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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος των Προπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Κύριος στόχος είναι να ανακαλύψουμε ποιες είναι οι προϋπάρχουσες ιδέες των 

παιδιών για το φυσικό φαινόμενο του Κύκλου του νερού, καθώς και να επιχειρήσει 

να διερευνήσει αν οι ιδέες αυτές είναι εφικτό να μετασχηματιστούν πλησιάζοντας την 

επιστημονική γνώση.  

Στην εργασία παρουσιάζεται η εφαρμογή μιας εναλλακτικής διδακτικής 

παρέμβασης, μεθοδολογικό εργαλείο της οποίας αποτελεί ο διδακτικός 

μετασχηματισμός του Κύκλου του νερού σε ψηφιακό παραμύθι με την χρήση της 

εφαρμογής Entiti Creator. 

Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι μία ζωντανή άμεση ή έμμεση προβολή 

του φυσικού – πραγματικού κόσμου που επιτρέπει στους χρήστες να βιώσουν τον 

κόσμο γύρω τους, όπως είναι σε πραγματικό χρόνο, ενισχυμένου με ψηφιακό ή/και 

διαδραστικό περιεχόμενο. Φαίνεται ότι μπορεί να αξιοποιηθεί για την διδασκαλία 

διαφόρων εννοιών σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα. Στην παρούσα εργασία τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται όσον αφορά τη διδακτική παρέμβαση για το 

φαινόμενο του Κύκλου του Νερού στο Δημοτικό, υποδεικνύει την σκοπιμότητα του 

σχεδιασμού δραστηριοτήτων μέσω των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας 

και στην δική μας περίπτωση της εφαρμογής ENTITI creator. 

 

Λέξεις: επαυξημένη πραγματικότητα, Δημοτικό, Kύκλος του Nερού, ENTITI creator, 

φυσικές επιστήμες 
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Abstract 

The present study is conducted under the Program of Undergraduate Studies of the 

Preschool Department of University of Western Macedonia. The main aim is to find 

out what children's pre-existing ideas are about the natural phenomenon of the Water 

Circle, as well as to try to investigate whether these ideas can be transformed by 

approaching scientific knowledge. 

This paper presents a part of the application of an alternative teaching 

intervention, the methodological tool of which is the didactic transformation of the 

Water Cycle into a digital fairy tale using the Entiti Creator application. 

Augmented Reality (AR) is a live, direct or indirect projection of the 

physical-real world which allows users to experience the surrounding environment as 

it is, in real-time, enhanced with digital and/or interactive content. It seems that AR 

can be exploited for teaching various disciplines. In this paper, the preliminary results 

of a study regarding a teaching intervention about science education in primary school 

and specifically the topic of the water circle are presented. The AR content was 

deployed through the ENTITI creator application. 

 

Keywords: augmented reality, primary school, water circle, ENTITI creator, science 

education 
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Εισαγωγή 

Η επαυξημένη πραγματικότητα χρησιμοποιείται σε πολλά πεδία, οπότε ήταν θέμα 

χρόνου να έρθει και στον χώρο της εκπαίδευσης. Η διαδραστικότητα, που είναι ένα 

από τα χαρακτηριστικά της, είναι κύριο ζητούμενο των εκπαιδευτικών για τις 

εφαρμογές που χρησιμοποιούν. Η άμεση πληροφόρηση βάσει της τοποθεσίας και του 

περιβάλλοντα χώρου του χρήστη, καθώς και ο συνδυασμός της πραγματικότητας με 

ψηφιακά γραφικά, κινούμενα ή μη, είναι μόνο μερικές από τις δυνατότητες αυτής της 

τεχνολογίας. Οι δυνατότητες που προσφέρει η επαυξημένη πραγματικότητα στη 

σύγχρονη εποχή, σε συνδυασμό με τη διαρκή εξέλιξη των κινητών συσκευών, δίνουν 

τη δυνατότητα δημιουργίας εντυπωσιακών και εύχρηστων εφαρμογών, καλύπτοντας 

ταυτόχρονα και ξεπερνώντας περιορισμούς του εκάστοτε τομέα. Αυτό έχεις ως 

αποτέλεσμα να αναπτύσσονται καινοτόμες εφαρμογές μάθησης. 

Ωστόσο, η εισαγωγή των πολυμέσων δημιούργησε μια νέα μορφή αφήγησης, την 

ψηφιακή αφήγηση. Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί μια καινοτόμα παιδαγωγική 

προσέγγιση που μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Πρόκειται 

για ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να εμπλέξει τους μαθητές σε βαθιά και 

ουσιαστική μάθηση (Smenda et al., 2013). Οι εκπαιδευτικοί που την χρησιμοποιούν 

ενθαρρύνουν πιο αποτελεσματικά την εμπλοκή των μαθητών τους σε συζητήσεις, την 

ενεργή συμμετοχή τους, τη διατήρηση νέων πληροφοριών και την κατανόηση του 

περιεχομένου πολλών γνωστικών αντικειμένων και δύσκολων εννοιών (Robin, 2008).  

Η ψηφιακή αφήγηση σύμφωνα με τον Lathem (2005) είναι ο συνδυασμός της 

παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με πολυμέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας. 

Είναι μία σχετικά νέα μορφή τέχνης, η οποία χρησιμοποιεί τη μουσική, την εικόνα, το 

βίντεο και την αφήγηση για τη δημιουργία ιστοριών. Σήμερα υπάρχουν διάφορα 

συστήματα ψηφιακής αφήγησης που απευθύνονται σε παιδιά μικρής ηλικίας. 

Τα τελευταία χρόνια, εκτός από την διερεύνηση της ψηφιακής αφήγησης, η 

επιστημονική κοινότητα δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον για τη φορητή μάθηση (Gikas 

& Grant, 2013). Οι Sandberg et al. (2011) πιστεύουν πως η έρευνα στο συγκεκριμένο 

τομέα καθορίζεται από 2 σημαντικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι η πεποίθηση για το 

ότι η άτυπη μάθηση είναι εξίσου σημαντική με την τυπική και ο δεύτερος είναι η 

συνεχόμενη τεχνολογική εξέλιξη των φορητών συσκευών, στις οποίες προστίθενται 

δυνατότητες όπως η αναγνώριση τοποθεσίας, η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η 

ποικιλομορφία στην αναπαράσταση των ψηφιακών δεδομένων. Αυτά είναι κάποια από 
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τα βασικά χαρακτηριστικά που αξιοποιεί η επαυξημένη πραγματικότητα, ώστε να 

εμπλουτίσει με ψηφιακή πληροφορία το φυσικό περιβάλλον.  

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η διδασκαλία του Κύκλου του νερού μέσω 

εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας και συγκεκριμένα με την εφαρμογή Entiti 

creator (www.wakingapp.com). Η μελέτη  αυτή αποτελεί μέρος της έρευνας που 

διεξάγεται για πτυχιακή διατριβή. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα ήταν θετικά, 

γίνεται μία συζήτηση για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι εφαρμογές επαυξημένης 

πραγματικότητας στα πλαίσια της διδασκαλίας για την θέσπιση συμπληρωματικών 

δραστηριοτήτων στο Δημοτικό. Επιπλέον, αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί  και σε άλλα εκπαιδευτικά επίπεδα. 

Η εργασία δομείται ως εξής: αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, στη 

συνέχεια αναλύεται ο σχεδιασμός της έρευνας, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

αλλά και ο τρόπος συλλογής των δεδομένων. Έπειτα, παρουσιάζονται τα ερευνητικά 

αποτελέσματα της εργασίας, σχολιάζονται και πραγματοποιείται η καταληκτική 

συζήτηση και τέλος παρουσιάζεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wakingapp.com/
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Μέρος 1
ο
: Θεωρητικό πλαίσιο 

Κεφάλαιο 1
ο 

1.1. Φυσικές Επιστήμες 

 Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών αποτελεί τον επιστημονικό κλάδο που έχει ως 

σκοπό τη μελέτη και τη βελτίωση της διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.  Κάτι 

τέτοιο θεωρείται εφικτό μέσα από τη μελέτη υπαρχόντων διδακτικών τεχνικών, αλλά 

και τη διερεύνηση και δοκιμαστική εφαρμογή νέων. Συχνά ο άνθρωπος στη διάρκεια 

της ζωής του καλείται να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα. Ο τρόπος όμως, που 

επιλέγει ο καθένας για να τα επιλύσει διαφέρει από άτομο σε άτομο, καθώς τις 

περισσότερες φορές όλοι λειτουργούν εμπειρικά προσπαθώντας να αναζητήσουν τις 

δικές τους λύσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά. Όταν καλούνται να λύσουν 

προβλήματα που κατανοούν αρχίζουν εμπειρικά, αλλά μπορούν να προχωρήσουν στη 

συνέχεια στη  χρήση επιστημονικών διαδικασιών μέσα από την ανάλογη εκπαίδευση.  

Η εκπαίδευση από την παιδική ηλικία έχει τις ρίζες της στο περιβάλλον. Οι 

πρώτοι δάσκαλοι συμπεριελάμβαναν στη διδασκαλία τους το σεβασμό για τη φύση, 

για τη ζωή και για τον άνθρωπο. Το προσωπικό περιβάλλον κάθε παιδιού παίζει 

καταλυτικό ρόλο στην εκπαίδευσή του. Ο άνθρωπος καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

του επηρεάζει το περιβάλλον του και αντίστροφα. Κατά την περίοδο της σχολικής 

ζωής ενός παιδιού κάθε εποικοδομητική παρέμβαση από τον εκπαιδευτικό προς το 

παιδί επηρεάζει όχι μόνο το ίδιο το παιδί, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο 

(Κουτσουβάνου, 2008: 236). 

 Τα ερωτήματα που προκύπτουν και οφείλουν να απασχολήσουν τους 

παιδαγωγούς είναι, με ποιον τρόπο μπορούν να προσαρμοστούν τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, που βασίζονται σε επιστημονικές μελέτες για την κατανόηση των 

Φυσικών Επιστημών και πως θα πρέπει να προετοιμαστούν οι δάσκαλοι για την, όσο 

το δυνατόν, καλύτερη επιλογή του διδακτικού μοντέλου των φυσικών επιστημών, των 

μεθόδων και των στρατηγικών διδασκαλίας, που προκύπτουν από το έργο των 

ερευνητών και υποστηρίζουν το παιδί στην εξερεύνηση και ανακάλυψη του κόσμου 

που το περιβάλλει. 
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1.2. Τα Διδακτικά Μοντέλα των Φυσικών Επιστημών 

1.2.1. Γενικά 

Στη βιβλιογραφία της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών μπορεί κανείς να 

εντοπίσει τέσσερα κύρια ρεύματα: το Παραδοσιακό, το Ανακαλυπτικό – Διερεύνησης 

και το Εποικοδομητικό. Η μετατόπιση από το ένα ρεύμα στο άλλο και η αναθεώρησή 

τους έγινε εξαιτίας της αλλαγής των στάσεων και των αντιλήψεων στο τι είναι η 

μάθηση και η διδασκαλία.. Η μάθηση ενώ ήταν μια παθητική ατομική πορεία 

εξελίχθηκε σε μια ενεργή κοινωνική διαδικασία και η διδασκαλία από τη διαχείριση 

των μαθητών και του υλικού εξελίχθηκε σε μια διαχείριση ιδεών και αλληλεπίδραση 

με τους μαθητές (Καριώτογλου, 2010).  

Η υιοθέτηση των διδακτικών μεθόδων και στρατηγικών συνδέεται με την 

αντίληψη για τη φύση και το χαρακτήρα της επιστημονικής γνώσης η οποία 

επιδιώκεται να μετασχηματιστεί κάθε φορά σε σχολική γνώση. Το διδακτικό μοντέλο 

που θα επιλεγεί για την αναπαραγωγή και μετάδοση της γνώσης μέσω του 

εκπαιδευτικού συστήματος εξαρτάται κάθε φορά, από το αν η προς μετάδοση γνώση 

αντιμετωπίζεται ως μία διαχρονική αξία, σταθερή και αμετάβλητη στο πέρασμα του 

χρόνου, ή ως μία αξία περιορισμένης χρήσης, που επιδέχεται διάφορες προσεγγίσεις 

και ερμηνείες. 

 

1.2.2. Μοντέλο Μεταφοράς (Παραδοσιακό) 

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

1960 χρόνια και χρησιμοποιείται ακόμη και στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών 

λόγω της απλής δομής του. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι θεωρεί το μαθητή 

παθητικό υποκείμενο της διδασκαλίας και τη μάθηση ως μια διαδικασία απόκτησης 

και συσσώρευσης πληροφοριών που μεταβιβάζει ο δάσκαλος. Στα πλαίσια του 

μοντέλου μεταφοράς της γνώσης ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως κάτοχος και φορέας 

της γνώσης, αλλά και αυτός που την εγκυροποιεί. Εισάγει τη γνώση στους μαθητές 

του με διάλεξη ή/και ερωταποκρίσεις, τους μεταβιβάζει δηλαδή το μήνυμα και αυτοί 

το δέχονται έτσι ακριβώς όπως είναι. Θεωρείται πως ο μαθητής δεν έχει καμία γνώμη 

για το θέμα που διδάσκεται ή αν μπορεί με την επίδραση της διδασκαλίας να την 

αλλάξει και ν’ αποκτήσει την επιστημονικά αποδεκτή άποψη (Driver κ.α. 1998, 
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Σπύρτου 2001, ό.α. στο Καριώτογλου, 2006). Το μοντέλο μεταφοράς της γνώσης 

είναι δασκαλοκεντρικό (Σπύρτου, 2001, ό.α. στο Καριώτογλου, 2006), μιας και ο 

δάσκαλος είναι αποκλειστικά ο κύριος υπεύθυνος για την αναζήτηση, την οργάνωση 

και τη μετάδοση των πληροφοριών. Όταν οι μαθητές εμπλέκονται σε κάποια 

στοιχειώδη επεξεργασία των πληροφοριών είναι δυνατόν να οδηγηθούν στην 

εκμάθηση απλών εννοιών και σχέσεων. 

 

1.2.3. Διδακτικό Μοντέλο Ανακάλυψης – Διερεύνησης 

Το διδακτικό μοντέλο που κυριάρχησε τη δεκαετία του 1960 και 1970 είναι αυτό της 

ανακαλυπτικής και  διερευνητικής μάθησης, ως συνέπεια της γνωστικής στροφής της 

ψυχολογίας. Κύριοι εκφραστές ο Bruner (1961, ό.α. στο Καριώτογλου, 2006), που 

τόνισε το ρόλο της αλληλεπίδρασης των μαθητών με τα υλικά για μια πιο 

αποτελεσματική μάθηση και ο Piaget (1971, ό.α. στο Καριώτογλου, 2006), που κάνει 

λόγο για ενεργό μάθηση. Στο ανακαλυπτικό διδακτικό μοντέλο οι μαθητές αποκτούν 

τη γνώση μέσα από διερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες αναπτύσσουν τις 

δεξιότητες της σύγκρισης, της ταξινόμησης, της κατηγοριοποίησης, της ανάλυσης 

των δεδομένων, της διατύπωσης γενικεύσεων, της πρόβλεψης, της επαλήθευσης και 

της επεξήγησης (Σπύρτου 2001, ό.α. στο Καριώτογλου, 2006). Το μοντέλο αυτό, 

όμως, δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία κυρίως γιατί δεν έλαβε υπόψη του, αφενός 

τις αυθόρμητες νοητικές αναπαραστάσεις με τις οποίες οι μαθητές έρχονται στο 

σχολείο και που, όπως αποδείχτηκε παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διδασκαλία και 

αφετέρου, γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένοι να το 

εφαρμόσουν. 

 

1.2.4. Μοντέλο Εποικοδόμησης 

Το εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας στηρίζεται στην εποικοδομητική υπόθεση 

στη μάθηση, που θεωρεί ότι οι μαθητευόμενοι κατασκευάζουν προσωπικά νοήματα 

για το προς διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο στηριζόμενοι, τόσο στις 

προϋπάρχουσες νοητικές αναπαραστάσεις τους, όσο και στη διδασκαλία. Το 

εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας κυριάρχησε στις δεκαετίες του 1980 και 1990, 

το οποίο έθετε ως αφετηρία της διδασκαλίας τις διαισθητικές εναλλακτικές ιδέες των 
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μαθητών. Ο μαθητής στηρίζεται στις προσωπικές του απόψεις καθώς και στις 

απόψεις των συμμαθητών του και κατασκευάζει τη νέα γνώση, αναγνωρίζοντας τη 

διαφορά ανάμεσα σε αυτήν και στην προϋπάρχουσα. Ο εκπαιδευτικός ερευνά τις 

ιδέες των μαθητών και διευκολύνει τη μάθηση, εισάγοντας το παιδί στη νέα γνώση ή 

καθοδηγώντας το να οδηγηθεί μόνο του σε αυτή. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας 

επιλέγεται και μετασχηματίζεται διδακτικά προκειμένου να προσαρμοστεί στην 

ηλικία των μαθητών. Οι δύο στρατηγικές που χαρακτηρίζουν το εποικοδομητικό 

μοντέλο είναι η πρόκληση γνωστικής ασυμφωνίας – σύγκρουσης, ανάμεσα στις 

προϋπάρχουσες απόψεις και στην επιστημονική νέα προς μετάδοση γνώση ή την 

ενίσχυση των ιδεών των μαθητών, όταν αυτές συμβαδίζουν με τις επιστημονικές 

ιδέες. Η εφαρμογή πειραμάτων επιβεβαιώνει ή διαψεύδει τις αρχικές υποθέσεις. 

Συγκρίνοντας τις τρεις διδακτικές προσεγγίσεις παρατηρεί κανείς, πως ο 

εκπαιδευτικός κινείται μεταξύ αυτού του αποκλειστικού κατόχου και μεταφορέα της 

γνώσης, στο παραδοσιακό μοντέλο και του διευκολυντή στο ανακαλυπτικό με το 

επιπλέον πιο απαιτητικό έργο της ανίχνευσης των ιδεών των μαθητών στο 

εποικοδομητικό. Οι μαθητές αντιμετωπίζονται από τη μια ως παθητικοί αποδέκτες 

της γνώσης, στο παραδοσιακό μοντέλο και από την άλλη ως ενεργοί συμμέτοχοι στην 

εκπαιδευτική διαδικασία στο ανακαλυπτικό και στο εποικοδομητικό με περισσότερο 

ενισχυμένο το ρόλο τους στο τελευταίο. 

 

 

1.3. Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό: «Η 

Μελέτη Περιβάλλοντος στο Πρόγραμμα Σπουδών του Νέου 

Σχολείου» 

1.3.1. Η συμβατότητα φύση του γνωστικού αντικειμένου της Μελέτης Περιβάλλοντος με 

τη φιλοσοφία του νέου Προγράμματος Σπουδών 

Η Μελέτη του Περιβάλλοντος (ΜτΠ) εντάσσεται στον τομέα «Σπουδές του 

Ανθρώπου και της Κοινωνίας» και αποτελεί βασικό τομέα μάθησης στο νέο 

Πρόγραμμα Σπουδών  για τις τέσσερις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Είναι 

το μοναδικό αμιγώς διαθεματικό γνωστικό αντικείμενο στη δεκάχρονη υποχρεωτική 

εκπαίδευση, επειδή αποτελεί ενιαίο και ενοποιημένο τομέα μάθησης, στον οποίο 

συνυφαίνονται οργανικά στοιχεία από τις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές 
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επιστήμες, καθώς και τις φυσικές επιστήμες και αντικείμενα, όπως: η Ιστορία, τα 

Θρησκευτικά και η Γεωγραφία, η Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία, η Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή και η Οικονομία, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Οικολογία, η 

Βιολογία, η Φυσική, η Αγωγή Υγείας και η Κυκλοφοριακή Αγωγή.  

Στη ΜτΠ θεμελιώδης άξονας είναι οι ανθρωπιστικές και οι κοινωνικές 

επιστήμες, διότι αφετηρία αλλά και επίκεντρο μελέτης είναι ο άνθρωπος και το 

περιβάλλον του. Τεκμήριο αυτής της παραδοχής αποτελεί το γεγονός ότι η 

πλειονότητα των ενοτήτων αφορά στη μελέτη του ανθρώπου και των αναγκών του, 

της οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών, των τόπων και του τρόπου που αυτοί 

αλληλεπιδρούν με την ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς και του πολιτισμού ως 

απόρροιας της ηθικής, πνευματικής και τεχνολογικής εξέλιξης του ανθρώπου. 

Βασικός σκοπός της ΜτΠ είναι να βοηθήσει τους μαθητές, μέσα από 

συνεργατική διερεύνηση, να κατακτήσουν το θεμελιώδες και ουσιώδες εννοιολογικό 

υπόβαθρο, καθώς και να αποκτήσουν ένα πολύτιμο σώμα πληροφοριών που να 

επενδύει τον εννοιολογικό σκελετό και να μετατρέπεται στο μυαλό των μαθητών σε 

γνώση με νόημα. Η ΜτΠ οικοδομείται με βάση τις αρχές ανάπτυξης εννοιοκεντρικών 

αναλυτικών προγραμμάτων και διδασκαλίας που υποστηρίζουν τη μάθηση με 

συνεργατικό τρόπο.   

 

1.3.2.Οργάνωση περιεχομένου της Μελέτης Περιβάλλοντος και νέο Πρόγραμμα 

Σπουδών 

Το περιεχόμενο της ΜτΠ είναι οργανωμένο σε θέματα και ζητήματα που αφορούν 

στον σύγχρονο βίο, άρα από την φύση της ΜτΠ διασυνδέεται με την κοινότητα και τη 

ζωή σ’ αυτήν, γι’ αυτό και υποστηρίζει την αυθεντική μάθηση (authentic learning), 

όπως κάνει και το νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Θέματα αυθεντικής κοινωνικής 

μάθησης είναι: η κοινωνική οργάνωση, το άτομο και οι ανάγκες του, ο χώρος και η 

αλληλεξάρτηση με τη ζωή των ανθρώπων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

μελών μιας κοινότητας, ο δήμος, τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, οι 

συγκοινωνίες και οι μεταφορές, το φυσικό περιβάλλον, τα οικοσυστήματα και η 

προστασία τους, ο χρόνος στην καθημερινή ζωή, η οικονομία και η συνάρτησή της με 

τον χώρο και την οργάνωση των κοινωνιών, τη ζωή, ενότητες από τη Φυσική 

(ενέργεια, ήχος). 
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1.3.3. Διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό υλικό στη  Μελέτη Περιβάλλοντος: 

συνεργατική διερεύνηση, ερευνητικά σχέδια εργασίας και διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Η ΜτΠ παρακολουθεί στενά τις παιδαγωγικές αρχές του νέου Προγράμματος 

Σπουδών (2011). Η ΜτΠ δεν είναι ένα απλό μάθημα που εξαντλείται στη διδασκαλία 

κάποιων θεμάτων και στην απόκτηση κάποιων γνώσεων, αλλά είναι ένα μάθημα που 

διασφαλίζει επιπλέον ευκαιρίες για συμμετοχή σε διαδικασίες μάθησης και 

συλλογική δράση (επικοινωνία και συνεργασία). Ο μαθητής, δηλαδή, συμμετέχει στη 

διαμόρφωσή του, διότι, τόσο το περιεχόμενό του (θεματολογία), όσο και η μέθοδος 

μελέτης των θεμάτων έχουν άμεση συνάφεια με την καθημερινότητα, τις 

δραστηριότητες και το μέλλον του ανθρώπου. Αυτό τον οδηγεί στην προσωπική 

αυτοπραγμάτωση με την απόκτηση αξιών και τη διαμόρφωση κουλτούρας μέσα από 

την ουσιαστική εμπλοκή σε ατομική και ομαδική έρευνα. 

Η ΜτΠ οικοδομείται σε ερευνητικά σχέδια εργασίας, Η μελέτη κάθε θέματος 

συνεπάγεται τη διαδικασία διεξαγωγής ενός ερευνητικού σχεδίου εργασίας, γεγονός 

πρώτης προτεραιότητας και παιδαγωγικής αξίας στο σύγχρονο «νέο σχολείο». 

 

 

1.3.4. Το νέο πρόγραμμα σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση 

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων στη σύνταξη του Προγράμματος σπουδών για τις 

Φυσικές Επιστήμες στην υποχρεωτική εκπαίδευση θα κάνει ένα καινοτομικό πλαίσιο, 

με στόχο να συνδέσει την επιστήμη με την κοινωνία, το περιβάλλον και τον 

πολιτισμό. Επιδιώκει, να προωθήσει μία αβίαστη και λογική διαδικασία μάθησης ως 

τρόπος ανατροφής του παιδιού από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο. Αποσκοπεί στη 

διαμόρφωση του σύγχρονου πολίτη, που θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη 

διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και κανόνων ηθικής και θα προωθεί την 

ειρήνη, καθώς και τη διεθνή κατανόηση. 

Ως εκ τούτου, το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου 

θέτει ως προτεραιότητες: 

 το σεβασμό της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της ισότητας των φύλων 

 την προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής καταξίωσης 

 τη δραστηριοποίηση του μαθητή στη δημοκρατική και πολιτειακή συμμετοχή. 



~ 18 ~ 
 

Η καινοτομία του νέου Προγράμματος Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες 

κλιμακώνεται σε πολλαπλά επίπεδα: 

 στη δικτύωση των εννοιών 

 στην ολοκλήρωση των δικτύων με την έννοια της ενέργειας ως υπερκείμενης 

και ενοποιητικής, στο πλαίσιο της αειφορίας 

 στην προσπάθεια δημιουργίας αυθεντικών περιβαλλόντων μάθησης 

 στην προσπάθεια καλλιέργειας της γλώσσας και ιδιαίτερα του επιχειρήματος 

 στην εγκόλπωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως 

αναπόσπαστο τμήμα της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών 

 στο άνοιγμα της επιστήμης στην κοινωνία και τον πολιτισμό 

 στην καλλιέργεια στοιχείων από τη φύση των Φυσικών Επιστημών 

 στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τον κόσμο των Φυσικών Επιστημών και της 

Τεχνολογίας και το μετασχηματισμό τους σε ικανότητες για το σύγχρονο πολίτη. 

Κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, 

μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε κριτικούς διαλόγους, αλληλεπιδρούν με 

νοητικά και χειραπτικά εργαλεία (θεωρίες, γλωσσικοί κώδικες και πειραματικό 

υλικό), συγκροτούν μαθησιακές κοινότητες στην τάξη και στον τόπο τους, συν-

διαμορφώνουν κανόνες ενώ ανταλλάσσουν ρόλους και ευθύνες. 

Οι συντάκτες του Προγράμματος Σπουδών επιδιώκουν μια μαθητοκεντρική 

και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, που θα έχει νόημα για 

τους μαθητές. Φιλοδοξία του Προγράμματος Σπουδών, σε συνάρτηση με τον οδηγό 

του εκπαιδευτικού, είναι να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν αποτελεσματικά 

μαθησιακά περιβάλλοντα και ενεργές κοινότητες μάθησης για τις Φυσικές Επιστήμες 

και όχι να παρέχουν απλώς πληροφορίες. 
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1.3.5. Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία στο Δημοτικό Σχολείο 

Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των ΤΠΕ στο Δημοτικό σχολείο 

στηρίζεται στις ακόλουθες τρείς παραδοχές: 

Α) Βάση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας αποτελούν: 

1) οι προϋπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες των μαθητών και των 

μαθητριών, 2) η διερεύνηση των φαινομένων, των υλικών και των τεχνολογικών 

καινοτομιών. 

Β) Το πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες κατανοούν τις 

θεμελιώδεις έννοιες, τις διαδικασίες και τις αρχές των Φυσικών Επιστημών και της 

Τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, αποτελείται από το 

σχολείο, το φυσικό περιβάλλον, το τεχνολογικό κατασκευασμένο περιβάλλον και την 

κοινωνία. 

Γ) Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες καθίστανται ικανοί/ες να 

διαχειριστούν κοινωνικά θέματα, που έχουν σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες, την 

Τεχνολογία και αφορούν την καθημερινή ζωή και τον τόπο τους. 

 

Ανάπτυξη γνώσης 

Έννοιες, Αρχές και Αλληλεξάρτηση των Φυσικών Επιστημών και της 

Τεχνολογίας 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιδιώκεται: 

 να κατανοήσουν θεμελιώδεις έννοιες, νόμους και μοντέλα των Φυσικών 

Επιστημών και της Τεχνολογίας  

 να αναγνωρίσουν ότι οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία συνδέονται 

δυναμικά μεταξύ τους σε ολόκληρο το φάσμα του ανθρώπινου πολιτισμού, ενώ 

εξελίσσονται συνεχώς, για να ερμηνεύσουν ή να αλλάξουν τον κόσμο. 

 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Εμπλοκή σε διαδικασίες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακινούνται να συνεργάζονται για:  

 να κατανοούν ένα πρόβλημα, δηλαδή να μελετούν ένα φαινόμενο ή να 

προσδιορίζουν τις ανάγκες ενός τεχνολογικού προβλήματος  

 να σχεδιάζουν συνειδητά τα βήματα πορείας της λύσης του προβλήματος, π.χ. 

να περιγράφουν το πρόβλημα ή τις ανάγκες, να διατυπώνουν υποθέσεις ή ιδέες, να 
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επιλέγουν μια υπόθεση ή μια ιδέα, να πειραματίζονται ή να κατασκευάζουν ένα 

τεχνολογικό αντικείμενο  

 να εκτελούν το σχέδιο που έχουν καταρτίσει και να παρακολουθούν την 

υλοποίησή του, π.χ. να παρατηρούν, να περιγράφουν, να ταξινομούν, να ελέγχουν 

μεταβλητές, να βρίσκουν σχέσεις ανάμεσα σε αυτό που εκτελούν και σε αυτά που 

ήδη γνωρίζουν, να αξιολογούν την επάρκεια των επιμέρους βημάτων του σχεδίου 

τους, να παραγάγουν και να εφαρμόζουν δοκιμαστικά διαφορετικές λύσεις  

 να συγκεντρώνουν και να μελετούν πληροφορίες, αξιοποιώντας ηλεκτρονικές 

και έντυπες πηγές πληροφόρησης, όπως η μελέτη κειμένων για την εξέλιξη των 

επιστημονικών ιδεών και τεχνολογικών καινοτομιών  

 να καταλήγουν σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα και λύσεις  

 να αξιολογούν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους, σύμφωνα με τα 

ζητούμενα του προβλήματος και τα υπάρχοντα κριτήρια ορθότητας, π.χ. μια 

τεχνολογική λύση δεν πρέπει μόνο να «δουλεύει», αλλά και να ανταποκρίνεται σε 

πλήθος άλλων προϋποθέσεων, όπως η φιλική σχέση με το περιβάλλον. 

 

Ικανότητες  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες:  

 θα μπορούν να επιλύουν πρακτικά προβλήματα, που σχετίζονται με τις 

Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία και έτσι θα είναι ικανοί να προστατεύουν τον 

εαυτό τους, τους συνανθρώπους τους και το περιβάλλον  

  θα κατανοούν έννοιες κλειδιά, νόμους και μοντέλα και θα είναι ικανοί/ές να 

συνδέουν μια έννοια με ένα ευρύτερο σύνολο εννοιών και φαινομένων  

  θα είναι ικανοί/ες να ελέγχουν τις μεταβλητές, που εμπλέκονται σε ένα 

φαινόμενο ή τεχνολογικό πρόβλημα  

 θα μπορούν να σχεδιάζουν, να επιλέγουν, να κατασκευάζουν και να 

χρησιμοποιούν υλικά και εργαλεία, για να παρατηρούν, να μετρούν και να 

συγκεντρώνουν δεδομένα  

 θα μπορούν να θέτουν ερωτήσεις και να σχεδιάζουν τα βήματα λύσης για τη 

μελέτη ενός φαινομένου, την κατασκευή ενός τεχνολογικού αντικειμένου και την εν 

γένει αντιμετώπιση ενός προβλήματος  
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 θα είναι ικανοί/ές να αξιοποιούν ένα απλό επιστημονικό λεξιλόγιο, να 

διαβάζουν, να γράφουν και να συνδιαλέγονται, για να παραγάγουν πολυτροπικά 

κείμενα επιστημονικού και τεχνολογικού περιεχομένου  

 θα μπορούν να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να συγκρίνουν δεδομένα  

 θα είναι ικανοί/ές να απεικονίζουν με διαφορετικούς τρόπους τις ιδέες τους, 

τα ευρήματα των ερευνών τους και τα συμπεράσματά τους  

 θα μπορούν να διαπραγματεύονται, να ασκούν και να δέχονται κριτική πάνω 

στις ιδέες ή τις λύσεις, που προτείνουν για τη μελέτη ενός επιστημονικού ή 

τεχνολογικού προβλήματος  

 θα μπορούν να εκτιμούν την πολιτισμική διάσταση των Φυσικών Επιστημών 

και της Τεχνολογίας, δηλαδή θα αντιλαμβάνονται την επίδραση των Φυσικών 

Επιστημών και της Τεχνολογίας στον ανθρώπινο πολιτισμό, τον οποίο συνεχώς 

τροποποιούν. 

 

1.3.6. Ιστορική αίσθηση και αισθητική θεώρηση των Φυσικών Επιστημών και της 

Τεχνολογίας 

Οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία αποτελούν σημαντικές συνιστώσες της 

πνευματικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Η «συνομιλία» του ανθρώπου με τη 

φύση, οι ερμηνείες δηλαδή που δίνει για το φυσικό κόσμο αλλά και οι αλλαγές, που 

του προκαλεί, είναι μια μακροχρόνια εμπειρία δημιουργικής δραστηριότητας, που 

μπορεί να κινείται από τη σφαίρα της πειθαρχημένης λογικής ως τη σφαίρα της 

δεισιδαιμονίας και των περιβαλλοντικών καταστροφών. Παράλληλα αυτή η 

δυνατότητα «διαλόγου» με τη φύση μπορεί να του προσφέρει αισθητική συγκίνηση, 

διότι του επιτρέπει να εκφραστεί συναισθηματικά για την ομορφιά, την ποικιλία, την 

απλότητα αλλά και την πολυπλοκότητα, που την χαρακτηρίζει. 

Υπό το πρίσμα αυτό, στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, η ανάπτυξη 

του επιστημονικού και τεχνολογικού γραμματισμού των μαθητών και μαθητριών 

στηρίζεται πάνω στη διδασκαλία ενός «μίγματος» επιστημονικών εννοιών, νόμων, 

μοντέλων, καθώς και στοιχείων της ιστορίας των Φυσικών Επιστημών και της 

Τεχνολογίας. Δίνεται έμφαση στην ανησυχία των επιστημόνων και στην κρίση των 

ιδεών τους για το πώς είναι ο κόσμος και πώς μπορούμε να τον αλλάξουμε. Έτσι, 

προτείνονται δραστηριότητες για τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα προαγάγουν 

τον προβληματισμό τους για την ευκολία λάθους στην ερμηνεία ενός φαινομένου ή 
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στις λύσεις ενός τεχνολογικού προβλήματος. Η εξέλιξη των Φυσικών Επιστημών και 

της Τεχνολογίας αναγνωρίζεται ως προϊόν συνεργασίας πολλών διαφορετικών 

επιστημόνων από διαφορετικές κουλτούρες και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της 

ιστορίας.  

Επιπλέον, η ιστορική αίσθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας 

«συναντάται» με την αισθητική τους θεώρηση. Μέσω του πολυδιάστατου ρόλου της 

τέχνης, οι μαθητές και οι μαθήτριες ενθαρρύνονται να εκφράσουν και να 

συμβολίσουν τα συναισθήματά τους για τη μουσική, τους ήχους και 11 τα χρώματα 

της φύσης, για τα επιστημονικά και τεχνολογικά συμβάντα και επιτεύγματα και 

παράλληλα να συνδέσουν τα συναισθήματά τους με τις σκέψεις και τις απορίες τους.  

Η εμπλοκή των μαθητών και των μαθητριών σε τέτοιου τύπου δραστηριότητες 

συμβάλλει σε μια αίσθηση «κοσμικής ομορφιάς», που χαρακτηρίζει το φυσικό και 

ενίοτε τεχνολογικά κατασκευασμένο περιβάλλον. 

 

 

1.3.7. Η πρόταση: Η αίσθηση της «ηχητικής ομορφιάς» του φυσικού και τεχνολογικού 

κόσμου 

Η σύνδεση των τεχνών, μέσω της πολιτιστικής διάστασης των Φυσικών Επιστημών 

και της Τεχνολογίας, με την ενότητα του ήχου κατέχει σημαντική θέση στο 

προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι δραστηριότητες, καθώς και το εκπαιδευτικό 

υλικό που προτείνονται δημιουργούν προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης καθώς 

αυξάνουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών, 

συμβάλλοντας στην καλλιέργεια της αντίληψης, ότι ο πολιτισμός δεν είναι 

αποκλεισμένος από την καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Δίνεται έμφαση στην 

παραγωγή έργου, πραγματικά πρωτότυπου, με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ως μέσο έκφρασης, με τη συνδρομή 

κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού (π.χ. εννοιολογικοί χάρτες με το λογισμικό 

kidspiration) και τη χρήση ελεύθερων λογισμικών για την επεξεργασία του ήχου (π.χ. 

audacity).  
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1.3.8 Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Δημοτικού «Πίνακας» 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτης του Περιβάλλοντος (2011), ο Κύκλος 

του νερού διδάσκεται στους μαθητές της Β’ τάξης στο κεφάλαιο 5 και συγκεκριμένα 

στην ενότητα 5.3: Το νερό ταξιδεύει στο φυσικό περιβάλλον σε 2 διδακτικές ώρες. Ο 

πίνακας που ακολουθεί αναφέρεται στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, 

στα βασικά θέματα, στις δραστηριότητες και στο εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί ο 

εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1: Διδασκαλία του Κύκλου του νερού 

Προσδοκώμενα 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

Οι μαθητές να είναι 

ικανοί να:  

 

Αναγνωρίζουν τη 

θερμότητα ως «αιτία» 

της μεταβολής της 

κατάστασης από υγρό 

σε αέριο και 

αντίστροφα.  

 

Κατασκευάζουν απλά 

μοντέλα, 

περιγράφοντας και 

ερμηνεύοντας τον 

κύκλο του νερού. 

Το ταξίδι του νερού 

στη φύση. 

 

Από τη γη στον 

ουρανό. 

Από τον ουρανό στη 

γη. 

Συζητούν σε ομάδες 

σχετικά με τον τρόπο, 

με τον οποίο το νερό 

ταξιδεύει από τη γη 

στον ουρανό και από 

τον ουρανό στη γη. 

 

 Ερμηνεύουν το 

φαινόμενο, 

εκλαμβάνοντας τη 

θερμότητα ως αιτία 

της μεταβολής 

κατάστασης.  

 

Κατασκευάζουν 

μοντέλα, για να 

περιγράψουν και να 

ερμηνεύσουν τον 

κύκλου του νερού. 

 

 Ανακοινώνουν και 

περιγράφουν τα 

μοντέλα τους στην 

τάξη.  

 

Βελτιώνουν τα 

μοντέλα τους, μετά το 

τέλος της 

παρουσίασης όλων 

των ομάδων, 

καταγράφοντας τους 

λόγους των 

αλλαγών/προσθηκών. 

Μελέτη 

Περιβάλλοντος Β΄ 

Δημοτικού Βιβλίο 

μαθητή, σελ. 98. 

www.pi-

schools.gr/books/dim

otiko/perib_b/b_mat_

91_110.pdf  

 

Τετράδιο εργασιών, 

σελ. 35. 

www.pi-

schools.gr/books/dim

otiko/perib_b/b_erg.p

df 

 

http://e-

yliko.gr/resource/sup

portmaterial/suppPeri

valon.aspx 

 

http://www.youtube.c

om/watch?v=0_c0Zz

ZfC8c&feature 
 

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/perib_b/b_mat_91_110.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/perib_b/b_mat_91_110.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/perib_b/b_mat_91_110.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/perib_b/b_mat_91_110.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/perib_b/b_erg.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/perib_b/b_erg.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/perib_b/b_erg.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/perib_b/b_erg.pdf
http://e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppPerivalon.aspx
http://e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppPerivalon.aspx
http://e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppPerivalon.aspx
http://e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppPerivalon.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c&feature
http://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c&feature
http://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c&feature
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1.4. Η αντίληψη των φυσικών φαινομένων από τους μαθητές 

Η σύγχρονη διδακτική των Φυσικών Επιστημών αποδέχεται ότι για τη μάθηση 

εννοιών και αρχών των Φυσικών Επιστημών, κύριο ρόλο διαδραματίζουν οι ιδέες – 

αντιλήψεις που έχουν τα παιδιά για τις έννοιες και τα φυσικά φαινόμενα πριν ακόμα 

τα διδαχτούν στο σχολείο. Στη διεθνή βιβλιογραφία το 1967 έχει αναφερθεί ο όρος 

εσφαλμένες αντιλήψεις για μαθητές, σε έννοια της φυσικής (Burge, 1967).  Μόνο 

όμως πριν από περίπου εικοσιπέντε χρόνια οι ερευνητές ξεκίνησαν (Driver and 

Easley, 1978) να ερευνούν συστηματικά τις ιδέες των παιδιών για έννοιες και 

φαινόμενα των φυσικών επιστημών, όταν συνέδεσαν τη μάθηση του γνωστικού 

αντικειμένου των φυσικών επιστημών με τη νοητική ανάπτυξή τους. Τα παιδιά μέσω 

των αλληλεπιδράσεων που έχουν με το περιβάλλον (κοινωνικό, πολιτιστικό και 

τεχνολογικό), την κοινωνική επαφή τους και τη γλώσσα τους, αρχίζουν να 

δημιουργούν ένα φάσμα ιδεών για το πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω τους. Οι 

αντιλήψεις αυτές διαφέρουν από παιδί σε παιδί, καθώς φέρουν διάφορα ονόματα, 

ανάλογα με το χρόνο και τον τρόπο που δημιουργήθηκαν στα παιδιά από μικρή 

ηλικία και χωρίς την παρέμβαση του εκπαιδευτικού. Οι αντιλήψεις αυτές 

ονομάζονται πρώιμες αντιλήψεις (preconceptions). Οι πρώιμες αντιλήψεις αργότερα, 

σε μεγαλύτερη ηλικία και παρά την παρέμβαση του εκπαιδευτικού, είναι δυνατόν να 

μην εξελιχθούν σε αντιλήψεις που να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, οπότε 

ονομάζονται εσφαλμένες (minconceptions) ή εναλλακτικές ιδέες (alternative ideas) 

των παιδιών. Ανάλογου περιεχομένου είναι και οι όροι, σχήματα (schema), όρος που 

χρησιμοποιείται στον Piaget, ή πλαίσιο (frame), όρος που προέρχεται από τη 

γνωστική ψυχολογία. 

 Ο τρόπος με τον οποίο οικοδομούνται οι διάφορες ιδέες βασίζεται στην 

άμεση εμπειρία με τον φυσικό κόσμο και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, συνεπώς 

όλα αυτά οικοδομούνται ενεργά και οδηγούν σε συμπεράσματα. Οι ιδέες των παιδιών 

αναπτύσσονται στην προσπάθεια τους να δώσουν νόημα στον κόσμο στον οποίο 

ζουν. Ξεκινώντας από τις εμπειρίες τους ψάχνουν και βρίσκουν ομοιότητες και 

διαφορές για την παρατήρηση των φαινομένων και των γεγονότων, ώστε να 

δημιουργούν δομές σχέσεων. Οι μαθητές δεν κατανοούν τον κόσμο απευθείας, αλλά 

μέσω του σχηματισμού ιδεών, νοητικών αναπαραστάσεων και νοητικών μοντέλων.  

Οι νοητικές αναπαραστάσεις είναι εικόνες αντικειμένων και γεγονότων, όταν 

αυτά είναι απόντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να συλλέγουν στοιχεία, για 
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να ερμηνεύσουν τα γεγονότα και να κάνουν προβλέψεις. Τα νοητικά αυτά μοντέλα 

βοηθούν τους μαθητές να εξηγήσουν κάποιες αιτίες, αναπαριστώντας πιο εύκολα 

συγκεκριμένες καταστάσεις. Επίσης, τους βοηθούν (Σπυροπούλου - Κατσάνη, 2000), 

να δίνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις της καθημερινότητας μέσα ή έξω από το σχολείο. 

Επιπρόσθετα, οι ιδέες των μαθητών δημιουργούνται ακόμη από ην επίδραση των 

αντιλήψεων των μεγάλων, από τα μέσα επικοινωνίας, από τις επαφές και τις 

συζητήσεις τους με τους άλλους μαθητές, από τα σχολικά εγχειρίδια και από τη 

διδασκαλία. Οι ιδέες των μαθητών έχουν γενικότερη ισχύ και μερικές από αυτές 

μεταβάλλονται με την ανάπτυξη τους. Για τους μαθητές οι ιδέες τους είναι επαρκείς, 

αφού τους εξηγούν τα φυσικά φαινόμενα, παρόλο που πολλές φορές συγκρούονται με 

τις απόψεις των μεγαλυτέρων.  

Οι αντιλήψεις των παιδιών είναι συχνά διαφορετικές από το επιστημονικό 

πρότυπο και είναι χρήσιμες και λογικές, επειδή αποτελούν το σκελετό της ερμηνείας 

των σχετικών φαινομένων. Πολλές φορές οι μαθητές δίνουν αντιφατικές εξηγήσεις 

και ερμηνείες για τα φαινόμενα, χωρίς να το γνωρίζουν πραγματικά. Στη διδασκαλία 

των Φυσικών Επιστημών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους εκπαιδευτικούς οι 

προϋπάρχουσες γνώσεις και οι αντιλήψεις των μαθητών, προκειμένου να 

προσαρμόσουν τη διδασκαλία..Ο τρόπος διδασκαλίας, η προσοχή και το ενδιαφέρον 

του μαθητή, τα κίνητρά του και η θετική ή αρνητική του στάση απέναντι στο μάθημα 

των Φυσικών Επιστημών επηρεάζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα. Επίσης, δόθηκε 

ανάλογη προσοχή στο πως σκέφτονται τα παιδιά (Driver & Bell, 1986), πως 

αναπαριστούν τις έννοιες (Hewitt, 2002) και έτσι προτάθηκε το εποικοδομητικό 

μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης των φυσικών επιστημών. Το πλεονέκτημα του 

εποικοδομητικού μοντέλου είναι ότι ο εκπαιδευτικός γνωρίζοντας τις εσφαλμένες 

αντιλήψεις των μαθητών, χρησιμοποιεί τις κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές για να 

οικοδομήσει τη γνώση (Driver et al, 1998) και στο να επιφέρει γνωστική σύγκρουση 

και εννοιολογική αλλαγή (Vosniadou, 1994). 
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1.5. Ο Υδρολογικός κύκλος / Κύκλος του νερού 

O Kύκλος του νερού (γνωστός και ως Υδρολογικός Κύκλος) είναι η συνεχής 

ανακύκλωση του νερού της Γης μέσα στην υδρόσφαιρα, στην ατμόσφαιρα και στη 

λιθόσφαιρα (έδαφος - υπέδαφος). Το συνεχές της κυκλικής διαδικασίας του κύκλου 

του νερού επιτυγχάνεται εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας, καθώς αποτελεί την 

κινητήριος δύναμη για την εκκίνηση της κυκλικής διαδικασίας. Η ποσότητα του 

νερού στη Γη ανακυκλώνεται κι έτσι παραμένει ουσιαστικά σταθερή εδώ και 

δισεκατομμύρια χρόνια. 

Το νερό του πλανήτη αλλάζει συνεχώς φυσική κατάσταση, από τη στερεά 

μορφή των πάγων στην υγρή μορφή των ποταμών, λιμνών και των θαλασσών και την 

αέρια κατάσταση των υδρατμών. Ο Κύκλος του νερού δεν έχει αρχή αλλά για λόγους 

ευκολίας ξεκινάμε από την θάλασσα και το φαινόμενο της εξάτμισης (Εικόνα 1 & 2). 

Πιο συγκεκριμένα, όταν η θερμική ενέργεια σε συνδυασμό με την θέρμανση των 

ανέμων προκαλούν το νερό να ανέβει στην ατμόσφαιρα με η μορφή αόρατων 

υδρατμών πραγματοποιείται η εξάτμιση. Η εξάτμιση από τους ωκεανούς είναι ο 

κύριος τρόπος με τον οποίο το νερό περνά στην ατμόσφαιρα. Η μεγάλη επιφάνεια 

των ωκεανών (70% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από ωκεανούς) επιτρέπει 

μεγάλης κλίμακας εξάτμιση. 

Η ηλιακή ενέργεια θερμαίνει το νερό στους ωκεανούς και τα επιφανειακά 

ύδατα. Στη συνέχεια από την εξάτμιση του νερού παράγονται υδρατμοί με ανοδική 

πορεία στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρα δημιουργώντας τα σύννεφα, κατά την 

διαδικασία της συμπύκνωσης (Εικόνα 1 & 2). Επίσης, μια μικρή ποσότητα νερού 

μπορεί να απελευθερωθεί από τα δέντρα και τα φυτά. Η ενέργεια, αυτή, ονομάζεται 

διαπνοή (Εικόνα 1 & 2). Μέσω της διαπνοής αποδίδεται νερό από τα φυτά, υπό 

μορφή υδρατμών, στην ατμόσφαιρα. Εκτιμάται ότι το 10% της υγρασίας της 

ατμόσφαιρας προέρχεται από τη διαπνοή.  

Μια ακόμη μικρή ποσότητα υδρατμών στην ατμόσφαιρα προέρχεται από την 

εξάχνωση (Εικόνα 1 & 2), μέσω της οποίας μόρια από πάγους και χιόνια 

μετατρέπονται απευθείας σε υδρατμούς χωρίς να περάσουν από την υγρή μορφή.  

Ποσότητα υδρατμών υπάρχει πάντα στον αέρα και με τον τρόπο αυτό δημιουργείται 

υγρασία στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, ανεβάζουν τους υδρατμούς στα ανώτερα 

στρώματα της ατμόσφαιρας και λόγω των χαμηλών πιέσεων η θερμοκρασία πέφτει.    
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Εφόσον, η θερμοκρασία είναι χαμηλή και ταυτόχρονα ο αέρας συγκρατεί τη 

μέγιστη ποσότητα υδρατμών, τότε οι υδρατμοί της ατμόσφαιρας που δεν έχουν 

υψηλή ταχύτητα συνδέονται και στη συνέχεια υγροποιούνται σχηματίζοντας 

σταγονίδια νερού. Εξαιτίας, όμως, της χαμηλής θερμοκρασίας ένα μέρος των 

υδρατμών συμπυκνώνεται και σχηματίζονται τα σύννεφα. Τα ρεύματα του αέρα 

κινούν τα σύννεφα γύρω απ’ την υδρόγειο. Όταν τα σταγονίδια των νεφών αυξηθούν 

σε αρκετά μεγάλο βαθμό, λόγω των ψυχρών ρευμάτων και της βαρύτητας παράγονται 

κατακρημνίσεις, βροχή, χιόνι ή χαλάζι (Εικόνα 1 & 2).  

Η μεγαλύτερη ποσότητα κατακρημνισμάτων πέφτει απευθείας στους 

ωκεανούς. Από την ποσότητα που πέφτει στη στεριά, ένα σημαντικό μέρος καταλήγει 

και πάλι στους ωκεανούς ρέοντας υπό την επίδραση της βαρύτητας, ως επιφανειακή 

απορροή. Η μεγαλύτερη ποσότητα της επιφανειακής απορροής μεταφέρεται στους 

ωκεανούς από τα ποτάμια, με τη μορφή ροής σε υδατορεύματα. Η επιφανειακή 

απορροή μπορεί ακόμη να καταλήξει στις λίμνες, που αποτελούν, μαζί με τους 

ποταμούς, τις κυριότερες αποθήκες γλυκού νερού. Ωστόσο, το νερό των 

κατακρημνισμάτων δεν ρέει αποκλειστικά μέσα στους ποταμούς. Κάποιες ποσότητες 

διαπερνούν το έδαφος με τη λειτουργία της διήθησης και σχηματίζουν το υπόγειο 

νερό. Όταν βρίσκει διόδους προς της επιφάνεια της γης εμφανίζεται με τη μορφή 

πηγών.  

Επιπλέον, στο έδαφος μέρος του νερού απορροφάται από τις ρίζες των 

δένδρων και των φυτών και κινητοποιεί το φαινόμενο της φωτοσύνθεσης. Μέρος του 

νερού αυτού μπορεί να ξαναβρεί το δρόμο του προς τα επιφανειακά υδάτινα σώματα 

(και τους ωκεανούς) ως εκφόρτιση υπόγειου νερού. Ένα άλλο μέρος του υπόγειου 

νερού πηγαίνει βαθύτερα και εμπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορείς, οι οποίοι 

μπορούν να αποθηκεύσουν τεράστιες ποσότητες νερού για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα. Ακόμα και το νερό αυτό όμως συνεχίζει να κινείται και με τη πάροδο 

του χρόνου μέρος του ξαναμπαίνει στους ωκεανούς όπου ο κύκλος του νερού 

"τελειώνει" και "ξεκινάει" εκ νέου. 

Έτσι, το νερό του πλανήτη αλλάζει συνεχώς φυσική κατάσταση, από τη 

στερεά μορφή των πάγων στην υγρή μορφή των ποταμών, λιμνών και της θάλασσας 

και την αέρια κατάσταση των υδρατμών. Αυτή η φυσική προσφορά του νερού από 

την επιφάνεια της Γης στην ατμόσφαιρα και πάλι στην επιφάνεια της Γης είναι πάρα 

πολύ σημαντική στον καθορισμό του κλίματος και της οικολογικής ισορροπίας του 

πλανήτη. 
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1.5.1 Τα στάδια του Υδρολογικού κύκλου ή διαφορετικά Κύκλου του νερού 

 

 

Εικόνα 1 

 

 

 

 

              Εικόνα 2 
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1.6. Οι ιδέες των μαθητών για τον Κύκλο του νερού 

Στην σύγχρονη επιστημονική παιδαγωγική σκέψη κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν οι 

νοητικές αναπαραστάσεις που σχηματίζονται στο μυαλό των μικρών μαθητών. Η 

προϋπάρχουσα αυτή γνώση οικοδομείται μέσα από το φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον, οι καθημερινές εμπειρίες, συγκεκριμένα, που βιώνουν τα παιδιά 

συμβάλλουν, αναμφίβολα, στη διαμόρφωση νέων νοητικών σχημάτων. Οι ιδέες 

αυτές, μέσω της ουσιαστικής τους αξιοποίησης, αποτελούν πηγή έμπνευσης και 

σχεδιασμού όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Δίνεται, έτσι ιδιαίτερη έμφαση 

στην προϋπάρχουσα γνώση διότι η ίδια καθοδηγεί, διευκολύνει ή ακόμα και 

παρεμποδίζει την μάθηση. 

Αυτές οι αντιλήψεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την εκπαίδευση από τη 

στιγμή που δεν αλλάζουν εύκολα. Οι μαθητές πιστεύουν ότι η δικιά τους 

υποκειμενική γνώση είναι ορθή, αφού έχει αποδειχτεί μέσα από την καθημερινή τους 

ζωή. Προκειμένου αυτές οι λανθασμένες αντιλήψεις να αντικατασταθούν με 

επιστημονική γνώση θα πρέπει να αναδιοργανωθούν και να προσαρμοστούν 

σταδιακά σε επιστημονικές θεωρίες (Reinfried, Tempelmann &Aeschbacher, 2012). 

Επομένως, η επιστήμη της μάθησης των φυσικών επιστημών οφείλει να προβαίνει σε 

μια ποιοτική ανάλυση των παρανοήσεων και των λαθών των παιδιών ώστε να 

οικοδομείται με ορθό τρόπο η γνώση. 

Σύμφωνα με τον Piaget, οι  μαθητές δεν έρχονται στο σχολείο tabula rasa, 

χωρίς προϋπάρχουσα νοητικά σχήματα και ιδέες, αντιθέτως έχουν διαμορφώσει 

εικόνες και ιδέες αντλούμενη από το άμεσο περιβάλλον τους, πριν την ένταξη της 

τυπικής διδασκαλίας. Οι ατομικές ιδέες είναι άλλοτε συμβατές με την επιστημονική 

γνώση και άλλοτε διαφέρουν κατά πολύ για αυτόν τον λόγο κρίνεται αναγκαία η 

ανάδυσή τους από την παιδική σκέψη. 

Οι ιδέες των παιδιών για τον Υδρολογικό κύκλο δεν μπορούν να περιοριστούν 

μόνο στο φαινόμενο της βροχής, αλλά και σε όλα τα φαινόμενα και τις διαδικασίες 

που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν. Τέτοια φαινόμενα είναι η εξάτμιση, η υγροποίηση, 

γενικότερα η αλλαγή των καταστάσεων της ύλης, καθώς και η δημιουργία των 

σύννεφων. Οι περισσότεροι μαθητές ως την ηλικία των 12 ετών δυσκολεύονται να 

διατυπώσουν τη δυναμική φύση του Κύκλου του νερού (Παναγιωτάκη κ.α., 2009). 

Δεν μπορούν να συνδυάσουν το νερό της ατμόσφαιρας με τα υπόγεια ύδατα, θεωρούν 

τη συμβολή του ανθρώπου ως κύρια αιτία του υδρολογικού κύκλου, δυσκολεύονται 
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να κατανοήσουν τη μετατροπή του νερού στα διάφορα στάδια του Υδρολογικού 

κύκλου ώστε να συνθέσουν τα συστατικά σε ένα λογικό σύστημα (Orit & Orion, 

2005 ό.α. στο Παναγιωτάκη κ.α., 2009).  

Ορισμένες βασικές παρανοήσεις των μαθητών 4 έως 8 ετών σχετικά με τον 

Κύκλο του νερού αφορούν το ίδιο το νερό, τον μηχανισμό της βροχής, τα σύννεφα, το 

χιόνι, την εξάτμιση και τον ανθρώπινο παράγοντα.  

Αρχικά, οι απόψεις των μαθητών για το νερό διαμορφώνονται μέσα από την 

καθημερινότητά τους, καθώς είναι το βασικό αγαθό που έρχονται σε επαφή. Στη 

συνέχεια, αναφέρονται ορισμένες από τις βασικές ιδέες των παιδιών σχετικά με την 

πορεία που ακολουθεί στην γη και την διατροφή των φυτών. 

 Το νερό εξαφανίζεται μόλις πέσει στην γη. 

 Το νερό ρέει μόνο πάνω από το έδαφος κατά μήκος της επιφάνειάς του, χωρίς 

να διεισδύσει. 

 Το νερό φτάνει στα φυτά από πάνω, εφόσον δεν διεισδύει στο έδαφος. 

Σχετικά με τα σύννεφα, τα παιδιά σχηματίζουν ιδέες κυρίως όσον αφορά την 

προέλευσή τους, την ποιότητά τους και την μετακίνησή τους. 

 Ο Θεός είναι υπεύθυνος για τα σύννεφα. 

 Τα σύννεφα φτιάχνονται από τον καπνό της φωτιάς, όταν καίμε δέντρα ή 

κλαδιά. 

 Τα σύννεφα δημιουργούνται από κάποιον παράγοντα, όπως είναι ο άνθρωπος. 

 Τα σύννεφα έρχονται από τον ουρανό. 

 Τα σύννεφα είναι στερεά αντικείμενα φτιαγμένα από πέτρες ή βαμβάκι. 

 Τα σύννεφα χτυπούν μεταξύ τους και πέφτουν. 

 Τα σύννεφα είναι τσάντες, ή πακέτα, ή μπαλόνια, ή σακούλες και περιέχουν 

νερό.  

 Τα σύννεφα έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και υπακούουν τους 

ανθρώπους. 

Όσον αφορά το φαινόμενο της βροχής και τον μηχανισμό που την προκαλεί, 

οι μαθητές συνήθως αναγνωρίζουν τα σύννεφα ως αιτία για τις βροχοπτώσεις, 

αντιλαμβάνονται κάποια διαφορά στην θερμοκρασία, ενώ θεωρούν υπεύθυνη κάποια 

υπερφυσική δύναμη. 

 Η βροχή έρχεται από τα σπασμένα σύννεφα. 

 Ο Θεός ανοίγει τις δεξαμενές του νερού. 

 Η βροχή προέρχεται από το νερό όχι από τα σύννεφα. 
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 Τα σύννεφα περιέχουν μια ποσότητα νερού σαν σε χάρτινη σακούλα ή 

μπαλόνι και όταν αυτά συγκρουστούν σπάνε και πέφτει η βροχή. 

 Η βροχή πέφτει όταν τα σύννεφα γίνουν κρύα και βαριά. 

 Όταν το νερό στα σύννεφα αυξηθεί πέφτει από τις τρύπες. 

 Βρέχει όταν λιώνουν τα σύννεφα. 

Οι παρανοήσεις των παιδιών εντοπίζονται και στον Κύκλο του νερού. Όπου 

σε ορισμένες περιπτώσεις πλησιάζουν αρκετά την επιστημονική άποψη.  

 Τα σύννεφα συλλέγουν νερό από την θάλασσα και όταν γεμίσουν βρέχει.  

 Τα σύννεφα πηγαίνουν στην θάλασσα για να γεμίσουν νερό, αμέσως μετά 

επιστρέφουν στον ουρανό για να προκαλέσουν την βροχή.  

 Ο ήλιος ζεσταίνει τα παγωμένα σύννεφα, τα οποία είναι από πάγο. Ο πάγος 

λιώνει και πέφτει σαν βροχή.  

 Ο αέρας μεταφέρει το νερό από τα ποτάμια στα σύννεφα.  

 Το νερό που περιπλανιέται στην ατμόσφαιρα απορροφάται από τα σύννεφα.  

 Ο ήλιος ζεσταίνει το νερό και αυτό γίνεται σταγονίδια και ανεβαίνουν στα 

σύννεφα. 

Σχετικά με το χιόνι, οι μαθητές δεν το θεωρούν νερό, αλλά το συνδέουν 

περισσότερο με συγκεκριμένη εποχή.  

 Το χιόνι είναι πατημένος πάγος.  

 Κόβονται μπάλες από τα σύννεφα και πέφτουν σαν χιόνι.  

 Όταν χιονίζει είναι Χριστούγεννα.  

 Κάνει κρύο και για αυτό χιονίζει.  

Όσον αφορά την έννοια της εξάτμισης, τα παιδιά μικρής ηλικίας αδυνατούν 

να αντιληφτούν το φαινόμενο.  

 Το νερό εξαφανίζεται όταν βράζει.  

 Το νερό, όταν βράζει πηγαίνει σε κάποιο άλλο μέρος.  

 Το νερό εισχωρεί στην επιφάνεια, από την οποία εξατμίστηκε.  

 Όταν το νερό βράζει βγαίνει ατμός από αυτό.  

 Ο ατμός είναι φτιαγμένος από νερό.  

Ολοκληρώνοντας, δεν πρέπει να παραμερίζεται η άποψη των παιδιών ότι 

κύριος υπεύθυνος για την διαχείριση του νερού είναι ο άνθρωπος, ο οποίος πολλές 

φορές εμφανίζεται και ως κινητήρια δύναμη για τα φυσικά φαινόμενα.  
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 Τα ανθρώπινα όντα είναι ο κυρίαρχος καταναλωτής των υδάτινων φυσικών 

πόρων.  

 Το νερό παίζει σημαντικό ρόλο για τον άνθρωπο γιατί βοηθά την 

καθημερινότητά του όπως στο πλύσιμο, το μπάνιο και στο μαγείρεμα.  

 Το νερό χρησιμοποιείται για τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες των ανθρώπων 

όπως είναι το κολύμπι και το ψάρεμα. 

 

1.7. Φυσικές Επιστήμες και ΤΠΕ 

Τα τελευταία χρόνια, οι ΤΠΕ βρίσκονται σε μια διαδικασία ενσωμάτωσής τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία των Φυσικών Επιστημών σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης. Η υπολογιστική υποστήριξη της μάθησης μέσω της χρήσης λογισμικού 

και ψηφιακού υλικού, παράλληλα με τη σωστή ανάπτυξη υπολογιστικής και 

δικτυακής υποδομής στο σχολείο κρίνεται από παιδαγωγική άποψη ως επιβεβλημένη 

ανάγκη. Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών ανέδειξε το βιωματικό τρόπο μάθησης 

ως αποτελεσματικότερο σε σύγκριση με αφηρημένες κατασκευές και προσεγγίσεις 

παραδοσιακής μορφής.   

Πιστεύεται ότι οι ΤΠΕ προσφέρουν τον πιο δυναμικό εναλλακτικό και 

συμπληρωματικό, ως προς το βιωματικό, τρόπο προσέγγισης της μάθησης στις 

Φυσικές Επιστήμες. Ο παραπάνω ισχυρισμός στηρίζεται: (α) Στη διαδραστικότητα 

των παραγόμενων εφαρμογών, (β) Στη δυνατότητα αξιοποίησης από εκπαιδευτικά 

λογισμικά των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών, παρόλο που φαίνεται ακόμη 

ζητούμενο η αξιοποίηση του τεράστιου όγκου της εκπαιδευτικής έρευνας πάνω στις 

ιδέες των μαθητών, (γ) Στη συνεχή προσπάθεια για δημιουργία πιο εύκολων και 

ευφυών εργαλείων για πληρέστερες μορφές επικοινωνίας. Για παράδειγμα: γρήγορο 

διαδίκτυο, τηλεδιάσκεψη κ.ά., και δ) Στις δυνατότητες που προσφέρουν για εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση (μαθητών και εκπαιδευτικών).  

Υπάρχουν αρκετές έρευνες από τις οποίες προκύπτει πώς οι μαθητές 

δραστηριοποιούνται περισσότερο όταν το μάθημα των ΦΕ υποστηρίζεται από τις 

ΤΠΕ (Newton & Rogers 2001 ό.α στο Κόκκοτας, 2004). Συγκεκριμένα: 

 Οι μαθητές εμπλέκονται πιο ενεργά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

και δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον. 

 Οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σκαλωσιές και εργαλεία μάθησης 
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 Οι ΤΠΕ προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και σχετικές 

με την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες πηγές (συλλογές προσομοιώσεων, 

έγκυροι οργανισμοί, όπως η NASA). 

 Οι ΤΠΕ μεγαλώνουν το εύρος του υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 

μαθησιακή διαδικασία συμπεριλαμβανομένων κειμένων, κινούμενων και στατικών 

εικόνων, ήχων, εικονικών επιστημονικών οργάνων και αυξάνουν τους τρόπους που 

αυτό το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια ατομικών ή συνεργατικών 

προσεγγίσεων. 

 Οι ΤΠΕ με κατάλληλο χειρισμό μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των 

δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση οι μαθητές. Η πληροφορία που αντλείται από 

το διαδίκτυο μπορεί να είναι επίκαιρη, ενώ δίνεται η δυνατότητα μέσω αισθητήρων 

για την απόκτηση συχνών και μεγάλης ακριβείας πειραματικών μετρήσεων. 

 Πολλές εφαρμογές των ΤΠΕ δεν απαιτούν τη χρήση της σχολικής τάξης ή του 

εργαστηρίου. Έτσι η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να λάβει χώρα και εκτός τάξης 

και σε άλλο χρόνο. 

 Οι ΤΠΕ προσφέρουν τη δυνατότητα σε δημιουργικούς δασκάλους να 

δομήσουν πλούσια νοημάτων μαθησιακά περιβάλλοντα (πολλαπλές αναπαραστάσεις, 

πρόσβαση σε πρωτογενείς πηγές, άμεση επαφή με ειδικούς, συμμετοχή σε δίκτυο 

κοινοτήτων μάθησης κ.λπ.). 

Εντούτοις, η τεχνολογία δεν εγγυάται αποτελεσματική μάθηση, λανθασμένες 

χρήσεις της μπορούν να σταθούν εμπόδιο στη μάθηση. Ο Papert (1991) υποστηρίζει 

ότι δεν είναι αρκετό να ενσωματωθεί απλά η τεχνολογία στις τρέχουσες πρακτικές 

αλλά να χρησιμοποιηθεί για να μετασχηματίσει την πράξη. Επίσης, υποστηρίζει πως 

η τεχνολογία πρέπει να είναι το εργαλείο υποστήριξης και όχι το σημείο εστίασης της 

μαθησιακής διαδικασίας. Στο προσκήνιο θα πρέπει να βρίσκονται οι σύγχρονες 

διδακτικές και μαθησιακές στρατηγικές.  
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1.7.1 Οι σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση στο μάθημα των 

Φυσικών Επιστημών και οι ΤΠΕ 

Οι αντιλήψεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση, επηρεάζουν θεμελιακά όλους τους 

παράγοντες που εμφανίζονται στη διαδικασία που καταλήγει στην ενσωμάτωση και 

χρήση υπολογιστικών τεχνολογιών στην τάξη. Από το σχεδιασμό των απαιτούμενων 

τεχνικών προδιαγραφών των υπολογιστών μέχρι την απόφαση για τον τρόπο 

διείσδυσης της χρήσης τους στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Από τις θεωρίες μάθησης 

προκύπτουν οι αντίστοιχες διδακτικές προσεγγίσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια με την 

επιδίωξη για ολόπλευρη ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχουν 

διατυπωθεί μια σειρά διδακτικές προσεγγίσεις για τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Η βασιζόμενη στους υπολογιστές συνεργατική μάθηση έχει αναδυθεί ως μια 

σύνθεση σύγχρονων θεωριών μάθησης, όπως η εγκατεστημένη γνωστική διαδικασία 

(Kirshner & Whitson, 1997 ό.α. στο Κόκκοτα, 2004), η θεωρία της δραστηριότητας, 

η γνωστική και σημειωτική μαθητεία,  η βασιζόμενη στο πρόβλημα μάθηση, η 

διανεμημένη γνωστική διαδικασία (Salomon, 1993 ό.α. στο Κόκκοτα, 2004). Αυτές οι 

θεωρίες υιοθετούν μερικές βασικές παραδοχές, για παράδειγμα, ότι τα άτομα είναι 

ενεργά μέλη κοινοτήτων μάθησης που οικοδομούν σταδιακά γνώση μέσα σε πλήρη 

περιβάλλοντα. Στόχος αυτών των προσεγγίσεων είναι να προσφέρουν ένα αυθεντικό 

μαθησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο αξιοποιούνται οι κοινωνικο-βιωματικές 

γνώσεις των μαθητών. Οι Barab και Kirshner (2001) έχουν αποκαλέσει αυτά τα 

περιβάλλοντα δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα (dynamical learning environments) 

που στοχεύουν όχι απλά στη «μεταφορά» του περιεχομένου αλλά λογίζονται ως 

δυναμικά «πεδία» υποστήριξης των πολλαπλών αλληλεπιδράσεων των μαθητών 

μεταξύ τους, με το διδάσκοντα, το περιεχόμενο και τα τεχνουργήματα τα οποία 

διαμορφώνονται αλλά ταυτόχρονα διαμορφώνουν το μαθησιακό πλαίσιο. 

Αυτές οι θεωρήσεις έχουν αναδυθεί ως εναλλακτικές προτάσεις στο 

παραδοσιακό ατομικιστικό παράδειγμα της γνωστικής ψυχολογίας, δίνοντας έμφαση 

στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στην 

οικοδόμηση ή στην οικειοποίηση της γνώσης από τους μαθητές. Αντίθετα, 

υποστηρίζουν ότι η μάθηση δεν είναι μια αποκλειστικά ατομική λειτουργία της 

νόησης, αλλά μια κοινωνικοπολιτισμική διεργασία που λαμβάνει χώρα μέσω της 

επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους.  

Στο πλαίσιο της κοινωνικής εποικοδόμησης της γνώσης και των κοινωνικο-

πολιτισμικών προοπτικών προάγεται μια περισσότερο ανοικτή μαθησιακή εμπειρία, 
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όπου οι μέθοδοι και τα αποτελέσματα της μάθησης δεν είναι εύκολα μετρήσιμα και 

πιθανόν δεν είναι τα ίδια για τον κάθε μαθητή (Dede, 1995). Αυτό συνεπάγεται μια 

νέα αντίληψη για τη διδασκαλία που δίνει έμφαση όχι στη μετάδοση αλλά στην 

καθοδήγηση μιας κοινωνικά βασισμένης εξερεύνησης σε ένα πλούσιο νοημάτων 

περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτού του μοντέλου, ο υπολογιστής γίνεται εργαλείο 

έκφρασης και διερεύνησης στα χέρια και στον έλεγχο των μαθητών.  

Τα περιβάλλοντα κοινωνικής εποικοδόμησης που υποστηρίζονται από τον 

υπολογιστή δεν πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο έτοιμη γνώση αλλά μάλλον να 

δημιουργούν καταστάσεις και να παρέχουν εργαλεία στους μαθητές, προκειμένου, να 

κάνουν τη μέγιστη δυνατή χρήση των δικών τους ικανοτήτων - δεξιοτήτων.  
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Κεφάλαιο 2
ο
 

2.1. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 

Η εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι 

ραγδαία και η καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου επηρεάζεται σημαντικά. Η 

ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και των ΤΠΕ έχει οδηγήσει σε μια νέα 

πραγματικότητα όλους τους τομείς της ζωής μας. Τα σύγχρονα παιδιά περιβάλλονται 

στο στενό τους οικογενειακό, σχολικό, και ευρύτερο περιβάλλον από τεχνολογικά 

επιτεύγματα. Αυτό συντελεί στην εξοικείωσή τους με αυτά από πολύ μικρή ηλικία. 

Τα παιδιά αυτά χαρακτηρίζονται από τον Prensky (2003) ως «ψηφιακοί ιθαγενείς», 

αφού είναι μεγαλωμένα σε ένα πλούσιο τεχνολογικά περιβάλλον. 

Επιπλέον, οι ανάγκες προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις 

απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας, επιτάσσουν την ένταξη των ΤΠΕ σε όλα τα 

στάδια του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε ν’ ανταπεξέλθει στις σύγχρονες 

απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης και στις ραγδαίες εξελίξεις τις αγοράς 

εργασίας. Η αξιοποίηση και η εισαγωγή των ΤΠΕ στο σύγχρονο σχολείο έχει 

επιφέρει καίριες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το παραδοσιακό σχολείο που 

βασιζόταν στον εκπαιδευτικό που κατείχε την πληροφορία και τη γνώση και τη 

μετέδιδε στο μαθητή, μετατρέπεται σ’ ένα νέο τύπο σχολείου, όπου ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός και ο μαθητής κατακτά την 

πληροφορία και την γνώση μέσω του υπολογιστή και των Νέων Τεχνολογιών, 

λειτουργώντας ως ερευνητής, καθοδηγούμενος από τον εκπαιδευτικό και 

καλλιεργώντας έτσι τις δεξιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 
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2.2. Οι ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

2.2.1. Το ΕΠΠΣ και το ΔΕΠΠΣ για το Δημοτικό 

Στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΕΠΠΣ Πληροφορικής (ΥΠΕΠΘ, 

1997), η πρώτη επαφή των μαθητών με τις ΤΠΕ προτείνεται να αρχίζει στο δημοτικό 

σχολείο χωρίς όμως να προσδιορίζεται επακριβώς από ποια τάξη όσον αφορά τη 

χρήση τους στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Παράλληλα, στις δύο τελευταίες 

τάξεις του καθιερώνεται, κατ’ επιλογήν, εβδομαδιαία Ώρα της Πληροφορικής, που 

αφορά στο ένα τρίτο ή το ένα τέταρτο του ημερήσιου σχολικού χρόνου (ΥΠΕΠΘ, 

1998). 

Με την Ώρα της Πληροφορικής δεν εννοείται η καθιέρωση ενός επιπλέον 

γνωστικού αντικειμένου στο Δημοτικό. Δεν είναι συνεπώς στόχος να εισαχθεί στο 

Δημοτικό ένα μάθημα πληροφορικής αντίστοιχο του Γυμνασίου ούτε πρόκειται για 

την απαρχή μιας εκπαίδευσης στην πληροφορική. Το ΕΠΠΣ προτείνει να ενταχθεί η 

χρήση της πληροφορικής καταρχάς στα πλαίσια της διδασκαλίας των επιστημών και 

της τεχνολογίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σταδιακά σε όλο το εύρος του 

αναλυτικού προγράμματος. 

Δεν πρόκειται με άλλα λόγια για ένα μάθημα, προαπαιτούμενο για τη χρήση 

του υπολογιστή, αλλά για μια ευκαιρία επαρκούς και ορθολογικής συνάντησης του 

παιδιού με τις ΤΠΕ, συνάντηση που πρέπει να καλύπτει υπαρκτές ανάγκες της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Βασική επιδίωξη της Ώρας της Πληροφορικής είναι μια αρχική συγκροτημένη 

και σφαιρική προσέγγιση των διαφόρων χρήσεων των ΤΠΕ από όλους τους μαθητές 

του δημοτικού σχολείου στα πλαίσια των καθημερινών σχολικών τους 

δραστηριοτήτων. Οι μαθητές με την βοήθεια των δασκάλων τους αναπτύσσουν 

δραστηριότητες με τον υπολογιστή και αντιλαμβάνονται βασικές αρχές που διέπουν 

τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε σημαντικές ανθρώπινες ασχολίες: η 

πληροφορία και η επεξεργασία της, η επικοινωνία, η ψυχαγωγία, οι νέες δυνατότητες 

προσέγγισης της γνώσης. 
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2.2.2. Ο σκοπός της Πληροφορικής στο Δημοτικό σύμφωνα με το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο 

Σύμφωνα με το ΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 1997) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο γενικός 

σκοπός της εισαγωγής των ΤΠΕ στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι: 

«οι μαθητές χρησιμοποιούν με (ή χωρίς) τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τον υπολογιστή 

ως «γνωστικό - διερευνητικό εργαλείο», αναζητούν πληροφορίες, επικοινωνούν και 

προσεγγίζουν βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας».  

(Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής, Π.Ι., Δεκέμβριος 1997) ΄ 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ, 2003), ο ειδικός σκοπός της εισαγωγής 

των ΤΠΕ στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι: «Ο ειδικός σκοπός της 

εισαγωγής της Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές 

και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη 

επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού – 

διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών 

στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου 

λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης. Σε καμία 

περίπτωση δεν νοείται η διδασκαλία της Πληροφορικής ως διδασκαλία γνωστικού 

αντικειμένου (λαμβανομένου, επιπλέον, υπόψη ότι δεν διατίθεται χρόνος στο αντίστοιχο 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα). Σκοπός είναι ο μαθητές να μαθαίνει με τη ρήση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρά για τη χρήση τους». 

(Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής, Π.Ι. 

Νοέμβριος 2003). 

Συνεπώς, και στις δύο περιπτώσεις διαφαίνεται ότι η εισαγωγή των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στο Δημοτικό Σχολείο 

σκοπεύει σε μια σφαιρική προσέγγιση από όλους τους μαθητές των διαφόρων 

χρήσεων των ΤΠΕ, στα πλαίσια των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων. 

Η έμφαση δίνεται στο να εκτελέσουν οι μαθητές δραστηριότητες με τον υπολογιστή 

και να κατανοήσουν βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής 

τεχνολογίας σε σημαντικές ασχολίες: η πληροφορία και η επεξεργασία της, η 

επικοινωνία, η ψυχαγωγία, οι νέες δυνατότητες προσέγγισης της γνώσης. 
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2.2.3 Άξονες υλοποίησης του σκοπού της Πληροφορικής στο Δημοτικό 

Για την υλοποίηση του γενικού σκοπού του προγράμματος σπουδών προτείνονται 

τέσσερις άξονες: 1) ο υπολογιστής γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο, 2) εποπτικό 

μέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά αντικείμενα, 3) εργαλείο επικοινωνίας και 

αναζήτησης πληροφοριών και 4) πληροφορικός αλφαβητισμός. Οι άξονες αυτοί 

καλύπτουν το εύρος του γενικού σκοπού αλλά δεν είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν 

στην ολότητά τους και δεν είναι δεσμευτικοί για τους εκπαιδευτικούς (ΥΠΕΠΘ, 

1998). Ο κάθε εκπαιδευτικός επιλέγει με βάση τις γνώσεις του, την υπάρχουσα 

υποδομή και τις ανάγκες των μαθητών του, ποιον ή ποιους άξονες θα υλοποιήσει. Η 

έμφαση στο ΔΕΠΠΣ εμφανώς δίνεται στους τρεις πρώτους άξονες. 

1) Ο υπολογιστής γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο, συνιστά τον κύριο άξονα 

ένταξης των ΤΠΕ στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι σύγχρονες διδακτικές 

και παιδαγωγικές αντιλήψεις, οι νέες θεωρήσεις της γνωστικής ψυχολογίας καθώς και 

οι πρόσφατες εξελίξεις στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού, 

καθιστούν απαραίτητη τη χρήση ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης στο 

δημοτικό σχολείο. Το λογισμικό αυτό μπορεί να είναι μορφής αλληλεπιδραστικών 

πολυμέσων, προσομοίωσης, εκπαιδευτικού παιχνιδιού, μοντελοποίησης και πρέπει να 

προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα διερεύνησης πραγματικών ή φανταστικών 

καταστάσεων, αντίστοιχων του επιπέδου ωριμότητάς τους και να διευκολύνει την 

ανάπτυξη της δημιουργικής και ανακαλυπτικής μάθησης. Ο υπολογιστής γίνεται μέσο 

για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από καταστάσεις που επιλέγονται από το άμεσο 

περιβάλλον του μαθητή και για την οργάνωση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να είναι 

σε θέση να κατανοήσει σταδιακά τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει και να δράσει πάνω 

σε αυτόν. 

2) Ο υπολογιστής εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά αντικείμενα, 

συνιστά το δεύτερο κύριο άξονα ένταξης. Η αποτελεσματική χρήση του υπολογιστή 

με λογισμικό ευρείας χρήσης (π.χ. ζωγραφική, επεξεργασία κειμένου) εντάσσεται στα 

πλαίσια της διδασκαλίας μαθημάτων όπως η γλώσσα και η γραπτή έκφραση, τα 

μαθηματικά, και η δημιουργία και ανάπτυξη δεξιοτήτων στις καλλιτεχνικές και 

συλλογικές δραστηριότητες. 

3) Ο υπολογιστής εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών, είναι ο   

τρίτος άξονας ένταξης. Το πλαίσιο προγράμματος σπουδών συνιστά τη χρήση 
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βάσεων δεδομένων για αναζήτηση στοιχείων, τη χρήση των δικτύων για επικοινωνία 

με άλλους μαθητές και για αναζήτηση πληροφοριών. 

4) Ο πληροφορικός αλφαβητισμός, αποτελεί τον τελευταίο άξονα ένταξης των 

ΤΠΕ στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αφορά σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ 

κυρίως τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο της «Ευέλικτης Ζώνης». Το 

πλαίσιο θεωρεί σε αυτό το στάδιο απαραίτητη την προσέγγιση των βασικών 

λειτουργιών του υπολογιστή: αποθήκευση πληροφοριών, επεξεργασία δεδομένων, 

επικοινωνία, μέσα σε μια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισμού και αναγνώρισης 

των δυνατοτήτων της υπολογιστικής τεχνολογίας. Στα πλαίσια του δημοτικού, οι 

μαθητές εξοικειώνονται με τον πληροφορικό αλφαβητισμό έμμεσα και αβίαστα( το 

ΔΕΠΠΣ υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι εντελώς διαφανείς), από τις 

εμπειρίες που αποκομίζουν χρησιμοποιώντας τον  υπολογιστή ως εργαλείο, χωρίς να 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις διδακτικές ενέργειες που προϋποθέτει η υλοποίηση 

αυτού του άξονα. 

Πρόκειται συνεπώς για την εξοικείωση του νέου μαθητή, από την πιο μικρή 

ηλικία, με τις ΤΠΕ, κατά τρόπο ώστε να γίνει ικανός να ενεργεί στα πλαίσιά τους και 

να χρησιμοποιεί με σχετική ευχέρεια. Η προσέγγιση αυτή εμπεριέχει δύο 

συμπληρωματικές πτυχές: τη διανοητική – γνωστική πτυχή, στα πλαίσια της οποίας ο 

μαθητής οφείλει να κατανοήσει αυτό το οποίο κάνει όταν χρησιμοποιεί πληροφορικά 

αντικείμενα και την ηθική και πολιτισμική πτυχή, στα πλαίσια της οποίας είναι 

απαραίτητο ο μαθητής να κατανοήσει τα πληροφορικά εργαλεία, μέσα από την 

προοπτική της κατάρτισης του αυριανού πολίτη, συνειδητού και αυτόνομου όντος σε 

ένα σύγχρονο κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον (Κόμης, 2001). 

Ωστόσο, στη σημερινή κοινωνία, το ωρολόγιο πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου 

Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, υποβαθμίζει τη διδασκαλία του μαθήματος της 

πληροφορικής, καθώς καταργεί τα δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.), τα οποία λειτουργούσαν πιλοτικά για πολλά χρόνια, χωρίς να 

προχωράει στην αξιολόγησή τους. Το περιεχόμενο του ωρολογίου προγράμματος του 

νέου τύπου ολοήμερου Δημοτικού δεν λαμβάνει υπόψη τις θέσεις και τις προτάσεις 

της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας σε μία χρονική στιγμή που 

υποτίθεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας σημαντικός εθνικός διάλογος για την 

παιδεία. Τέλος, τα προβλήματα και οι λανθασμένες επιλογές είναι ιδιαίτερα εμφανή 

στο ωρολόγιο πρόγραμμα που αφορά τη διδασκαλία της Πληροφορικής, αφού 

καθορίζει τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής μόνο για μία 
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ώρα/εβδομάδα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, οδηγώντας στην υποβάθμιση της 

διδασκαλίας του μαθήματος. Η διδασκαλία του μαθήματος για μόνο μία 

ώρα/εβδομάδα, ιδιαίτερα μετά τις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού, δεν επιτρέπει σε 

καμία περίπτωση την ορθή διδασκαλία του, όπως άλλωστε δυστυχώς γίνεται εδώ και 

πολλά χρόνια και στο Γυμνάσιο, οδηγώντας στην σημαντική μείωση των γνώσεων, 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών στις Τ.Π.Ε. και στην Πληροφορική. 

 

2.3. ΤΠΕ και Επαυξημένη Πραγματικότητα 

Στη σύγχρονη εποχή, η τεχνολογία γενικότερα και η εκπαιδευτική τεχνολογία 

ειδικότερα, εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και αξιοποιείται τόσο στην τυπική 

εκπαίδευση όσο και στην άτυπη μάθηση. Υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, 

διαδραστικοί πίνακες, βίντεο, εφαρμογές πολυμέσων, εκπαιδευτικά παιχνίδια και 

πλατφόρμες μάθησης, προσομοιώσεις, εικονική πραγματικότητα, Internet και 

εφαρμογές Web 2.0 είναι μόνο μερικά παραδείγματα τεχνολογίας που αξιοποιούνται 

αποτελεσματικά από εκπαιδευτικούς και μαθητές στο χώρο της εκπαίδευσης (Dror, 

2008).   

Ως επαυξημένη πραγματικότητα, ορίζεται η τεχνολογία μέσω της οποίας 

εικονικά αντικείμενα δύο ή τριών διαστάσεων ενσωματώνονται σε αντικείμενα 

τρισδιάστατου πραγματικού χώρου σε πραγματικό χρόνο. Η επαυξημένη 

πραγματικότητα συμπληρώνει το πραγματικό περιβάλλον και δεν το αντικαθιστά 

όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας. (Azuma, 

1997). Τα πραγματικά αντικείμενα συνυπάρχουν με τα εικονικά και ταυτόχρονα τα 

εικονικά αντικείμενα επιδεικνύουν πληροφορία η οποία δεν είναι άμεσα ανιχνεύσιμη 

από το χρήστη μέσω των αισθήσεών του και δεν αφορά αποκλειστικά στην όραση. Η 

πληροφορία που παρέχεται στον χρήστη πέραν αυτής που αφομοιώνει από το 

πραγματικό περιβάλλον μπορεί να σχετίζεται και με τις υπόλοιπες αισθήσεις: ακοή, 

αφή (Milgram, Kishino, 1994). 

Σήμερα, η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented 

Reality), κάνει την εμφάνισή της στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι μέχρι τώρα έρευνες 

δείχνουν ότι η αξιοποίησή της μπορεί να έχει πολύ θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. 

Μερικά τέτοια παραδείγματα είναι η έρευνα των Kerawalla, Luckin, Seljeflot και 

Woolard (2006), οι οποίοι διερεύνησαν τις δυνατότητες της επαυξημένης 

πραγματικότητας στη διδασκαλία της αλληλεπίδρασης Γης - Ηλίου και της εναλλαγής 
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ημέρας - νύχτας. Το ερευνητικό πρόγραμμα Learning Physics through Play (Enyedy, 

Danish, Delacruz & Kumar, 2012) που αφορούσε μια σειρά επιστημονικών ερευνών 

για τη διδασκαλία της Νευτώνειας δύναμης και κίνησης. Το πρόγραμμα EcoMobile 

(Kamarainen et al., 2013) που αφορούσε την αξιοποίηση της τεχνολογίας αυτής στην 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και ένα μεγάλο πλήθος παιχνιδιών έρευνας σε εξωτερικό 

χώρο όπως τα Outbreak at MIT, Environmental Detectives, Gray Anatomy κ.α. 

(Dunleavy & Dede, 2014). 

Οι εκπαιδευτικοί σήμερα, έχουν στη διάθεσή τους δύο διαφορετικούς τύπους 

εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας. Αυτές που βασίζονται στη θέση του 

χρήστη (locationbased) και χρησιμοποιούν αποκλειστικά φορητές συσκευές για να 

προβάλουν την επαυξημένη πληροφορία στην οθόνη τους και αυτές που βασίζονται 

στην ύπαρξη ενός αντικειμένου ή μιας εικόνας (image-based) και μπορούν να 

αξιοποιούν είτε μια φορητή συσκευή (Dunleavy & Dede, 2014), είτε έναν προσωπικό 

υπολογιστή (PC) που διαθέτει κάμερα (Cheng & Tsai, 2013).  

Έρευνες σε διαδικτυακά περιβάλλοντα  (Webster, Trevino  & Ryan, 1993; 

Liao, 2006; Shin, 2006), σε παιχνίδια και σε περιβάλλοντα εικονικής 

πραγματικότητας (Papastergiou, 2009; Faiola, Newlon, Pfaff & Smyslova, 2013) 

έδειξαν ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να ενισχυθούν εάν οι μαθητές 

βιώσουν τη ψυχολογική κατάσταση Ροής κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και ήδη 

αρκετοί ερευνητές αναγνωρίζουν ότι υποστηρίζει θετικά τη μάθησή τους (Pearce, 

Ainley & Howard, 2005; Kye & Kim, 2008; Choi & Baek, 2011). Η επαυξημένη 

πραγματικότητα, ως μέσο με κοινά χαρακτηριστικά με την εικονική πραγματικότητα, 

αναμένεται να βοηθήσει τους μαθητές να εμφανίσουν Ροή.  Ως κατάσταση «Ροής», 

περιγράφεται η ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος που 

συμμετέχει σε μια ευχάριστη και απολαυστική, για τον ίδιο, δραστηριότητα κατά τη 

διάρκεια της οποίας εμφανίζεται να είναι απόλυτα απορροφημένος σ’ αυτό που κάνει 

(Csikszentmihalyi, 1975). 

Αναγκαία προϋπόθεση για να καταστεί αποτελεσματική η χρήση της κάθε 

τεχνολογίας στην εκπαίδευση, αποτελεί η κατάλληλη διδακτική της αξιοποίηση 

(Σοφός, 2011). Σημασία δεν έχει η ίδια η τεχνολογία, αλλά ο τρόπος που αξιοποιείται 

ώστε να υποστηρίζει τη μάθηση (Bronack, 2011).   

Μια επιτυχημένη διδασκαλία αξιολογείται από το βαθμό επίτευξης των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων που αναμένει ο εκπαιδευτικός στο τέλος της 

διδασκαλίας του. Η αντικειμενική δυσκολία που υπάρχει σ’ αυτόν τον έλεγχο είναι ο 
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τρόπος με τον οποίο θα ελεγχθεί αξιόπιστα τι έχει μάθει ο μαθητής, καθώς το 

μεγαλύτερο μέρος της σκέψης του δεν είναι ορατό από τους άλλους. Για να 

ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, ο εκπαιδευτικός καταφεύγει στην αναζήτηση 

ενδείξεων που θα υποδηλώνουν με σιγουριά την κατάκτηση της γνώσης. Αυτές οι 

ενδείξεις γίνονται ορατές μέσω μιας αναμενόμενης συμπεριφοράς που καθορίζεται 

κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας και περιγράφεται με τους διδακτικούς στόχους 

και τους στόχους επίδοσης. Οι διδακτικοί στόχοι είναι πιο γενικά διατυπωμένοι σε 

σχέση με τους στόχους επίδοσης. Ως εκ τούτου, ενδέχεται ένας διδακτικός στόχος να 

ισοδυναμεί με μια σειρά στόχων επίδοσης. 

Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας έχει τις δυνατότητες να βρει 

εφαρμογή σε πλήθος πεδίων της σύγχρονης επιστήμης και ζωής και τα τελευταία 

χρόνια τόσο το ακαδημαϊκό όσο και το εμπορικό ενδιαφέρον φαίνεται να 

γιγαντώνεται για τα συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας. 

Στην Ελλάδα η επαυξημένη πραγματικότητα έχει αξιοποιηθεί ελάχιστα στην 

εκπαίδευση. Σχεδόν ανύπαρκτες είναι όμως οι περιπτώσεις όπου η επαυξημένη 

πραγματικότητα αξιοποιείται μέσα στην τάξη. Η παρούσα έρευνα, πραγματοποιήθηκε 

με σκοπό να καλύψει και τα δύο κενά, συμβάλλοντας στην περαιτέρω διερεύνηση της 

παιδαγωγικής της αξίας. Οι απαντήσεις που θα δοθούν με την ολοκλήρωσή της, 

μπορούν να φωτίσουν μια διαφορετική πτυχή της αξιοποίησης της επαυξημένης 

πραγματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, να παρακινήσει περισσότερους 

ερευνητές να διερευνήσουν την εκπαιδευτική της αξία, όχι μόνο στο μάθημα της 

Πληροφορικής αλλά και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα και βαθμίδες εκπαίδευσης 

και τέλος, να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για την νέα τεχνολογία και να τους 

παρακινήσει, ώστε να αρχίσουν να την αξιοποιούν περισσότερο στα μαθήματά τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 44 ~ 
 

2.4. Ψηφιακή Αφήγηση 

Καθημερινά ακούει κανείς φίλους να ανακαλούν ευχάριστες στιγμές από την παιδική 

τους ηλικία, να παραπονιούνται για κάποια αποτυχία και να μοιράζονται τα 

εξαιρετικά σημεία μιας ταινίας. Όλα αυτά αποτελούν παραδείγματα αφήγησης 

ιστοριών (storytelling) και δείχνουν ότι πρόκειται για έννοια οικεία από την 

καθημερινή πρακτική. Με την εισαγωγή των πολυμέσων η αφήγηση παίρνει νέα 

μορφή, αυτή της ψηφιακής αφήγησης. Δεδομένης της αλματώδους ανάπτυξης της 

τεχνολογίας η εκπαίδευση καλείται να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

της εποχής. Το παραδοσιακό σχολείο εξελίσσεται σ’ ένα νέο τύπο σχολείου, με τον 

εκπαιδευτικό να κατέχει ρόλο συμβουλευτικό - καθοδηγητικό και τον μαθητή να 

λειτουργεί ως ερευνητής, αποκτώντας την πληροφορία και τη γνώση μέσω του 

υπολογιστή και των ΤΠΕ, καλλιεργώντας έτσι τις δεξιότητες και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του. 

Η εισαγωγή των πολυμέσων δημιούργησε μια νέα μορφή αφήγησης, την 

ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling). Η ψηφιακή αφήγηση προσδίδει οφέλη στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέροντας στα παιδιά την δυνατότητα για περισσότερες 

δεξιότητες από αυτές της απλής χρήσης των ΤΠΕ. Σύμφωνα με τον Lathem (2005), 

ψηφιακή αφήγηση ορίζεται ως «ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής 

αφήγησης με πολυμέσα του 21
ου

 αιώνα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας». Επίσης, η 

ψηφιακή αφήγηση είναι μία σχετικά νέα μορφή τέχνης, η οποία χρησιμοποιεί την 

εικόνα, το βίντεο και την αφήγηση για τη δημιουργία ιστοριών σχετικά με τη ζωή των 

ανθρώπων, τη δουλειά τους και τις εμπειρίες τους, τις οποίες μοιράζονται μέσω του 

διαδικτύου. Η ψηφιακή αφήγηση, λοιπόν, αποτελεί μια καινοτόμα, προσέγγιση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας που συνδυάζει την παραδοσιακή αφήγηση με τα σύγχρονα 

τεχνολογικά εργαλεία. 

Τα εργαλεία που απαιτούνται για την ψηφιακή αφήγηση (υπολογιστές, 

σαρωτής, ψηφιακές κάμερες και υψηλής ποιότητας ψηφιακός ήχος) είναι πλέον 

εύκολα και προσιτά για τον καθένα. Ωστόσο, είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν και 

από τους αρχάριους χρήστες καθώς έχουν την δυνατότητα να γίνουν ψηφιακοί 

παραγωγοί, συντάκτες και διανομείς μέσων σε μεγάλη κλίμακα μέσα από το 

διαδίκτυο και τις εφαρμογές Web 2.0. 

H ψηφιακή αφήγηση συνδυάζει τη λογοτεχνία με τη χρήση ψηφιακών 

πολυμέσων, όπως γραφικών, κειμένου, ήχου, βίντεο, μουσικής, ενεργοποιώντας το 
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ενδιαφέρον των μαθητών και την άμεσο και ενεργό συμμετοχή τους στη μάθηση. 

Ενισχύει το κίνητρο για μάθηση, παρέχοντάς τους ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την 

επικοινωνία, τον αναστοχασμό, την οικοδόμηση γνώσης και τη συνεργασία (Bratitsis 

et al., 2014). Προκειμένου να δημιουργηθεί μια ψηφιακή ιστορία, ακολουθούνται 

κάποιες, κοινώς αποδεκτές, νόρμες που περιλαμβάνουν τα εξής στάδια: Σκέψη- 

Ανάλυση- Ιστορία, Καταγραφή - Μετατροπή σε σενάριο, Συγκέντρωση και 

Επεξεργασία υλικού, Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας. Αφού δημιουργηθεί μια καλή 

ιστορία, το επόμενο βήμα, και ίσως πιο ουσιώδες για την ψηφιακή ιστορία, είναι η 

ψηφιοποίηση της, όπου θα πρέπει να μετατραπεί σε σενάριο. 

Στην εκπαίδευση, η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο το 

οποίο μπορεί να διευκολύνει τη διδασκαλία και να ενισχύσει τη μάθηση. Μπορεί να 

αξιοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες, σχεδόν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και με 

διάφορους τρόπους (Robin, 2006). Oι μαθητές θα είναι σε θέση να δημιουργούν 

ψηφιακές ιστορίες,  εκφράζοντας τις σκέψεις, τις ιδέες και τις απόψεις τους για να τις 

μοιραστούν με ένα ευρύτερο κοινό. Με αυτόν τον τρόπο, γίνονται πιο ενεργοί και 

παραγωγικοί τόσο στις ατομικές όσο και στις συνεργατικές δραστηριότητες  

Ως εργαλείο διδασκαλίας, δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

παρουσιάσουν ένα αντικείμενο ή μια νέα ιδέα με τρόπο ελκυστικό (Robin, 2008) 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να δημιουργηθούν μικρές ψηφιακές 

ιστορίες με τη χρήση του λογισμικού επεξεργασίας γραφικών τύπου raster «Gimp» 

και του λογισμικού «Windows Movie Maker», όπου η διδασκαλία του κύκλου του 

νερού υλοποιήθηκε μέσω των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας Entiti 

Creator. Οι παραπάνω όροι θα αναλυθούν με περισσότερη ακρίβεια σε επόμενο 

κεφάλαιο. 
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2.5.  Η μάθηση μέσω ανακάλυψης του Bruner (Discovery Learning) 

Η προσπάθεια του μαθητή για ανακάλυψη ή διερεύνηση των γνώσεων 

συστηματοποιήθηκε, οργανώθηκε και τεκμηριώθηκε κυρίως μέσα από τις θέσεις του 

Jerome Bruner. Ο Bruner ανήκει στην κατηγορία των γνωστικών ψυχολόγων της 

μάθησης. Δίνει έμφαση στη διευκόλυνση της μάθησης μέσα από την κατανόηση των 

δομών και των επιστημονικών αρχών ενός αντικειμένου και των τρόπων του 

σκέπτεσθαι του μαθητευόμενου, καθώς και στην υιοθέτηση της ανακαλυπτικής 

μεθόδου, ή της καθοδηγούμενης ανακάλυψης με την ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων 

μάθησης από μέρους του μαθητευόμενου. 

Οι Ράπτης και Ράπτη (2001) αναφέρουν ότι ο Bruner ανήκει στην κατηγορία 

των γνωστικών ψυχολόγων της μάθησης, που δίνει έμφαση στη διευκόλυνση της 

μάθησης μέσα από την κατανόηση των δομών και των επιστημονικών αρχών ενός 

αντικειμένου και των τρόπων του σκέπτεσθαι του μαθητευόμενου, καθώς και στην 

υιοθέτηση της ανακαλυπτικής μεθόδου, ή της καθοδηγούμενης ανακάλυψης με την 

ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων μάθησης από μέρους του μαθητευόμενου. Ο βασικός 

ρόλος του δασκάλου είναι να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τους μαθητές να 

ανακαλύψουν. Η ανακάλυψη για τον Bruner είναι ουσιαστικά μία διαδικασία 

εξερεύνησης και πειραματισμού. Απαιτείται η ενεργή συμμετοχή του μαθητή και η 

ανακατασκευή της γνώσης. Η μέθοδος τη ανακάλυψης επιτρέπει στους μαθητές να 

μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Επιπλέον, αυξάνει τις διανοητικές ικανότητες των 

μαθητών και συμβάλλει στην ανάπτυξη της γνωστικής στρατηγικής (cognitive 

strategy) και της δημιουργικής σκέψης των μαθητών. Η ανακάλυψη αποτελεί ένα 

ισχυρό κίνητρο για περαιτέρω μάθηση και μία ουσιαστική ανταμοιβή για την 

δημιουργική εργασία του μαθητή. Οι μαθητές που οδηγούνται στη μάθηση μέσω 

ανακάλυψης αποκτούν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν 

ευκολότερα τα προβλήματα του περιβάλλοντός τους. Ακόμη, μπορούν να ανακαλούν 

με περισσότερη ευκολία αυτά που έχουν μάθει, εφόσον τα έχουν οργανώσει και 

κωδικοποιήσει με το δικό τους τρόπο. 

Ο Bruner δέχεται ότι η νοητική ανάπτυξη είναι μια εξελικτική διαδικασία, η 

οποία διέρχεται από τα εξής τρία στάδια (Bruner et al., 1966) 

1) Της πραξιακής αναπαράστασης (enactive representation), όπου το παιδί 

αποκτά αντίληψη των πραγμάτων μέσω του χειρισμού των διαφόρων υλικών. 
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2) Της εικονικής αναπαράστασης (iconic representation), όπου το παιδί 

διαπραγματεύεται διανοητικές εικόνες των αντικειμένων χωρίς να μπορεί να τις 

συνδυάσει. 

3) Της συμβολικής αναπαράστασης (symbolic representation), όπου το παιδί 

μπορεί να αναπαριστά τις σχέσεις μεταξύ των πραγμάτων με αφηρημένα σύμβολα και 

να τις συσχετίζει. 

Τέλος, ο Bruner τονίζει ότι όλα τα θέματα μπορούν να διδαχθούν 

αποτελεσματικά σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξής τους, 

αρκεί ο δάσκαλος να χρησιμοποιεί την γλώσσα που καταλαβαίνει ο μαθητής. 

Σύμφωνα με τον Bruner, τίποτα δεν είναι από την φύση του δυσνόητο, αρκεί να 

βρεθεί η σωστή προσέγγιση και ο κατάλληλος τρόπος για να παρουσιαστεί. 
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Κεφάλαιο 3
ο
  

3.1. Καινοτόμες προσεγγίσεις για την διδασκαλία του κύκλου του 

νερού 

3.1.1. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής «Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος» 

 

 
 

Εικόνα 3: Ο Κύκλος του Νερού 

 

Η ιστοσελίδα (https://www3.epa.gov/safewater/kids/flash/flash_watercycle.html) 

δημιουργήθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων 

Πολιτειών και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα, όπως 

επίσης, και μια σειρά δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 3 έως 12 ετών για κάθε 

θέμα που μελετάται.  

 Το animation παρουσιάζει τον κύκλο του νερού με έναν ευχάριστο και 

ελκυστικό για τα παιδιά τρόπο. Πρωταγωνιστής είναι ο Thirstin (= Διψασμένος) ένα 

ποτήρι νερό με ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Έχει πρόσωπο, χέρια και πόδια και 

φοράει ένα κόκκινο καπέλο. Απεικονίζεται, επίσης, το σπίτι του δίπλα από μια λίμνη 

σε ένα φυσικό περιβάλλον. Δεν περνά, ασφαλώς, απαρατήρητο το υπέδαφος, ένα 

τμήμα του στερεού φλοιού της γης που βρίσκεται κάτω από το έδαφος, τα υπόγεια 

ύδατα και ένα σύστημα άντλησης του νερού αυτού που συνδέεται με το σπίτι. 

Εμφανίζονται έτσι 4 ενότητες τις οποίες και καλείται να επιλέξει το παιδί ώστε να δει 

με ήχο και εικόνα το εκάστοτε φαινόμενο. Καλείται, λοιπόν, να επιλέξει τη βροχή, τα 

αποθέματα του νερού, τον ατμό και τα σύννεφα, έχει όμως και τι δυνατότητα να 

επιλέξει την αυτόματη επιλογή και να ξετυλιχτεί μπροστά του όλος ο κύκλος νερού. 

https://www3.epa.gov/safewater/kids/flash/flash_watercycle.html
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Μόλις ανοίξει το παιδί το λογισμικό ξεκινάει νη ερμηνεία του κύκλου του νερού 

λέγοντας ότι: «το νερό στη γη βρίσκεται σε διαρκή κίνηση και ανακυκλώνεται ξανά και 

ξανά, η κίνηση αυτή ονομάζεται κύκλος του νερού» και στη συνέχεια, καλείται να 

ακολουθήσει τις ηχητικές οδηγίες και ο Thirstin τον κατευθύνει προς το μενού να 

επιλέξει τι θέλει να παρακολουθήσει. 

Αυτό το animation είναι εξαιρετικά ελκυστικό, καθώς διδάσκει στα παιδιά της 

βασικές έννοιες του κύκλου του νερού με μοναδικό τρόπο. Έτσι, τα παιδιά 

ψυχαγωγούνται ενώ παράλληλα πληροφορούνται για τον υδρολογικό κύκλο. Η 

περιγραφή κάθε φαινομένου δίνεται ηχητικά, μέσω της αφήγησης, παραστατικά μέσα 

από την κίνηση και την εικόνα, και γραπτά στο κάτω μέρος κάθε αναπαράστασης. Το 

γεγονός αυτό, βοηθά να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο animation ως διδακτικό 

αντικείμενο σε παιδία με προβλήματα ακοής. Ωστόσο, το γεγονός ότι παρουσιάζει 

τέσσερεις μόνο έννοιες από τον κύκλο του νερού, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

αμφιλεγόμενο, διότι, από την μια πλευρά δεν εμφανίζονται μόνο αυτά τα τέσσερα 

φαινόμενα στον υδρολογικό κύκλο, αλλά από την άλλη πλευρά όμως αυτά είναι τα 

πιο οικεία και τα πιο εύκολα κατανοήσιμα από παιδιά ηλικίας τριών ετών. Μέσα σε 

κάθε ενότητα εξηγείται και το φαινόμενο πλήρως και εμπεριέχονται οι έννοιες που 

απουσιάζουν από αυτό όπως είναι το χιόνι και η συμμετοχή της θάλασσα και των 

ποταμιών στον κύκλο του νερού, δεν εμφανίζεται όμως η εικονική τους 

αναπαράσταση και ενδεχομένως να μην γίνονται αντιληπτά από τα παιδιά. Επιπλέον, 

η χρονική διάρκεια κατά την οποία εξελίσσεται ο κύκλο του νερού στο animation 

παρεκκλίνει από το συνηθισμένο τρόπο, καθώς, μολονότι, είναι κύκλος και δεν έχει 

αρχή και τέλος, συνηθίζεται ως κινητήρια δύναμη να λαμβάνεται ο ήλιος και η 

θερμότητα που παράγει. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ευκολότερα κατανοητό από τα 

παιδιά.  
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3.1.2. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής «Γεωλογική Υπηρεσία» 

 

Εικόνα 4: Ο Κύκλος του νερού 

 

Η ιστοσελίδα (http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-adv.html) έχει σχεδιαστεί 

από την Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και είναι 

μέρος του προγράμματος Water Science School. Στη σελίδα παρέχονται πληροφορίες 

σχετικά με το νερό σε διάφορες πτυχές του, με τις ιδιότητές του, τον κύκλο του 

νερού, τα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα, την ποιότητα του νερού, ερωτήσεις 

και απαντήσεις εμπέδωσης, εικόνες και πληροφορίες για την χρήση του νερού. 

Στην εικόνα - animation πρωταγωνιστούν οι σταγόνες του νερού. 

Παρουσιάζονται στα σημεία όπου υπάρχει νερό σε ένα φυσικό περιβάλλον. Κάθε 

σταγόνα αναλαμβάνει και από έναν ρόλο. Με χαρούμενα προσωπάκια εμφανίζονται 

να ανεβαίνουν στον ουρανό, να συγκεντρώνονται στα σύννεφα, να πέφτουν στη γη 

ως χιόνι και βροχή, να κυλούν στα ποτάμια, να πηγαίνουν στη λίμνη και κάτω από το 

έδαφος, να απορροφούνται από τα φυτά, και να βρίσκονται όπου αλλού υπάρχει νερό, 

παρουσιάζοντας όλο τον κύκλο του νερού στη γη. Πάνω από κάθε φαινόμενο και 

ενέργεια του νερού, αναγράφεται η έννοια σε πλαίσιο, στο οποίο μετακινώντας το 

ποντίκι, εμφανίζονται πληροφορίες για το κάθε φαινόμενο από αυτά. 

Ο τρόπος που αποδίδονται οι σταγόνες είναι εξαιρετικά ελκυστικός για τα 

παιδιά, διότι, εμφανίζονται με ζωηρά χρώματα να παίζουν, να τρώνε και να 

http://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-adv.html
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ξεκουράζονται αποκτώντας ανθρώπινες συνήθειες οικίες προς τα παιδιά. Η χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι επίσης, εύκολη, αρκεί μόνο να σύρουν το ποντίκι 

στην περιοχή που επιθυμούν να μελετήσουν, και η λέξη- έννοια αλλάζει χρώμα και 

εμφανίζονται οι πληροφορίες. Για μικρής ηλικίας παιδιά όπως προτείνεται από τον 

ίδιο τον ιστότοπο κρίνεται απαραίτητη μια βοηθητική παρουσία ώστε να μπορέσει να 

διαβάσει τις πληροφορίες που παρέχονται, αυτή μπορεί να είναι, η βοήθεια ενός 

εκπαιδευτικού στα πλαίσια της σχολικής τάξης, ενός εκ των γονέων, ή ενός 

μεγαλύτερου αδερφού ή φίλου.  
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Κεφάλαιο 4
ο
  

4. Σύνοψη 

Η διδακτική των Φυσικών Επιστημών αποτελεί κλάδο που έχει ως σκοπό τη μελέτη 

και τη βελτίωση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. Συχνά ο άνθρωπος στη 

διάρκεια της ζωής του καλείται να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα προσπαθώντας 

να αναζητήσει τις δικές του λύσεις μέσω της εμπειρίας. Το ίδιο ισχύει και για τα 

παιδιά. Τα παιδιά είναι «μικροί επιστήμονες», που μέσα από την έρευνα αναζητούν 

νέες γνώσεις για τον κόσμο. Η έμφυτη περιέργεια των παιδιών τα ωθεί στη μελέτη 

του φυσικού περιβάλλοντος, στην παρατήρησή του, στην αναζήτηση απαντήσεων 

στα ερωτήματα που τα απασχολούν. Κατά την περίοδο της σχολικής ζωής ενός 

παιδιού κάθε εποικοδομητική παρέμβαση από τον εκπαιδευτικό προς το παιδί 

επηρεάζει όχι μόνο το ίδιο το παιδί, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. 

Ιστορικά, η "Εκπαιδευτική Προσέγγιση" χρησιμοποιείται παραδοσιακά στα 

σχολεία. Ο δάσκαλος παρουσιάζει έννοιες και παρέχει παραδείγματα εφαρμογής. 

Μετά από αυτή την προσέγγιση, τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση να χειριστούν 

αφηρημένες έννοιες, καθιστώντας έτσι δύσκολη την αντιμετώπιση της Φυσικής σε 

βάθος πριν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αντίθετα, η Επαγωγική Προσέγγιση 

περιλαμβάνει την παρατήρηση, τον πειραματισμό και την καθοδηγούμενη από τους 

δασκάλους κατασκευή της γνώσης από το παιδί. Σήμερα, η Επαγωγική Προσέγγιση 

στις Φυσικές Επιστήμες αναφέρεται συχνά ως Επιστημονική Εκπαίδευση βάσει 

Έρευνας. 

Η έρευνα είναι η σκόπιμη διαδικασία διάγνωσης των προβλημάτων, κάνοντας 

παρατηρήσεις, εξετάζοντας πειράματα, διαχωρίζοντας εναλλακτικές λύσεις, 

σχεδιάζοντας έρευνες, εξετάζοντας εικασίες, θέτοντας ερωτήσεις, αναζητώντας 

πληροφορίες, κατασκευάζοντας μοντέλα, συζητώντας με τους συνομηλίκους και 

σχηματίζοντας συνεκτικά επιχειρήματα. Οι φοιτητές κάνουν έρευνες για να μάθουν, 

ασχολούνται με δραστηριότητες και διαδικασίες σκέψης, παρόμοιες με εκείνες των 

επιστημόνων. Η συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητες που βασίζονται στην 

έρευνα θα πρέπει να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των επιστημονικών 

εννοιών, στην εκτίμηση του «πώς γνωρίζουμε» αυτό που γνωρίζουμε στην επιστήμη, 

στην κατανόηση της φύσης της επιστήμης, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για να γίνουν ανεξάρτητοι ερευνητές για τον φυσικό κόσμο και στην 
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χρησιμοποίηση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των στάσεων που σχετίζονται με 

την Φυσική. 

Η εξέλιξη των ΤΠΕ είναι ραγδαία και η καθημερινότητα του σύγχρονου 

ανθρώπου επηρεάζεται σημαντικά. Τα παιδιά χαρακτηρίζονται από τον Prensky 

(2003)  ως «ψηφιακοί ιθαγενείς», αφού είναι μεγαλωμένα σε ένα πλούσιο 

τεχνολογικό περιβάλλον. Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας δύνανται 

να προσφέρει πολλά στην εκπαίδευση καθώς προσφέρει ένα περιβάλλον 

διαδραστικής μάθησης όπου ο χρήστης έχει την ευελιξία κίνησης στο χώρο και 

αξιοποίησης των ψηφιακών πληροφοριών στη κινητή συσκευή χωρίς να είναι 

αναγκασμένος να βρίσκεται καθηλωμένος μπροστά από μία οθόνη υπολογιστή. Οι 

εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς και οι 

τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη επαφίονται στη φαντασία του 

εκπαιδευτικού. Η επαυξημένη πραγματικότητα, που σήμερα αναπτύσσεται εύκολα 

μέσω κινητών συσκευών, είναι μια παραλλαγή της εικονικής πραγματικότητας. Η 

εικονική πραγματικότητα βυθίζει εντελώς έναν χρήστη σε ένα τεχνητό περιβάλλον, 

και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να δει τον περιβάλλοντα, 

πραγματικό κόσμο. Η επαυξημένη πραγματικότητα επιτρέπει στον χρήστη να δει τον 

πραγματικό κόσμο, με εικονικά αντικείμενα που τοποθετούνται επάνω ή συνθέτονται 

με τον πραγματικό κόσμο. Συμπληρώνει την πραγματικότητα και ο χρήστης μπορεί 

να δει ότι συνυπάρχουν εικονικά και πραγματικά αντικείμενα στον ίδιο χώρο. Στην 

επαυξημένη πραγματικότητα, ο χρήστης βλέπει τον κόσμο μέσω μιας φορητής ή 

τοποθετημένης στην κεφαλή οθόνης που είτε είναι διαφανής είτε επικαλύπτει 

γραφικά σε ένα βίντεο του περιβάλλοντος χώρου.  

Οι Φυσικές Επιστήμες ενσωματώνουν την τεχνολογία περισσότερο, τα 

τελευταία χρόνια, σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, αξιοποιώντας τα παιδαγωγικά 

πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτήν. Επιπλέον, η βιωματική μάθηση και η 

μάθηση των ερευνών έχουν καθιερωθεί ως ένας κατάλληλος τρόπος μάθησης των 

θεμάτων που σχετίζονται με την Φυσική, σε αντίθεση με την παραδοσιακή 

διδασκαλία και τη δημιουργία αφηρημένων πειραμάτων. Σε αυτό το άρθρο, η 

επαυξημένη πραγματικότητα εκμεταλλεύεται την ανάπτυξη υλικού πολυμέσων στο 

πλαίσιο της επιστημονικής εκπαίδευσης με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των 

μαθητών στη μαθησιακή δραστηριότητα, όσον αφορά τον Υδρολογικό Κύκλο. 

Ο Υδρολογικός κύκλος είναι η συνεχής και αδιάκοπη κυκλοφορία και ανακύκλωση 

του νερού τόσο στην υδρόσφαιρα, στην ατμόσφαιρα της Γης, όσο και στο έδαφος και 
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το υπέδαφος. Κατ’ αυτήν την κυκλοφορία το νερό της Γης αλλάζει πάντα κατάσταση, 

από τη στερεή μορφή των πάγων, στην υγρή και την αέρια κατάσταση των υδρατμών. 

Αυτό επιτυγχάνεται εξαιτίας της επίδρασης της θερμότητας του Ήλιου στη Γη μέσω 

της ηλιακής ακτινοβολίας. Στο ΔΕΠΠΣ (2003) και στο ΑΠΣ (2011) του Δημοτικού, 

γίνεται αναφορά στη Μελέτη Περιβάλλοντος όπου εντάσσονται οι ΦΕ. Στην ενότητα 

Κύκλος του νερού αναφέρεται ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία, «Να 

συνδέσουν τις διάφορες μορφές και τον κύκλο του νερού με τις καιρικές συνθήκες», 

«Να συνδέσουν τις καιρικές συνθήκες με τις συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα 

ζωής των ανθρώπων».  

Ένας άλλος σημαντικός πυλώνας αυτής της μελέτης είναι αυτή της Ψηφιακής 

Αφήγησης (DS). Είναι ο συνδυασμός παραδοσιακής, προφορικής αφήγησης με 

πολυμέσα και εργαλεία επικοινωνίας. Είναι μια μορφή τέχνης που συνδυάζει 

διαφορετικούς τύπους υλικών πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων, 

βίντεο κλιπ, ηχογραφήσεις και μουσική. Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να 

αποθηκευτούν ή να δημοσιευθούν στο Διαδίκτυο, επιτρέποντας στους ανθρώπους να 

ασκήσουν την κριτική και να συζητήσουν πάνω τους, ενισχύοντας έτσι την 

εκπαιδευτική τους αξία. Ως εκπαιδευτική προσέγγιση, μπορεί να αξιοποιηθεί για 

σχεδόν όλους τους τύπους και επίπεδα εκπαίδευσης, αλλά και για πολλούς κλάδους. 

Είναι μια ισχυρή προσέγγιση που μπορεί να προσελκύσει τους μαθητές σε βαθιά και 

ουσιαστική μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί που ενσωματώνουν την Ψηφιακή Αφήγηση 

μπορούν να ενισχύσουν και να διευκολύνουν αποτελεσματικότερα τη συμμετοχή των 

μαθητών σε καρποφόρες συζητήσεις, διατήρηση πληροφοριών, κατανόηση και 

απόκτηση περιεχομένου, για αρκετούς κλάδους και περίπλοκες αντιλήψεις. 

Τα τελευταία χρόνια, εκτός από την διερεύνηση της ψηφιακής αφήγησης, η 

επιστημονική κοινότητα δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον για τη φορητή μάθηση. Οι 

Sandberg et all (2011) πιστεύουν πως η έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα καθορίζεται 

από 2 σημαντικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι η πεποίθηση για το ότι η άτυπη 

μάθηση είναι εξίσου σημαντική με την τυπική και ο δεύτερος είναι η συνεχόμενη 

τεχνολογική εξέλιξη των φορητών συσκευών, στις οποίες προστίθενται δυνατότητες 

όπως η αναγνώριση τοποθεσίας, η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η ποικιλομορφία στην 

αναπαράσταση των ψηφιακών δεδομένων. Αυτά είναι κάποια από τα βασικά 

χαρακτηριστικά που αξιοποιεί η επαυξημένη πραγματικότητα, ώστε να εμπλουτίσει με 

ψηφιακή πληροφορία το φυσικό περιβάλλον.  
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Μέρος 2
ο
: Ερευνητική Προσέγγιση 

 

2.1. Εισαγωγή 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στο τεχνικό μέρος της εφαρμογής 

Entiti Creator που σχεδιάστηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

 

 

2.2. Τεχνολογική πλατφόρμα 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας σχεδιάστηκε ένα κατάλληλο πρόγραμμα στην 

εφαρμογή Entiti Creator. 

 

 

2.2.1. Entiti Creator 

Η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα είναι τα νέα σύνορα της επικοινωνίας, 

της αφήγησης και της αφοσίωσης, αλλά η υπόσχεσή τους ήταν απρόσιτη εξαιτίας της 

έλλειψης προσβάσιμων αλλά ισχυρών εργαλείων δημιουργίας περιεχομένου. Ο 

δημιουργός Entiti παρέχει τις δυνατότητες που χρειάζονται οι δημιουργοί 

περιεχομένου για να κάνουν διαδραστικό περιεχόμενο Virtual Reality και Augmented 

Reality  γρήγορα, εύκολα και χωρίς κωδικοποίηση. 

Το Entiti δίνει τη δυνατότητα υψηλής ποιότητας υποστήριξης πολλαπλών 

μορφών (εικόνων, βίντεο, ήχου και 3D) για να φέρει το όραμα του δημιουργού στη 

ζωή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αγοράστηκαν ή δημιουργήθηκαν. Το Entiti 

είναι η πρώτη πλατφόρμα VR και AR που επιτρέπει σε οποιονδήποτε, από αρχάριους 

έως έμπειρους προγραμματιστές, να δημιουργεί και να δημοσιεύει περιεχόμενο μέσα 

σε λίγα λεπτά σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες και συσκευές (βλ. Εικόνα 5). 

Το δυναμικό σύστημα οπτικής λογικής της Entiti επιτρέπει σε οποιονδήποτε 

να δημιουργήσει προηγμένες συνδέσεις δεδομένων και ακόμη και παιχνίδια, χωρίς 

κωδικοποίηση. Το περιεχόμενο μπορεί να δημιουργηθεί μία φορά για όλες τις 

υποστηριζόμενες κινητές συσκευές και τις οθόνες VR / AR. Στη συνέχεια, οι χρήστες 

απλώς κατεβάζουν την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας Entiti Viewer για να 

απολαύσουν. 

Το Entiti είναι η πρώτη πλατφόρμα VR / AR που παρέχει τεχνολογίες άλλων 

κατασκευαστών, τις οποίες μπορεί κανείς εύκολα να χρησιμοποιήσει για να 
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αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχονται από κάμερες βάθους, joysticks και 

πολλά άλλα. 

Ο Entiti Creator είναι ένας δημιουργός περιεχομένου επαυξημένης 

πραγματικότητας που μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε και δεν απαιτείται 

κωδικοποίηση ή προγραμματισμός. Οι δημιουργοί επιλέγουν την εικόνα που 

επιθυμούν και στη συνέχεια χρησιμοποιούν την εφαρμογή Entiti Creator για να 

προσθέσουν στοιχεία που θα προβληθούν μέσω της εφαρμογής, όπως κείμενο, βίντεο, 

εικόνες, ήχο, 3D και μοντέλα. Όλα τα στοιχεία αποθηκεύονται στο cloud Entiti και 

διατίθενται για χρήση.  Η ομάδα WakingApp έχει επίσης δημιουργήσει μια σειρά από 

προκατασκευασμένα έργα AR που οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως βάση 

για τα δικά τους έργα ή ως μέσο κατανόησης των στοιχείων Entiti που μπορούν να 

προβληθούν στην εφαρμογή για κινητά (Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5: Περιβάλλον εργασίας του Entiti creator 

Στην συγκεκριμένη έρευνα, η ερευνήτρια επέλεξε κάποιες εικόνες που 

αναπαριστούσαν τα στάδια του Κύκλου και κάποιες «παγίδες» (βλ. παράρτημα 7.2) 

και στη συνέχεια χρησιμοποίησε την εφαρμογή Entiti Creator για να προσθέσει τα 

στοιχεία που θα προβάλλονταν μέσω της εφαρμογής για παράδειγμα βίντεο. Τα 

παιδιά, είτε ατομικά είτε χωρισμένα σε ομάδες, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 

φορητών συσκευών στο σχολείο, επέλεγαν τις αναρτημένες εικόνες που τους 

κινούσαν το ενδιαφέρον και στόχευαν με τη φορητή συσκευή. Στις σωστές επιλογές 

εμφανίζονταν η αντίστοιχη ψηφιακή ιστορία (κυρίως σε μορφή πρωτοπρόσωπης 

αφήγησης) που τους έδινε κάποιες πληροφορίες για το αντίστοιχο στάδιο. Μεταξύ 
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των φυσικών αναπαραστάσεων υπήρχαν και ορισμένες «παγίδες» που δεν 

εντάσσονται στον Κύκλο του νερού και οι μαθητές καλούνται να τις ανακαλύψουν. 

Αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα στάδια, τα παιδιά καλούνταν να ανακαλύψουν την 

αλληλουχία τους μέσα από τις αφηγήσεις, ώστε προκύψει ο Κύκλος του νερού. 

Ειδικότερα, στόχος ήταν να διαφοροποιηθούν οι υφιστάμενες νοητικές 

αναπαραστάσεις των μαθητών για τον Κύκλο του νερού μέσα από την παρέμβαση 

που ακολουθεί τα πρότυπα της ανακαλυπτικής μάθησης.  

 

2.2.2. Ψηφιακή Ιστορία 

Η ερευνήτρια για να σχεδιάσει την ψηφιακή αφήγηση ακολούθησε τα εξής βήματα: 

 

Α) Επιλογή του θέματος και συγγραφή σεναρίου 

Η επιλογή του θέματος εστιάζει στα παρακάτω ερωτήματα: Ποιος είναι ο σκοπός της 

ιστορίας; Να πληροφορήσει, να πείσει, να προκαλέσει, να αμφισβητήσει; Σε τι κοινό 

θα απευθύνεται; Με βάση τα παραπάνω γίνεται το προσχέδιο του σεναρίου, όπου 

πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα ο σκοπός και η οπτική του δημιουργού. 

 

 Η μικρή Νερένια χάθηκε! 

1) Σταγόνα 

Γεια σας παιδιά! 

Το όνομά μου είναι Νερένια. Χρειάζομαι την πολύτιμη 

βοήθειά σας. Θέλετε να με βοηθήσετε; Αχ, τι ωραία! Σας 

ευχαριστώ παιδιά μου. Λοιπόν… Πρέπει να ψάξετε πολύ 

καλά μέσα την αίθουσα και να βρείτε τους σταθμούς της 

τρομερής περιπέτειας που έζησα ώστε να ξαναφτιάξετε την 

ιστορία με την σειρά γιατί έχει περάσει πάρα πολύ καιρός και 

αρχίζω σιγά - σιγά να ξεχνάω. 

 

2) Θάλασσα 

Μια ωραία μέρα που ο ήλιος έλαμπε, τα λουλούδια άνθιζαν, 

οι μέλισσες βούιζαν, οι κάμπιες έτρωγαν τρυφερά 

φυλλαράκια, τα πουλάκια κελαηδούσαν, τα προβατάκια 

έτρωγαν το γρασίδι τους και οι μαμάδες μαγείρευαν, εγώ 
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έκανα ηλιοθεραπεία στη γαλάζια θάλασσα μαζί με τις φίλες 

μου. Κάναμε βουτιές και κολυμπούσαμε ανάσκελα χωρίς 

σωσίβιο. Πειράζαμε τα ψάρια και παίζαμε κρυφτό με τους 

γλάρους. 

Νερένια: Αχ, τι ωραία που περνάμε κορίτσια! 

Φίλες: Χαχαχα. Ναι, ναι είναι πολύ ωραία. 

Νερένια: Μήπως όμως να πάμε να ξεκουραστούμε και να τα 

πούμε αύριο; 

Φίλες: Όχι, Νερένια μου ας παίξουμε λίγο ακόμα. 

Νερένια: Η ώρα που μας είχαν πει οι μαμάδες μας να 

γυρίσουμε σπίτι είχε περάσει. Εμείς αποκοιμηθήκαμε 

παίζοντας έξω στην επιφάνεια. Στον ύπνο μας όμως 

αισθανθήκαμε λίγο περίεργα, σαν να πετάμε. 

 

3) Σύννεφο 

Μια μέρα, όμως, που ο ουρανός ήταν καταγάλανος και ο 

ήλιος έκαιγε, άρχισε να ζεσταίνει όλη την Γη. Επειδή, εγώ 

ξεχάστηκα και έμεινα πολύ στην επιφάνεια, ήμουν κάπου 

πολύ ψηλά. Δεν ήξερα που βρισκόμουν. Ήμουν μόνη μου. 

(Αρχίζει να κλαίει η σταγόνα. Κανένας δεν την άκουγε μετά από 

λίγη ώρα εμφανίζεται ένα σύννεφο, το οποίο την πλησιάζει για 

να την μιλήσει). 

Σύννεφο: Μικρή μου σταγόνα γιατί κλαις; Τι έπαθες; Μήπως 

μπορώ να σε βοηθήσω; 

Νερένια: Όχι, κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει. 

Σύννεφο: Ηρέμησε μικρή μου σταγόνα. Μην με φοβάσαι. Δεν 

θα σου κάνω κακό. Γιατί είσαι λυπημένη;  

Νερένια: Χάθηκα! Δεν ξέρω που είμαι. (Η φωνή της τρέμει). 

Είμαι απολύτως μόνη και δεν έχω κανέναν. 

Σύννεφο: Δεν έχεις κανέναν; (Το σύννεφο αρχίζει να γελάει). 

Εγώ είμαι εδώ. Ξέρω πως έφτασες εδώ. 

Νερένια: Αλήθεια, ξέρετε; Μπορείτε να μου εξηγήσετε πως 

έφτασα εδώ πάνω; 
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Σύννεφο: Φυσικά και θα σου πω μικρή μου. Όταν κάνει 

πολλή ζέστη ο ήλιος ζεσταίνει όλες τις μικρές σταγόνες και 

τις μετατρέπει σε υδρατμούς.  

Νερένια: Αααα, γι’ αυτό την ώρα που κοιμόμουν κάποια 

στιγμή ένιωθα ότι πετούσα. Πετούσα, πετούσα σαν ένα φτερό 

που το παρασύρει ο άνεμος. Όταν άνοιξα τα μάτια μου 

κατάλαβα ότι δεν ήμουν μαζί με τις χιλιάδες άλλες φίλες μου, 

τις άλλες σταγόνες. Γι’ αυτό άρχισα να κλαίω.  

Σύννεφο: Ναι, σωστά. Οι σταγόνες από την ζέστη του ήλιου 

γίνονται υδρατμοί,  αυτές φεύγουν από τις θάλασσες και τα 

ποτάμια και ανεβαίνουν στον αέρα. Αυτό λέγεται εξάτμιση. 

Σας μάζεψα εδώ πάνω και είδα ότι ήσασταν ζεστές γι’ αυτό 

κατέβασα την θερμοκρασία σας.  Ξέρεις κάτι μικρή μου; Δεν 

είσαι μόνη σου. Κοίταξε λίγο καλύτερα και με αυτό που θα 

δεις θα χαρείς πάρα πολύ. 

Νερένια: Είχα φτάσει πολύ ψηλά, μακριά από την Γη κοντά 

σχεδόν στον ήλιο. Κοίταξα γύρω μου πιο καλά και με χαρά 

κατάλαβα ότι δεν ήμουν μόνη μου. Δίπλα μου ήταν και άλλες 

σταγόνες. Μαζεμένες, λοιπόν, όπως ήμασταν είχαμε φτιάξει 

ένα πολύ μεγάλο κάτασπρο σύννεφο. Αυτό λέγεται 

συμπύκνωση, δηλαδή όταν οι υδρατμοί ανεβαίνουν στον αέρα 

κρυώνουν και ξαναγίνονται πολύ μικρές σταγόνες και 

δημιουργούνται έτσι τα σύννεφα. 

Από εκεί ψηλά βλέπαμε τα πάντα, χωριουδάκια, βαρκούλες, 

παιδάκια, δάση ήταν όλα κάτω από τα πόδια μας. Ο αέρας μας 

φυσούσε κι εμείς ταξιδεύαμε ανέμελα. Ήταν ο οδηγός μας. 

Πότε μας έσπρωχνε προς τον βοριά, πότε προς την δύση, πότε 

ανατολικά και πότε νότια. Περάσαμε πάνω από βουνά, που 

στις πλαγιές τους ήταν ριγμένα όμορφα χωριουδάκια. 

Περάσαμε πάνω από θάλασσες, που ανάμεσά τους έπλεαν 

όμορφα νησιά. Περάσαμε πάνω από πόλεις, άλλες μικρές και 

άλλες μεγάλες. Άλλες με πολύ πράσινο κι άλλες με λίγο ή 

καθόλου. Με αυτό τον τρόπο κάναμε ένα πολύ μακρινό 
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ταξίδι. Κάποια στιγμή όμως νιώσαμε κάτι σαν να ήθελε να 

μας ρίξει από το σύννεφο.  

 

4) Βροχή 

Μετά από λίγες μέρες παιδιά άρχισε να κάνει δυνατό κρύο. 

Όταν φτάσαμε κοντά σε ένα  βουνό, το κρύο έγινε τόσο 

τσουχτερό που το σύννεφό μας άρχισε να μαυρίζει. Όλες 

κρυώναμε τόσο πολύ, που κοντέψαμε να παγώσουμε. 

Μαζευτήκαμε η μια κοντά στην άλλη μήπως και ζεσταθούμε. 

Αλλά αυτό ήταν το λάθος μας. Βαρύναμε τόσο πολύ, που το 

σύννεφό μας δεν μπορούσε πια να μας κρατήσει. Μία - μία οι 

σταγόνες άρχισαν να πέφτουν μέχρι που ήρθε και η δική μου 

η σειρά. Βρέθηκα στο κενό. Έπεφτα, έπεφτα χωρίς να ξέρω 

που πηγαίνω. Εγώ με τις άλλες φίλες μου έπεσα πάνω στα 

φύλλα μιας πορτοκαλιάς, που μας καλοδέχτηκε, γιατί τα 

πορτοκάλια της είχαν αρχίσει να διψούν. Αρχίσαμε να κυλάμε 

στα κλαδιά της και συναντήσαμε την κουκουβάγια, ένα 

σκουληκάκι κι ένα σαλιγκάρι κι όλοι μας ευχαρίστησαν που 

τους δροσίσαμε.  

Όλοι: Ευχαριστούμε!  

Μετά άλλες από μας έφτιαξαν ρυάκι κι έφυγαν χαρούμενες κι 

εμείς μπήκαμε στο έδαφος. Προχωρήσαμε πολύ βαθιά στο 

έδαφος ώσπου φτάσαμε σε ένα υπόγειο ποτάμι. 

Νερένια: Θεέ μου, πόσο άσχημα είναι εδώ μέσα. 

Δεν άκουγα τον παραμικρό θόρυβο μα ούτε και έβλεπα 

τίποτα. Ήταν πάρα πολύ σκοτεινά. Λαχταρούσα να δω τον 

ολόχρυσο ήλιο να λάμπει, τα χαριτωμένα ζωάκια του δάσους, 

που όλο σε μας έρχονταν για να βρουν λίγη δροσιά, τα 

παιδάκια που πλατσούριζαν στα νερά μας, παίζοντας και 

γελώντας. (Η Νερένια αρχίζει να κλαίει. Τότε ξαφνικά μια άλλη 

σταγόνα την άκουσε και την πλησίασε για να της μιλήσει).  

Σταλίτσα: Όμορφη μικρή μου σταγόνα γιατί κλαις; Είμαι η 

χρυσαφένια Σταλίτσα. Τι έπαθες;  
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Νερένια: Γεια σου Σταλίτσα. Εγώ είμαι η Νερένια. Κλαίω 

γιατί ακόμη δεν βρήκα τον δρόμο να γυρίσω σπίτι μου. Δεν θα 

ξαναδώ τους δικούς μου. Μου λείπουν πάρα πολύ. 

Σταλίτσα: Κι εγώ χάθηκα αλλά νομίζω πως σε λίγο θα 

βγούμε από εδώ μέσα.  

Νερένια: Εσύ πως βρέθηκες εδώ κάτω; 

Για να περάσει η ώρα μας πιο ευχάριστα στο σκοτεινό εκείνο 

μέρος η Σταλίτσα άρχισε να μου διηγείται την δική της 

ιστορία που ήταν παρόμοια με την δική μου. Η μόνη διαφορά 

μας ήταν ότι η Σταλίτσα είχε έρθει από ένα πάρα πολύ κρύο 

μέρος. 

 

5) Χιόνι 

Σταλίτσα: Εγώ βρισκόμουν σε ένα άλλο σύννεφο. 

Ταξιδεύαμε για πολύ περνώντας πάνω από χώρες και χωριά, 

βουνά και θάλασσες. Ήταν θυμάμαι αρχές του χειμώνα και το 

κρύο ήταν δυνατό. Κρυώναμε τόσο πολύ που δεν προλάβαμε 

καλά - καλά να γίνουμε ψιχάλες βροχής και αμέσως νιώσαμε 

να παγώνουμε. Γίναμε νιφάδες χιονιού, φτιάχνοντας ωραία 

εξάγωνα σχήματα, δηλαδή πολύγωνα σχήματα με έξι πλευρές 

και έξι γωνίες Το πέταγμα μας τότε έγινε ανάλαφρο σαν 

πούπουλο. Όταν μαζεύονται πολλές σταγόνες μαζί και ο 

αέρας δεν μπορεί να τις συγκρατήσει, τα σύννεφα γίνονται 

πολύ βαριά και το νερό επιστρέφει πίσω με την μορφή 

βροχής, χιονιού. Αυτό ονομάζεται υγροποίηση.  

Όλο το τοπίο κάτω στην Γη άλλαξε. Η κορυφή του βουνού 

και οι πλαγιές του σκεπάστηκαν από το χιόνι. Τα κλαδιά των 

δέντρων, οι θάμνοι, τα λουλούδια φορτώθηκαν με αρκετό 

χιόνι. Ένα χωριουδάκι που ήταν χτισμένο εκεί κοντά, ντύθηκε 

κι αυτό στα άσπρα. Τα παιδιά οι καλύτεροι φίλοι μας 

κουκουλωμένα με πολύχρωμα σκουφιά, ξεχύθηκαν στους 

δρόμους για να μας καλωσορίσουν.  

Βλέπεις, είμαστε το πρώτο χιόνι που έπεσε εκείνο τον 

χειμώνα στο τόπο τους. Στην αρχή, ξεκίνησε ο χιονοπόλεμος 
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μεταξύ των παιδιών. Το τι γέλιο και φωνές ακούγονταν δεν 

μπορώ να σου περιγράψω. Κατόπιν, στην μέση της πλατείας 

του χωριού έφτιαξαν έναν πελώριο χιονάνθρωπο. Όταν τον 

τελείωσαν του έβαλαν μάτια και στόμα από κουκουνάρια και 

του φόρεσαν ένα αστείο καπέλο. Γύρω μας τα παιδιά, λέω 

γύρω μας γιατί κι εγώ ήμουν πάνω στον χιονάνθρωπο άρχισαν 

να χορεύουν πιασμένα χέρι - χέρι. Αυτά γινόταν μέχρι που 

βράδιασε, οπότε ένα - ένα τα παιδιά κουρασμένα έφυγαν για 

τα σπίτια τους. Εμείς οι νιφάδες του χιονιού ευτυχισμένες που 

δώσαμε τόση χαρά στα παιδιά κοιμηθήκαμε ήσυχα. Την άλλη 

μέρα το πρωί ο ουρανός ήταν πεντακάθαρος και γαλανός λες 

και κάποια πελώρια σκούπα τον καθάρισε από τα σύννεφά 

του.  

Ο ήλιος ανέβηκε ολόλαμπρος πίσω από το βουνό και οι 

ακτίνες του μας αγκάλιασαν με το φώς και την ζεστασιά τους. 

Μετά από λίγο και αφού ζεσταθήκαμε αρκετά, οι άλλες 

νιφάδες κι εγώ αρχίσαμε να ιδρώνουμε.  Έτσι λιώσαμε και 

γίναμε πάλι σταγόνες νερού. Κατρακύλησα από τον 

χιονάνθρωπο και βρέθηκα στη Γη. Αυτό έγινε και με τις άλλες 

νιφάδες. Τότε το χώμα μας ρούφηξε και τώρα να μαι εδώ 

κοντά σου καλή μου Νερένια σ’ αυτό το σκοτεινό και 

στενόχωρο μέρος. Οι σταγόνες δηλαδή πέφτουν προς την Γη. 

Μπορεί να πάνε προς τις θάλασσες, στις λίμνες ή τα ποτάμια 

ή να καταλήξουν απλά στο χώμα όπως εμείς. Αυτό λέγεται 

απορροή. Τώρα κατάλαβες Νερένια πως βρέθηκα εδώ; 

Νερένια: Ναι, Σταλίτσα μου. Όμως, πως θα φύγουμε από εδώ 

μέσα; 

(Ξαφνικά η Σταλίτσα είδε μπροστά της λίγο φως και με μεγάλη 

χαρά φώναξε) 

Σταλίτσα: Νερένια, Νερένια ήρθε η ώρα να φύγουμε από εδώ 

μέσα. Κοίταξε εκείνο το φως. Αν το πλησιάσουμε μπορεί 

βρούμε περισσότερο νερό. 
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6) Ποτάμι 

Βγήκαμε στον αέρα σε μια όμορφη πηγή. Στο ρυάκι της πηγής 

ποτίζονταν διάφορα αγριολούλουδα και δροσίζονταν διάφορα 

πλάσματα της φύσης. Σιγά -σιγά όπως κυλούσαμε ενωθήκαμε 

πολλά ρυάκια μαζί και κάναμε ένα πολύ όμορφο ποτάμι. 

Κατεβαίναμε σιγά – σιγά, περνάγαμε κάτω από τα γεφυράκια 

και πηδούσαμε βραχάκια κάνοντας ολόασπρους αφρούς. 

Καθώς προχωρούσαμε είδα μπροστά μου ένα φύλλο. Κάθισα 

πάνω του λες και ήταν βαρκούλα. Ήθελα λίγο να 

ξεκουραστώ. Σκεφτόμουν διάφορα πράγματα, σκεφτόμουν 

συνέχεια την οικογένειά μου, τις φίλες μου. Πότε θα έρθει η  

ώρα να τους συναντήσω άραγε; Καθώς σκεφτόμουν όλα αυτά 

κοιμήθηκα και το φύλλο συνέχισε να προχωράει. Μετά από 

ένα μεγάλο ταξίδι , έφτασα σε ένα άλλο μέρος. Ξαφνικά, 

ξύπνησα αλλά στην αρχή δεν κατάλαβα που βρισκόμουν. 

Μετά μυρίστηκα τον αέρα. Ήμουν τόσο χαρούμενη γιατί 

κατάλαβα ότι έφτασα σπίτι μου. Πήδηξα από την βαρκούλα 

και γεύτηκα το νερό. Ήταν αλμυρό. Το είχα καταλάβει. 

Ήμουν σπίτι μου, στη θάλασσα εκεί από όπου είχα ξεκινήσει. 

Ήμουν τόσο χαρούμενη γιατί βρήκα την οικογένεια μου και 

τις φίλες μου και πιστεύω ότι και τα δικά μου παιδιά θα 

ζήσουν κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Τώρα είμαι έτοιμη για νέες 

περιπέτειες γιατί είμαι σίγουρη ότι θα ζήσω κι άλλες. 

 

Β) Συλλογή ψηφιακών πόρων 

Μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο συλλέχθηκαν εικόνες, ηχητικά αρχεία, βίντεο, τα 

οποία σχετίζονται με το θέμα της ιστορίας. Αφού δημιουργήθηκε το σενάριο, έγινε η 

τελική επιλογή των ψηφιακών πόρων της ιστορίας. Η επεξεργασία των εικόνων έγινε 

μέσω του λογισμικού Gimp. 

Πρόκειται για  ένα λογισμικό ανοικτού / ελεύθερου κώδικα, το οποίο τρέχει 

σε όλες τις πλατφόρμες (Mac OS X, Windows, Linux) και μέσα από ένα ιδιαίτερα 

φιλικό περιβάλλον επιτρέπει την επεξεργασία εικόνας με εργαλεία ιδιαιτέρως ισχυρά. 

Τέλος, η ερευνήτρια μετά από την επεξεργασία πολλών εικόνων προχώρησε στην 
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δημιουργία του video χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Windows Movie Maker. Θα ήταν 

παράλειψη να μην αναφερθεί ότι τα video που δημιουργήθηκαν ήταν 6.  

 

2.3. Σύνοψη 

Στο σημείο αυτό της εργασίας έγινε αναφορά στο τεχνικό μέρος της εφαρμογής Entiti 

Creator και της Ψηφιακής Αφήγησης που σχεδιάστηκαν στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας. 

 

 

Μέρος 3
ο
: Μεθοδολογία 

 

3.1. Εισαγωγή 

Η συγκεκριμένη εργασία έχει στόχο να ανακαλύψει ποιες είναι οι προϋπάρχουσες 

ιδέες των παιδιών για το φυσικό φαινόμενο του Κύκλου του νερού καθώς και να 

επιχειρήσει να διερευνήσει αν οι ιδέες αυτές είναι εφικτό να μετασχηματιστούν 

πλησιάζοντας την επιστημονική γνώση. 

Η διδακτική μέθοδος που επιλέγεται τις περισσότερες φορές από τους 

δασκάλους προκειμένου να ανακαλύψουν τι γνωρίσουν τα παιδιά για το φυσικό 

φαινόμενο του Κύκλου του νερού, είναι τα «πειράματα επίδειξης».  Συνήθως  η 

συγκέντρωση στην ολομέλεια και η εφαρμογή του υποθετικού πειράματος είναι 

αρκετή για να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό τα παιδιά έχουν κατανοήσει και κατακτήσει 

το φαινόμενο.  

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η εφαρμογή μιας εναλλακτικής 

διδακτικής παρέμβασης, μεθοδολογικό εργαλείο της οποίας αποτελεί ο διδακτικός 

μετασχηματισμός του Κύκλου του νερού σε ψηφιακό παραμύθι με την χρήση της 

εφαρμογής Entiti Creator. 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η προβληματική που οδήγησε στη διεξαγωγή της 

παρούσας εργασίας. Παρουσιάζονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ερευνητικής 

δραστηριότητας, η οποία χωρίστηκε σε τέσσερις φάσεις. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των 

δεδομένων: η παρατήρηση και η βιντεοσκόπηση και τα υλικά που αξιοποιήθηκαν 

κατά την υλοποίηση. 
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3.2. Σύνοψη προβληματικής 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί εάν οι ήδη υπάρχουσες νοητικές 

αναπαραστάσεις των νηπίων είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν για το φυσικό 

φαινόμενο του Κύκλου του νερού μέσα από την εφαρμογή μιας διδακτικής 

παρέμβασης με τη χρήση των ΤΠΕ. Στόχος αυτής της διδασκαλίας είναι: 

 Τα παιδιά να καταλάβουν την αλληλουχία των σταδίων. 

 Να διαπιστώσουν ότι το νερό δεν χάνεται αλλά ανακυκλώνεται αλλάζοντας 

μορφές ( νερό, χιόνι, βροχή, υδρατμοί) 

 Να είναι σε θέση να περιγράψουν μόνοι τους τα στάδια του Κύκλου του 

νερού. 

 

 

 

3.3. Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικής δραστηριότητας 

3.3.1. Δείγμα 

Στην έρευνά μας συμμετείχαν 15 παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Β1 

τμήματος του 5
ου

 Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας. Όλα τα παιδιά μιλούσαν την 

ελληνική γλώσσα. Από τα 16 άτομα του δείγματος, τα 7 ήταν αγόρια και τα 8 

κορίτσια. 

 

3.3.2. Σχεδίαση της διδακτικής παρέμβασης 

1α Φάση 

Συζήτηση πριν την δραστηριότητα: Στόχος της πρώτης φάσης είναι να διερευνηθεί 

η συμβολή του Εννοιολογικού Χάρτη ως εργαλείου διερεύνησης των πρότερων 

αντιλήψεων των μαθητών. Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν οι 

Εννοιολογικοί Χάρτες. Η ερευνήτρια κόλλησε στον πίνακα ένα χαρτί του μέτρου 

όπου στο κέντρο ήταν γραμμένη η λέξη "ΝΕΡΟ" και τα παιδιά βλέποντας αυτήν την 

λέξη έλεγαν ότι τους έρχονταν στο μυαλό "brainstorming" (Εικόνα 6). 
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Εικόνα 6: Εννοιολογικός Χάρτης 

 Στην συνέχεια, η ερευνήτρια μοίρασε σε κάθε παιδί κόλλες Α4 όπου στο κέντρο 

υπήρχε γραμμένη η λέξη "ΝΕΡΟ" και το κάθε παιδί ξεχωριστά κατασκεύαζε το δικό 

του χάρτη (βλ. παράρτημα 7.1). Τέλος, αφού τα παιδιά ολοκλήρωσαν τους χάρτες 

τους, προσπάθησαν με την βοήθεια της ερευνήτριας να δημιουργήσουν όλοι μαζί  

έναν ομαδικό χάρτη όπου το κάθε παιδί έλεγε τι σημείωσε στον δικό του χάρτη. Η 

ερευνήτρια το σημείωνε στο χαρτί του μέτρου που βρίσκονταν στον πίνακα και με 

αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ο ομαδικός χάρτης (Εικόνα 7). 

 

Εικόνα 7: Ολοκλήρωση του Εννοιολογικού Χάρτη 
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1β Φάση 

Στον πίνακα θα κολλήσουμε μία λίστα, όπου θα αναγράφονται κάποιες ερωτήσεις, 

προκειμένου να βοηθήσουμε την σκέψη των παιδιών. 

1. Το νερό είναι σημαντικό για μας; Γιατί; Τι το χρειαζόμαστε; 

2. Που υπάρχει νερό στη φύση; 

3. Μήπως ξέρεις από που έρχεται η βροχή; Πως γίνεται; 

4. Που πάει το νερό της βροχής; 

5. Γιατί βρέχει; 

6. Και τα σύννεφα από τι είναι φτιαγμένα; 

7. Αν φτιάξουμε χιονάνθρωπο και τον αφήσουμε πολλές ώρες στον ήλιο θα είναι 

όπως στην αρχή; Γιατί; 

8. Τι μορφή μπορεί να έχει το νερό; 

9. Πως βρέθηκε το νερό στον ουρανό; 

Οι ερωτήσεις ήταν γραμμένες σε ένα μεγάλο χαρτόνι τοποθετημένες δίπλα από τον 

ομαδικό χάρτη, προκειμένου να τις βλέπουν οι μαθητές. Η ερευνήτρια σημείωνε τις 

απαντήσεις των παιδιών με άλλο χρώμα μαρκαδόρου, ώστε να φαίνεται τι καινούριο 

συμπληρώθηκε (Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8: Λίστα με βοηθητικές ερωτήσεις & Εννοιολογικός Χάρτης 
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2η Φάση 

Δραστηριότητα: Αρχικά, έγινε η παρουσίαση ενός βίντεο σχετικά με μία σταγόνα 

που χάθηκε και προσπαθούσε να βρει το δρόμο να γυρίσει σπίτι της (Εικόνα 9).  

 

Εικόνα 9: Παρουσίαση βίντεο 

Στη συνέχεια, η ερευνήτρια εμφάνισε στην τάξη ένα δώρο (smartphone), το οποίο 

είχε ένα γράμμα και έδινε κάποιες επιπλέον πληροφορίες (Εικόνα 10 & 11).  

 

Εικόνα 10: Γράμμα 
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Εικόνα 11: Εμφάνιση του γράμματος και του δώρου 

Ακολούθως, τοποθετήθηκαν σε διαφορετικά σημεία του διαδρόμου κάποια 

αναπαραστατικά στοιχεία - εικόνες που συμβόλιζαν τα στάδια του Κύκλου του νερού 

(Εικόνα 12).  

 

 

Εικόνα 12: Τοποθέτηση των αναπαραστατικών στοιχείων στο διάδρομο 

Τα παιδιά ήταν χωρισμένα σε ομάδες και μία – μία ομάδα έβγαινε κάθε φορά από την 

αίθουσα. Τα παιδιά έχοντας την φορητή συσκευή επέλεγαν οποιαδήποτε εικόνα τους 

κινούσε το ενδιαφέρον και τοποθετούσαν την κινητή συσκευή μπροστά της. Όταν 
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έκαναν σωστή επιλογή, εμφανίζονταν η ανάλογη ψηφιακή ιστορία και τους έδινε 

πληροφορίες για το αντίστοιχο στάδιο (Εικόνα 13). 

 

Εικόνα 13: Εστίαση οποιασδήποτε εικόνας με την χρήση της φορητής συσκευής 

 Η δημιουργία των βίντεο έγινε με τον εξής τρόπο: αρχικά, ολοκληρώθηκε η 

συγγραφή του σεναρίου στο οποίο δόθηκε ο τίτλος «Η μικρή Νερένια χάθηκε». Στη 

συνέχεια, δημιουργήθηκαν 6 βίντεο όπου τα σκηνικά, οι πρωταγωνιστές και τα 

αντικείμενα επιλέχτηκαν έπειτα από την κατάλληλη επεξεργασία των εικόνων μέσω 

του προγράμματος GIMP. Μετά την επεξεργασία των εικόνων, ακολούθησε η 

δημιουργία των βίντεο μέσω της εφαρμογής Movie Maker. Ωστόσο, προστέθηκαν και 

οι ήχοι για το κάθε βίντεο ξεχωριστά (αφηγήσεις) απαραίτητοι και αναγκαίοι για την 

ψηφιακή του απόδοση. Μεταξύ των αναπαραστάσεων υπήρξαν και ορισμένες 

«παγίδες» που δεν εντάσσονται στον Κύκλο του νερού και οι μαθητές καλούνταν να 

τις ανακαλύψουν (Εικόνα 14).  

 

Εικόνα 14: Αναπαραστατικά στοιχεία 
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Οι ομάδες έπρεπε να συγκεντρώσουν όλα τα στάδια της σταγόνας και να 

ανακαλύψουν την αλληλουχία τους μέσα από τις αφηγήσεις, ώστε να κατασκευάσουν 

τελικά τον Κύκλο του νερού. Ειδικότερα, στόχος είναι να διαφοροποιηθούν οι 

υφιστάμενες νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών για τον Κύκλο του νερού μέσα 

από την προτεινόμενη παρέμβαση που ακολουθεί τα πρότυπα της ανακαλυπτικής 

μάθησης. Στο τέλος, η ερευνήτρια έδωσε σε μικρότερο μέγεθος τις εικόνες και η κάθε 

ομάδα κλήθηκε να μια σχηματίσει την ιστορία βάζοντας τις εικόνες με την σωστή 

σειρά (Εικόνα 15). 

 

Εικόνα 15: Τοποθέτηση των εικόνων στη σωστή σειρά 

 

3η Φάση 

Μετά το τέλος της δραστηριότητας, η ερευνήτρια υλοποίησε ένα πείραμα το οποίο 

αναπαριστούσε τον Κύκλο του νερού. Με την βοήθεια των παιδιών και 

χρησιμοποιώντας τα υλικά που η ερευνήτρια έφερε, δημιουργήθηκε ο Κύκλος του 

νερού προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα την διαδικασία. Αυτή η διαδικασία 

πραγματοποιήθηκε σε ομάδες, όπου η κάθε ομάδα έκανε το πείραμα και μετά 

προσπάθησε να το εξηγήσει στους υπόλοιπους. 

Υλικά: χαρτόκουτο, χώμα, πλαστικά μπουκάλια νερού (κομμάτι θα 

χρησιμοποιήσουμε για το ποτάμι), παγάκια, τσιμπίδα, βραστήρα, πλαστικό μπολ, 

μεταλλικά καπάκια ή μεταλλικά τασάκια, πλαστικά μπουκάλια ή σέικερ (Εικόνα 16). 
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Εικόνα 16: Υλικά για την υλοποίηση του πειράματος 

1) Δραστηριότητα: Πρώτα, η ερευνήτρια τόνισε στα παιδιά να φτιάξουν το βουνό με 

το χώμα (Εικόνα 17 & 18). Στη συνέχεια τους επισήμανε, να τοποθετήσουν ένα 

κομμάτι από πλαστικό μπουκάλι για ποτάμι προς μια μικρή θάλασσα (Εικόνα 19). 

Μετά να πάρουν με την τσιμπίδα τα παγάκια και να τα λιώσουν με καυτό νερό, ώστε 

να πέφτουν προς το ποτάμι και να καταλήγουν στην θάλασσα (Εικόνα 20 & 21). Στο 

τέλος, η ερευνήτρια είπε στους μαθητές να τοποθετήσουν πάνω από την θάλασσα το 

μεταλλικό καπάκι. Η κάθε ομάδα προσπαθούσε να παρατηρήσει τι γίνεται, να 

εξηγήσει τα στάδια και να ονομάσει το φαινόμενο (Εικόνα 22 & 23). Επίσης, η 

ερευνήτρια έκανα κάποιες επισημάνσεις κατά την διεξαγωγή του πειράματος. Όταν ο 

πάγος ζεσταίνεται αρχίζει σιγά - σιγά να λιώνει τότε το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 

τήξη, ενώ αν το νερό αυτό το βάλουμε σε κρύο μέρος τότε θα γίνει πάγος (στερεό) 

και αυτό το φαινόμενο ονομάζεται πήξη. Μετά το τέλος της δραστηριότητας, η 

ερευνήτρια έδωσε σε κάθε ομάδα κάρτες, οι οποίες συμβόλιζαν μία σταγόνα, μία 

χιονονιφάδα, ένα θερμόμετρο που ήταν κόκκινο και θα συμβόλιζε την ζέστη, ένα 

θερμόμετρο που συμβόλιζε το κρύο, και μία κάρτα που συμβόλιζε το αέριο - 

υδρατμοί. Επίσης, υπήρχαν κάποιες λέξεις όπως εξάτμιση, συμπύκνωση, τήξη, πήξη 

και η κάθε ομάδα προσπαθούσε με τις κάρτες που έχει να δημιουργήσει αυτά τα 

φαινόμενα (Εικόνα 24 & 25). Μετά, το τέλος του πειράματος, η ερευνήτρια κόλλησε 

στον πίνακα ένα καινούριο Εννοιολογικό Χάρτη, ώστε να δει αν άλλαξαν οι 

αντιλήψεις τον παιδιών. Στον Χάρτη ήταν γραμμένες οι ερωτήσεις που είχαμε 

χρησιμοποιήσει στην 1β φάση (Εικόνα 26). 

 



~ 73 ~ 
 

 

Εικόνα 17: Προετοιμασία για την δημιουργία του βουνού 

 

Εικόνα 18: Δημιουργία του βουνού 

 

Εικόνα 19: Δημιουργία ποταμιού και θάλασσας 
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Εικόνα 20: Προσπάθεια να λιώσουν το παγάκι με ζεστό νερό, ώστε να καταλήξει στη 

θάλασσα 

 

Εικόνα 21: Προσπάθεια να λιώσουν το παγάκι με ζεστό νερό, ώστε να καταλήξει στη 

θάλασσα 

 

Εικόνα 22: Παρατήρηση, εξήγηση και περιγραφή του φαινομένου 
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Εικόνα 23: Παρατήρηση, εξήγηση και περιγραφή του φαινομένου 

 

Εικόνα 24: Προσπάθεια να δημιουργήσουν τα φαινόμενα 

 

Εικόνα 25: Ολοκλήρωση των φαινομένων 
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Εικόνα 26: Εννοιολογικός χάρτης με τις καινούριες απόψεις των μαθητών για το φαινόμενο 

του Κύκλου του νερού 

4η Φάση 

Στην τέταρτη φάση τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα αντιστοιχούσε 

και ένα στάδιο. Για παράδειγμα, η πρώτη ομάδα ήταν η ξαδέρφη της σταγόνας, η 

δεύτερη ομάδα ήταν η νιφάδα χιονιού και η τρίτη ομάδα ήταν η σταγόνα από το 

ποτάμι. Η κάθε ομάδα προσπαθούσε να φτιάξει την δική της ιστορία έχοντας ως 

αφετηρία το δικό της στάδιο, προκειμένου να συμπεριλάβουν όλα τα στάδια του 

Κύκλου. Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα διηγήθηκε στις υπόλοιπες ομάδες την ιστορία 

της, εφόσον προηγήθηκε μία σύσκεψη, ώστε να αποφασίσουν τον ρόλο που θα 

αναλάβει το κάθε μέλος της. Το κάθε παιδί σκέφτονταν τι λόγια θα πει και αφού 

έκαναν μία μικρή πρόβα μεταξύ τους, την παρουσίασαν στους υπόλοιπους (Εικόνα 

27). 

 

Εικόνα 27: Προσπάθεια να δημιουργήσουν την δική τους ιστορία, χρησιμοποιώντας τις 

καλλιτεχνικές τους ικανότητες 
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3.4. Ερευνητικά εργαλεία 

Σύμφωνα με τους Cohen et al (2008)  ο σκοπός και στόχος μιας έρευνας καθορίζει τη 

μεθοδολογία και το σχεδιασμό της.  Έτσι,  το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της 

παρούσας έρευνας ήταν ο καθορισμός του προβλήματος και ο σκοπός διερεύνησης 

του.  Η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) θεωρείται ότι έχει πολλές παιδαγωγικές 

δυνατότητες στην σημερινή εποχή. Ωστόσο, δεν έχει εντοπιστεί τίποτα στις 

βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με την αξιοποίηση των εφαρμογών επαυξημένης 

πραγματικότητας στα πλαίσια της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, διότι 

βρίσκεται ακόμη στην άνθισή της (Cheng, & Tsai, 2013). Διαπιστώνεται συνεπώς 

ένα ερευνητικό κενό αναφορικά με τη χρήση των εφαρμογών επαυξημένης 

πραγματικότητας στην εκπαίδευση.  

Σχεδιάζοντας την έρευνα, διευκρινίστηκε ο τρόπος συλλογής των δεδομένων 

ώστε να απαντηθούν τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα. Αρχικά πρέπει να 

διασαφηνιστεί ότι επρόκειτο για πιλοτική έρευνα. Τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων ήταν η παρατήρηση, τα φύλλα 

εργασίας και η βιντεοσκόπηση.   

 

3.4.1. Παρατήρηση 

Η μέθοδος της παρατήρησης είναι ένα εργαλείο για τη συλλογή πληροφοριών από 

την πλευρά του ερευνητή, χωρίς την άμεση χρήση ερωτήσεων. Ο ίδιος ο εξεταστής 

βλέπει και ακούει, καθώς το ερευνούμενο φαινόμενο εκτυλίσσεται ενώπιον του. Η 

άμεση παρατήρηση, ίσως, να είναι πιο αξιόπιστη, από αυτά που πολλές φορές λένε οι 

άνθρωποι. 

Η παρατήρηση συνίσταται στην οργανωμένη και συστηματική παρατήρηση 

κοινωνικών συμπεριφορών, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και διαντίδρασης, 

κοινωνικής επικοινωνίας  (λεκτικής και μη), κοινωνικών διαδικασιών και κοινωνικών 

πλαισίων. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι η άμεση άντληση 

πληροφορίας για ατομικές ή κοινωνικές συμπεριφορές, η κατανόηση του κοινωνικού 

πλαισίου εντός του οποίου λαμβάνει χώρα κάποιο φαινόμενο ή κοινωνική διαδικασία  

και η δυνατότητα διεξαγωγής ερευνητικής εργασίας σε φυσικά (μη τεχνητά) 

περιβάλλοντα. Παρόλα αυτά η παρατήρηση παρουσιάζει και μια σειρά από 

μειονεκτήματα.  Είναι επίπονη, χρονοβόρα και από τη φύση της «δύσκολη» 

διαδικασία (Cohen & Manion, 1994; Ιωσηφίδης, 2008).    
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Ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής του ερευνητή διακρίνονται τρεις βασικοί 

τύποι: α) η πλήρη συμμετοχή, β) η συμμετοχή ως παρατήρηση και γ) η παρατήρηση 

ως συμμετοχή. Στην παρούσα εργασία επιλέχτηκε η μορφή της συμμετοχής ως 

παρατήρηση (Ιωσηφίδης, 2003).    

Έτσι, θεωρήθηκε σημαντικό να χρησιμοποιηθεί στην έρευνα, ώστε να 

φέρουμε στο φως χαρακτηριστικά των μαθητών που θα ήταν αδύνατο να 

ανακαλυφθούν με άλλα μέσα (Παρασκευόπουλος, 1993; Bell, 1999). Δεν 

χρησιμοποιήθηκαν κατάλογοι ελέγχου ή διαγράμματα έρευνας. Παρατηρούνταν 

γεγονότα, καταστάσεις και συμπεριφορές και αμέσως μετά καταγράφονταν τα 

στοιχεία. Οι σημειώσεις, που έπρεπε να καταγραφούν, γραφόταν όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα από την ώρα της παρατήρησης. Συνήθως, γινόταν αμέσως μετά τη 

διδασκαλία. 

Τέλος, ο ερευνητής δε συλλέγει δεδομένα μόνο μέσω της παρατήρησης αλλά 

και μέσω της ενεργούς συμμετοχής σε δραστηριότητες της ομάδας. Η μέθοδος αυτή 

παράγει πλούσια και σε βάθος ποιοτικά δεδομένα και πληροφορίες. Βέβαια υπάρχει 

κίνδυνος ταύτισης του ερευνητή στις ιδέες και τις αξίες της υπό έρευνα ομάδας και η 

απώλεια της αναγκαίας απόστασης που θα πρέπει να διατηρεί με αυτήν. Η ταύτιση 

αυτή είναι δυνατόν, σε μερικές περιπτώσεις, να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην 

ερμηνεία και στη θεωρητικοποίηση των ευρημάτων και των αποτελεσμάτων της 

έρευνας (Ιωσηφίδης, 2008; Robson, 2007). 

 

3.4.2. Φύλλα Εργασίας 

Τα φύλλα εργασίας, των οποίων χρήση γίνεται και στην συγκεκριμένη έρευνα, 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση γραπτών τεκμηρίων και ανάλυση περιεχομένου. 

Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται συχνά στις περιγραφικού τύπου μελέτες. Έχει 

περιγράφει ως μια ερευνητική τεχνική για την αντικειμενική, συστηματική και 

ποσοτική περιγραφή του προφανούς περιεχομένου της επικοινωνίας (Belerson, 1952). 

Η ανάλυση περιεχομένου διεξάγεται για να αναλυθούν πληροφορίες γραπτών 

τεκμηρίων και αναφέρεται στην συστηματική περιγραφή των περιεχομένων των 

τεκμηρίων αυτών (Anderson, 1994). Αυτό σημαίνει ότι η ανάλυση περιεχομένου 

περιλαμβάνει τη μέτρηση εννοιών, λέξεων ή συμβάντων σε γραπτά τεκμήρια και την 

παρουσίασή τους σε συνοπτική μορφή (Platt, 1981). Τα αποτελέσματα που παίρνουμε 

μέσα από τα φύλλα εργασίας είναι έγκυρα και ιδιαίτερα σε διάφορα επίπεδα 

πολύπλοκης χρήσης. 
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Στην παρούσα εργασία, έγινε χρήση τριών φύλλων εργασίας για συμπλήρωσή 

τους από τους μαθητές. Μέσα από ανάλυση του περιεχομένου τους μπορούμε να 

οδηγηθούμε σε συμπεράσματα σχετικά με την απόκτηση και τον εμπλουτισμό της 

γνώσης. 

Το πρώτο φύλλο εργασίας αφορούσε την δημιουργία ατομικού Εννοιολογικού 

Χάρτη, προκειμένου να εντοπιστούν οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των παιδιών. Τα 

παιδιά βλέποντας την λέξη «ΝΕΡΟ» έπρεπε να γράψουν λέξεις οι οποίες τους 

έρχονταν στο μυαλό (βλ. παράρτημα 7.1). 

Το δεύτερο φύλλο εργασίας ήταν σχετικό με τις εικόνες που υπήρχαν στο 

διάδρομο. Η ερευνήτρια μετά το τέλος της δραστηριότητας μοίρασε στα παιδιά της 

κάθε ομάδες μικρότερες εικόνες με τα αναπαραστατικά στοιχεία του Κύκλου. Τα 

παιδιά έπρεπε να τοποθετήσουν σε σωστή σειρά τις εικόνες, ώστε να δημιουργήσουν 

το φαινόμενο του Κύκλου του νερού (βλ. παράρτημα 7.2). 

Τέλος, το τρίτο φύλλο εργασίας  σχετίζονταν με την δημιουργία κάποιων 

φαινομένων. Στο τέλος της 3
ης

 φάσης, η ερευνήτρια μοίρασε σε κάθε ομάδα κόλλες 

Α4 όπου πάνω υπήρχαν γραμμένες οι λέξεις «τήξη, πήξη, εξάτμιση, συμπύκνωση» 

και κάποιες εικόνες «σταγόνες, μπλε – κόκκινο θερμόμετρο, κύβοι πάγου» (βλ. 

παράρτημα 7.3). Οι μαθητές έπρεπε να αναστοχαστούν όλα όσα είπαν και έκαναν με 

την ερευνήτρια, ώστε να δημιουργήσουν μόνοι τους τα φαινόμενα. 

 

3.4.3. Βιντεοσκόπηση 

Η χρήση του βίντεο στην παρατήρηση έχει μία ιδιαίτερη σημασία. Η κάμερα είναι 

ουσιαστικά μία προέκταση του ανθρώπινου ματιού. Το πλεονέκτημα της κάμερας 

είναι ότι έχει «μνήμη» η οποία επιτρέπει την επαναληπτική παρατήρηση με στόχο την 

καλύτερη ανάλυση της δραστηριότητας.  Παράλληλα, η χρήση βίντεο επιτρέπει την 

ερμηνεία της παρατηρούμενης συμπεριφοράς με διαφορετικούς τρόπους, αφού η ίδια 

δραστηριότητα μπορεί να αναλυθεί από πολλούς παρατηρητές. Έτσι, δίνεται η 

δυνατότητα μίας καλής παρατήρησης και μίας ισχυρής και επιβεβαιωμένης από 

πολλούς, ερμηνείας της παρατηρούμενης συμπεριφοράς (Ιωσηφίδης, 2008).   Θα 

ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι η βιντεοσκόπηση ήταν μικρής διάρκειας και 

έγινε στην 4
η
 φάση. Ωστόσο, στο κινητό της ερευνήτριας είχε παρουσιαστεί ένα 

πρόβλημα, με αποτέλεσμα το βίντεο να καταστραφεί μετά από λίγες ημέρες αφού 

βιντεοσκοπήθηκε.  
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3.5. Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η συγκεκριμένη μελέτη είναι τα 

εξής: 

1) Η όμορφη εξωτερική εμφάνιση και το καλοκάγαθο πρόσωπο της σταγόνας που 

εμφανίζεται ξαφνικά στην οθόνη του smartphone, σε συνδυασμό με το έντονο φόντο 

και το χαλαρωτικό μουσικό κομμάτι που ακούγεται μαγνήτισαν το ενδιαφέρον των 

μαθητών; 

2) Η χρήση προσωποποιημένων γραφικών, τα έντονα χρώματα και τα χιουμοριστικά 

στίγματα σε όλη την έκταση της ψηφιακής αφήγησης, διατήρησαν αμείωτο το 

ενδιαφέρον των μαθητών κάποιο χρονικό διάστημα το ενδιαφέρον των μαθητών; 

3) Η διδασκαλία του Κύκλου του νερού μέσω της εφαρμογής Entiti Creator βοήθησε 

τα παιδιά να καταλάβουν την αλληλουχία των σταδίων; 

4) Το πείραμα προσομοίωσης ήταν κατάλληλο, ώστε να διαπιστώσουν οι μαθητές 

από μόνοι τους ότι το νερό δεν χάνεται αλλά ανακυκλώνεται αλλάζοντας μορφές; 

5) Τα παιδιά μπορούν να περιγράψουν μόνοι τους τα στάδια του Κύκλου του νερού 

μέσα από το παιχνίδι ρόλων; 

Οι ερευνητικές υποθέσεις είναι οι ακόλουθες: 

1) Η όμορφη εξωτερική εμφάνιση και το καλοκάγαθο πρόσωπο της σταγόνας που 

εμφανίζεται ξαφνικά στην οθόνη του smartphone, σε συνδυασμό με το έντονο φόντο 

και το χαλαρωτικό μουσικό κομμάτι που ακούγεται μαγνήτισαν το ενδιαφέρον των 

μαθητών. 

2) Η χρήση προσωποποιημένων γραφικών, τα έντονα χρώματα και τα χιουμοριστικά 

στίγματα σε όλη την έκταση της ψηφιακής αφήγησης, διατήρησαν αμείωτο το 

ενδιαφέρον των μαθητών κάποιο χρονικό διάστημα το ενδιαφέρον των μαθητών. 

3) Η διδασκαλία του Κύκλου του νερού μέσω της εφαρμογής Entiti Creator βοήθησε 

τα παιδιά να καταλάβουν την αλληλουχία των σταδίων. 

4) Το πείραμα προσομοίωσης ήταν κατάλληλο, ώστε να διαπιστώσουν οι μαθητές 

από μόνοι τους ότι το νερό δεν χάνεται αλλά ανακυκλώνεται αλλάζοντας μορφές. 

5) Τα παιδιά μπορούν να περιγράψουν μόνοι τους τα στάδια του Κύκλου του νερού 

μέσα από το παιχνίδι ρόλων. 
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3.6. Σύνοψη 

Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε αναφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

ερευνητικής δραστηριότητας η οποία χωρίστηκε σε τέσσερις φάσεις. 

Παρουσιάστηκαν τα ερευνητικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για τη συλλογή 

δεδομένων: η παρατήρηση, τα φύλλα εργασίας και η βιντεοσκόπηση. Τέλος, 

διατυπώθηκαν τα ερευνητικά εργαλεία που οδήγησαν στη διεξαγωγή της 

συγκεκριμένης έρευνας και παρατέθηκαν οι αρχικές υποθέσεις της έρευνας. 

 

 

Μέρος 4
ο
: Αποτελέσματα 

4.1. Εισαγωγή 

Στο τέταρτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα. Τα 

ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν διαφαίνονται τόσο στις απαντήσεις των 

παιδιών, μέσα από την συμμετοχή τους στην διδακτική παρέμβαση, όσο και στην 

απόπειρα απάντησης των ερωτημάτων που είχαν τεθεί εξ’ αρχής στην έρευνα. 

 

4.2. Αναλυτική περιγραφή της έρευνας 

 

25/1/2017 

3η και 4η διδακτική ώρα (10:00 - 11:35) 

Δείγμα: 15 μαθητές 

 1α Φάση 

Αρχικά, η ερευνήτρια ζήτησε από τα παιδιά να σκεφτούν ποια είναι η πρώτη λέξη 

που τους έρχεται στο μυαλό βλέποντας την λέξη «ΝΕΡΟ». Η ερευνήτρια επισήμανε 

ότι όλα τα παιδιά πρέπει να σκεφτούν από μία λέξη και αφού τους άφησε λίγα λεπτά 

να σκεφτούν, έδωσε το λόγο σε όλα τα παιδιά (5λεπτά).  

Στη συνέχεια, η ερευνήτρια μοίρασε στους μαθητές κόλλες Α4, όπου έπρεπε ο 

καθένας να φτιάξει τον δικό του Εννοιολογικό Χάρτη. Στο κέντρο του χαρτιού ήταν 

γραμμένη η λέξη «ΝΕΡΟ». Ωστόσο, προτού τα παιδιά προχωρήσουν στην δημιουργία 

του δικού τους Εννοιολογικού Χάρτη, η ερευνήτρια τους έδειξε και τους εξήγησε πως 

θα μπορούσε να γίνει ο χάρτης.  
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Ερευνήτρια: Βλέπετε όλοι στο κέντρο του χαρτιού σας την 

λέξη «ΝΕΡΟ»; 

Μαθητές: Ναι, κυρία. 

Ερευνήτρια: Ωραία. Προκειμένου, να φτιάξει ο καθένας τον 

δικό του χάρτη χρειάζεται να με ακούσετε προσεκτικά. Κάθε 

φορά που θα σας έρχεται στο μυαλό μία λέξη και θέλετε να 

την γράψετε, θα τραβήξετε από το κέντρο του χαρτιού όπου 

είναι γραμμένη η λέξη «ΝΕΡΟ» ένα βελάκι και θα γράφετε 

αυτό που σκεφτήκατε. Καταλάβατε όλοι; 

Μαθητές: Ναι… 

Η ερευνήτρια παρατήρησε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών την ώρα που 

σκέφτονταν αντιμετώπισε μεγάλη δυσκολία στο να σκεφτεί και να βρει τι πρέπει να 

γράψει. Εφόσον, η ερευνήτρια εντόπισε αυτό το πρόβλημα, έδωσε μία μικρή βοήθεια 

προκειμένου να προβληματιστούν οι μαθητές και να βρουν την απάντηση.  

Ερευνήτρια: Που βρίσκουμε το Νερό; 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι κάθε φορά που ένα παιδί τελείωνε 

με τον χάρτη του, φώναξε την ερευνήτρια για να το ελέγξει (10 λεπτά). Τέλος, η 

ερευνήτρια επισήμανε πως όλα τα παιδιά θα πρέπει να διαβάσουν τον ατομικό τους 

χάρτη, και αυτό γιατί θα βοηθούσε να κατασκευαστεί ο ομαδικός χάρτης της τάξης. 

Μετά την ολοκλήρωση του ομαδικού χάρτη, η ερευνήτρια παρατήρησε ότι τα παιδιά 

εστιάστηκαν περισσότερο στη χρήση του νερού και πώς το νερό μας βοηθάει στην 

καθημερινή μας ζωή. 

 

1β Φάση 

Όταν τελείωσε η δημιουργία του ομαδικού χάρτη, η ερευνήτρια κόλλησε ένα χαρτόνι 

ακριβώς δίπλα από τον εννοιολογικό χάρτη. Πάνω στο χαρτόνι υπήρχαν γραμμένες 

κάποιες ερωτήσεις. Τα παιδιά μόλις είδαν ότι πάνω στο χαρτόνι υπήρχε κάτι 

γραμμένο έλεγαν: «Κυρία, να το διαβάσω εγώ;». Η ερευνήτρια παρατήρησε ότι όλα 

τα παιδιά ήταν πρόθυμα να διαβάσουν. Ωστόσο, για να μην παραπονεθεί κανένας, η 

ερευνήτρια τόνισε πως κάθε παιδί θα διαβάσει και από μία ερώτηση. Ξεκίνησαν με 

την πρώτη ερώτηση και τα παιδιά έπρεπε να σκεφτούν λίγα δευτερόλεπτα, ώστε να 

απαντήσουν. Ακούστηκαν πάρα πολλές απαντήσεις για το κάθε ερώτημα. Αυτήν την 

φορά όμως, η ερευνήτρια σημείωνε τις απαντήσεις των μαθητών με διαφορετικό 

χρώμα μαρκαδόρου.  
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Τέλος, έγινε αντιληπτό από την ερευνήτρια πως στη σκέψη και στο μυαλό των 

μαθητών κυριαρχούν αρκετές ιδέες που σύμφωνα με την βιβλιογραφία θεωρούνται 

εναλλακτικές – λανθασμένες. Ακόμη, στην ερώτηση 8 «Τι μορφή μπορεί να έχει το 

νερό;»,  η ερευνήτρια διαπίστωσε πως ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών (10/15) 

δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν την ερώτηση. Η παρέμβαση την ερευνήτριας 

αποδείχτηκε σημαντική, διότι με την ερώτηση που τους έκανε οι μαθητές κατάφεραν 

να κατανοήσουν το περιεχόμενο και αυτό που έπρεπε να απαντήσουν «Αν η σταγόνα 

ή το νερό παγώσει τότε τι θα γίνει;». Τα παιδιά απάντησαν πως αν το νερό παγώσει 

θα γίνει «πάγος, χιόνι». 

 

2η Φάση 

Στην αρχή, η ερευνήτρια ζήτησε από τα παιδιά να σηκωθούν και να μαζευτούν στην 

έδρα γύρω από εκείνη. Στο κινητό της είχε το βίντεο της έναρξης όπου εμφανίστηκε η 

Νερένια και αφού τους συστήθηκε τους έδωσε κάποιες οδηγίες. Στη συνέχεια, τους 

εμφάνισε ένα γράμμα, το οποίο το διάβασε ένα παιδί.. Το γράμμα το είχε στείλει η 

Νερένια για να τους βοηθήσει και για να τους δώσει επιπλέον στοιχεία, ότι δηλαδή 

πρέπει να ψάξουν μέσα στην αίθουσα και να βρουν ένα δώρο. Έπρεπε να το βρουν 

οπωσδήποτε, γιατί αυτό θα ήταν η μαγική συσκευή που θα χρησιμοποιούσαν για να 

βοηθήσουν την σταγόνα να γυρίσει σπίτι της.  

Τα παιδιά άρχισαν να ψάχνουν και εντόπισαν το δώρο μετά από λίγα λεπτά. 

Μόλις το βρήκαν το έφεραν στην έδρα για να το ανοίξουν. Εντυπωσιάστηκαν μόλις 

είδαν ότι ήταν κινητό και τότε άρχισαν να ρωτούν: «Κυρία δικό σας είναι το κινητό», 

«Να το κρατήσω εγώ;», «Εγώ θα το πάρω σπίτι». Στη συνέχεια, η ερευνήτρια χώρισε 

τα παιδιά σε 3 ομάδες των 5 ατόμων. Στο διάδρομο του σχολείου, η ερευνήτρια 

κόλλησε σε διαφορετικά σημεία κάποιες εικόνες που απεικόνιζαν τα στάδια του 

κύκλου αλλά και κάποιες «παγίδες», ώστε οι μαθητές να μπερδευτούν.  

Οι δύο πρώτες ομάδες υλοποίησαν την δραστηριότητα στο διάδρομο, ενώ η 

τρίτη ομάδα μέσα στην αίθουσα και αυτό συνέβη γιατί εκείνη την ώρα θα χτυπούσε 

το κουδούνι για διάλειμμα. Παρατηρήθηκε σε όλες τις ομάδες ότι τα παιδιά 

ξεκινούσαν με την εικόνα που τους άρεσε περισσότερο. Οι μαθητές βλέποντας την 

συσκευή να εστιάζει στις εικόνες και να εμφανίζεται ξαφνικά ένα βίντεο 

αναρωτιόνταν πως γίνεται αυτό και ανέφεραν στην ερευνήτρια πως δεν είχαν κάνει 

άλλη φορά μάθημα με τέτοιο τρόπο. Η πρώτη ομάδα ξεκίνησε από το σιντριβάνι, η 

δεύτερη από την βροχή και η τρίτη από τα σύννεφα. Όλες οι ομάδες έπεσαν στις 
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παγίδες. Η πρώτη ομάδα στο σιντριβάνι, η δεύτερη στο κολυμβητήριο και στο 

powerade και η τρίτη στην βρύση. Ακούγοντας όλες τις ιστορίες, η ερευνήτρια κάθε 

φορά που τελείωνε μία ιστορία συζητούσε με κάθε ομάδα ξεχωριστά ποια ήταν η 

διαδρομή που έκανε η σταγόνα για να γυρίσει σπίτι και έκανε κάποιες ερωτήσεις στα 

παιδιά προκειμένου να διαπιστώσει αν κατάλαβαν την διαδικασία. «Η σταγόνα γιατί 

ανέβηκε στα σύννεφα;», «Γιατί έπεσε στα φύλλα της πορτοκαλιάς;», «Πως βρέθηκε στο 

έδαφος;». 

Στην κάθε ομάδα που επέστρεφε στην αίθουσα, η ερευνήτρια μοίραζε σε κάθε 

παιδί μικρότερες εικόνες από εκείνες που ήταν στο διάδρομο. Τα παιδιά έχοντας τις 

εικόνες μπροστά τους έπρεπε να τις βάλουν με την σωστή σειρά, για να επαληθεύσει 

και να διαπιστώσει η ερευνήτρια αν τα παιδιά κατάλαβαν την αλληλουχία των 

σταδίων. 

 

27/1/2017 

5η και 6η διδακτική ώρα (11:40 - 13:10) 

Δείγμα: 13 μαθητές. Οι δύο έλειπαν. 

 

3η Φάση 

Στο τέλος της προηγούμενης δραστηριότητας, τα παιδιά είχαν κληθεί να σχηματίσουν 

την ιστορία της σταγόνας βάζοντας τα στάδια με την σειρά. Εκείνο που 

παρατηρήθηκε είναι ότι όλες οι ομάδες έβαζαν τα στάδια με την σωστή σειρά αλλά 

σε οριζόντια θέση. Μερικά παιδιά της πρώτης ομάδας 3 στα 5 έκαναν λάθος με την 

σειρά των σταδίων. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι τα παιδιά ίσως να 

έβαζαν τις εικόνες σε οριζόντια σειρά, επειδή είχαν το νου τους στο διάλειμμα. Γι’ 

αυτό το λόγο δεν είχαν στην διάθεσή τους πολύ χρόνο για να σκεφτούν πως αν 

βάλουμε τις εικόνες οριζόντια η σταγόνα θα ξεκινήσει από την θάλασσα αλλά δεν θα 

επιστρέψει πίσω στο σπίτι της (θάλασσα) και θα σταματήσει στο ποτάμι. Αυτό που 

θα έπρεπε να κάνουν είναι να τοποθετήσουν τις εικόνες σε κυκλική διάταξη. Επειδή, 

έγινε αυτήν η διαπίστωση, την επόμενη ημέρα (27/1/2017) πήγαμε στην τάξη έχοντας 

στο μυαλό μας ότι πρέπει να πετύχουμε απολύτως τον αρχικό μας στόχο.  
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Η ερευνήτρια κόλλησε ανακατεμένες τις εικόνες στον πίνακα. Στην αρχή, 

ξεκίνησε μία συζήτηση, ώστε τα παιδιά να ανακαλέσουν στην μνήμη τους την 

ιστορία.  

Ερευνήτρια: Παιδιά μήπως θυμάστε αυτές τις εικόνες;  

Όλοι μαζί απάντησαν θετικά.  

Ερ: Ποιος θυμάται να μου πει από που ξεκίνησε η σταγόνα; 

(Όλα τα παιδιά ήθελαν να απαντήσουν). Επιλέχθηκε ένα παιδί 

να απαντήσει. Το παιδί που απάντησε συνέχιζε την ιστορία 

μόνο του.  

Μαθητής: Μετά κυρία εξατμίστηκε, ανέβηκε στον ουρανό 

και δημιουργήθηκαν τα σύννεφα.  

Στη συνέχεια, η ερευνήτρια απευθύνθηκε ξανά στα παιδιά. 

Ερ: Ποιος θα συνεχίσει την ιστορία;  

Δόθηκε ο λόγος σε ένα άλλο παιδί το όποιο άρχισε να λέει: 

Μ: Κυρία τα σύννεφα φουσκώνουν, γίνονται μεγάλα και οι 

σταγόνες πέφτουν από τα σύννεφα, πέφτουν στο ποτάμι και 

ύστερα στη θάλασσα. 

Αφού, θυμήθηκαν τα στάδια από τα οποία πέρασε η σταγόνα τους ρώτησα: 

Ερ: Πως θα βάλουμε τις εικόνες για να καταλάβουμε ότι η 

σταγόνα ξεκίνησε από το σπίτι της και επέστρεψε πίσω σε 

αυτό; Ποιος θα σηκωθεί να μας δείξει;  

Το παιδί που σηκώθηκε μας έδειξε πως θα τοποθετήσουμε τις εικόνες (το ένα δίπλα 

στο άλλο). Απευθυνόμενη σε όλα τα παιδιά τους είπα για να σκεφτούμε όλοι μαζί.  

Ερ: Αν βάλουμε τις εικόνες με την σειρά θα δούμε πως η 

σταγόνα δεν γυρίζει πίσω στο σπίτι της αλλά μένει στο 

ποτάμι. Εμείς, όμως, δεν είπαμε ότι η σταγόνα θέλει να 

γυρίσει πίσω; Τι πρέπει να κάνουμε; Για σκεφτείτε λίγο. 

Μήπως πρέπει να τοποθετήσουμε τις εικόνες διαφορετικά; 

Την ώρα που τα παιδιά σκέφτονταν πετάχτηκε ένα κορίτσι. 

Μ: Θα βάλουμε τις εικόνες σε κύκλο. 

Όταν άκουσαν την απάντηση, τότε και οι υπόλοιποι άρχισαν να πετάγονται και να 

λένε: 

Μ1: Ναι, σε κύκλο θα τις βάλουμε αφού λέγεται κύκλος του 

νερού. 
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Μ2: Σε κύκλο γιατί μόνο έτσι θα γυρίσει πίσω. Η σταγόνα θα 

κάνει γύρω - γύρω. (Έκανα το σχήμα του κύκλου με το δάχτυλο 

του). 

Η μαθήτρια που είπε πρώτη την σωστή απάντηση σηκώθηκε στον πίνακα για να 

βάλει τις εικόνες σε κύκλο.  

Μ: Κυρία αυτή η εικόνα θα μπει εδώ (δείχνοντας στα δεξιά όπου 

θα έμπαινε το σύννεφο), η βροχή πάνω και το ποτάμι εδώ 

(δείχνοντας αριστερά).  

Ερ: Η χιονονιφάδα; 

Μ: Εδώ κυρία (δείχνοντας λίγο πιο κάτω από το ποτάμι). 

Ερ: Είσαι σίγουρη; 

Τότε άρχισε να σκέφτεσαι. Ωστόσο, η ερευνήτρια ζήτησε την βοήθεια από τους 

υπόλοιπους μαθητές κάνοντας και σε εκείνους κάποιες ερωτήσεις. 

Ερ: Ποιος θα μου πει πως γίνεται το χιόνι; 

Άρχισαν να σηκώνουν το χέρι τους οι περισσότεροι μαθητές και η ερευνήτρια έδωσε 

το λόγο σε ένα άλλο παιδί. 

Μ: Από τα σύννεφα. 

Ερ: Άρα, όταν κάνει πολύ κρύο μαζεύονται πολλές σταγόνες 

μαζί. Τα σύννεφα γίνονται πολύ βαριά και το νερό επιστρέφει 

με την μορφή βροχής. Μήπως σας θυμίζει κάτι αυτό; 

Πετάχτηκε ένας μαθητής και λέει: Την βροχή. 

Ερ: Η βροχή και το χιόνι είναι η ίδια διαδικασία. 

Μ: Κυρία, το χιόνι θα το βάλουμε μαζί με την βροχή, γιατί 

είναι το ίδιο. (άλλος μαθητής). 

Ερ: Ναι, πολύ σωστά είναι η ίδια διαδικασία. Ποιος θα μου 

πει πως λέγεται το φαινόμενο εφόσον βάλαμε τις εικόνες 

σωστά; 

Ένας μαθητής και η μαθήτρια που απάντησε σωστά ότι οι εικόνες πρέπει να μπουν σε 

κύκλο είπαν με μία φωνή «Ο κύκλος του νερού». 

Στη συνέχεια, η ερευνήτρια έγραψε στο κέντρο την λέξη ο κύκλος του νερού 

και σχεδίασα τα βελάκια. Μετά έγραψε στον πίνακα τις λέξεις εξάτμιση, υγροποίηση, 

συμπύκνωση και συγκέντρωση. Ρώτησε στα παιδιά αν γνωρίζουν αυτές τις λέξεις. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών απάντησε ότι τις γνωρίζει όλες εκτός από μία 
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εννοώντας την λέξη συμπύκνωση, διότι δεν την ήξεραν και πολύ καλά. Οι λέξεις 

αυτές συμπεριλαμβάνονταν και στα βίντεο.  

Ερ: Εφόσον, όλοι τις γνωρίζετε ποιος μπορεί να μας εξηγήσει 

την κάθε λέξη; 

Μ: Κυρία, εγώ τις ξέρω όλες.  

Ερ: Για να σε ακούσουμε. 

Μ: Εξάτμιση: όταν εξατμίζονται οι σταγόνες, υγροποίηση: 

όταν βρέχει, συγκέντρωση του νερού όλες οι σταγόνες μαζί 

στη θάλασσα αλλά συμπύκνωση δεν  θυμάμαι και τόσο καλά. 

Μήπως τα σύννεφα; όταν δημιουργούνται;. 

Ερ: Ναι, πολύ σωστά. Οι υδρατμοί ανεβαίνουν στον αέρα 

κρυώνουν και ξαναγίνονται πολύ μικρές σταγόνες και 

δημιουργούνται έτσι τα σύννεφα. Που θα γράψουμε την κάθε 

λέξη;. 

Όλοι μαζί άρχισαν να μου λένε ότι την εξάτμιση θα την γράψουμε ανάμεσα στη 

θάλασσα και τα σύννεφα, την συμπύκνωση ανάμεσα στα σύννεφα και στην βροχή - 

το χιόνι, την υγροποίηση ανάμεσα στην βροχή - χιόνι και το ποτάμι και την 

συγκέντρωση ανάμεσα στο ποτάμι και την θάλασσα. 

 

Πείραμα: Στην αρχή, η ερευνήτρια χώρισε τα παιδιά σε 3 ομάδες. Η πρώτη ομάδα 

αποτελούνταν από 4 άτομα, η δεύτερη από 5 και η τρίτη από 4. Η κάθε ομάδα είχε 

ένα χαρτόκουτο στο οποίο περιείχε χώμα. Προτού, η ερευνήτρια μοιράσει και τα 

υπόλοιπα υλικά τους είχε δώσει να φορέσουν γάντια. Ένα παιδί από κάθε ομάδα την 

βοήθησε με το μοίρασμα των υλικών. Αρχικά, ζήτησε από τις ομάδες να φτιάξουν το 

βουνό. Υπήρχε μεγάλη συνεργασία μεταξύ των μελών στο πως θα φτιάξει η κάθε 

ομάδα το βουνό της καθώς και ιδιαίτερη προσοχή να μην γεμίσουν τα θρανία τους. 

Στη συνέχεια, ζητήθηκε να τοποθετήσουν το κομμάτι από το πλαστικό μπουκάλι για 

ποτάμι προς μία μικρή θάλασσα που ήταν το πλαστικό μπολ. Άψογη συνεργασία 

μεταξύ των ομάδων για το πως θα τοποθετήσουν τα πράγματα. 

Σε κάθε μία από τις ομάδες η ερευνήτρια έβλεπε διαφορετική τοποθέτηση των 

υλικών, ωστόσο υπήρχε και προβληματισμός στα μέλη για το πως το νερό θα 

καταλήξει στη θάλασσα. Στις συζητήσεις που γινόταν μεταξύ των μελών της κάθε 

ομάδας παρατηρούσε πως η απορία τους ήταν αν θα χρησιμοποιήσουν τα παγάκια. 

Μαθητές: Κυρία να ρίξουμε τώρα τα παγάκια; 
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Ταυτόχρονα, η ερευνήτρια έβραζε νερό στον βραστήρα, ώστε να γεμίσουν τα 

μπουκάλια. Ένα κορίτσι μόλις είδε τον βραστήρα είπε στους υπόλοιπους «Παιδιά 

κοιτάξτε το νερό βράζει». Μόλις, έβρασε το νερό, το μοίρασε στα μπουκάλια και το 

έδωσε στις ομάδες. Συνεχίσαμε το πείραμα και η κάθε ομάδα άκουγε προσεκτικά τις 

οδηγίες. 

Ερ: Ένα παιδί από κάθε ομάδα, εσείς θα αποφασίσετε ποιος 

θα είναι αυτός, θα πάρει με την τσιμπίδα ένα παγάκι και θα το 

κρατήσει πάνω από το ποτάμι. Ένα άλλο παιδί θα κρατήσει το 

μπουκάλι με το ζεστό νερό και θα αρχίσει να το ρίχνει σιγά - 

σιγά πάνω από το παγάκι. Όλοι θα μπορέσετε να το 

δοκιμάσετε. Αφού ρίξετε το νερό, η κάθε ομάδα θα πρέπει να 

παρατηρήσει τι γίνεται και να μας ανακοινώσει το 

συμπέρασμά της.  

Ύστερα, η ερευνήτρια τους έριξε λίγο ακόμη νερό με τον βραστήρα και πάνω 

από την θάλασσα τους είπε να τοποθετήσουν το μεταλλικό σκεύος. Μόλις, περάσουν 

λίγα λεπτά θα το σηκώσετε και θα δείτε κάτι. Όλες οι ομάδες και με την βοήθεια την 

δική της κατάλαβαν ότι ήταν υδρατμοί. Επιπλέον, εισήγαγε στα παιδιά άλλες δύο 

έννοιες την τήξη και την πήξη. 

Ερ: Αν το νερό το βάλουμε στην κατάψυξη και το αφήσουμε 

εκεί για αρκετές ώρες τι θα γίνει; 

Όλες οι ομάδες απάντησαν σωστά. Η πρώτη ομάδα των 4 ατόμων απάντησε 

“θα γίνει πάγος”, η δεύτερη ομάδα των 5 ατόμων “θα παγώσει” και η τρίτη ομάδα 

των 4 ατόμων “πάγος”. Λαμβάνοντας υπόψιν, τις απαντήσεις τους, τους εξήγησε πως 

η μετατροπή του υγρού (νερό) σε στερεό (πάγος) ονομάζεται πήξη. Το νερό παγώνει 

και στερεοποιείται στους 0 βαθμούς.  

Ακόμη, τους ζήτησε να παρατηρήσουν τι γίνεται εάν ρίξουμε ζεστό νερό στο 

παγάκι. Όλες οι ομάδες, επίσης, έδωσαν την απάντηση “θα λιώσει”. Έτσι, τους 

επισήμανε πως αυτό ονομάζεται τήξη. Η φυσική διαδικασία κατά την οποία ένα 

στερεό υλικό (πάγος) μετατρέπεται σε υγρό συνήθως με την εφαρμογή της 

θερμότητας.  

Η κάθε ομάδα ανακοίνωσε τι παρατήρησε. 

Πρώτη ομάδα: Το παγάκι λιώνει όταν βάζουμε ζεστό νερό. 

Δεύτερη ομάδα: Το παγάκι με ζεστό νερό γίνεται νερό και εξατμίζεται. 

Τρίτη ομάδα: Το παγάκι έλιωσε. Εξατμίστηκε το νερό. 
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Επιπρόσθετα, αφού έριξε σε κάθε ομάδα λίγο ακόμη νερό, τους ζήτησε να 

τοποθετήσουν το μεταλλικό σκεύος στην θάλασσα. Πρώτη ομάδα: “Όταν βάλαμε το 

σκεύος πάνω στη θάλασσα, δεν μπορούσαμε να δούμε μέσα. Ήταν θολό”. 

Όλες οι ομάδες σήκωσαν το σκεύος και με την βοήθειά της ερευνήτριας 

παρατήρησαν τους υδρατμούς. Στο τέλος της όλης διαδικασίας, η κάθε ομάδα 

εξήγησε τα στάδια και την ονομασία του φαινομένου. Έπειτα, σε κάθε ομάδα 

δόθηκαν κάρτες, οι οποίες συμβόλιζαν μία σταγόνα, μία χιονονιφάδα, ένα 

θερμόμετρο που ήταν κόκκινο, ένα θερμόμετρο που ήταν μπλε και το αέριο - 

υδρατμούς και κόλλες Α4 πάνω στις οποίες υπήρχαν γραμμένες οι λέξεις εξάτμιση, 

συμπύκνωση, τήξη, πήξη. Η κάθε ομάδα προσπαθούσε με τις κάρτες που είχε να 

δημιουργήσει αυτά τα φαινόμενα. Αυτό που παρατηρήθηκε σε όλες τις ομάδες είναι 

ότι τα παιδιά έφτιαχναν με μεγάλη ευκολία  το φαινόμενο της εξάτμισης και της 

πήξης. Ωστόσο, η πρώτη ομάδα και η δεύτερη κατάφεραν να δημιουργήσουν και το 

φαινόμενο της τήξης. Η τρίτη ομάδα αντιμετώπισε κάποια δυσκολία ως προς την 

δημιουργία αυτού του φαινομένου. Με την καθοδήγηση της ερευνήτριας 

δημιούργησαν το φαινόμενο. Καμία ομάδα δεν κατάφερε να φτιάξει το φαινόμενο της 

συμπύκνωσης, διότι τους φάνηκε δύσκολο. Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί, 

ότι η κάθε ομάδα προτού τοποθετήσει πάνω σε κάθε φαινόμενο τις κάρτες έκανε μία 

αρχική συζήτηση για το πως θα μπορούσαν να τις βάλουν πριν καταλήξουν κάπου 

συγκεκριμένα. Σε μερικές περιπτώσεις που είχαν αμφιβολία ζητούσαν την βοήθειά 

της. Στο τέλος, όλες οι ομάδες δημιούργησαν τα φαινόμενα.  

Τέλος, η ερευνήτρια είχε κολλήσει στον πίνακα ακόμη έναν Εννοιολογικό 

Χάρτη με σκοπό να διαπιστωθεί αν οι αντιλήψεις των παιδιών άλλαξαν. Μέσα σε 5 

λεπτά ο Χάρτης συμπληρώθηκε και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Οι απαντήσεις 

τους ήταν τελείως διαφορετικές σε σχέση με την πρώτη φορά. 
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4η Φάση 

Σε κάθε ομάδα μοιράστηκαν άσπρα χαρτόνια. Στην αρχή, τα παιδιά νόμιζαν πως θα 

ζωγραφίσουν ότι θέλουν και μου έλεγαν “Κυρία, εγώ θα ζωγραφίσω τον κύκλο του 

νερού”, “Εγώ την θάλασσα”. Τους εξήγησα, όμως, πως η κάθε ομάδα θα αποτελεί και 

ένα στάδιο. Η πρώτη ομάδα θα είναι η ξαδέρφη της σταγόνας, η δεύτερη θα είναι η 

χιονονιφάδα και η τρίτη η σταγόνα από το ποτάμι. 

Η κάθε ομάδα θα φτιάξει την δική της ιστορία έχοντας ως αφετηρία το δικό της 

στάδιο, με στόχο να συμπεριλάβουν όλα τα στάδια του κύκλου. Επιπλέον, η κάθε 

ομάδα θα κάνει μια σύσκεψη και θα αποφασίσει τον ρόλο που θα αναλάβει το κάθε 

μέλος της. Υπήρξαν και κάποιες διαφωνίες μεταξύ της τρίτης ομάδας για τους ρόλους 

που θα μοιράσουν. Η δεύτερη ομάδα ήταν πολύ συνεργάσιμη καθώς μία μαθήτρια 

ρωτούσε τα μέλη της ομάδας της τι θα ήθελε να κάνει ο καθένας, γινόταν μία 

διαπραγμάτευση μεταξύ των μελών. Η πρώτη ομάδα μοίρασε τους ρόλους πάρα πολύ 

γρήγορα χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις.  

Καθ’ όλη την διάρκεια της ζωγραφικής τους θα πρέπει παράλληλα να 

σκέφτονται τα λόγια που θα πουν προκειμένου να διηγηθούν την ιστορία τους 

μπροστά στις υπόλοιπες ομάδες. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι την ώρα που ζωγράφιζαν 

η κάθε ομάδα έκανε μία μικρή πρόβα μεταξύ τους. Όταν τελείωσαν όλες οι ομάδες 

διαπιστώσαμε ότι το κάθε παιδί αναπαρέστησε στη ζωγραφική του με πολύ ωραίο 

τρόπο το στάδιο που είχε αναλάβει.  

Οι αφηγήσεις και των τριών ομάδων ήταν πάρα πολύ καλές και στο λεξιλόγιο 

τους χρησιμοποιούσαν κάποιες λέξεις και φαινόμενα απ’ όσα είχαν ακούσει 

προηγουμένως. Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα παιδιά μόλις σηκώνονταν να μας 

παρουσιάσουν την ιστορία τους έμπαιναν μόνα τους στην σωστή σειρά. 
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4.3. Απαντήσεις  ερευνητικών ερωτημάτων 

Τα ερευνητικά δεδομένα συλλέχτηκαν από την 2
η
 και 3

η
 φάση της δραστηριότητας. Η 

2
η
 φάση περιελάμβανε την εφαρμογή της επαυξημένης πραγματικότητας Entiti 

Creator σε ομάδες, ενώ η 3
η
 φάση μία βιωματική δραστηριότητα, όπου τα παιδιά 

χωρισμένα σε ομάδες προσπαθούσαν μέσω του πειράματος να αναπαραστήσουν τον 

Κύκλο του Νερού. Ωστόσο, τα ερευνητικά ερωτήματα προέκυψαν αφού 

προηγουμένως διερευνήσαμε ποιες ήταν οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των παιδιών 

και αυτό έγινε στην 1
η
 φάση με την δημιουργία του Εννοιολογικού Χάρτη.  

Στην 1 φάση, ο Εννοιολογικός Χάρτης αποκάλυψε ότι για τα περισσότερα από 

τα παιδιά (12/15), το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό τους βλέποντας την λέξη 

«ΝΕΡΟ» ήταν η χρησιμότητά του και πόσο σημαντικό ήταν για τα ανθρώπινα όντα. 

Αυτό το σημείο δεν ήταν καθόλου έκπληξη, καθώς οι απαντήσεις τους αποτελούσαν 

γνώσεις προηγούμενων σχολικών ετών. Παρ’ όλα αυτά, ένα σημαντικό μέρος αυτών 

(9/15) αναφέρθηκε στη λέξη «θάλασσα». Ένα μικρότερο ποσοστό (6/15) είπε τη λέξη 

«χιόνι», ενώ μόνο (5/15) αναφέρθηκε στη λέξη «βροχή». Επίσης, (5/15) σκέφτηκαν 

τη λέξη «λίμνη», (4/15) αναφέρουν τον «καταρράκτη» και μόνο 1 παιδί στις λέξεις 

«ποτάμι», «αποχέτευση», «βρύση» και «γη». 

Όταν οι διευκολυντικές ερωτήσεις τοποθετήθηκαν στον τοίχο, κατέστη σαφές ότι 

ορισμένες από τις αντιλήψεις των παιδιών ήταν σωστές και μερικές όχι. Για 

παράδειγμα, για το ερώτημα «Είναι το νερό σημαντικό για τον άνθρωπο; Γιατί;», οι 

απαντήσεις επικεντρώθηκαν περισσότερο στη χρησιμότητα του νερού στην 

καθημερινή ζωή (π.χ. πλύσιμο των χεριών). Στην δεύτερη ερώτηση: «Που υπάρχει 

νερό στη φύση;», τα παιδιά αναφέρονταν στο «ποτάμι, καταρράκτη, βρύση, λίμνη και 

πηγή». Στην τρίτη ερώτηση: «Μήπως ξέρετε από πού έρχεται η βροχή; Πως γίνεται;» 

τα παιδιά έλεγαν «από τον ουρανό, όταν φουσκώνει το σύννεφο μαυρίζει και βρέχει, 

από τα σύννεφα». Στην τέταρτη ερώτηση: «Που πάει το νερό της βροχής;», εκείνο που 

απαντούσαν ήταν «φυτά, γύρω του κόσμου και υπόνομος». Στην πέμπτη ερώτηση: 

«Γιατί βρέχει;», οι απαντήσεις τους βασίζονταν και πάλι στην χρησιμότητα του νερού. 

Στην έκτη ερώτηση: «Τα σύννεφα από τι είναι φτιαγμένα;», οι μαθητές μας έλεγαν ότι 

είναι από «καπνό, βαμβάκι». Στην έβδομη ερώτηση: «Αν φτιάξουμε χιονάνθρωπο και 

τον αφήσουμε πολλές ώρες στον ήλιο θα είναι όπως στην αρχή; Γιατί;», τα παιδιά 

απαντούσαν ότι «θα γίνει νερό, ο ήλιος θα λιώσει το χιονάνθρωπο. Στην όγδοη 

ερώτηση: «Τι μορφή μπορεί να έχει το νερό;», διαπιστώθηκε πως τα παιδιά 
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δυσκολεύονταν να καταλάβουν την ερώτηση. Τέλος, στην ένατη ερώτηση: «Πως 

βρέθηκε νερό στον ουρανό;», τα παιδιά απάντησαν «όταν φουσκώνει το νερό». Ο 

ερευνητής διαπίστωσε πως σε κάποιες από τις ερωτήσεις όπως στην ερώτηση 2, 3, 4, 

6, 8 και 9 οι απαντήσεις των παιδιών βασίζονταν στις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους. 

 

Ερώτημα 1: 

Τα παιδιά μέσω της εφαρμογής Entiti Creator μπόρεσαν να καταλάβουν την 

αλληλουχία των σταδίων; 

Στην 2
η
 φάση, διαπιστώθηκε πως ο όλες οι ομάδες είχαν πέσει στις παγίδες, διότι οι 

εικόνες τους κέντριζαν το ενδιαφέρον. Η πρώτη ομάδα  στο «σιντριβάνι», η δεύτερη 

στο «κολυμβητήριο» και στο «powerade» και η τρίτη στην «βρύση». Ύστερα από την 

ολοκλήρωση της δραστηριότητας ο ερευνητής μοίρασε σε κάθε μέλος της κάθε 

ομάδας μικρότερες εικόνες από αυτές που ήταν αναρτημένες στο διάδρομο. Τα παιδιά 

έπρεπε να θυμηθούν από ποια στάδια πέρασε η σταγόνα και να τα τοποθετήσουν στην 

σωστή σειρά. Ο ερευνητής παρατήρησε ότι τα παιδιά έβαζαν τις εικόνες στη σωστή 

σειρά αλλά σε οριζόντια θέση και όχι σε κυκλική θέση. Ωστόσο, παρατηρήθηκε και 

ότι ένα μικρό ποσοστό των μαθητών (5/15) μπερδεύονταν με την τοποθέτηση της 

χιονονιφάδας.  

Τα παιδιά, όμως επειδή έπρεπε να τοποθετήσουν τις εικόνες σε κύκλο ο 

ερευνητής κόλλησε ανακατεμένες τις εικόνες στον πίνακα. Στην ερώτηση του 

ερευνητή «Πως θα βάλουμε τις εικόνες για να καταλάβουμε ότι η σταγόνα ξεκίνησε 

από το σπίτι της και επέστρεψε πίσω σε αυτό;» σηκώθηκε ένα παιδί το οποίο 

τοποθέτησε τις εικόνες σε οριζόντια θέση. Ο ερευνητής, όμως συνέχισε να ρωτάει «Αν 

βάλουμε τις εικόνες με την σειρά θα δούμε πως η σταγόνα δεν γυρίζει πίσω στο σπίτι 

της αλλά μένει στο ποτάμι. Εμείς, όμως, δεν είπαμε ότι η σταγόνα θέλει να γυρίσει 

πίσω; Τι πρέπει να κάνουμε; Για σκεφτείτε λίγο. Μήπως πρέπει να τοποθετήσουμε τις 

εικόνες διαφορετικά;». Εκείνη την στιγμή πετάχτηκε μία μαθήτρια και είπε: «Θα 

βάλουμε τις εικόνες σε κύκλο». Οι υπόλοιποι μαθητές ακούγοντας την απάντηση της 

συμμαθήτριάς τους άρχισαν κι εκείνοι να λένε «Ναι, σε κύκλο θα τις βάλουμε αφού 

λέγεται Κύκλος του Νερού».  

Στη συνέχεια, η μαθήτρια που απάντησε σωστά σηκώθηκε στον πίνακα για να 

βάλει τις εικόνες σε κύκλο. Ωστόσο, αντιμετώπισε μία μικρή δυσκολία στην 

τοποθέτηση της «χιονονιφάδας». Στην ερώτηση του ερευνητή «Ποιος θα μου πει πως 
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γίνεται το χιόνι;» αρκετοί μαθητές σήκωναν τα χέρια τους για να απαντήσουν. Μόλις 

δόθηκε ο λόγος σε ένα μαθητή εκείνος έδωσε την απάντηση «Κυρία, από τα 

σύννεφα». Η ερευνήτρια τους εξήγησε «Άρα, όταν κάνει πολύ κρύο μαζεύονται 

πολλές σταγόνες μαζί. Τα σύννεφα γίνονται πολύ βαριά και το νερό επιστρέφει με την 

μορφή χιονιού. Μήπως σας θυμίζει κάτι αυτό;». Πετάχτηκε ένα παιδί και λέει «τα 

σύννεφα». Ένας άλλος μαθητής είπε: «Κυρία, το χιόνι θα το βάλουμε μαζί με την 

βροχή, γιατί είναι το ίδιο». Έτσι σχεδιάστηκε ο κύκλος του Νερού και ο ερευνητής 

ανάμεσα από τις εικόνες σχεδίασε τα βελάκια και έγραψε και τα φαινόμενα (εξάτμιση, 

συμπύκνωση, υγροποίηση, συγκέντρωση). Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε 

ότι οι λέξεις γράφονταν ανάμεσα από τις εικόνες αφού οι ίδιοι οι μαθητές εξηγούσαν 

τι είναι το κάθε φαινόμενο και έλεγαν στον ερευνητή που να τις γράψει. Στην εξήγηση 

του φαινομένου της συμπύκνωσης τα παιδιά αντιμετώπισαν μία μικρή δυσκολία, διότι 

δεν το γνώριζαν πολύ καλά. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν μικρές συζητήσεις μεταξύ της ερευνήτριας και των 

μαθητών, όπου οι μαθητές εκμυστηρεύτηκαν στην ερευνήτρια πως δεν είχαν κάνει 

πότε μάθημα με αυτόν τον τρόπο. Η ερευνήτρια διαπίστωσε πως τα παιδιά 

ενθουσιάστηκαν με αυτήν την καινούρια μέθοδο διδασκαλίας,  μπόρεσαν να 

κατανοήσουν καλύτερα τα στάδια του Κύκλου του νερού και τα φαινόμενα που 

εμπλέκονταν στην όλη διαδικασία. 

 

Ερώτημα 2: 

Η βιωματική δραστηριότητα τους βοήθησε να καταλάβουν την διαδικασία του 

Κύκλου του νερού; Να διαπιστώσουν ότι το νερό δεν χάνεται αλλά ανακυκλώνεται 

αλλάζοντας μορφές ( νερό, χιόνι, βροχή, υδρατμοί). 

Στην 3
η
 φάση, τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την διεξαγωγή του πειράματος. Όλες οι 

ομάδες παρατήρησαν τι ακριβώς συνέβαινε την ώρα που υλοποιούσαν το πείραμα. 

Στο τέλος, η κάθε ομάδα ανακοίνωσε τι παρατήρησε: Η πρώτη ομάδα «Το παγάκι 

λιώνει όταν το βάζουμε ζεστό νερό», η δεύτερη ομάδα «Το παγάκι με ζεστό νερό 

γίνεται νερό και εξατμίζεται» και η τρίτη ομάδα «Το παγάκι έλιωσε. Εξατμίστηκε το 

νερό». Επίσης, εξήγησαν τα στάδια και την ονομασία του φαινομένου και αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα τα παιδιά να καταλάβουν και να διαπιστώσουν από μόνα τους πως το 

νερό δεν χάνεται αλλά ανακυκλώνεται. Όταν οι ομάδες συναντούσαν δυσκολίες ή 

είχαν απορίες ζητούσαν την βοήθεια της ερευνήτριας, η οποίος τους καθοδηγούσε με 
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σωστό τρόπο. Ακόμη, σε κάθε ομάδα μοιράστηκαν φύλλα εργασίας, δηλαδή, κόλλες 

Α4 όπου πάνω ήταν γραμμένες οι λέξεις «εξάτμιση, συμπύκνωση, τήξη, πήξη».  

Επιπλέον, η ερευνήτρια τους μοίρασε εικόνες από σταγόνες νερού, κόκκινα 

και μπλε θερμόμετρα, κύβοι πάγου, νιφάδες χιονιού κλπ. Αυτό που έπρεπε να κάνουν 

είναι να επισυνάψουν τις κατάλληλες εικόνες σε κάθε χαρτί. Για παράδειγμα, μία 

σταγόνα νερού με χαμηλή θερμοκρασία (μπλε θερμόμετρο) μετατρέπεται σε πάγο ή 

χιόνι και δημιουργείται το φαινόμενο της πήξης. Αυτό που παρατηρήθηκε σε όλες τις 

ομάδες ήταν ότι τα παιδιά έφτιαχναν με μεγάλη ευκολία το φαινόμενο της εξάτμισης, 

της τήξης και της πήξης. Η συμπύκνωση ήταν ένα φαινόμενο που τους δυσκόλεψε. Η 

τρίτη ομάδα, όμως, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει το φαινόμενο της τήξης. Με τις 

οδηγίες όμως της ερευνήτριας όλες οι ομάδες κατάφεραν να φτιάξουν τα φαινόμενα. 

Τέλος, μετά το τέλος αυτής της δραστηριότητας δημιουργήθηκε ο δεύτερος 

χάρτης ιδεών. Στόχος ήταν να εξεταστεί εάν οι αντιλήψεις των παιδιών 

τροποποιήθηκαν και γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκαν ξανά οι 9 ερωτήσεις της 1
η
 φάσης. 

Οι ερωτήσεις που ήταν γραμμένες στον Χάρτη ήταν ακριβώς ίδιες με εκείνες της 1
ης

 

φάσης. Χρειάστηκαν μόλις 5 λεπτά για να δημιουργηθεί ο χάρτης ιδεών και οι 

απαντήσεις τους ήταν όλες ακριβείς και σωστές. Δεν παρατηρήθηκαν παρερμηνείες, 

και οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν πολύ διαφορετικές από αυτές της 1
ης

 φάσης. 

 

Ερώτημα 3: 

Τα παιδιά είναι σε θέση να περιγράψουν μόνοι τους τα στάδια του Κύκλου του νερού; 

Τέλος, στην 4
η
 φάση σε κάθε ομάδα αντιστοιχούσε και ένα στάδιο του Κύκλου του 

νερού. Έπρεπε να δημιουργήσουν την ιστορία που είχε το στάδιο τους ως σημείο 

έναρξης για τον Κύκλο και να ζωγραφίσουν ένα σχέδιο γι’ αυτό. Επιπλέον, η κάθε 

ομάδα έκανε σύσκεψη και αποφάσισαν τον ρόλο που θα αναλάβει το κάθε μέλος της. 

Κατά την διάρκεια της ζωγραφικής παρατηρήθηκε ότι οι ομάδες σκέφτονταν τα λόγια 

που θα χρησιμοποιούσαν για την αφήγηση της ιστορία τους και έκαναν μία μικρή 

πρόβα. Όταν ολοκληρώθηκε αυτή η φάση, η κάθε ομάδα παρουσίασε την ιστορία της 

με το να κάνει τα μέλη να γυρίζουν, ανάλογα με τον προσανατολισμό του «Κύκλου 

του νερού» και την αφήγηση αυτού του μέρους της ιστορίας τους. Η δραστηριότητα 

αποδείχθηκε γενικά πολύ επιτυχημένη και τα παιδιά ήταν πολύ ενθουσιασμένα. 
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4.4. Σύνοψη 

Στο τέταρτο μέρος της εργασίας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την συγκεκριμένη έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάστηκε η 

αναλυτική περιγραφή των όσων συνέβησαν κατά την διεξαγωγή της διδασκαλίας, για 

παράδειγμα ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν οι μαθητές, τι ήταν εκείνο που τους 

κέντρισε το ενδιαφέρον, πόσοι κατανόησαν τα στάδια του Κύκλου του νερού, πόσοι 

δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν τα φαινόμενα (κτλ) και στη συνέχεια απαντήθηκαν 

όλα τα ερωτήματα που παρουσιάστηκαν λίγο νωρίτερα στην παρούσα έρευνα. Οι 

απαντήσεις των ερωτημάτων στηρίχθηκαν κυρίως σε προσωπικές παρατηρήσεις της 

ερευνήτριας σε συσχέτιση πάντα με την θεωρία. 
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Μέρος 5
ο
: Συζήτηση 

Η μελέτη που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία είναι μια προσπάθεια να εισαχθεί ο 

Κύκλους του νερού στους μαθητές της Β’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου με έναν 

εναλλακτικό και καινοτόμο τρόπο. Σκοπός ήταν να εξεταστεί εάν η αξιοποίηση των 

AR και DS μπορεί να διευκολύνει την κατανόηση του καθορισμένου θέματος της 

Επιστήμης στην έκτασή του, εξίσου το ίδιο ή καλύτερα σε σύγκριση με την 

παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση και με τον παράγοντα διασκέδασης αυξημένο ή 

όχι.  Σύμφωνα με τον Μπράτιτση (2015), ήταν μια προσέγγιση βιωματικής μάθησης 

που περιελάμβανε τα πλεονεκτήματα του DS. Μέσα από αυτήν την παρέμβαση τα 

παιδιά έπρεπε να αναγνωρίσουν ότι η θερμότητα είναι η αιτία των μετασχηματισμών 

του ύδατος, αλλά και να χρησιμοποιήσουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις στην 

καθημερινή τους ζωή.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά κατανόησαν πλήρως την ακολουθία 

των σταδίων του Κύκλου του νερού. Συνειδητοποίησαν ότι το νερό δεν εξαφανίζεται, 

αλλά ανακυκλώνεται και ήταν σε θέση να περιγράψουν τα στάδια μόνοι τους και με 

μεγάλη ακρίβεια. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Κύκλος του νερού δεν τους 

παρουσιάστηκε ποτέ, ούτε υπήρξαν υποδείξεις, καθώς κάποια στιγμή κατά την 

συνεχιζόμενη συζήτηση θα έπρεπε να τους εμφανιστεί ένας κύκλος. Τα παιδιά ήταν 

σε θέση να κατανοήσουν και να προτείνουν μόνα τους ότι η περιπέτεια της Σταγόνας 

σχημάτιζε έναν κύκλο. Επιπλέον, μπόρεσαν να ακολουθήσουν την ίδια πορεία με 

διαφορετικά σημεία εκκίνησης κατά τη 4
η
 φάση. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι 

κατανόησαν βαθιά την κυκλική έννοια στην περίπτωση αυτή, αλλά και όλα όσα 

σχετίζονται με τις μεταβάσεις μεταξύ των σταδίων. Επιπλέον, εξήγησαν όλα τα 

εμπλεκόμενα φυσικά φαινόμενα και εύκολα μπόρεσαν να συμπληρώσουν τα φύλλα 

εργασίας. 

Φυσικά υπάρχουν πολλοί περιορισμοί σε αυτή τη μελέτη, καθώς διεξήχθη σε 

μόνο 1 σχολείο και ο πληθυσμός ήταν μικρός. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν μια 

τυπική Β’ τάξη μιας αστικής περιοχής, συγκεκριμένα μια μεσαίου μεγέθους πόλη της  

Ελλάδας. Έτσι, η σύνθεση της τάξης ήταν αντιπροσωπευτική μιας τυπικής τάξης από 

οποιοδήποτε άλλο μέρος της χώρας. Τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με τις πτυχές που 

σχετίζονται με το νερό από τα προσχολικά χρόνια, όταν άρχισαν να μιλάνε για τη 

χρησιμότητα του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, αυτό μπορεί να 

εξηγήσει και τις απαντήσεις τους κατά τη διάρκεια του προβληματισμού. Από την 
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άλλη πλευρά, τα 4 φυσικά φαινόμενα δεν τους είχαν εισαχθεί ποτέ. Το γεγονός ότι 

ήταν σε θέση να το καταλάβουν και να προτείνουν αυθόρμητα ότι οι εικόνες από την 

περιπέτεια της Σταγόνας θα πρέπει να σχηματίσουν έναν κύκλο θεωρείται από τους 

συγγραφείς μια πολύ σημαντική και πολλά υποσχόμενη παρατήρηση. 

Επίσης, το γεγονός ότι η παρέμβαση περιελήφθη ως ψηφιακή ιστορία 

διευκόλυνε περαιτέρω αυτή την κατανόηση, καθώς τα παιδιά αυτής της ηλικίας 

μπορούν να συνδεθούν με χαρακτήρες της ιστορίας και να ασχοληθούν με αυτά αφού 

συνδέονται συναισθηματικά. Όπως αναφέρει ο Μπράτιτσης (2015), αυτά είναι μερικά 

από τα πλεονεκτήματα της DS ως διδακτικής προσέγγισης, τα οποία επαληθεύτηκαν 

στην περίπτωση αυτή. 

Τα παιδιά δεν είχαν καμία δυσκολία να χειριστούν το smartphone, καθώς ήταν 

όλα εξοικειωμένοι με τέτοιες συσκευές. Εκείνο που ήταν μια έκπληξη για αυτούς, και  

μάλλον πολύ ευχάριστη, ήταν το γεγονός ότι η ψηφιακή ιστορία βγήκε από το 

πουθενά όταν στόχευαν στις εικόνες και επιπλέον δεν «έπρεπε να πατήσουν κανένα 

κουμπί ή στην οθόνη» . Αναφέρθηκαν συχνά στο γεγονός ότι ποτέ δεν είχαν διδαχθεί 

με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας τέτοιες συσκευές και μεθόδους. Επίσης, 

αναρωτήθηκαν πολλές φορές αν η ερευνήτρια σχεδίαζε να επιστρέψει στο εγγύς 

μέλλον για περισσότερες μαθησιακές δραστηριότητες όπως αυτό. Κατά συνέπεια, τα 

παιδιά απόλαυσαν την παρέμβαση ήταν αφοσιωμένα και ενθουσιασμένα. 

Ένα άλλο σημείο που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι για την υλοποίηση 

παρομοίων παρεμβάσεων, χρειάζεται μόνο μία κινητή συσκευή με σύνδεση στο 

διαδίκτυο ή δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Έτσι μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα σε 

οποιοδήποτε σχολείο με ελάχιστο κόστος, εκτός από το χρόνο που απαιτείται για το 

σχεδιασμό και τη δημιουργία των ψηφιακών ιστοριών. Η εφαρμογή για κινητά ήταν 

επίσης δωρεάν και εύκολη στη χρήση. 

Συμπερασματικά, αυτή η μελέτη μικρής κλίμακας έδωσε κάποιες 

ενδιαφέρουσες και θετικές παρατηρήσεις σχετικά με την ενσωμάτωση των 

εφαρμογών AR στην τάξη. Τα παιδιά φάνηκε να κατανοούν πλήρως ένα θέμα 

επιστήμης το οποίο συχνά γινόταν πλήρως κατανοητό σε επακόλουθους βαθμίδες. 

Φυσικά, η γνώση που αποκτήθηκε δεν εξετάστηκε εάν διατηρήθηκε πλήρως μετά από 

κάποια χρονική περίοδο. Αλλά το γεγονός ότι αυτή η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε 

σε μια πλήρως λειτουργική, τυπική τάξη και όχι σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον 

προσφέρει κάποια προστιθέμενη αξία στα αποτελέσματα. Τα μελλοντικά σχέδια 

περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή πρόσθετων μελετών για άλλους 
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κλάδους και θέματα αλλά και για άλλες ηλικιακές ομάδες. Στόχος είναι να εξεταστεί 

πλήρως το πώς οι εφαρμογές AR, κατά προτίμηση σε συνδυασμό με το DS, μπορούν 

να ενσωματωθούν στην εκπαίδευση και να εξεταστεί περαιτέρω εάν και πώς μπορούν 

να δημιουργηθούν ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι αυτού του τύπου και να μοιραστούν 

πλήρως με την εκπαιδευτική κοινότητα. 
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Μέρος 7
ο
: Παράρτημα 

7.1. Ατομικός Εννοιολογικός Χάρτης 
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7.2. Εικόνες για την σωστή τοποθέτηση των σταδίων 
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7.3. Εικόνες για τον σχηματισμό των φαινομένων (τήξη, πήξη, 

εξάτμιση, συμπύκνωση) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


