεη θαη επηζηξέθεη ην λεξφ ζηα πνηάκηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΥΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

 

 
Πίνακασ 19: Φφλλο παρατιρθςθσ από τθν εξωτερικι παρατθριτρια.  

ΦΑΗ/ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΣΟΧΟ ΔΙΔ. ΜΕΘΟΔΟ/ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΕΚΜΗΡΙΑ 

1.Εξοικείωςθ και 

προβλθματιςμόσ 

Να ειςαχκοφν οι 

μακθτζσ ςτο κζμα, 

να αναδειχκοφν οι 

ιδζεσ τουσ, να 

αποκτιςουν 

ςχετικζσ απορίεσ 

και ερωτιματα 

Συηιτθςθ Τα παιδιά τθ ςυγκεκριμζνθ 

μζρα ιταν 21 και θ φάςθ 

αυτι διιρκθςε 10 λεπτά 

11.15-11.25. 

 

Στθν αρχι υπιρξε 

χαιρετιςμόσ, ενϊ ςτθ 

ςυνζχεια ακολοφκθςε 

διάλογοσ μεταξφ των 

παιδιϊν και του ερευνθτι. 

 

Τι είναι κφκλοσ του νεροφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απορία για το χαλάηι 

 

 

 

 

 

 

 

Χριςθ – εξοικείωςθ 

παιδιϊν με Θ/Υ 

 

 

 

 

 

 

Π(παιδί) Ε(Ερευνθτισ) 

Λ(Λογιςμικό) 

 

Ρ:Τι είναι ο κφκλοσ του νεροφ; 

Ε:Ροιοσ ξζρεισ να μασ πει τι είναι; 

Ρ:Είναι ζνα κφκλοσ που ζχει νερό. 

Ρ:Επειδι είναι κφκλοσ, ανεβαίνει 

πάνω το νερό και 

ξανακατεβαίνει. 

Ρ:Είναι εκεί που μαηεφονται τα 

ςφννεφα, βρζχει, κυλάει ςτο 

ποτάμι και μετά μαηεφεται όλο το 

νερό ςτθ κάλαςςα. 

Ρ:Αν ζχει πολφ κρφο, το νερό 

γίνεται πάγοσ και χιονίηει. 

Ρ:Αν βρζχει και κάνει πολφ κρφο 

γίνεται παγάκια. 

Ρ:Ο ιλιοσ εξατμίηει το νερό και 

πάει ςτα ςφννεφα. 

Ε:Άρα είναι όλα αυτά που είπατε 

μαηί. 

Ρ:Να ρωτιςω κάτι; Από τθ βροχι 

γίνεται το χαλάηι; 

Ε:Ξζρει να μασ πει κανείσ; 

Ραιδιά: Πχι. 

Ε:Ράρα πολφ ωραία, τϊρα κα τα 

δοφμε αυτά ςτον υπολογιςτι. 

Σασ αρζςουν οι υπολογιςτζσ; 

Ραιδιά: Ναι. 

Ε:Χρθςιμοποιείτε ςυχνά Θ/Υ; 

Ζχετε ςτο ςπίτι; 

Ραιδιά: Ναι. Πχι (τα περιςςότερα 

απάντθςαν κετικά). 

Ρ:Εγϊ βάηω το CD ςτο laptop και 

παίηω. 

Ε:Ραιχνίδια εκπαιδευτικά παίηετε 

ςτον υπολογιςτι; 
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Ρρόλογοσ για το λογιςμικό 

«Το ταξίδι του νεροφ» 

 

 

 

 

 

 

Σθμερινόσ καιρόσ 

 

 

 

Ρροζλευςθ βροχισ 

 

 

 

Δθμιουργία ουράνιου 

τόξου 

Ραιδιά: Ναι. 

Ε: Ωραία, γιατί και εμείσ 

φτιάξαμε ζνα “προγραμματάκι” 

που κα μασ δείχνει αναλυτικά τι 

είναι ο κφκλοσ του νεροφ, όλα τα 

ςτάδιά του και που 

χρθςιμοποιοφμε το νερό. Αυτά 

που ςασ ρωτοφςα και χκεσ. 

Ρ:Εγϊ τα ζχω δει από τθ Μελζτθ. 

Ε:Τϊρα κα τα δοφμε και μαηί 

μζςω του υπολογιςτι. Σιμερα 

είδατε τι καιρό ζχουμε; 

Ραιδιά: Ναι, βροχι. 

Ε: Ξζρετε γιατί βρζχει; 

Ρ: Γιατί κφμωςαν τα ςφννεφα. 

Ε: Ρριν βρζξει, τι παρατθροφμε 

ςτον ουρανό; 

Ρ: Ουράνιο τόξο. 

Ρ: Πταν ςταματάει θ βροχι 

βγαίνει ιλιοσ. 

Ρ: Αφοφ βρζξει τα ςφννεφα 

μαυρίηουνε. 

Ρ:Ρριν βρζξει βγαίνει το ουράνιο 

τόξο και μαυρίηει ςιγά ςιγά ο 

ουρανόσ. 

 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΑΙΔΙΏΝ: 

χεδόν όλα τα παιδιά μίλθςαν 1 

φορά. 

2.Ειςαγωγι τθσ 

νζασ γνϊςθσ:  

Α.Το νερό 

 

Να αντιλθφκοφν 

τθν αξία του 

νεροφ ωσ 

κοινωνικό αγακό 

για τον άνκρωπο 

και το περιβάλλον 

του 

Χριςθ του 

λογιςμικοφ, 

ενότθτα 1θ 

(παρουςίαςθ 

εικόνων με 

αφιγθςθ) 

 

 

Θ φάςθ αυτι διιρκθςε 

περίπου 10 λεπτά: 11.25-

11.35. 

 

Επίδειξθ του λογιςμικοφ 

μζςω βίντεο-προβολζα 

 

Εκκίνθςθ του λογιςμικοφ 

(εικόνα αφόρμθςθσ) 

 

Τρόποι χριςθσ του νεροφ 

από τα παιδιά 

 

 

 

 

Ε:Ασ ξεκινιςουμε να δοφμε το 

“προγραμματάκι" (εκκίνθςθ του 

λογιςμικοφ από τον ερευνθτι). 

Ραιδιά: Ουάου (ενκουςιαςμόσ). 

Α ωραία όλοι κα παίξουμε. 

Ρ:Κα τα δοφμε όλα; 

Ρ:Ο υπολογιςτισ μιλάει; 

Ε:Αυτό είναι το μενοφ (επεξθγεί 

ςτουσ μακθτζσ τθ λειτουργία του 

λογιςμικοφ). 

Λ:Ζχετε ςκεφτεί που χρθςιμεφει 

το νερό; 

Ρ:Το χρθςιμοποιοφμε για να 

πίνουμε. 

Ρ:Το χρθςιμοποιοφμε για να 

δίνουμε ςτα ηϊα, να κάνουμε 
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Επίδειξθ λογιςμικοφ για 

τουσ τρόπουσ χριςθσ του 

νεροφ 

 

 

 

Ροιοι χρθςιμοποιοφν το 

νερό 

 

 

 

Για τον άνκρωπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τα ηϊα 

 

 

 

 

 

 

 

Για τα φυτά 

 

θμειώςεισ: 

μπάνιο και να κολυμποφμε. 

Ρ:Το χρθςιμοποιοφμε για τα 

χωράφια. 

Ρ:Για να πλζνουμε τα ροφχα. 

Ρ:Για να κάνουμε μπάνιο. 

Ραιδιά: Για να πλενόμαςτε. 

Ρ:Για να ποτίηουμε τα φυτά. 

Ρ:Για να ποτίηουμε τα 

λουλοφδια. 

Ρ:Ο ιλιοσ μπαίνει αλικεια μζςα 

ςτο νερό; 

Ε:Πλα αυτά που είπατε κα τα 

δοφμε τϊρα και ςτον 

υπολογιςτι. 

Ραιδιά: Ιταν προςθλωμζνα ςτο 

λογιςμικό. 

Ρ:Αυτό είναι περιςςότερο 

εκπαιδευτικό παρά παιχνίδι. 

Ε:Οπότε, για ποιον είναι 

ςθμαντικό το νερό; 

Ραιδιά: Για τουσ ανκρϊπουσ, τα 

φυτά και τα ηϊα. 

Ε:Μπράβο!Γιατί για τουσ 

ανκρϊπουσ; 

Ρ:Για να πίνουμε. 

Ρ:Εμείσ όμωσ δεν πίνουμε από 

αυτό το νερό, πίνουμε από τον 

Πλυμπο. 

Ρ:Για να κάνουμε μπάνιο. 

Ρ:Για να πλζνουμε τα ροφχα μασ. 

Ρ:Και τα δόντια μασ. 

Ραιδιά: Για να πλενόμαςτε. 

Ε:Ωραία. Ροιοσ άλλοσ είπαμε το 

χρειάηεται το νερό; 

Ραιδιά: Τα ηϊα. 

Ε:Γιατί το χρειάηονται τα ηϊα; 

Ρ: Για να ηιςουν. 

Ρ:Το πίνουνε. 

Ρ:Ηοφνε μζςα ςτο νερό. 

Ρ:Το νερό κάνει καλό ςτον 

ελζφαντα. 

Ρ:Και ςτθν αρκοφδα. 

Ε:Άρα το νερό είναι ςθμαντικό 

για τον άνκρωπο, τα ηϊα και; 

Ραιδιά: Τα φυτά. 
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Τα παιδιά κακόταν ςτισ 

κζςεισ τουσ όπωσ 

κακθμερινά. 

Υπιρχε ενκουςιαςμόσ και 

κινθτικότθτα ςτθν τάξθ 

από τα παιδιά. 

 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΑΙΔΙΏΝ: 

χεδόν όλα τα παιδιά μίλθςαν 1 

φορά(εκτόσ από 1-2), ενώ τα 

μιςά από αυτά μίλθςαν 

περιςςότερεσ από τρεισ φορζσ.  

2. Ειςαγωγι τθσ 

νζασ γνϊςθσ: Β.Το 

βίντεο τθσ ΝΑSA 

Να ειςαχκοφν 

ςτον Κφκλο του 

Νεροφ(ΚΝ) 

Χριςθ του 

λογιςμικοφ, 

ενότθτα 2θ 

(βίντεο) 

Θ φάςθ αυτι διιρκθςε 

περίπου 5 λεπτά: 11.35-

11.40 
 

Ο ερευνθτισ ανζφερε τα 

ςτάδια του υδρολογικοφ 

κφκλου όςο 

παρουςιάηονταν από το 

βίντεο. 
 

Υπιρξε ενκουςιαςμόσ από 

τα παιδιά για το βίντεο. 

Γινόταν επίςθσ εμφανισ θ 

απορία για το τι 

απεικονίηει, τα βελάκια τι 

δείχνουν κλπ. 
 

Ρροςπάκεια 

μοντελοποίθςθσ του 

κφκλου 

Ε:Κα δοφμε ζνα βίντεο από τθ 

NASA που δείχνει τι είναι ο 

κφκλοσ του νεροφ που είπαμε. 

Βλζπουμε τον ιλιο που 

εξατμίηεται. Ρροςζξτε τα 

βελάκια, κα ποφμε μετά τι 

κάνουν. Εδϊ ψθλά χιονίηει, το 

νερό που μπαίνει ςτθ γθ και πάει 

μετά ςτθ κάλαςςα. Ζχουμε τισ 

λίμνεσ, τα ποτάμια, το νερό είναι 

παντοφ γφρω μασ. 

Ε:Τι ςασ ζκανε εντφπωςθ από 

αυτό το βίντεο; (μόλισ 

ολοκλθρϊκθκε το βίντεο) 

Ραιδιά: Εξάτμιςθ. 

Ρ:Αυτά τα βελάκια μασ ζδειχναν 

το νερό, τον κφκλο. 

Ραιδιά: Τον κφκλο του νεροφ. 

Ρ:Μασ ζδειχνε που εξατμίηεται 

το νερό, μετά βρζχει και πάει ς’ 

όλα τα ποτάμια και κατρακυλάει 

ςτθ κάλαςςα. 

Ρ:Αυτό ζχει πολφ πλάκα. 

Ε:Μπράβο! Άρα μασ ζδειχνε πωσ 

το νερό ανακυκλϊνεται. 

 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΑΙΔΙΏΝ: 

Σουλάχιςτον τα μιςά παιδιά 

μίλθςαν ι ςικωςαν χζρι. ε 7 

παιδιά ζκαναν εντφπωςθ τα 

βελάκια, που ανζφεραν ότι 

δείχνουν τον κφκλο του νεροφ. 5 

παιδιά ανζφεραν τθν εξάτμιςθ 

όςο παρουςιαηόταν ςτο βίντεο. 

2. Ειςαγωγι τθσ 

νζασ γνϊςθσ:  

Γ.O κφκλοσ του 

νεροφ 

Να διακρίνουν τθ 

διαδοχι των 

φαινομζνων του 

υδρολογικοφ 

κφκλου και να 

Χριςθ του 

λογιςμικοφ, 

ενότθτα 3θ 

(animation με 

αφιγθςθ) 

Θ φάςθ αυτι διιρκθςε 

περίπου 15 λεπτά: 11.40-

11.55 

 

Θ προβολι του animation 

Λ:Ράμε να δοφμε τα ςτάδια του 

κφκλου του νεροφ. Ασ αρχίςουμε 

από τον ιλιο. Ηεςταίνει το νερό 

τθσ κάλαςςασ που εξατμίηεται 

και ανεβαίνει ψθλά. 
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κατανοιςουν τα 

επιμζρουσ κφρια 

φαινόμενα του ΚΝ 

πραγματοποιοφταν 

ταυτόχρονα με ςυηιτθςθ 

μακθτϊν - ερευνθτι 

Ζναρξθ κφκλου 

 

 

Στάδια: 

 

1.Ιλιοσ- Εξάτμιςθ 

 

 

 

 

 

 

 

ιλιοσ = υπαίτιοσ για τθν 

εξάτμιςθ 

 

 

 

 

 

ιλιοσ = μεταβολι 

κερμοκραςίασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάδειξθ προβλιματοσ 

των ςκουπιδιϊν ςτισ 

παραλίεσ 

 

 

 

 

 

2. Σφννεφα 

 

 

Ε:Ακοφςατε πωσ ξεκίνθςε θ 

αφιγθςθ; 

Ρ:Ξεκίνθςε από τον ιλιο. 

Ε:Ωραία, αλλά είπε ςτθν αρχι 

«ασ» ξεκινιςουμε, που ςθμαίνει 

ότι μποροφμε να αρχίςουμε από 

όπου κζλουμε, δθλαδι δεν ζχει 

ςυγκεκριμζνθ αρχι, απλά 

ξεκινάμε τον κφκλο από τον ιλιο 

ςυνικωσ. 

Ρ:Εμζνα μου ζκανε εντφπωςθ 

που το χιόνι κυλάει ςτθ 

κάλαςςα. 

Ρ:Άμα ο ιλιοσ πάει μζςα ςτο 

νερό, μετά κατεβαίνει το νερό, 

τότε βρζχει. 

Ρ:Ο ιλιοσ εξατμίηει το νερό και 

γίνονται τα ςφννεφα. 

Ε:Ωραία. Άρα ςε αυτι τθ φάςθ 

βλζπουμε ότι ο ιλιοσ είναι αυτόσ 

που «φταίει» και εξατμίηεται το 

νερό, γιατί ηεςταίνει το νερό τθσ 

κάλαςςασ. 

Ρ:Το καλοκαίρι που είχα πάει ςτθ 

κάλαςςα ο ιλιοσ κοιτοφςε 

μπροςτά και είχε ηζςτθ, ενϊ ςτο 

χωριό πίςω είχε κρφο. 

Ε:Μπράβο, άρα εκεί που κοίταηε 

ο ιλιοσ τα νερά τι ιταν; 

Ραιδιά: Ηεςτά. 

Ρ:Πταν είχα πάει ςτθν 

Αμμουλιανι το πρωί τα νερά 

ιταν ηεςτά, ενϊ το βράδυ ιταν 

κρφα. 

Ρ:Στθν παραλία όταν δεν 

προςζχουμε βγαίνουν 

τςουκνίδεσ και ςκουπίδια. 

Ρ:Στθ κάλαςςα δεν πετάμε ποτζ 

ςκουπίδια. 

Ρ:Μία φορά που είχα πάει ςτθ 

κάλαςςα είδα τον ιλιο να 

εξατμίηει το νερό και να γίνονται 

ςφννεφα. 

Ε:Μπράβο, άρα αυτό που είπε 

είναι το επόμενο ςτάδιο, που κα 
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Διαδοχι ςταδίων:  

Εξάτμιςθ           Σφννεφα 

 

Σφςταςθ ςφννεφων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υδρατμόσ=  νερό + αζρασ 

 

 

3.Βροχι 

 

 

 

Ρότε βρζχει 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δοφμε τϊρα. 

Λ:Πταν μαηευτεί αρκετό νερό και 

κρυϊςει δθμιουργοφνται τα 

ςφννεφα. 

Ε:Άρα μετά τθν εξάτμιςθ; 

Ραιδιά: Γίνονται τα ςφννεφα. 

Ε:Τα ςφννεφα άρα από τι είναι 

φτιαγμζνα; 

Ρ:Από ατμό. 

Ραιδιά: Από εξάτμιςθ. 

Ε: Ακριβϊσ. Άρα δεν είναι 

φτιαγμζνα από βαμβάκι.  

Ρ: Οφτε από εργοςτάςια. 

Ε: Από τα εργοςτάςια βγαίνουν 

άλλα ςφννεφα, από ρφπουσ, 

ςυνικωσ μολυςμζνα. Αυτά που 

λζμε είναι ςφννεφα φτιαγμζνα 

από νερό. Υδρατμοφσ. 

Ρ:Από εξάτμιςθ τθσ κάλαςςασ. 

Ρ:Δθλαδι τα ςφννεφα είναι 

φτιαγμζνα από νερό και αζρα; 

Ε:Ακριβϊσ, από νερό και αζρα, 

άρα υδρατμόσ. 

Λ: Μόλισ μαηευτεί πολφ νερό ςτο 

ςφννεφο και θ κερμοκραςία 

είναι χαμθλι, το νερό πζφτει 

κάτω ςαν βροχι. 

Ε:Άρα πότε βρζχει; 

Ρ:Πταν ζχει κρφο. 

Ρ:Πταν το νερό ανεβαίνει πάνω. 

Ρ:Πταν κάνει κρφο, βρζχει. 

Ρ:Πταν είναι κρφο πάνω γίνονται 

τα ςφννεφα γκρι και πζφτει 

πολλι βροχι. 

Ρ:Πταν ζχει πολφ νερό, τα 

ςφννεφα κουνιοφνται, πθγαίνουν 

ςτθν ίδια κατεφκυνςθ, βρζχει 

παντοφ και θ κάλαςςα γεμίηει 

γεμίηει. 

Ρ:Γίνεται πιο μεγάλο ςφννεφο, 

όςο πιο πολφ εξατμίηεται το 

νερό. 

Ε:Ωραία, άρα όταν κάνει κρφο 

ψθλά ςτον ουρανό, δθμιουργεί 

τισ ςυνκικεσ τα ςφννεφα να 
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4.Χιόνι 

 

 

Ρότε χιονίηει 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαλάηι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ροτάμι  

 

 

 

ρίξουν τθ βροχι. 

Λ:Αν όμωσ κάνει πολφ κρφο το 

νερό πζφτει από το ςφννεφο ςαν 

χιόνι. 

Ε:Ρότε μασ λζει όταν χιονίηει; 

Ραιδιά: Το χειμϊνα. (αρίκμθςα 

4) 

Ρ:Πταν ζχει πολφ κρφο. 

Ε:Ωραία. Άρα όταν ζχει πολφ 

κρφο. Συνικωσ το χειμϊνα, αλλά 

μπορεί και τϊρα τον Απρίλθ, εάν 

ζχουμε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ 

μπορεί να χιονίςει. Ρρόπερςι 

είχε χιονίςει τον Απρίλθ, ενϊ 

είχαμε Άνοιξθ. 

Ρ:Στθν Κοηάνθ πριν λίγεσ μζρεσ 

χιόνιςε. 

Ρ:Πταν ανεβαίνει πάνω, το 

ςπρϊχνει ο αζρασ και χιονίηει. 

Πταν ψθλά ςτον ουρανό ζχει 

κρφο. 

Ρ:Το χιόνι είναι επειδι κάνει 

κρφο, βρζχει και ζχει και αζρα. 

Ε:Ροιο άλλο ςτάδιο του κφκλου 

μασ ζμεινε; 

Ρ:Ζμεινε και το χαλάηι που κάνει 

ηθμιζσ ςτα αμάξια και ςτα 

φροφτα. 

Ρ:Τι είναι το χαλάηι; 

Ε:Το χαλάηι είναι ςαν τθ βροχι 

και το χιόνι αλλά το ρίχνει όταν 

ζχουμε ειδικζσ ςυνκικεσ. Είναι 

δθλαδι νερό, αλλά ςε ςτερεά 

μορφι. 

Ρ:Σαν ςτρογγυλά μικρά παγάκια. 

Ρ:Να πω τι μασ ζμεινε, όταν το 

βουνό κυλάει κάτω το νερό. 

Ρ:Επειδι το χιόνι όταν βγει πολφ 

ο ιλιοσ λιϊνει και γίνεται νερό. 

Ε:Ξζρει κανείσ να μου πει πϊσ 

λζγεται αυτό το ςτάδιο; Το νερό  

πϊσ καταλιγει ςτθ κάλαςςα; 

Ρ:Από το ποτάμι. 

Λ:Τζλοσ όταν ξαναβγαίνει ο ιλιοσ 

το νερό λιϊνει από τα βουνά και 
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Επανάλθψθ κφκλου 

επιςτρζφει ςτθ κάλαςςα από το 

ποτάμι. 

Λ:Αυτά γίνονται ξανά και ξανά 

δθμιουργϊντασ ζναν κφκλο που 

ονομάηεται ο κφκλοσ του νεροφ. 

Ραιδιά: Τον ξζρουμε αυτόν τον 

κφκλο. 

Ε:Άρα όλα αυτά μαηί κάνουν τον 

κφκλο του νεροφ.  

 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΑΙΔΙΏΝ: 

Όλα τα παιδιά μίλθςαν 

τουλάχιςτον 1 φορά. Πάνω από 

τα μιςά παιδιά 2 ι περιςςότερεσ 

φορζσ. Για παράδειγμα 7 παιδιά 

απάντθςαν πότε βρζχει. 

3. Εφαρμογι τθσ 

νζασ γνϊςθσ:  

Ο λόγοσ του 

επιςτιμονα 

Να διακρίνουν τθ 

διαδοχι των 

φαινομζνων του 

υδρολογικοφ 

κφκλου και να 

κατανοιςουν τα 

κφρια φαινόμενά 

του, πιο 

αναλυτικά και με 

τισ επιςτθμονικζσ 

ορολογίεσ τουσ 

Χριςθ του 

λογιςμικοφ, 

ενότθτα 4θ 

(animation με 

αφιγθςθ) 

Θ φάςθ αυτι διιρκθςε 

περίπου 18 λεπτά: 11.55-

12.13 

 

1.Εξάτμιςθ 

 

 

 

Υδρατμοί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λ:Μόλισ βγει ο ιλιοσ ηεςταίνει το 

νερό τθσ κάλαςςασ και 

δθμιουργοφνται οι υδρατμοί. 

Υδρατμοί είναι μόρια νεροφ που 

ανεβαίνουν ψθλά ςτον ουρανό. 

Αυτό το ονομάηουμε εξάτμιςθ. 

Ε:Άρα θ εξάτμιςθ δθμιουργείται 

από; 

Ραιδιά: Τουσ υδρατμοφσ. 

Ε:Τι είναι οι υδρατμοί; 

Ρ:Πταν το νερό ανεβαίνει. 

Ε:Άρα είναι νερό. Και ςε τι μορφι 

είναι; Στερει, δθλαδι τουσ 

πιάνουμε; Είναι υγρι, κάτι που 

κυλάει; 

Ρ:Είναι ηεςτό νερό. 

Ε:Είναι ςε αζρια μορφι. 

Ρ:Είναι κάτι ςαν αόρατο. 

Ε:Ακριβϊσ, πρζπει να πάρουμε 

μεγεκυντικό φακό για να τουσ 

δοφμε καλά. Ροφ αλλοφ τουσ 

βλζπουμε; 

Ρ:Πταν βράηουμε μακαρόνια. 

Ρ:Πταν ζχει πολλι ηζςτθ. 

Ε:Άρα όταν ζχουμε τισ 

κατάλλθλεσ ςυνκικεσ, δθλαδι 

πολλι ηζςτθ, ηεςταίνεται το νερό 

και ανεβαίνει ψθλά ςαν 

υδρατμόσ, είναι νερό που δεν το 
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Μετατροπι νεροφ από  

υγρό          αζριο 

 

Εξάτμιςθ       Σφννεφα 

 

2.Συμπφκνωςθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπφκνωςθ = Σφννεφα 

 

 

 

 

 

Συμπφκνωςθ       Βροχι 

 

3.Βροχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υγροποίθςθ = Βροχι 

 

 

 

Ετυμολογία υγροποίθςθσ 

 

 

 

 

Ρότε πζφτει θ βροχι 

 

 

βλζπουμε, ςε αζρια κατάςταςθ. 

Άρα το νερό μετατρζπεται από 

υγρό ςε αζριο. 

Ε:Μετά τθν εξάτμιςθ τι ζχουμε; 

Ραιδιά: Βροχι. 

Ραιδιά: Τα ςφννεφα. 

Λ:Πταν μαηευτοφν πολλοί 

υδρατμοί και κρυϊςουν 

δθμιουργοφν τα ςφννεφα. Αυτό 

το ονομάηουμε ςυμπφκνωςθ. 

Ε:Άρα όταν μαηευτοφν πολλοί 

υδρατμοί ψθλά ςτον ουρανό, ςε 

αζρια κατάςταςθ, ζχουμε τθ 

ςυμπφκνωςθ, δθλαδι τα 

ςφννεφα. 

Ρ:Άρα θ ςυμπφκνωςθ είναι τα 

ςφννεφα; 

Ε:Ακριβϊσ. 

Ε:Μετά τθ ςυμπφκνωςθ τι 

ζχουμε; 

Ρ:Χαλάηι. 

Ραιδιά: Βροχι. 

Ε:Σωςτά μετά τθ ςυμπφκνωςθ 

ζχουμε είτε βροχι είτε χαλάηι 

είτε χιόνι, αναλόγωσ τισ 

ςυνκικεσ. 

Λ:Πταν μαηευτοφν πολλοί 

υδρατμοί μζςα ςτο ςφννεφο, 

μετατρζπονται ςε ςταγόνεσ και 

πζφτουν  ξανά κάτω ςτθ γθ ςαν 

βροχι. Τθ βροχι οι επιςτιμονεσ 

τθν ονομάηουν και υγροποίθςθ. 

Ρ:Το ξζρω. 

Ε:Μπράβο, άρα υγροποίθςθ 

είναι θ βροχι. Και γιατί, από ποφ 

βγαίνει θ λζξθ αυτι; 

Ραιδιά: Από το υγρό. 

Ρ:Από το υγρό και τθν ποίθςθ 

(πίεςθ), επειδι το πιζηει και 

βρζχει. 

Ε:Άρα μασ λζει ο επιςτιμονασ, 

ότι βροχι είναι ςταγόνεσ νεροφ, 

που όταν ςτα ςφννεφα γίνουν 

πολφ βαριζσ και δεν μποροφν 

άλλο να τισ κρατιςουν πζφτουν 
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Ραράδειγμα παρομοίωςθσ 

βροχισ και μπουκαλιοφ 

 

 

 

Κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

βροχισ 

 

 

Δθμιουργία ουράνιου 

τόξου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δθμιουργία χιονιοφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χιόνι           Ροτάμι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κάτω ςτθ γθ από τθν βαρφτθτα. 

Ρ:Ππωσ όταν ζχεισ ζνα μπουκάλι 

με λίγο ανοιχτό καπάκι, όταν τα 

πατιςεισ πζφτει το νερό. 

Ρ:Πταν πζφτει θ βροχι, τα 

ςφννεφα τι γίνονται; 

Ε:Πταν τελειϊςει θ βροχι, τα 

ςφννεφα διαλφονται αφοφ ζχει 

πζςει όλο το νερό που είχαν 

μζςα. 

Ρ:Μία φορά όταν παίηαμε και 

τελείωςε θ βροχι βγικε ουράνιο 

τόξο. 

Ραιδιά: Πταν ζχει ιλιο. 

Ε:Μπράβο, πολλζσ φορζσ 

ςυμβαίνει μετά τθ βροχι, όταν 

βγαίνει ο ιλιοσ να δθμιουργθκεί 

αυτό το ωραίο φαινόμενο του 

ουράνιου τόξου. 

Ε:Πταν κάνει πολφ κρφο τι πζφτει 

από τον ουρανό; 

Ραιδιά: Χιόνι. (μζτρθςα 

τουλάχιςτον 6 παιδιά) 

Λ:Πταν κάνει πολφ κρφο, οι 

ςταγόνεσ μζςα ςτο ςφννεφο 

μετατρζπονται ςε χιονονιφάδεσ 

και πζφτει κάτω ςαν χιόνι. 

Ρ:Πταν κρυϊνει το ςφννεφο 

πζφτει χιόνι; 

Ε:Ακριβϊσ όταν κάνει πολφ πολφ 

κρφο αντί για βροχι από το 

ςφννεφο πζφτει χιόνι. 

Ε:Τι ζχουμε μετά το χιόνι, ποιο 

είναι το τελευταίο ςτάδιο του 

κφκλου; 

Ρ:Ο ιλιοσ λιϊνει το χιόνι, και το 

νερό από το ποτάμι ξαναγυρνάει 

ςτθ κάλαςςα. 

Ρ:Μετά το χιόνι, κυλάει το νερό 

ςτον ποταμό. 

Ρ:Ρου τςουλάει. 

Ρ:Πταν χιονίηει, λιϊνει το χιόνι 

και πάει το νερό ςτο ποτάμι. 

Ε:Από το ποτάμι ποφ πάει, 

καταλιγει το νερό; 
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Γιατί το νερό τθσ κάλαςςασ 

δεν τελειϊνει ποτζ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Απορροι 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρ:Στθ λίμνθ. 

Ρ:Στθ κάλαςςα. 

Ε:Κυμάςτε χκεσ που είπαμε γιατί 

δεν τελειϊνει το νερό από τθ 

κάλαςςα; 

Ρ:Τα βρϊμικα νερά πάνε ςε ζνα 

ςπιτάκι που τα ςτζλνει ςτθ 

κάλαςςα; 

Ε:Αυτό που το είδεσ, ςτα 

χωράφια; 

Ρ:Πχι ςτθ Μελζτθ. 

Ε:Κάποιοσ άλλοσ να μασ πει; 

Ρ:Γιατί από τθ κάλαςςα 

εξατμίηεται, γίνονται ςφννεφα, 

και ξαναπζφτει. 

Ε:Ωραία, άρα γίνεται ςυνζχεια 

αυτόσ ο κφκλοσ και το νερό τθσ 

κάλαςςασ δεν τελειϊνει ποτζ 

επειδι ανανεϊνεται ςυνεχϊσ. 

Ρ:Σθκϊνεται και δείχνει τον 

κφκλο του νεροφ ςτο προβολζα. 

Ρ:Θ κάλαςςα δεν τελειϊνει ποτζ 

γιατί δε ςταματάει ο κφκλοσ του 

νεροφ. 

Ρ:Να πω και άλλον ζναν τρόπο; 

Επειδι από τα βουνά βγαίνει ο 

ιλιοσ, λιϊνει το χιόνι και πάει 

ςτθ κάλαςςα. 

Ε:Μπράβο, άρα από τθ βροχι και 

το χιόνι που λιϊνει, το νερό δεν 

τελειϊνει ποτζ από τισ κάλαςςεσ. 

Αυτό κα δοφμε τϊρα. 

Λ:Πταν ξαναβγεί ο ιλιοσ, το χιόνι 

λιϊνει από τα βουνά και 

επιςτρζφει το νερό ςτθ κάλαςςα 

από το ποτάμι. Αυτό το 

ονομάηουμε απορροι. 

Ε:Άρα αυτό που είπαμε και πριν, 

όταν το χιόνι λιϊνει από τα 

βουνά και επιςτρζφει ςτθ 

κάλαςςα από το ποτάμι, το 

ονομάηουμε απορροι. Μπορεί 

να μου πει κάποιοσ από ποφ 

βγαίνει θ λζξθ απορροι; 

Ρ:Από τθ ροι. Σθμαίνει ότι 



184 

 

 

Ετυμολογία απορροισ 

 

 

 

 

 

 

Επανάλθψθ «νζων» 

ορολογιϊν 

Συμπφκνωςθ 

 

 

Υγροποίθςθ 

 

 

Απορροι 

ξανακυλάει. 

Ε:Μπράβο, δθλαδι ότι ζχει ροι, 

κυλάει, όπωσ το ρζμα, όλα αυτά 

είναι ςυνϊνυμα. Τα καταλάβατε 

όλα αυτά; 

Ραιδιά: Ναι. 

Ε:Ροιοσ κα μου πει τι είναι 

ςυμπφκνωςθ; 

Ρ:Τα ςφννεφα. 

Ε:Ακριβϊσ, θ υγροποίθςθ; 

Ρ:Τα ςφννεφα που από το πολφ 

βάροσ ρίχνει τθ βροχι; 

Ε:Άρα τι είναι; 

Ρ:Θ βροχι. 

Ε:Και θ απορροι; 

Ρ:Πταν ξανακατεβαίνει το νερό. 

Ρ:Πταν ξαναβγαίνει ο ιλιοσ το 

χιόνι από το ποτάμι πθγαίνει ςτθ 

λίμνθ. 

Ε:Ωραία, άρα απορροι είναι θ 

επιςτροφι του νεροφ από τα 

ποτάμια. 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΑΙΔΙΏΝ: 

Όλα τα παιδιά μίλθςαν 

τουλάχιςτον 1 φορά. Πάνω από 

τα μιςά παιδιά 2 ι περιςςότερεσ 

φορζσ.  

4.Ενίςχυςθ και 

αξιολόγθςθ τθσ 

γνϊςθσ: 

Α.Βρεσ τθ ςωςτι 

λζξθ 

Να αντιλθφκοφν 

τα επιμζρουσ 

κφρια φαινόμενα 

του ΚΝ 

Αξιολόγθςθ τθσ 

γνϊςθσ με τθ 

χριςθ του 

λογιςμικοφ, 

ενότθτα 5θ  

Θ φάςθ αυτι διιρκθςε 

περίπου 10 λεπτά: 12.13-

12.23 

Ειςαγωγι και επεξιγθςθ 

τθσ ενότθτασ 

 

 

 

 

Εξοικείωςθ παιδιϊν με τισ 

Νζεσ Τεχνολογίεσ 

 

 

 

 

 

Εκκίνθςθ λογιςμικοφ για 

να βροφμε τα ςτάδια του 

Ε:Ράμε να παίξουμε το 

παιχνιδάκι; (ακολουκεί θ 

επεξιγθςθ του παιχνιδιοφ) 

Ρ: «Βρεσ τθ λζξθ» εγϊ το παίηω 

ςτο tablet μου. 

Ρ:Κι εγϊ. 

Ε:Ωραία, και αυτό εδϊ είναι ζνα 

παιχνίδι που πρζπει να βροφμε 

τθ ςωςτι λζξθ. 

Ρ:Εγϊ ζχω ζναν υπολογιςτι που 

ζχει όλο τζτοια παιχνίδια. 

Ρ:Εγϊ ςτον υπολογιςτι μου 

βλζπω τθν εικόνα του κφκλου του 

νεροφ. 

Ε:Ροφ ακριβϊσ το βλζπεισ; 

Ρ:Στο internet. 

Ρ:Και εγϊ. 

Λ:Ροιοσ ηεςταίνει το νερό τθσ 
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κφκλου του νεροφ: 

1.Ιλιοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Εξάτμιςθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Συμπφκνωςθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Βροχι 

 

 

 

κάλαςςασ; 

Ραιδιά: Ο ιλιοσ. 

Ε:Ροιοσ πιςτεφει ότι είναι ο ιλιοσ 

να ςθκϊςει χζρι. 

Ραιδιά: Πλα τα παιδιά ςικωςαν 

χζρι εκτόσ από ζνα. 

Ε:Εςφ τι πιςτεφεισ; (ςτο παιδί 

αυτό απθφκυνε τθν ερϊτθςθ). 

Ρ:Ο ιλιοσ. 

Ε:Ριςτεφει κάποιοσ ότι δεν είναι 

ο ιλιοσ και είναι κάτι 

διαφορετικό; 

Ραιδιά: Πχι (κανζνα χζρι 

ςθκωμζνο). 

Λ:Σωςτά είναι ο ιλιοσ. Το νερό 

τθσ κάλαςςασ ηεςταίνεται και 

δθμιουργοφνται οι υδρατμοί που 

ανεβαίνουν ψθλά ςτον ουρανό. 

Ρϊσ το ονομάηουμε αυτό; 

Ραιδιά :Εξάτμιςθ. 

Ε:Ροιοσ πιςτεφει ότι είναι 

εξάτμιςθ; 

Ραιδιά: Πλα ςικωςαν χζρι. 

Λ:Σωςτά είναι θ εξάτμιςθ. Πταν 

μαηευτοφν πολλοί υδρατμοί και 

κρυϊςουν, δθμιουργοφν τα 

ςφννεφα. Ρϊσ το ονομάηουν 

αυτό οι επιςτιμονεσ; 

Ραιδιά :Συμπφκνωςθ (φϊναξαν 

ςχεδόν όλα). 

Ε:Άρα τι είπαμε είναι θ 

ςυμπφκνωςθ; 

Ρ:Τα ςφννεφα. 

Ε:Ροιοσ πιςτεφει κάτι άλλο, 

μιπωσ είναι το χιόνι; 

Ραιδιά: Πχι. 

Ε:Μιπωσ να πατιςουμε τθ 

βροχι; Τι κα μασ πει; 

Λ:Ρροςπάκθςε ξανά. 

Ραιδιά: Είναι θ ςυμπφκνωςθ. 

Λ:Σωςτά είναι θ ςυμπφκνωςθ. 

Πταν μαηευτοφν πολλοί υδρατμοί 

και γίνονται ςταγόνεσ τι πζφτει 

κάτω ςτθ γθ; 

Ραιδιά: Βροχι. 
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5.Χιόνι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Απορροι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε:Ροιοσ πιςτεφει ότι είναι θ 

βροχι; 

Ραιδιά: Πλα ςικωςαν το χζρι. 

Ε:Μιπωσ πιςτεφετε ότι είναι θ 

απορροι. 

Ραιδιά: Πχι. 

Ε:Μιπωσ είναι θ εξάτμιςθ. 

Ραιδιά: Πχι. 

Ε:Άρα τι να πατιςω; 

Ραιδιά: Βροχι. 

Λ:Σωςτά είναι θ βροχι. Αν κάνει 

πολφ κρφο, και οι ςταγόνεσ ςτο 

ςφννεφο γίνονται χιονονιφάδεσ, 

τι πζφτει κάτω ςτθ γθ; 

Ραιδιά: Απορροι. 

Ραιδιά: Χιόνι. 

Ε:Ροιοσ πιςτεφει ότι είναι 

απορροι; 

Ραιδιά:10 παιδιά ςικωςαν χζρι. 

Ε:Ροιοσ πιςτεφει ότι είναι χιόνι; 

Ραιδιά:9 παιδιά ςικωςαν χζρι. 

Ε:Άσ πατιςω απορροι να δοφμε. 

Ραιδιά: Πχι. 

Λ:Ρροςπάκθςε ξανά. 

Ραιδιά: Χιόνι. 

Ε:Άρα μάλλον είναι το χιόνι. 

Οπότε είπαμε, όταν κάνει πολφ 

κρφο ςτο ςφννεφο μζςα οι 

ςταγόνεσ γίνονται χιονονιφάδεσ 

και πζφτουν κάτω ςαν χιόνι. 

Λ:Σωςτά είναι το χιόνι. Πταν 

λιϊνει το χιόνι από τα βουνά και 

επιςτρζφει ςτθ κάλαςςα από το 

ποτάμι, πϊσ το ονομάηουν οι 

επιςτιμονεσ; 

Ραιδιά: Απορροι. 

Ε:Ροιοσ πιςτεφει ότι είναι 

εξάτμιςθ; 

Ραιδιά: Κανείσ δεν ςικωςε χζρι. 

Ε:Ροιοσ πιςτεφει ότι είναι χιόνι; 

Ραιδιά: Κανείσ δεν ςικωςε χζρι. 

Ε:Ροιοσ πιςτεφει ότι είναι βροχι; 

Ραιδιά: Κανείσ δεν ςικωςε χζρι. 

Ε:Ροιοσ πιςτεφει ότι είναι 

απορροι; 
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Ανακεφαλαίωςθ τι 

καινοφργιο μάκαμε 

Ραιδιά: Πλοι ςικωςαν χζρι. 

Λ:Σωςτά είναι θ απορροι, βρικεσ 

ςωςτά όλα τα ςτάδια του κφκλου 

του νεροφ. 

Λ:Για να δοφμε τϊρα τι μάκαμε 

από τον κφκλο του νεροφ; 

Ραιδιά: Απορροι, ιλιοσ 

κλπ..(Υπιρχε μία ςφγχυςθ, 

ακουγόταν πολλζσ ιδζεσ). 

Ε:Τι καινοφργιο μάκαμε; 

Ραιδιά: Συμπφκνωςθ 

(τουλάχιςτον 9 παιδιά το 

ανζφεραν). 

Ε:Και τι άλλο; 

Ραιδιά: Απορροι (τουλάχιςτον 6 

παιδιά το ανζφεραν). 

Ε:Και υγροποίθςθ τι είπαμε ότι 

είναι; 

Ρ:Το ςφννεφα που ςτζλνουν 

βροχι. 

Ρ:Θ βροχι. 

Ραιδιά: Υπιρχε ςτο ςθμείο αυτό 

ζνασ αποςυντονιςμόσ. 

 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΑΙΔΙΏΝ: 

Τπιρξε πολφ μεγάλθ διάκεςθ 

και ςυμμετοχι από τα παιδιά. 

Όλα μίλθςαν τουλάχιςτον 1 

φορά, κακώσ και ςικωναν χζρι 

ςε κάκε ερώτθςθ.   

4.Ενίςχυςθ και 

αξιολόγθςθ τθσ 

γνϊςθσ: 

Β.Βρεσ τθ ςωςτι 

ςειρά 

Να αντιλθφκοφν 

τον κφκλο ωσ 

μοντζλο  

Αξιολόγθςθ τθσ 

γνϊςθσ με τθ 

χριςθ του 

λογιςμικοφ, 

ενότθτα 6θ 

Θ φάςθ αυτι διιρκθςε 

περίπου 7 λεπτά: 12.23-

12.30 

 

 

 

 

 

 

 

Απορροι        Εξάτμιςθ 

 

 

 

 

Ε:Τϊρα πρζπει να βάλουμε ςτθ 

ςωςτι ςειρά όλα αυτά που 

είπαμε. Κυμάςτε χκεσ που ςασ 

ρϊτθςα και ςασ ηιτθςα να 

βάλετε ςτθ ςωςτι ςειρά τισ 

εικόνεσ; Είναι αυτό το παιχνίδι, 

απλά ςτον υπολογιςτι. 

Ραιδιά: Ναι (με ενκουςιαςμό). 

Λ:Απορροι…Τι ζχουμε μετά τθν 

απορροι; 

Ε:Είδατε ότι πριν ξεκινιςαμε από 

τον ιλιο και τθν εξάτμιςθ, ενϊ 

τϊρα ξεκινάμε από τθν απορροι. 

Άρα ςθμαίνει ότι ο κφκλοσ του 

νεροφ δεν ζχει κάποια 
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Θ αφετθρία του κφκλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξάτμιςθ      Συμπφκνωςθ 

 

 

 

 

 

Συμπφκνωςθ      

Υγροποίθςθ 

ςυγκεκριμζνθ αρχι. Απλά πρζπει 

να ξζρουμε ποιο ςτάδια είναι 

μετά από ποιο. Τι μασ ρωτάει 

εδϊ, τι ζχουμε μετά τθν 

απορροι; 

Ραιδιά: Εξάτμιςθ (αρικμιςαμε 

11 παιδιά). 

Ε:Ροιοσ πιςτεφει ότι είναι κάτι 

άλλο; 

Ρ:Υγροποίθςθ. 

Λ:Ρροςπάκθςε ξανά. 

Ραιδιά: Εξάτμιςθ είναι. 

Λ:Σωςτά είναι θ εξάτμιςθ. Τι 

ζχουμε μετά τθν εξάτμιςθ; 

Ε:Τϊρα κα μασ πει θ (όνομα  

προθγοφμενου παιδιοφ) τι 

ζχουμε μετά τθν εξάτμιςθ; 

Ρ:Υγροποίθςθ. 

Ραιδιά: Συμπφκνωςθ (ςχεδόν 

όλα ςικωςαν χζρι). 

Λ:Σωςτά είναι θ ςυμπφκνωςθ, τι 

ζχουμε μετά; 

Ραιδιά: Υγροποίθςθ 

(τουλάχιςτον 12 παιδιά 

φϊναξαν). 

Ε: Δεν ζχουμε και κάτι άλλο 

βζβαια. 

 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΑΙΔΙΏΝ: 

Τπιρξε μεγάλθ ςυμμετοχι από 

τα παιδιά. Όλα ςικωναν χζρι 

ςχεδόν ςε κάκε ερώτθςθ, ενώ 

όλα μίλθςαν τουλάχιςτον 1 

φορά. 

5.Ανακεφαλαίως

θ και Μεταγνϊςθ 

 

Να ςυνοψίςουν τθ 

νζα γνϊςθ και να 

ενιςχφςουν τθ 

μεταγνϊςθ των 

παιδιϊν μζςω τθσ 

μοντελοποίθςθσ 

Συηιτθςθ, 

αναπαράςταςθ 

του ΚΝ ςτον 

πίνακα τθσ τάξθσ, 

με ταυτόχρονθ 

εκτζλεςθ τθσ 5θσ  

ενότθτασ του 

λογιςμικοφ (Βρεσ 

τθ ςωςτι λζξθ) 

Θ φάςθ αυτι διιρκθςε 

περίπου 15 λεπτά: 12.30-

12.45 

Επανάλθψθ του 1ου 

παιχνιδιοφ με ζμφαςθ ςτθ 

διαδοχι των φαινομζνων 

του ΚΝ 

Ιλιοσ 

 

 

 

Ε:Ράμε να παίξουμε άλλθ μία 

φορά γριγορα τα παιχνίδια για 

να δοφμε τι καινοφργιο μάκαμε. 

Λ:1ο παιχνίδι. Ροιοσ ηεςταίνει το 

νερό τθσ κάλαςςασ; 

Ραιδιά: Ο ιλιοσ (όλα τα παιδιά). 

Λ:Σωςτά είναι ο ιλιοσ. Το νερό 

τθσ κάλαςςασ ηεςταίνεται και 

δθμιουργοφνται οι υδρατμοί που 

ανεβαίνουν ψθλά ςτον ουρανό. 

Ρϊσ το ονομάηουμε αυτό; 
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Εξάτμιςθ 

 

 

 

 

 

 

Εξάτμιςθ      Συμπφκνωςθ 

 

 

 

 

Συμπφκνωςθ= ςφννεφα 

 

 

 

Βροχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπφκνωςθ     Βροχι 

 

 

 

 

 

Χιόνι 

 

 

 

 

Ραιδιά: Εξάτμιςθ (όλα τα 

παιδιά). 

Λ:Σωςτά είναι θ εξάτμιςθ. Πταν 

μαηευτοφν πολλοί υδρατμοί και 

κρυϊςουν, δθμιουργοφν τα 

ςφννεφα. Ρϊσ το ονομάηουν 

αυτό οι επιςτιμονεσ; 

Ε:Τι ζχουμε μετά τθν εξάτμιςθ; 

Ραιδιά: Συμπφκνωςθ (όλα τα 

παιδιά). 

Λ:Σωςτά είναι θ ςυμπφκνωςθ. 

Ε:Θ ςυμπφκνωςθ τι είναι; 

Ραιδιά: Τα ςφννεφα. 

Λ:Πταν μαηευτοφν πολλοί 

υδρατμοί και γίνονται ςταγόνεσ 

τι πζφτει κάτω ςτθ γθ; 

Ραιδιά: Βροχι, απορροι. 

Ε:Ροιοσ πιςτεφει ότι είναι 

απορροι; 

Ραιδιά:5 παιδιά ςικωςαν χζρι. 

Ε:Ροιοσ πιςτεφει ότι είναι βροχι; 

Ραιδιά: 10 παιδιά ςικωςαν χζρι. 

Ραρατιρθςα ότι 2 παιδιά 

ςικωςαν χζρι και ςτθ βροχι και 

ςτθν απορροι. 

Ε:Ραιδιά μιπωσ κουραςτικατε 

να ςταματιςουμε; 

Ραιδιά: Πχι. (2-3 είπαν ότι 

κουράςτθκαν). 

Ε:Σε λίγο ζχουμε τελειϊςει. 

Ραιδιά: Πχι (με απογοιτευςθ). 

Ε:Άρα τι πιςτεφετε ότι είναι; Τι 

είπαμε ότι ζχουμε μετά τθ 

ςυμπφκνωςθ; 

Ραιδιά: Βροχι (φϊναξαν όλα τα 

παιδιά). 

Λ:Σωςτά είναι θ βροχι. Αν κάνει 

πολφ κρφο, και οι ςταγόνεσ ςτο 

ςφννεφο γίνονται χιονονιφάδεσ, 

τι πζφτει κάτω ςτθ γθ; 

Ραιδιά: Χιόνι. 

Λ:Σωςτά είναι το χιόνι. Πταν 

λιϊνει το χιόνι από τα βουνά και 

επιςτρζφει ςτθ κάλαςςα από το 

ποτάμι, πϊσ το ονομάηουν οι 
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Χιόνι          Απορροι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηωγραφιζσ για τον κφκλο 

του νεροφ 

 

 

 

Σθμείωςθ: Τα ςτάδια 

ςθμειϊνονταν ςτον πίνακα 

ςε μορφι κφκλου, 

δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ 

διαδοχι των φαινομζνων 

επιςτιμονεσ; 

Ε:Τι είπαμε ότι ζχουμε μετά το 

χιόνι; 

Ραιδιά: Απορροι. 

Ε:Άρα τι είπαμε ότι είναι 

απορροι; 

Ραιδιά: Πταν γυρνάει το νερό 

ςτθ κάλαςςα. 

Ε: Μπράβο παιδιά τα πιγατε 

πάρα πολφ καλά. 

Ρ:Κα ξαναζρκετε; 

Ε:Ναι, γιατί ιςαςταν πολφ καλά 

παιδιά. Τϊρα όποιοσ κζλει 

μπορεί να ηωγραφίςει κάτι 

ςχετικό με τον κφκλο του νεροφ. 

Ραιδιά: Ηωγράφιςαν μερικά 

παιδιά τον υδρολογικό κφκλο και 

ζδωςαν τισ ηωγραφιζσ ςτον 

ερευνθτι. 

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΑΙΔΙΏΝ: 

Τπιρξε μεγάλθ ςυμμετοχι από 

τα παιδιά, εκτόσ από 2-3 που 

ζδειξαν ςθμάδια κοφραςθσ. 

χεδόν όλα τα παιδιά μίλθςαν 

πάνω από 1 φορά. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5: ΟΙ ΕΙΚΟΝΕ ΠΟΤ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 
Δηθόλα 12: Δμάηκηζε 
 

 
Δηθόλα 13: πκπύθλσζε 
 

  
  Δηθόλα 14: Τγξνπνίεζε 

 

  
  Δηθόλα 15: Απνξξνή 
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Δηθόλα 16: Ζ εηθόλα πνπ δηακνηξάζηεθε ζηνπο καζεηέο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6: ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

Αγαπεηέ/ή εθπαηδεπηηθέ, 

ην παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην ζα ζπλεηζθέξεη πνιχ ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε 

γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ινγηζκηθνχ «Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ». Ζ 

ζπκπιήξσζε απφ κεξηάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αμηνιφγεζή ηνπ, δηφηη ηα απνηειέζκαηά ηεο αμηνιφγεζεο ζα αλαδείμνπλ ηηο 

ειιείςεηο, ηα ιάζε αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ ινγηζκηθνχ. Έηζη ζα ην 

βειηηψζνπκε ψζηε λα θηάζεη ζηελ ηάμε πην νινθιεξσκέλν.  

Δθφζνλ δηαβάζεηε ηνλ νδεγφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηξέμεηε ην ινγηζκηθφ, παξαθαιψ 

απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

1. Σν ινγηζκηθφ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ ζέζακε; ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

λνκίδεηε φηη δελ θαιχπηνληαη νη ζηφρνη ζαο παξαθαινχκε λα καο δψζεηε θάπνην/α 

παξάδεηγκα/ηα. 

[πγθεθξηκέλα νη ζηφρνη καο είλαη: 

α) ε αμία ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηνπ, β) ε 

δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη γ) ε εθκάζεζε ησλ 

επηκέξνπο θχξησλ θαηλνκέλσλ. Γεπηεξεχνληεο ζηφρνη ήηαλ ε  θαιιηέξγεηα ηεο 

παξαηήξεζεο θαη ηεο κνληεινπνίεζεο σο επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο θαη ε 

αμηνπνίεζε Νέσλ Σερλνινγηψλ απφ ηα παηδηά.]. 

2. Απφ παηδαγσγηθήο/δηδαθηηθήο πιεπξάο πσο ζαο θάλεθε; Δίλαη ζπκβαηφ κε ηελ 

ειηθία ησλ παηδηψλ θαη ην αληίζηνηρν Πξφγξακκα πνπδψλ; Θα ην 

ρξεζηκνπνηνχζαηε ζηε δηδαζθαιία ζαο; Αλ φρη γηαηί; Καη αλ λαη ζε πνην 

κάζεκα/αληηθείκελν; 

3. Πηζηεχεηε φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη εχρξεζην γηα ηα παηδηά; 

Παξαθαιψ αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

4. πλαληήζαηε θάπνηα δπζθνιία ζηελ εθηέιεζή ηνπ; Καη αλ λαη πνηα; 

Λεηηνπξγνχζε (έηξερε) θαλνληθά; 

5. Πηζηεχεηε φηη ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά; 

Παξαθαιψ αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

6. Πφζν βνεζεηηθφο ήηαλ ν νδεγφο ρξήζεο; Ση άιιν ζα πξνηείλαηε λα πεξηέρεη; 

7. Ση δε ζαο άξεζε ζην ινγηζκηθφ; Παξαθαιψ δηαηππψζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 

ηελ ζπλέρεηα δηαηππψλνληαη νη απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

παξνπζηάδνληαη αλά εθπαηδεπηηθφ. 
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 1 

1. Θεσξψ φηη ην ινγηζκηθφ ζαο είλαη πξάγκαηη εχρξεζην θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ 

ραξνχκελν. Μνπ έιεηςε ε κνπζηθή επέλδπζε ζηηο δξάζεηο ηνπ. ζνλ αθνξά ηνπ 

ζηφρνπο πνπ ζέζαηε, ζεσξψ φηη θαιχπηνληαη. Θα πξφηεηλα, αλ θαη κηθξή ε ειηθία ησλ 

καζεηψλ, λα δνζεί ιίγε δηάξθεηα αθφκε ζην ζηφρν Α (ην λεξφ, άλζξσπνη, δψα, θπηά). 

2. Σν ινγηζκηθφ ζαο έρεη ζρεδίαζε πνπ ζε πξνδηαζέηεη λα θάλεηο «θιηθ» πάλσ ηνπ, λα 

ην «εμεξεπλήζεηο» θαη σο εθπαηδεπηηθφο θαη πηζηεχσ σο καζεηήο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο. 

Φαίλεηαη λα ζέβεηαη ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ απηψλ ησλ ηάμεσλ θαη λα κελ ηα 

θνπξάδεη κε πεξηηηέο δπζθνιίεο θαη λνήκαηα. Σν εχρξεζην, ραξνχκελν θαη 

πεξηεθηηθφ απηφ ινγηζκηθφ ζα ην ρξεζηκνπνηνχζα ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο, ηεο 

Μειέηεο θαη ησλ Δηθαζηηθψλ. 

3. Φαίλεηαη εχρξεζην θαη είλαη εχρξεζην ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηα 

παηδηά. ια γίλνληαη κ‟ έλα θιηθ ηνπ πνληηθηνχ θαη κ‟ νδεγίεο πξνθνξηθέο πνπ 

πξνηείλνπλ ηε ζπλέρεηα. 

4. ρη δελ παξαηεξήζεθε δπζθνιία ζηελ εθηέιεζή ηνπ. Λεηηνχξγεζε θαλνληθά. 

5. Ναη, πηζηεχσ ην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά, θαζψο 

ζθίηζα θαη πξνηάζεηο, δξάζεηο, είλαη μεθάζαξεο θαη ραξνχκελεο. 

6. Θεσξψ φηη ν νδεγφο ρξήζεο ήηαλ βνεζεηηθφ πιήξσο. 

7. Σν ινγηζκηθφ ζαο κνπ άξεζε, γη‟ απηφ θαη δελ έρσ λα παξαηεξήζσ θάηη ζρεηηθφ κε 

αληίζεηε γλψκε. 

  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 2 

1. Σν ινγηζκηθφ αληαπνθξίλεηαη πνιχ θαιά ζηνπο ζηφρνπο ζαο. Καίξηεο εηθφλεο. 

2. Δπράξηζην αληηθείκελν κειέηεο κε άκεζα απνηειέζκαηα κάζεζεο, Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί άλεηα ζην κάζεκα ηεο κειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο κέρξη θαη ηελ 

Σξίηε (Γ΄) ηάμε. Δπίζεο ζε καζήκαηα ηεο Γιψζζαο πνπ αλαθέξνληαη ζην λεξφ κέζα 

απφ ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

3. Δχρξεζην ινγηζκηθφ γηα ηα παηδηά κε ζαθήο νδεγίεο ρξήζεο. 

4. Ζ αζθάιεηα ηνπ ππνινγηζηή κνπ δελ ην έηξεμε ακέζσο κε ην πξφγξακκα media 

player. Μπήθα ζην εηθνλίδην ηνπ ππνινγηζηή θαη ην άλνημα απφ εθεί απεπζείαο. 
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5. Δίλαη ελδηαθέξνλ θαη σο αληηθείκελν αιιά θαη ζαλ παηρλίδη. Σα έληνλα ρξψκαηα 

θαη νη εηθφλεο είλαη απηά πνπ ζε ηξαβνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη επηηπγράλεηαη θαη ε 

κάζεζε.  

6. Γελ έρσ ηίπνηα λα πξνζζέζσ. 

7. Ίζσο λα κηινχζαλ νη ζηαγφλεο θαη φρη ν εθθσλεηήο; 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 3 (ηεο ηάμεο) 

1. Ννκίδσ φηη θαιχπηνληαη νη ζηφρνη θαη φηη αληαπνθξίλεηαη πνιχ θαιά ην ινγηζκηθφ 

ζηνπο παξαθάησ ζηφρνπο. Ίζσο κφλν ζην πξψην θνκκάηη, δειαδή ηεο αμίαο ηνπ 

λεξνχ σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηνπ, ζα κπνξνχζε λα 

αλαθεξζνχλ θαη λα ηνληζηνχλ ζηα παηδηά νη ηξφπνη εμνηθνλφκεζεο λεξνχ, ηξφπνη 

ζσζηήο δηαρείξηζεο, έηζη ψζηε λα κελ θζάλνπλ ζηελ άζθνπε ζπαηάιε ηνπ ζπνπδαίνπ 

απηνχ θαη αλαγθαίνπ θνηλσληθνχ αγαζνχ. 

2.Αλεπηθχιαθηα ζα ην ρξεζηκνπνηνχζα, γηαηί είλαη θηηαγκέλν έηζη ψζηε λα ειθχεη 

ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ, είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειηθία ηνπο θαη ζα κπνξνχζε 

λα είλαη έλα ζεκαληηθφ βνήζεκα ζηελ αληίζηνηρε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο. ίγνπξα 

ζα ην ρξεζηκνπνηνχζα ζην κάζεκα ηεο Μειέηεο θαη ίζσο θάπνηα κέξε ηνπ γηα ην 

κάζεκα ζηε Γιψζζα, φηαλ ην αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαη δηδαζθαιίαο είρε ζρέζε 

κε ην λεξφ. 

3.ε γεληθέο γξακκέο είλαη εχρξεζην, αιιά απηφ εμαξηάηαη θαη απφ ηελ εμνηθείσζε 

θαη επαθή πνπ έρνπλ ηα παηδηά κε ινγηζκηθά ηέηνηνπ είδνπο θαζψο θαη κε ηνλ 

ππνινγηζηή. 

4. ρη δελ ζπλάληεζα θάπνηα δπζθνιία. 

5. Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά θαη απηφ θάλεθε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, θαζψο απηφ «έηξερε». Τπήξρε κία «θηλεηηθφηεηα» ζηελ 

ηάμε θαζψο πξνζπαζνχζαλ λα δψζνπλ ζσζηέο απαληήζεηο θαη κεγάιε πξνζπκία ζην 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ φιε δηδαζθαιία. 

6. Αξθεηά βνεζεηηθφο θαη δηεπθξηληζηηθφο γη‟ απηφ πνπ ζα αθνινπζνχζε θαη ζα 

βιέπακε ζηε ζπλέρεηα. 

7. Γελ ππάξρεη θάηη πνπ δελ κνπ άξεζε, αληίζεηα κνπ άξεζε πνπ κέζα απφ ηα 

παηρλίδηα θαη ηα γξαθηθά, δφζεθαλ επηζηεκνληθέο νξνινγίεο γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ 
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θαη θάλεθε ζηε ζπλέρεηα, απ‟ φιε ηε δηαδηθαζία, φηη απηέο θαηαλνήζεθαλ θαη 

εκπεδψζεθαλ απφ ηα παηδηά. Πηζηεχσ φηη ηα παηδηά επραξηζηήζεθαλ, θαηαλφεζαλ θαη 

ράξεθαλ ην κάζεκα. 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 4 

1. Θεσξψ φηη νη παξαπάλσ ζηφρνη κε ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ κπνξνχλ εχθνια λα 

επηηεπρζνχλ. Παξάιιεια, ηα παηδηά εμνηθεηψλνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σν 

κάζεκα γίλεηαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ. 

2. Ναη, ζα ην ρξεζηκνπνηνχζα ζηε δηδαζθαιία κνπ. Δίλαη απαξαίηεην γηα ην κάζεκα 

«κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο». Θα ήηαλ ρξήζηκν εξγαιείν θαη ζην κάζεκα ηεο 

«Δπέιηθηεο Εψλεο», ή θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα ην θχθιν ηνπ 

λεξνχ. Παηδαγσγηθά, αγγίδεη πνιιέο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο ηνπ λεξνχ, φληαο ζπκβαηφ κε 

ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ. 

3. Δίλαη εχρξεζην γηα ηα παηδηά, γηα ην ιφγν φηη δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο γλψζεηο Ζ/Τ 

γηα ηε ρξήζε ηνπ, ζπλεπψο θέξλεη ζε επαθή ηα παηδηά κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο ρσξίο 

λα πξνθαιεί άγρνο ζε απηά. Έηζη, εμνηθεηψλνληαη αξκνληθά κε απηέο. 

4. Γε ζπλάληεζα θάπνηα δπζθνιία. Έηξερε θαλνληθά. 

5. Δίλαη ελδηαθέξνλ, γηαηί ππάξρνπλ έληνλα ρξψκαηα πνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηψλ θη επράξηζηε κνπζηθή. Σαπηφρξνλα γηα παξάδεηγκα, ε πνξεία ησλ βειψλ 

πξνο ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο παξνπζηάδνληαη γξήγνξα ψζηε ην παηδί λα είλαη 

ζε εγξήγνξζε αιιά θαη επαλαιακβαλφκελα γηα ηε θαηάθηεζε ηεο κάζεζεο. 

6. Θα κπνξνχζε λα πεξηέρεη κεξηθέο πιεξνθνξίεο γξακκέλεο ζε κηθξέο πξνηαζνχιεο 

πνπ ζα ζεκεηψλνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο. 

7. Πνιχ θαιφ ινγηζκηθφ θαη απαξαίηεην εξγαιείν γηα ην δάζθαιν.  

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 5 

1. Θεσξψ φηη ζε κεγάιν βαζκφ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί θαιχπηνληαη. Σν κφλν πνπ 

ζα παξαηεξνχζα είλαη σο πξνο ηνλ πξψην ζηφρν. Πηζαλφλ λα ρξεηάδνληαη θάπνηα 

πεξηζζφηεξε αλάιπζε θπξίσο σο πξνο ηελ αμία θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ ρξήζε. 
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2. Ννκίδσ φηη είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ. Φπζηθά, ζα ην ρξεζηκνπνηνχζα ζηε δηδαζθαιία κνπ, ζηε Μειέηε 

Πεξηβάιινληνο θπξίσο, αιιά θαη ζηελ Δπέιηθηε δψλε ζε θάπνην ζρεηηθφ project. 

3. Ννκίδσ πσο είλαη εχρξεζην. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά είλαη εμνηθεησκέλα κε ηε 

ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Οη νδεγίεο είλαη ζχληνκεο θαη ζαθείο. 

4. Κακία δπζθνιία. 

5. Παξνπζηάδεηαη ελδηαθέξνλ, έρεη φκνξθε εηθφλα, ήρν. Ζ ρξήζε ηνπ Ζ/Τ αξέζεη ζηα 

παηδηά θαη πηζηεχσ ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ ζα θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ. 

6. Ννκίδσ είλαη θαηαλνεηφο, απιφο θαη ζχληνκνο. Καηάιιεινο γηα ηελ ειηθίεο πνπ 

απεπζχλεηαη. 

7. Γε βξίζθσ θάηη πνπ λα κε κνπ άξεζε. Σν κφλν πνπ ζα κπνξνχζα λα παξαηεξήζσ 

ήηαλ λα ππήξρε πεξηζζφηεξνο ελζνπζηαζκφο ζηε ζσζηή απάληεζε (π.ρ. έλα 

αλζξσπάθη λα ρηππά παιακάθηα, ίζσο…). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7: ΟΔΗΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

 

ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

ηα πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζρεδηάζακε θαη 

αλαπηχμακε έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ ζε 

παηδηά ειηθίαο 6 έσο 8 εηψλ (καζεηέο Α‟ θαη Β‟ δεκνηηθνχ) κε ηελ νλνκαζία «Σν 

ηαμίδη ηνπ λεξνχ». Σν ινγηζκηθφ ζρεδηάζηεθε κεηά απφ εμέηαζε πξνυπάξρνπζσλ 

ζρεηηθψλ εξεπλψλ γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ πάλσ ζην ζέκα, αιιά θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ. Αθφκε, ιήθζεθε ππφςε ην ΓΔΠΠ ηνπ δεκνηηθνχ, ψζηε 

ην ινγηζκηθφ λα ζπκβαδίδεη κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ αληίζηνηρσλ ηάμεσλ. 

Δπίζεο, έγηλε επηζθφπεζε ησλ ππαξρφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ ζε ειιεληθέο αιιά θαη μέλεο εθδφζεηο, κε ζθνπφ 

αθελφο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηά 

θαη αθεηέξνπ λα απνθεπρζνχλ νη ειιείςεηο – αζηνρίεο ηνπο.  

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ 

ηφρνη είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ) ζηε δηδαζθαιία: α) ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ αγαζφ γηα ηνλ άλζξσπν 

θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, β) ηεο δηαδνρήο ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη 

γ) ηεο εθκάζεζεο ησλ επηκέξνπο θχξησλ θαηλνκέλσλ.  

Γεπηεξεχνληεο ζηφρνη ήηαλ αθελφο ε  θαιιηέξγεηα ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο 

κνληεινπνίεζεο σο επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο, αθεηέξνπ ε αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ θαη ησλ ΣΠΔ απφ ηα παηδηά.  

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαθεξζνχλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ. Σν πξφγξακκα είλαη ειεχζεξν θαη δελ απαηηεί 

εγθαηάζηαζε. Έρεη ζρεδηαζηεί ζην πξφγξακκα Adobe Flash CS6 θαη «εμήρζε» ζε 

ηξείο δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη (ηξέμεη) ζε θάζε 

ππνινγηζηή: 1) ζαλ εθαξκνγή (.exe) φπνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ηαηλία κε ηνλ Adobe Flash 

Player, 2) ζαλ βηληενηαηλία (.swf) φπνπ ιεηηνπξγεί κε πνιινχο players (φπσο ν Media 

Player Classic), θαη 3) ζαλ ηζηνζειίδα (.hmtl) φπνπ ιεηηνπξγεί ζε φινπο ηνπο 

browsers (Internet Explorer, Firefox, Chrome θιπ). Βέβαηα, πεξηέρεηαη θαη έλαο 
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player ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ ππάξρνληα ππνινγηζηή. 

Σέινο κπνξεί ν ρξήζηεο λα βξεη ην ινγηζκηθφ αλά πάζα ζηηγκή ζηελ παξαθάησ 

δηεχζπλζε: http://www.cptechforyou.eu/To_Taksidi_tou_Nerou.html 

Απφ δηδαθηηθήο πιεπξάο, ν ζρεδηαζκφο  βαζίδεηαη ζην παξαδνζηαθφ κνληέιν, 

δειαδή παξνπζηάδεηαη ε πιεξνθνξία θαη ζηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο θαιείηαη λα ηελ 

εθαξκφζεη κε ηε κνξθή παηρληδηνχ-αμηνιφγεζεο. Χζηφζν, έρνπλ ιεθζεί ζηνηρεία θαη 

απφ ηα ππφινηπα δηδαθηηθά κνληέια: αλαθαιππηηθφ, επνηθνδνκεηηθφ θαη 

δηεξεπλεηηθφ (Καξηψηνγινπ, 2006). κσο ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο κέζα ζηελ ηάμε παξακέλεη θαίξηνο. Ο ίδηνο κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηελ 

εμέιημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, επηιέγνληαο  είηε λα παίμεη ηνλ ξφιν ηνπ 

θαζνδεγεηή, είηε απιά λα παξαηεξεί θαη λα αθήζεη ηνπο καζεηέο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθφ, παξέρνληαο βνήζεηα κφλν εθεί πνπ ρξεηάδεηαη. 

Σν ινγηζκηθφ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη έλα εχρξεζην θαη ραξνχκελν 

πεξηβάιινλ, αθνχ πξννξίδεηαη θπξίσο γηα καζεηέο Α‟ θαη Β‟ δεκνηηθνχ. Έηζη, ε 

πινήγεζή ηνπ γίλεηαη κφλν κε ην πνληίθη (δελ απαηηείηαη ην πιεθηξνιφγην) θαη ζε 

θάζε νζφλε ππάξρεη δπλαηφηεηα βνήζεηαο-θαζνδήγεζεο, αλαθέξνληαο ηηο αληίζηνηρεο 

επηινγέο ηνπ ρξήζηε.  

«Σν ηαμίδη ηνπ λεξνχ» είλαη έλα πνιπηξνπηθφ ινγηζκηθφ πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αθήγεζε θαη ζην animation (θηλνχκελα ζρέδηα), ελψ πεξηέρνληαη ηαπηφρξνλα πνιιέο 

εηθφλεο αιιά θαη έλα video. Με ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο κεηαδίδεη ζην ρξήζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο. Σέινο, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απνηειεί ε αιιειεπίδξαζε, αθνχ 

ζπρλά πεξηκέλεη ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε γηα ηελ ζπλέρεηά ηνπ. Έηζη ν καζεηήο δελ 

θαζίζηαηαη παζεηηθφο δέθηεο εξεζηζκάησλ αιιά σζείηαη ζηελ απηελέξγεηα. Ζ 

αμηνιφγεζε απηή, βαζίζηεθε ζην έξγν ησλ Παλαγησηφπνπινπ, Πηεξξαθέα θαη 

Πηληέια, βηβιίν ηνπ 2003 κε ηίηιν “ Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη ε αμηνιφγεζή 

ηνπ” απφ ηηο εθδφζεηο Μεηαίρκην. 

Οη ελφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη νη εμήο: 

1. Σν λεξό: ζίγεη θαη απεηθνλίδεη ηελ αμία θαη ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ γηα ηνλ 

άλζξσπν, ηα δψα θαη ηα θπηά κέζσ εηθφλσλ. Οη εηθφλεο επηιέρζεθαλ κέζα απφ ην 

δηαδίθηπν θαη ην ηξαγνχδη είλαη ηνπ Θεβαίνπ Υ. κε ηίηιν «Σν λεξφ». 

http://www.cptechforyou.eu/To_Taksidi_tou_Nerou.html
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2. Σν Video: έλα βίληεν απφ ηε ΝΑSA (ν ζχλδεζκνο ηνπ είλαη ν εμήο: 

(https://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c)  πνπ ζπλδπάδεη εηθφλα θαη 

ερεηηθά εθέ,  παξνπζηάδνληαο ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ κε γξαθηθά. 

 

3. Ο θύθινο ηνπ λεξνύ: έλα animation πνπ αλαθέξεη ηα ζηάδηα ηνπ πδξνινγηθνχ 

θχθινπ, ηνλίδνληαο ηνλ θχθιν σο εληαίν κνληέιν ζην νπνίν ε κία θάζε εμαξηάηαη 

απφ ηελ άιιε (ζρέζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο). Ζ βαζηθή νζφλε πξνήιζε απφ ηελ 

USGS (http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-placemat.html). ε απηή ηελ 

ελφηεηα ρξεζηκνπνηήζακε δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ, αλαθέξνληαο ηηο θάζεηο κε 

απιή νξνινγία ψζηε λα κελ ππάξμνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζή ηνπο (ε 

ζπκπχθλσζε αλαθέξεηαη σο ζχλλεθα, ε επηθαλεηαθή ξνή σο πνηάκη). 

 

4. Ο επηζηήκνλαο: παξνπζηάδεηαη ν πδξνινγηθφο θχθινο πην αλαιπηηθά απφ ηελ 

3ε ελφηεηα (κε ηίηιν: ν θχθινο ηνπ λεξνχ), θάλνληαο ρξήζε ηεο επηζηεκνληθήο 

νξνινγίαο θαηά ηε πεξηγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ. Χζηφζν ππάξρεη δηδαθηηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο, αλαθέξνληαο ηε βξνρή σο πγξνπνίεζε, δηφηη ν φξνο 

θαηαθξεκλίζεηο είλαη δπζλφεηνο γηα ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο. 

https://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c
http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-placemat.html
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5. 1
ν
 Παηρλίδη (Βξεο ηε ζσζηή ιέμε): ν ρξήζηεο επηιέγεη ην θαηλφκελν πνπ 

δείρλεη ε νζφλε κε ηε ζπλνδεία αθήγεζεο (πεξηέρνληαη ηα 5 βαζηθά ζηάδηα ηνπ 

θχθινπ), θαζψο επίζεο ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα βνήζεηαο-θαζνδήγεζεο. 

 

6. 2
ν
 Παηρλίδη (Βξεο ηε ζσζηή ζεηξά): ν ρξήζηεο θαιείηαη λα βξεη ηε ζσζηή 

ζεηξά ηνπ θχθινπ, μεθηλψληαο απφ ηελ εμάηκηζε. 
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ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΜΔΘΟΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ 

 ε απηή ηελ ελφηεηα, ζα πξνηαζεί κία κέζνδνο γηα λα εθαξκνζηεί ην 

ινγηζκηθφ κέζα ζηελ ηάμε, ρσξίο βέβαηα λα απνηειεί ην κνλαδηθφ ηξφπν εθαξκνγήο. 

 Καηαξράο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζαλ θχξην δηδαθηηθφ κέζν γηα ηε δηδαζθαιία 

ηνπ θχθιν ηνπ λεξνχ, δηφηη πεξηιακβάλεη φιε ηελ δηδαθηέα χιε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ 

(Δλφηεηα 9.2, ζειίδα 28). Χζηφζν, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο βνεζεηηθφ – 

επηπξφζζεην κέζν, αθνινπζψληαο ην ζρνιηθφ εγρείξεκα. 

Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνηνχ αξρίζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ κέζα ζηελ 

ηάμε, ρξήζηκν ζα ήηαλ λα ην «ηξέμεη» ν ίδηνο, παξαηεξψληαο ηηο ελφηεηεο θαη ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ ινγηζκηθνχ, ψζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο. Πξηλ αξρίζεη ηελ 

εθαξκνγή, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κία εηζαγσγή ζηνπο καζεηέο γηα ην 

ινγηζκηθφ, ψζηε λα είλαη πξντδεαζκέλνη γηα ην ηη ζα αθνινπζήζεη. 

ζνλ αθνξά ηε δηαδξνκή ηνπ ινγηζκηθνχ, πξνηείλεηαη λα αξρίζεη ε 

δηδαζθαιία απφ ηελ 1
ε
 ελφηεηα (ηελ αμία ηνπ λεξνχ) σο θχξην θαη εηζαγσγηθφ 

θνκκάηη ηνπ ζέκαηνο θαη λα ζπλερίζεη κε ην βίληεν ηεο ΝΑSA (σο εηζαγσγή ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ). Έπεηηα, λα αθνινπζήζνπλ νη δχν παξνπζηάζεηο ηνπ θχθινπ ηνπ 

λεξνχ (3
ε
 θαη 4

ε
 ελφηεηα), θαη ηέινο λα νινθιεξψλεηαη ε δηαδξνκή κε ηα δχν 

παηρλίδηα-εθαξκνγέο (5
ε
 θαη 6

ε
 ελφηεηα). Έηζη είλαη βέβαηα θαη ε δηαδξνκή ηνπ 

ινγηζκηθνχ, αλ αθνινπζήζεη ν ρξήζηεο ηελ αθήγεζε, αιιά θαη ε ζεηξά ησλ ελνηήησλ 

πνπ βξίζθεηαη ζην κελνχ. 

ρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, εδψ είλαη εμ‟ νινθιήξνπ απφθαζε ηνπ 

ίδηνπ. Γειαδή, εάλ είλαη απιφο παξαηεξεηήο θαη νη ρξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη νη 

ίδηνη νη καζεηέο, ή εάλ είλαη απηφο ν θχξηνο ρξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη νη καζεηέο 

παξαθνινπζνχλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο εξσηήζεηο, παξνηξχλζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Βέβαηα απηά εμαξηψληαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα: ε 

εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ πξνβάιινληαο ην κε έλαλ βίληεν πξνβνιέα ή ζε 

εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο κε ην θάζε παηδί ή κηα κηθξή νκάδα καζεηψλ λα έρεη ην 

δηθφ ηνπ ππνινγηζηή, ν βαζκφο εμνηθείσζεο ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ζηε ρξήζε ηνπ 

Ζ/Τ θαη ησλ ΣΠΔ θαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο κε ην ζέκα. 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ 

  ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ν θχθινο ηνπ λεξνχ. Κχξηα πεγή 

ηεο ελφηεηαο απνηέιεζε ε κεηαθξαζκέλε έθδνζε ησλ Μαθξφπνπιν θαη 
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Κνπηζνγηάλλε (2012) ηεο Γεσινγηθήο Τπεξεζίαο ησλ ΖΠΑ (USGS)  

(http://water.usgs.gov/edu/watercyclegreek.html).  

Ο πδξνινγηθφο θχθινο ζαλ θχθινο πνπ είλαη, δελ έρεη αξρή. Ξεθηλψληαο 

ινηπφλ ηελ πεξηγξαθή ηνπ απφ ην θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο, είλαη επηζηεκνληθά 

βέβαην πσο ν ήιηνο ζεξκαίλεη ην λεξφ ζηε ζάιαζζα θαη ζε φπνην άιιν κέξνο πάλσ 

ζηε Γε ππάξρεη λεξφ, ην νπνίν ελ κέξεη εμαηκίδεηαη θαη αλπςψλεηαη κε ηε κνξθή 

πδξαηκνχ ζηνλ αέξα. Νεξφ εμαηκίδεηαη φπσο πξνείπακε απφ ηηο ιίκλεο, ηα πνηάκηα, 

αιιά θαη ην έδαθνο.  

Ζ δηαπλνή ησλ θπηψλ είλαη κηα αθφκε ιεηηνπξγία πνπ απνδίδεη πδξαηκνχο 

ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ εμάηκηζε θαη δηαπλνή ζπρλά δελ δηαθξίλνληαη θαη έηζη κηινχκε 

γηα εμαηκηζνδηαπλνή. Μηα κηθξή πνζφηεηα πδξαηκψλ ζηελ αηκφζθαηξα πξνέξρεηαη 

απφ ηελ εμάρλσζε, κέζσ ηεο νπνίαο κφξηα απφ πάγνπο θαη ρηφληα κεηαηξέπνληαη 

απεπζείαο ζε πδξαηκνχο πεξλψληαο απφ ηελ ζηεξεή ζηελ αέξηα κνξθή. 

Αλνδηθά ξεχκαηα αέξα αλεβάδνπλ ηνπο πδξαηκνχο ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα 

ηεο αηκφζθαηξαο, φπνπ νη κηθξφηεξεο πηέζεηο πνπ επηθξαηνχλ έρνπλ απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Δπεηδή φκσο ζε ρακειή ζεξκνθξαζία ν αέξαο δελ κπνξεί 

πηα λα ζπγθξαηεί φιε ηε κάδα ησλ πδξαηκψλ, έλα κέξνο ηνπο ζπκππθλψλεηαη θαη 

ζρεκαηίδεη ηα ζχλλεθα, ην θαηλφκελν δειαδή ηεο ζπκπχθλσζεο. Σα ξεχκαηα ηνπ 

αέξα θηλνχλ ηα ζχλλεθα γχξσ απ' ηελ πδξφγεην. Παξάιιεια ηα ζηαγνλίδηα λεξνχ πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ηα ζχλλεθα ζπγθξνχνληαη θαη κεγαιψλνπλ, θαη ηειηθά πέθηνπλ σο 

θαηαθξεκλίζκαηα θαηά ην θαηλφκελν ηεο πγξνπνίεζεο, κε ηε κνξθή βξνρήο, ρηνληνχ, 

ραιαδηνχ .  

Σν ρηφλη φηαλ ζπζζσξεχεηαη ζρεκαηίδεη πάγνπο θαη παγεηψλεο. ε ζρεηηθά 

ζεξκφηεξα θιίκαηα, φηαλ έξρεηαη ε άλνημε, ην ρηφλη ιηψλεη θαη λεξφ απηφ ξέεη, 

ζρεκαηίδνληαο ηελ απνξξνή απφ ην ιηψζηκν ηνπ ρηνληνχ.  

Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηαθξεκληζκάησλ πέθηεη απεπζείαο ζηνπο 

σθεαλνχο. Απφ ηελ πνζφηεηα πνπ πέθηεη ζηε ζηεξηά, έλα ζεκαληηθφ κέξνο θαηαιήγεη 

θαη πάιη ζηνπο σθεαλνχο ξένληαο , σο επηθαλεηαθή απνξξνή. Ζ κεγαιχηεξε 

πνζφηεηα ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο κεηαθέξεηαη ζηνπο σθεαλνχο απφ ηα πνηάκηα, 

κε ηε κνξθή ξνήο ζε πδαηνξεχκαηα. Ζ επηθαλεηαθή απνξξνή κπνξεί αθφκε λα 

θαηαιήμεη ζηηο ιίκλεο, πνπ απνηεινχλ, καδί κε ηνπο πνηακνχο, ηηο θπξηφηεξεο 

απνζήθεο γιπθνχ λεξνχ. Χζηφζν, ην λεξφ ησλ θαηαθξεκληζκάησλ δελ ξέεη 

απνθιεηζηηθά κέζα ζηνπο πνηακνχο. Κάπνηεο πνζφηεηεο δηαπεξλνχλ ην έδαθνο κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο δηήζεζεο θαη ζρεκαηίδνπλ ηα ππφγεηα λεξά. Μέξνο ηνπ λεξνχ απηνχ 

http://water.usgs.gov/edu/watercyclegreek.html
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κπνξεί λα μαλαβξεί ην δξφκν ηνπ πξνο ηα επηθαλεηαθά χδαηα σο εθθφξηηζε ππφγεηνπ 

λεξνχ.  

ηαλ ην λεξφ βξίζθεη δηφδνπο πξνο ηεο επηθάλεηα ηεο γεο εκθαλίδεηαη κε ηε 

κνξθή πεγψλ. Έλα άιιν κέξνο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ πεγαίλεη βαζχηεξα θαη 

εκπινπηίδεη ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ 

ηεξάζηηεο πνζφηεηεο λεξνχ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8: ΟΙ ΖΩΓΡΑΥΙΕ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
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